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Άντε να σας αρχίσω μ’ ένα κουίζ σήμερα. Ποιος 

δημοτικός σύμβουλος όταν το πάρεις τηλέφωνο το 

πρώτο που σου λέει είναι: «Σιγά, κοιμάται η μπέ-

μπα!». Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, 

αλλά Παροικώτης είναι και στην αντιπολίτευση.
Δ.Μ.Μ.

Πάμε τώρα να κάτσουμε και την πλάκα στο Λου-

ίζο, στον Αλεξόπουλο, στον Καρατζά και άλλες δη-

μοκρατικές δυνάμεις της ΑΕΚ. Άντε λέει να έχετε 

κανένα βαφτιστήρι Αεκάκι και να πρέπει να του 

εξηγήσετε τώρα το Πάσχα, ότι το «Jumbo», φέρνει 

λαμπάδες μόνο ομάδων που είναι στην Α’ Εθνική 

κατηγορία!
Δ.Μ.Μ.

Το παραπάνω το έκλεψα από τον Παντ. Παπαδά-

κη, που είναι Νο1 στις ατάκες στο Facebook. 
Δ.Μ.Μ.

Αν έχουμε μία είδηση με ενδιαφέρον αυτή την 

εβδομάδα (κατά την άποψη της στήλης), είναι η 

αλλαγή των χρωμάτων των «High Speed», που 

από κόκκινα βάφτηκαν πράσινα! Αυτό, είναι πρό-

οδος. Σαν να κατανοώ ήδη ότι τώρα αυτά τα πλοία 

μοιάζουν σαν υπερωκεάνια και το ταξίδι μαζί τους 

θυμίζει έντονα κρουαζιέρα στις Μαλβίδες νήσους! 

(Και που να νικούσαμε τους ακατονόμαστους την 

περασμένη Κυριακή, που ούτε -με τον Χουχούμη 

μου μέσα- δεν μπορούν να μας κερδίσουν! 
Δ.Μ.Μ.

Πόσο καιρό θα πάρει άραγε για να μάθουν στη 

Βιβλιοθήκη Πάρου ότι αυτή ονομάζεται πλέον, 

«Γιάννης Γκίκας», μετά από ομόφωνη απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί, όλο και 

κάποια σήματα καπνού θα έχουν δει κατά βιβλιο-

θήκη πλευρά με τις ειδήσεις…
Δ.Μ.Μ.

Ωραία. Ο ΕΟΤ  Σύρου δεν θα μεταφερθεί τελικά. 

Τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό;
Δ.Μ.Μ.

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, θα πραγμα-

τοποιήσει εκδήλωση για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι 

πονηρές βρήκαν τρόπο για να προσελκύσουν κό-

σμο στο νησί μας. Ποιος δεν θα πάει σ’ ένα τέτοιο 

θέμα; Το μόνο λάθος που έκαναν είναι πως έπρε-

πε να γράψουν στην πρόσκληση «Αλτσχάιμερ και 

τοπική αυτοδιοίκηση». Εκεί, να βλέπατε sold out 

στην προσέλευση κοινού.
Δ.Μ.Μ.

Προς «Πάρος-ΑΞΙΑ», ενταύθα: Τις ανακοινώσεις 

των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ τις διαβάζετε ή νομί-

ζετε ότι δεν σας αφορούν; Σε κάθε περίπτωση πά-

ντως, δεν βρέχει. Μην κρατάτε τις ομπρέλες άδικα, 
Δ.Μ.Μ.

Προς αναγνώστες Φ.τΠ., ενταύθα: Αν πιστέψατε 

ότι με τις ερωτήσεις μας την περασμένη εβδομάδα 

για το Λιμενικό Ταμείο και τον επικείμενο νόμο συ-

νένωσής του (άρα το χάσιμο άνω των 5 εκ. ευρώ, 

που έχει στο σεντούκι του) θα ίδρωνε το αυτί κά-

ποιων από το ΔΣ του Ταμείου για να μας απαντήσει, 

χάσατε! Προφανώς, μόνο εσείς (3.500 νοματαίοι 

στο νησί, ζωή να ’χετε) διαβάζετε την εφημερίδα 

μας.  Οι υπόλοιποι βλ: μέλη του Ταμείου από Πάρο 

και Αντίπαρο, θαυμάζουν τα «έργα» τους. Μάρτυς 

μου ο Θεός, κάθισα και έβγαλα επί 5 λεπτά φωτό, 

αλλά σε καμία δεν πέτυχα να βγάλω τον ηλεκτρο-

νικό πίνακα που έγραφε «Λιμενικό Ταμείο Πάρου 

– Αντιπάρου». Τι να κάνουμε τώρα; Κάποια κάμε-

ρα είχε στήσει ο Γαβαλάς και με δούλευε. Μόλις 

τράβαγα την ταμπέλα, άλλαζε αμέσως τη φίρμα 

της με το λογότυπο του Ταμείου, τον Χουχούμη 

μου μέσα! Έτσι, πήγα και τράβηξα φωτογραφία τις 

υπερσύγχρονες λαμαρίνες με τις μπάρες πάνω στα 

τσιμέντα δεξιά και αριστερά που αποδεικνύουν ΤΟ 

ΕΡΓΟ του Ταμείου, σε ό,τι αφορά την αναμονή των 

επιβατών…
Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Δημοτική Βιβλιοθήκη 
«Γιάννης Γκίκας» 

Δεν είναι άπλα τυπικό θέμα να αναφερόμαστε στη 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ,   εί-
ναι ηθική και πολιτική υποχρέωση στην ανάμνηση 
ενός αγωνιστή που προσέφερε τόσα πολλά στη δη-
μοτική βιβλιοθήκη. 

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις πολλών η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη εμμένει στις διάφορες ανακοινώσεις 
και τα δελτία τύπου που εκδίδει να παραλείπει τον 
τίτλο «Γιάννης Γκίκας», απ’ αυτές.

Σύμφωνα με μέλη της ΚΔΕΠΑΠ η ονομασία «Γιάν-
νης Γκίκας» χρησιμοποιείται σε επιστολόχαρτα και 
άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης. Δεν το αμφισβητού-
με. Παραμένουμε στο γεγονός ότι στα δελτία τύπου 
που εκδίδει η βιβλιοθήκη δεν αναφέρεται πουθενά 
η ονομασία της που θυμίζουμε δόθηκε ομόφωνα 
από το δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας. Σημει-
ώνουμε ακόμα, πως αν η εφημερίδα μας δεν είχε 
αναφέρει το γεγονός σε παλαιότερα φύλλα της, η 
κατάσταση προφανώς θα παρέμενε ίδια.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας μήπως 
και κάποιοι φιλοτιμηθούν και γράφουν σωστά το 
όνομα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΚΙΚΑΣ».



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€



Αδιέξοδο στη ΔΕΥΑΠ;
Το βράδυ της Δευτέρας 16 Απριλίου, οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ, δημοσιοποίησαν 

μια απάντηση, στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει το ΔΣ της εταιρείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων χαρακτηρίζεται συκοφαντική και 

δυσφημιστική η ανακοίνωση των μελών του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, ενώ καταγγέλλεται η 
κράτηση χρημάτων επί 13 μήνες από τη μισθοδοσία τους.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση η αγανάκτησή τους έχει προκληθεί λόγω 
των συνεπειών στη ζωή τους από το «Μνημόνιο Φραγκούλη», όπως γράφουν. Τέλος, 
θέτουν ερωτήματα εσωτερικής διοίκησης, ενώ αφήνουν «σκιές» πως άτομο που με-
τέχει στο ΔΣ της ΔΕΥΑΠ είναι και συγχρόνως προμηθευτής.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων έχει ως εξής:
«Επανερχόμαστε με δελτίο τύπου στα Μ.Μ.Ε. μην έχοντας πλέον άλλο τρόπο επι-

κοινωνίας με τη Διοίκηση, γιατί θεωρούμε κατασκευασμένο ψέμα και συκοφαντική 
δυσφήμηση προς το Σωματείο μας τα όσα γράφονται στην με αρ. πρωτ: 990 ανα-
κοίνωση – απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π προς τα Μ.Μ.Ε, για 
δήθεν «ομάδα» επεξεργασίας στημένων ανακοινώσεων με σκοπό τον εκφοβισμό και 
τη διάσπασή μας.  

Πρέπει κάποτε ορισμένοι να καταλάβουν, όσο κι αν τους είναι δύσκολο, ότι η Γενι-
κή Συνέλευση των εργαζομένων και οι ομόφωνες αποφάσεις αυτής, δεν είναι ούτε 
«ομάδα εργαζομένων» ούτε στημένες ανακοινώσεις. Δεν είμαστε πολιτικοί, δεν μι-
λάμε πολιτικά και κυρίως δεν υπεκφεύγουμε πολιτικά. Έχουμε στη διάθεση όποιου 
ενδιαφερομένου, χωρίς πολιτικά τερτίπια και μανιφέστα, καθαρά και ξάστερα, όλες 
τις αποδείξεις για όσα καταγγείλαμε. Κρατήθηκαν παράνομα χρήματα από την μισθο-
δοσία μας για 13 μήνες χωρίς κανένα λόγο, χωρίς κανένα νόμο, αλλά με προφορική 
εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π και με την σύμφω-
νη γνώμη των συμβούλων αφού σιωπούσαν είτε από αδράνεια, είτε από άγνοια, είτε 
από αδιαφορία. 

Την οικονομική ζημιά και την ηθική βλάβη που υπέστησαν πολλοί εργαζόμενοι από 
αυτή την αλλοίωση της μισθοδοσίας μας καθώς και η αδυναμία να ανταπεξέλθουν σε 
οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενδεχομένως να την κρίνει η Ελληνική δικαιοσύνη. 
Όσο για τα έγγραφα του υπουργείου οικονομικών και των άλλων υπουργείων όπου 
εσκεμμένα για λόγους καθυστέρησης στείλατε ερωτήματα για τα αυτονόητα, πήρατε 
τις ανάλογες προσβλητικές απαντήσεις. 

Σας προκαλούμε λοιπόν να δώσετε στη δημοσιότητα αυτά τα έγγραφα, για να κρίνει 
η Παριανή κοινωνία ποιος προσπαθεί να παραπλανήσει και αν το Σωματείο μας κα-
ταγγέλλει κακοήθειες. 

Εμείς απλά παραθέτουμε μια παράγραφο από το έγγραφο του υπουργείου οικονο-
μικών που αναφέρετε στην απόφαση – απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π: «Την εγκύκλιο αυτή (2073/18-11-2011) θα έπρεπε να γνωρίζετε και να 
έχετε εφαρμόσει από το 2011, πολύ πριν η αρμοδιότητα για τα μισθολογικά ζητήματα 
των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. περιέλθει στην υπηρεσία μας. Από την απλή ανάγνωση 
της εν λόγω εγκυκλίου προκύπτει αβίαστα ότι τα όρια ανέρχονται σε…».

Με την εισήγηση του Αρείου Πάγου που επικαλείστε συνέχεια, ίσως και αυτό για 
λόγους εκφοβισμού των εργαζομένων, προκαταλαμβάνετε την απόφαση. Θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε, ότι ο Άρειος Πάγος αν δε συμφωνεί με την απόφαση του δι-
καστηρίου, παραπέμπει αυτή πίσω να ξαναδικαστεί. 

Όσο για την περιβόητη δέσμευση των 73.000 ευρώ από το ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Π 
εδώ και 2 χρόνια που αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας, αποκλειστικά υπεύθυνοι γι’ 
αυτό είσαστε εσείς κ. Πρόεδρε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Π και όχι οι 
εργαζόμενοι. Είχε ενημερωθεί προσωπικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
3 ημέρες πριν πάρει στα χέρια του την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου με την 
άμεση εκτέλεσή της, από τον συνάδελφο κ. Πιερτζοβάνη Κωνσταντίνο. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είχε άλλες 3 ημέρες περιθώριο να κάνει αυτό 
που έπρεπε δηλαδή αναστολή της απόφασης. Φταίνε οι εργαζόμενοι γι’ αυτό; Αυτά 
για να μην παραπληροφορείτε τους συμπολίτες μας. Κατηγορούμαστε σαν κοινοί συ-
κοφάντες αν δεν προσκομίσουμε στοιχεία για τα άστοχα ανοίγματα της Δ.Ε.Υ.Α.Π και 
τις ψηφοθηρικές τρύπες. Δεν θα πέσουμε στη παγίδα σας να δημοσιοποιήσουμε οι-
κονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι γνωρίζουμε αυτά 
τα στοιχεία, όπως τα γνωρίζετε και εσείς. 

Μιλήσατε για ανευθυνότητα στο θέμα των υπηρεσιακών οχημάτων. Έχετε δίκιο. 
Είναι πράγματι ανευθυνότητα να αναφέρετε ότι δεν ενημερώσαμε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο. 

Δεν γνωρίζει ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης ότι βάση 
του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π, που υποθέτουμε έχετε διαβά-
σει, οι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι γραφείων αναφέρουν στο Γενικό Διευθυντή και 
όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο; Αυτό κάναμε και εμείς και μάλιστα εγγράφως. 

Δεν αποδεικνύεται κυρίες και κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου από το δελτίο 
τύπου του Σωματείου μας ότι θέλαμε την αποπομπή του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Το 
δηλώσαμε ευθέως στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς πολιτικά τερτίπια, τεκμηριώσαμε 
την άποψή μας με αποδείξεις που καταθέσαμε και ουδέποτε τον κατηγορήσαμε ως 
ανέντιμο ή μη εργατικό, όσο κι αν πατάει πάνω σ’ αυτό για λόγους εντυπωσιασμού. 

Δηλώσατε επανειλημμένα και εσείς και ο Δήμαρχος και αρκετοί σύμβουλοι, ότι η 
Δ.Ε.Υ.Α.Π βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση και δεν θα γίνουν έργα μέχρι 
να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Απόδειξη της «συνέπειας» αυτών που λέτε, είναι η 
ψήφιση 4 έργων και μάλιστα εκτός ημερησίας διάταξης, με το ένα εξ αυτών να έχει 
πραγματοποιηθεί πριν τη ψήφισή του και ένα δεύτερο να μην είναι στο τεχνικό πρό-
γραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

Κατά τη διάρκεια της διοίκησής σας εφαρμόζεται το ρητό «διαίρει και βασίλευε» με 
αρκετή επιτυχία οφείλουμε να ομολογήσουμε. Όμως αυτή τη φορά με όσα έχουμε 

υποστεί, συσπειρωθήκαμε και δεν θα τα καταφέρετε. Δεν είμαστε ομάδα εργαζομέ-
νων αλλά σύσσωμη Γενική Συνέλευση με ομόφωνες αποφάσεις και έχουμε λόγο και 
γραφή. 

Το Σωματείο μας δεν ανήκει ούτε εξαρτάται από πολιτικά κόμματα. Αν η φωνή μας 
ακούγεται δυνατή και αγανακτισμένη, οφείλεται στις συνέπειες που είχε στη ζωή μας 
το «Μνημόνιο Φραγκούλη». Δεν παροτρυνόμαστε από κανέναν παρά μόνο από το 
άδικο εις βάρος μας και την αυταρχική διοίκηση που ασκείται. Μέχρι τώρα ισχυρίζε-
στε ότι οι φωνές διαμαρτυρίας είναι μόνο από εργαζόμενους. 

Τώρα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει διότι υπάρχει η παραίτηση «καταπέλτης» του 
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π, που με δύο λέξεις συνο-
πτικά επαληθεύει τα λεγόμενά μας. 

Στο τέλος της ανακοίνωσής σας προς τα Μ.Μ.Ε. γράφετε ότι ο κ. Ραγκούσης Γεώρ-
γιος απείχε της ψηφοφορίας, αλλά παραλείψατε επιμελώς να αναφέρετε γιατί έγινε 
αυτό.  «Τέλος, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων, 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας, απέχουμε από κάθε ψηφοφορία κατά τη λήψη απο-
φάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π, μέσω του εκπροσώπου 
μας, έως ότου επιστραφούν τα οφειλόμενα από μισθούς και παροχές του 
2011-2012, αλλάξει η σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π και συμμορφωθεί με τις διατάξεις του ν. 1069/1980». Μήπως 
απαξιώνετε την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων ή θε-
ωρείτε το γεγονός ασήμαντο;

Οι εργαζόμενοι είτε σαν σύνολο είτε σαν «ομάδα» όπως μας αποκαλείτε, εργάζο-
νταν, εργάζονται και θα εργάζονται για το καλό της Δ.Ε.Υ.Α.Π και ευχαριστούμε που 
επιτέλους έστω και για μια φορά το αναγνωρίζετε. Τιμούμε το ψωμί που τρώμε, δου-
λεύουμε για να ζήσουμε τις οικογένειές μας και δεν αποσκοπούμε σε πολιτική κα-
ριέρα. 

Όσο και αν σας ενοχλεί, έχουμε λόγο, κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να 
κρατήσουμε τη Δ.Ε.Υ.Α.Π όρθια και προσφέρουμε στην Παριανή κοινωνία στο κομ-
μάτι που μας αναλογεί.     

Τέλος σας καλούμε να απαντήσετε σε αυτά που τεχνηέντως αποφύγατε: 
- Γιατί έχει σήμερα η Δ.Ε.Υ.Α.Π οικονομική αδυναμία;
- Γιατί η Δ.Ε.Υ.Α.Π δεν είναι συνεπής στις συνδιαλλαγές της με το ΙΚΑ, τη ΔΕΗ και 

την Εφορία;            
- Γιατί δεν συντάσσεται και ανακοινώνεται στην Παριανή κοινωνία το Ειδικό Ενη-

μερωτικό Τεύχος σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1069/1980; «Η επιχείρησις υπο-
χρεούται όπως καθ’ έκαστον έτος να συντάσσει Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος 
Καταναλωτού. Εις το τεύχος τούτο θα αναγράφωνται, μεταξύ άλλων, τα ουσι-
ώδη και αναγκαία προς ενημέρωσιν επί της δραστηριότητος της επιχειρήσε-
ως στοιχεία, τα οποία θα λαμβάνωνται εκ του ετησίου απολογισμού και των 
εκθέσεων οικονομικής καταστάσεως, της απογραφής της περιουσίας της, του 
ετήσιου Προγράμματος Επενδύσεων μετά των πηγών χρηματοδοτήσεώς του 
εκ του αποτελέσματος του διαχειστικού ελέγχου, των δαπανών διοικήσεως, 
λειτουργίας και συντηρήσεως, της παραγωγικότητας της Επιχειρήσεως, της 
καταστάσεως του προσωπικού, των αμοιβών της διοικήσεως και του προσωπι-
κού, ως και ετέρα στοιχεία επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων της επιχει-
ρήσεως. Το Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος υπογραφόμενον υπό του Προέδρου 
και του Γενικού Διευθυντή της επιχειρήσεως αποστέλλεται, μερίμνη της επιχει-
ρήσεως, το βραδύτερον εντός εξ μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους 
εις τους καταναλωτάς της επιχειρήσεως προς ενημέρωσίν των. Η μη σύνταξις 
ή η μη αποστολή του ανωτέρω τεύχους συνιστά παράβασιν καθήκοντος».

- Γιατί εξακολουθεί παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 να είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π προμηθευτής της επιχείρησης; 
«Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να είναι συγγενείς μεταξύ 
των εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ουδέ 
να είναι υφ’ οιανδήποτε μορφήν εργολάβοι ή προμηθευταί της επιχειρήσεως ή 
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχειρήσεως».

4 Τοπικά ειδήσεις Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Σχόλιο ΚΕΠ για ΔΕΥΑΠ
Η ΚΕΠ Πάρου, μετά την ανακοίνωση των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, εξέδωσε το 

παρακάτω δελτίο τύπου: 
«Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου εδώ και πολύ καιρό είχε τοποθετηθεί στα 

όσα συμβαίνουν στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και είχε προκαλέσει θεματικό Δημοτικό Συμβού-
λιο.

Δεν άργησαν οι εξελίξεις:
1. Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Δημήτρης Αντιπαριώτης υπέβαλλε την ηχηρή του 

παραίτηση.
2  Το Σωματείο επανέφερε με Δελτίο Τύπου το θέμα της μη πληρωμής των παράνο-

μα κατακρατημένων αποδοχών τους, των ετών 2011 και 2012.
3. Το ΔΣ και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ εξέδωσαν την 990 απόφαση τους που, με ιταμό 

τρόπο, προσπαθούν να απαντήσουν, στο Σωματείο και σε άλλους, και να αποσιωπή-
σουν τις ευθύνες τους.

4.Το Σωματείο ανταπαντάει στις 15 Απριλίου  
Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, μετά την πανηγυρική κάλυψη και υποστήριξη, 

που η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ  θεώ-
ρησε καλό να μην τοποθετηθεί άμεσα στις νέες εξελίξεις, για  να μην κατηγορηθεί για 
εμμονή και φανατισμό και «καπέλωμα» του Σωματείου. Είμαστε αναγκασμένοι όμως 
να επανέλθουμε, και θα το κάνουμε σύντομα, μιας και η κατάσταση έχει φτάσει στο 
απροχώρητο.

Επιτέλους το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».
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Εργασίες στον 
Περιφερειακό 
Νάουσας

Η Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, ανακοίνωσε πως 
από την Πέμπτη 18 Απριλίου, ξεκίνησαν εργασίες ανα-
κατασκευής της περιφερειακής οδού Νάουσας, από το 
ύψος του πρατηρίου ΕΚΟ μέχρι το βιβλιοπωλείο «ΠΑΡΑ 
ΠΕΝΤΕ», ιδιοκτησίας Μαργαρίτας Σαραντινού. Οι εργα-
σίες θα διαρκέσουν μέχρι την 28η Απριλίου. 

Στο διάστημα αυτό θα γίνει μονοδρόμηση της κυκλο-
φορίας στην εν λόγω περιφερειακή οδό, από το ύψος 
του Ξηροποτάμου έως το πρατήριο ΕΚΟ, διατηρώντας 
μονάχα το ρεύμα καθόδου (κίνηση από χωριά προς Πα-
ροικιά), ενώ η κίνηση των οχημάτων από την επαρχιακή 
οδό Παροικιάς – Νάουσας με κατεύθυνση προς Νάου-
σα ή τα χωριά, θα διεξάγεται από το δρόμο που οδηγεί 
στο λιμανάκι της Νάουσας και εν συνεχεία στο δρόμο 
που οδηγεί στον Ξηροπόταμο.

Σημειώνουμε ότι το έργο είναι ένα από τα δεκαπέντε 
που αφορούν τη συντήρηση του οδικού δικτύου Πάρου 
και η πίστωση των 600.000 ευρώ είχε υπογραφεί στις 
7/11/2011 από τον τότε υπουργό των Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, κ. Γιάννη Ραγκούση.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πάρου σε ανακοίνωσή της 
σημειώνει: «Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κα-
τανόηση των πολιτών και αναφέρουμε ότι θα γίνουν τα 
μέγιστα, ώστε να δοθεί η οδός το συντομότερο δυνατό 
σε πλήρη κυκλοφορία».

Ετοιμασίες 
εμπόρων 
για το Πάσχα

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου – Αντι-
πάρου, με επιστολή ενημέρωσε τα μέλη του να βοη-
θήσουν στο ευπρεπισμό των εξωτερικών χώρων των 
καταστημάτων τους.

Στην επιστολή ο σύλλογος γράφει προς τα μέλη του:
«Συνάδελφοι, Πάρου-Αντιπάρου ζούμε στα καθαρότε-

ρα και ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων, ας τα κάνουμε 
και τα πιο περιποιημένα.

Τώρα που όλοι προετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν με 
στόχο το Πάσχα να είμαστε έτοιμοι, ας φροντίσουμε τα 
καταστήματα μας πέρα από τα βαψίματα των χώρων μας 
να περιποιηθούμε και τις αυλές μας και τα πεζοδρόμια 
μας. Να ενημερώσουμε το συνάδελφο μας που ίσως 
δεν ενημερώθηκε με αυτή την επιστολή. Για ότι αντιλή-
φθητε όπως κλαδιά, μπάζα, ογκώδη σκουπίδια, ακόμη 
και βρόμικους κάδους, υπάρχει δημοτική υπηρεσία που 
απαντά στο 1562 και μας βοηθά. 

Το νησί μας έχει πολλές επιχειρήσεις με ιδιαίτερα κα-
λαίσθητη εμφάνιση. Ας φροντίσουμε και τον περιβάλλο-
ντα χώρο, για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα».

Ωράριο
Ο εμπορικός σύλλογος ανακοίνωσε το ωράριο λει-

τουργίας των καταστημάτων του νησιού μας για το Πά-
σχα 2013.

Το ωράριο που ξεκινά στις 25/4 έχει ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 25 Απριλίου: 08:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Απριλίου: 08:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Απριλίου: 08:00 – 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Απριλίου: (ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΤ/

ΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ) 10:00 – 
14:00

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Απριλίου: 08:00 – 21:00
Μ. ΤΡΙΤΗ 30 Απριλίου: 08:00 – 21:00
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Μαΐου: 08:00 – 21:00
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 2 Μαΐου: 08:00 – 21:00
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Μαΐου: 13:00 – 20:00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 4 Μαΐου: 09:00 – 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5 Μαΐου: ΑΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 6 Μαΐου: ΑΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ του ΠΑΣΧΑ 7 ΜΑΙΟΥ: ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΟΝΟ 

ΤΑ ΚΑΤ/ΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. 
ΑΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ 
ΩΡΑΡΙΟΥ.

Παραεμπόριο
Μετά από επαφές και συναντήσεις του Προέδρου του 

Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου κ. Απόστολου Αλι-
πράντη, του Γεν. Γραμματέα κ. Ηλία Κρητικού και του 
μέλους κ. Θωμά Παντελαίου, με τον Λιμενάρχη Πάρου, 
κ. Κων/νο Γιαλελή και του Αστυνομικού Διοικητή, κ. 
Γιώργου Αβραμίδη, έγινε γνωστό –σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του εμπορικού συλλόγου- ότι:

«Α. ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙ-
ΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥ-
ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΕ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩ-
ΝΟΥΜΕ.

Β. ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

Τέλος, όποιος αντιληφθεί φαινόμενα παραεμπορίου 
καλείται να καλεί τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: 22840-21240
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 22840-23333
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 22843-60155.

Συμμετοχή σε μαθητικό φεστιβάλ
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπά-

ρου, συμμετείχε στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Καλλιθέας, 
μαζί με επαγγελματίες των νησιών μας που πρόθυμα 
διέθεσαν δωρεάν παραδοσιακά προϊόντα ως αναμνη-
στικά στους εκπαιδευτικούς αλλά και πακέτα διαμονής, 
στην κλήρωση της λήξης, με αντίτιμο την προβολή της 
επιχείρησης τους.

Μετά από πρόσκληση του Δήμου Καλλιθέας, στην 
λήξη του Φεστιβάλ, τον Σύλλογο εκπροσώπησε ο Αντι-
πρόεδρος κ. Γρηγόρης Μαριάνος. Το Μαθητικό Φεστι-
βάλ που διοργανώνει ο Δήμος Καλλιθέας έχει ιδιαίτερη 
σημασία γιατί από το γεγονός αυτό αναδεικνύεται η δη-
μιουργικότητα των νέων μέσα από την συμμετοχή τους 
στην συλλογική δράση. Το Φετινό Φεστιβάλ με θέμα την 
ελληνική ιστορία, επισκέφτηκαν 10.000 επισκέπτες και 
συμμετείχαν 3500 μαθητές με 200 εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, ο εμπορικός σύλλογος με δελτίο τύπου ευχα-
ριστεί τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, καθώς και με-
ταφορική εταιρεία του νησιού μας που μετέφερε πακέτα 
δωρεάν.

«Ψωνίζω 
και Στηρίζω»

    Η πρωτοβουλία που βοηθά για ένα και πλέον χρόνο, 
κάθε εβδομάδα, 141 ανθρώπους της Πάρου, συνεχίζε-
ται από το σύλλογο γυναικών «Αρηίς»

Συγκεκριμένα, καλάθια συλλογής τροφίμων με την 
ένδειξη «Στηρίζω και Ψωνίζω», υπάρχουν στα παρακά-
τω καταστήματα:

«ΒΙΔΑΛΗΣ» (Παροικιά), «ΓΑΛΗΝΟΣ-ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ» 
(Παροικιά), «CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» (Παροι-
κιά, Μάρπησσα), «AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» (Νάουσα), 
«PROTON» (Αλυκή), «BioShop» - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟ, (Παροικιά) «ΣΑΡΡΗΣ 3Μ» - ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡ-
ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (Παροικιά). Επιπλέον εβδομαδιαία στηρίζει 
τη δράση και το αρτοποιείο «Αλιπράντης», που τον ιδι-
οκτήτη του κ. Στέλιο Αλιπράντη, ο σύλλογος ευχαριστεί 
ιδιαιτέρως. Επίσης, ο σύλλογος γυναικών «Αρηίς», ευ-
χαριστεί την ενεργή κοινότητα των ανθρώπων απ’ όλο 
τον κόσμο που διαβιούν στο νησί μας και όλους τους 
συμπολίτες μας που ανώνυμα στηρίζουν το έργο, τον κ. 
Απ. Αλιπράντη («Bioshop»), όπως και το Δ.Σ της Π.Ε.Φ.Ο 
Πάρου-Αντιπάρου, όπου μέρος των εσόδων από την 
λαχειοφόρο αγορά της εκδήλωσης κοπής πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας που διοργανώνουν κάθε χρόνο, για δεύ-
τερη χρονιά διέθεσαν για τη δράση «Ψωνίζω και Στηρί-
ζω».

Σημειώνουμε, ότι σύμφωνα με το σύλλογο γυναικών 
η επιλογή των δικαιούχων γίνεται πάντα με οικονομικά 
κριτήρια, με ανεργία κλπ, αλλά δυστυχώς ο αριθμός των 
ανθρώπων που έχουν ανάγκη, όλο και μεγαλώνει…

Τέλος, ο σύλλογος «Αρηίς» την Κυριακή 21 Απριλίου, 
στο «Paros Rock», στο ποτάμι της Παροικιάς θα πραγ-
ματοποιήσει χαριστικό παζάρι από τις 11 το πρωί ως τις 
1.30 το μεσημέρι.

Βραβεύτηκε 
η χορωδία

Το Σάββατο 13 Απριλίου, η χορωδία της σχολής μου-
σικής Δήμου Πάρου, συμμετείχε στον πανελλήνιο δι-
αγωνισμό που διοργάνωσε η Χορωδία και Ορχήστρα 
Νέων (Χ.Ο.Ν.) στη θεατρική σκηνή «Κάρολος Κουν», 
υπό την αιγίδα του Δήμου Αλίμου.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η χορωδία μας διακρί-
θηκε λαμβάνοντας ένα από τα πρώτα βραβεία. 

Γι’ αυτό το λόγο οι γονείς των παιδιών της χορωδί-
ας σε ανακοίνωσή τους ευχαριστούν: «την μαέστρο και 
καθηγήτρια πιάνου κ. Μαρουλία Κοντού, για την αέναη 
και άοκνη προσπάθειά της καθώς την αμέριστη αγάπη 
προς τα παιδιά μας, η οποία επέφερε αυτό το αποτέλε-
σμα. Ανεξάρτητα από την επιβράβευση των παιδιών, η 
εμπειρία που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό ήταν μοναδική, καθώς το επίπεδο των δια-
γωνιζόμενων ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

Γενικότερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 

καθηγητές της σχολής μουσικής για την ουσιώδη συμ-
βολή τους τόσο στην καλλιέργεια της προσωπικότητας 
των παιδιών όσο και στην εξύψωση του πολιτισμικού 
επιπέδου του νησιού μας. Ευχόμαστε ολόψυχα να συνε-
χιστεί απερίσπαστα το σπουδαίο έργο της σχολής μουσι-
κής του Δήμου Πάρου και ανεπηρέαστο από τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας».

Τέλος, οι γονείς ευχαριστούν το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ, για 
τη χορηγία των εισιτηρίων των παιδιών και την ακτο-
πλοϊκή εταιρεία για την έκπτωση σε όλα τα εισιτήρια.
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Ανακαίνιση 
στο σύλλογο 
Αγκαιριάς

Ο χώρος του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, ανα-
καινίστηκε και έτσι την περασμένη Κυριακή 14/4 για να 
τιμήσει τους εθελοντές που εργάστηκαν το ΔΣ οργάνω-
σε μία εκδήλωση με τίτλο: «Ανοιξιάτικο τσάι».

Την ιδέα και το σχεδιασμό της ανακαίνισης είχε ο 
επαγγελματίας φωτογράφος κ. Δημήτρης Καλαποδάς, 
ο οποίος φρόντισε και για τις φωτογραφίες που διακό-
σμησαν την αίθουσα.  

Ακόμα, στην επιτροπή ανακαίνισης συμμετείχαν οι 
κυρίες, Δ. Βήχου, Α. Καλαποδά, Μ. Κουταλίδη και Π. 
Σκανδάλη. Όλες οι εργασίες έγιναν με εθελοντική προ-
σφορά των κ.κ. Αντ. Κονταράτου, Θωμά Δεσύλλα, Δημ. 
Σπανού, Βασίλη Κουταλίδη, Μαν. Κρητικού, Γ. Μάρτη, 
Ιω. Σκανδάλη, Μαν. Κουταλίδη και της «Κάβας Ραγκού-
ση». Την εποπτεία του έργου είχε ο Ανδρ. Κουταλίδης. 
Η εκδήλωση στις 14/4 διήρκεσε μέχρι τα μεσάνυχτα με 
τους ήχους μουσικής του Μαν. Ραγκούση, Κ. Μπαλί-
κου, Αστ. Ρήγα και της Κατερίνας Νίκα. Όλοι  οι μου-
σικοί προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς. Τέλος, ο σύλλογος 
εκφράζει τις ευχαριστίες τους στους εθελοντές που 
εργάστηκαν και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους  καθώς 
και τους φίλους και φίλες που βοήθησαν την ημέρα της 
εκδήλωσης.

Έντονη αντίδραση 
για κεραία 
στην Αντίπαρο

Σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπά-
ρου, εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας για την εγκατά-
σταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον Προφήτη Ηλία, 
σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο δήμαρχος του νησιού κ. Γ. Λεβεντάκης στην τοπο-
θέτησή του είπε: «Αποφάσισαν κάτι για μας χωρίς εμάς. 

Η Περιφέρεια ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους 
για την VODAFONE, της έδωσε την αδειοδότηση και 
λάβαμε έγγραφο που αναφέρει ότι πλήρωσε στην Πο-
λεοδομία για να πάρει την άδεια. Θεωρήσαμε σωστό να 
κάνουμε μία διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια και Πο-
λεοδομία και να κοινοποιηθεί σε όλες τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες και αν θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν περαιτέ-
ρω ενέργειες να γίνουν».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της αντιπο-
λίτευσης του Δήμου Αντιπάρου, κ. Γ. Βασιλόπουλος, 
ο οποίος είπε: «Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας δίκαια 
έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα χρόνια τις διαμαρτυρίες 
και την λαϊκή αγανάκτηση. Σε κάθε νησί, έτσι και στο 
νησί μας έχουν τοποθετηθεί αρκετές κεραίες εταιρειών 
κινητής τηλεφωνίας. Μοναδικό κριτήριο των εταιρειών 
για την εγκατάσταση τους είναι η επέκταση των δικτύ-
ων τους για περισσότερα κέρδη ή όπως αυτοί λένε για 
την εξυπηρέτηση των συνδρομητών τους. Είναι όμως 
γεγονός ότι δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να αγνοείται 
η άποψη των τοπικών κοινωνιών για τα συμφέρονται και 
τον ανταγωνισμό στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Αντί 
να βάλλουμε κανόνες στην τοποθέτησή τους οι περιφε-
ρειακές αρχές χορηγούν άδειες αγνοώντας την άποψή 
μας, αλλά και το περιβάλλον. Το ζήτημα δεν είναι σημε-
ρινό έχει προκύψει εδώ και πολλά χρόνια και αν δικαι-
ολογήσουμε τις παλιές κοινοτικές αρχές λόγω άγνοιας, 
δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα το ίδιο με την περι-
φερειακή Αρχή, αφού τα προβλήματα που ανακύπτουν 
από την άναρχη τοποθέτηση των κεραιών είναι σε όλους 
γνωστά. Στην προκειμένη περίπτωση το σημείο τοποθέ-
τησης της κεραίας είναι στην κορυφή ενός λόφου, δίπλα 
στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, που αποτελεί σήμα κα-
τατεθέν της περιοχής, με συνέπεια να φαίνεται η κεραία 
από όλο το νησί και να καταστρέφει βάναυσα την τόσο 
όμορφη εικόνα που έχει να επιδείξει ο τόπος μας».

Ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού «Μένουμε 
Αντίπαρο», κ. Σ. Σκούρτης, τόνισε: «Συμφωνώ με τη 
διαμαρτυρία αλλά όλο το πνεύμα κινείται στο θέμα της 

ακτινοβολίας 
της κεραίας 
που δεν είναι 
φυσικά μόνο 
αυτό. Ένας τε-
χνικός μπορεί 
να μας πει για 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α 
ότι όσες πιο 
πολλές κεραί-
ες υπάρχουν 
τόσο λιγότερο 
επιβαρύνεται 
το δίκτυο ακτι-
νοβολίας. Το 
ποιο σημαντι-
κό όμως είναι 
το σημείο που 
θα τοποθετη-
θεί η κεραία».

Ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. 
Παν. Φαρούπος, στην τοποθέτησή του είπε: «Επειδή 
θεωρώ γενικότερα στην Ελλάδα ότι οι μεγάλες εταιρεί-
ες όπως η ΔΕΗ δεν υπολογίζουν πράγματα θα πρέπει 
να είμαστε σε εγρήγορση για να σταματήσουμε αυτό το 
γεγονός».

Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, ομόφωνα 
αποφάσισε τα εξής:

«Διαμαρτύρεται για την υπ αριθ. 13310/879 απόφα-
ση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία αφορά την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση 
και λειτουργία σταθμού κινητής τηλεφωνίας εταιρεία 
VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση Προφήτης 
Ηλίας του Δήμου Αντιπάρου.

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας διότι:
Ως Δημοτική Αρχή και ως τοπική κοινωνία δεν ζητή-

θηκε η γνώμη και η άποψή μας.
Είναι αδιανόητο στον τόπο μας και στην υγεία μας να 

αποφασίζουν άλλοι και εμείς να απουσιάζουμε είτε αυτό 
γίνεται στα πλαίσια της νομιμότητας είτε όχι. Θεωρούμε 
ότι η αδειοδότηση μιας τέτοιας κεραίας δεν μας εξασφα-
λίζει συνθήκες υγιούς διαβίωσης, αντιθέτως επιβαρύνει 
την υγεία μας. Το πεδίο ακτινοβολίας της καλύπτει σχε-
δόν όλο το νησί με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να 
είναι οδυνηρά για το κατοικημένο νησί μας και για τους 
κατοίκους του ανεξαρτήτου ηλικίας.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την άμεση ανάκληση 
της απόφασης. Ζητάμε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου – Γενική 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλ-
λοντος και υποδομών να αντιμετωπίζει τέτοια αιτήματα 
όχι μόνο με γνώμονα την νομιμότητα αλλά συνυπολογί-
ζοντας σε υπερθετικό βαθμό την τοπική κοινωνία και τον 
άνθρωπο».

Ουραγοί 
στις κρουαζιέρες

Η ΕΛΙΜΕ (Ένωση Λιμένων Ελλάδας), δημοσιοποίησε 
τα στοιχεία κρουαζιέρας για το 2012.

Σύμφωνα με την ΕΛΙΜΕ τα Ελληνικά λιμάνια προσέγ-
γισαν 4.824 πλοία και από αυτά αφίχθηκαν 5.475.816 
επιβάτες.

Με διαφορά πρώτο λιμάνι σε αφίξεις το 2012 ήταν ο 
Πειραιάς, με 1.208.050 επιβάτες. Δεύτερη σε αφίξεις 
επιβατών ήταν η Σαντορίνη, με 838.875 επιβάτες, τρί-
το το Κατάκολο Ηλείας, με 749.892 επιβάτες, τέταρτη η 
Μύκονος, με 657.511 επιβάτες, πέμπτη η Κέρκυρα, με 
624.179 επιβάτες, έκτη η Ρόδος, με 472.308 επιβάτες, 
έβδομο το Ηράκλειο, όγδοα τα Χανιά, ένατη η Κεφαλο-
νιά και τη πρώτη δεκάδα κλείνει η Πάτμος.

Σε ό,τι αφορά τα Κυκλαδονήσια (μετά Σαντορίνη και 
Μύκονος) το… χάος, ενώ το νησί μας μόλις και διασώ-
ζεται στην 29η θέση. Συγκεκριμένα, στη 18η θέση βρί-
σκεται η Σύρος, με 12.994 επιβάτες, στην 26η η Μήλος, 
με 6.722 επιβάτες, στην 29η θέση όπως γράψαμε πα-
ραπάνω η Πάρος, με 5.341 επιβάτες και με μερικούς 
επιβάτες λιγότερους ακολουθεί η Νάξος…

Σ.σ.: Τα παραπάνω στοιχεία αφιερώνονται σε όλους 
όσοι βρίσκονται ακόμα νοερά στη δεκαετία του ’80 και 
προσπαθούν να καταλάβουν τι φταίει…

Ψηφίζουμε 
Αγκαιριά!

Το δημοτικό σχολείο Αγκαιριάς συμμετείχε στο δια-
γωνισμό Doodle 4 Google και το έργο (φωτό) της Ντενί-
σα Μάρκου,  μαθήτριας της Ε’ τάξης, προκρίθηκε στα 60 
καλύτερα πανελλαδικά. 

Ο διαγωνισμός που έχει ήδη φιλοξενηθεί σε πάνω 
από 17 χώρες, διοργανώνεται από την Google -υπό την 
αιγίδα του υπουργείου παιδείας, θρησκευμάτων, πολι-
τισμού και αθλητισμού- και καλεί όλους τους μαθητές 
στην Ελλάδα, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν το δικό τους, 
ξεχωριστό λογότυπο για την Google.

Σημειώνουμε, ότι τα doodles είναι ξεχωριστές εκ-
δόσεις του λογοτύπου της Google που εμφανίζο-
νται στην αρχική της σελίδα. Το θέμα του φετινού δι-
αγωνισμού είναι «Η Ελλάδα μου» και θα πρέπει το 
doodle το οποίο θα σχεδιάσουν οι μαθητές να αντι-
κατοπτρίζει την δική τους άποψη για την Ελλάδα. 
Το σχολείο του νικητή θα κερδίσει 30 Chromebook 
υπολογιστές με σκοπό να δημιουργήσει μια ειδικά δι-
αμορφωμένη αίθουσα στην οποία οι μαθητές θα μπο-

ρούν να ανακαλύπτουν τον κόσμο της τεχνολογίας.  
Οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να βοηθήσουν το 
δημοτικό σχολείο της Αγκαιριάς να κερδίσει αν ψηφί-
σουν στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.google.
gr/doodle4google/vote.html#d=d2-5 Ακόμα, οδηγίες 
για να ψηφίσετε μπορείτε να λάβετε και από την ιστοσε-
λίδα του Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς στην παρακά-
τω διεύθυνση: http://dimotiko-agkairias.blogspot.gr/

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 7 Μαΐου 2013.
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Φωνή της Πάρου 
και νέο 
αεροδρόμιο

Η εφημερίδα μας δίνει ένα 
μεγάλο αγώνα προκειμένου 
να γίνουν οι σωστές ενέργειες 
ώστε το δυνατότερο δυνατόν 
να ολοκληρωθεί η κατασκευή 
του νέου αερολιμένα Πάρου. 
Αυτή εμμονή της εφημερίδας 
μας έχει παρεξηγηθεί εντέχνως 
από κάποιους, που λόγω της 
παραπάνω αγωνίας μας, προ-
σπαθούν να μας συσχετίσουν με πιθανά οφέλη που 
ίσως προσπαθήσουν ορισμένοι να καρπωθούν από 
την κατασκευή του νέου αερολιμένα.

Η «Φωνή της Πάρου» καλά κάνει και βγάζει στα 
μανταλάκια κάθε καλή ενέργεια για το νέο αεροδρό-
μιο. Ο ρόλος μίας εφημερίδας -εκτός της απαραίτη-
της κριτικής που πρέπει να κάνει σε κάθε εξουσία- 
είναι και να ασκεί πίεση. Πίεση προς κάθε πλευρά για 
το όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Κάθε προσπάθεια κατά της κατασκευής του νέου 
αεροδρομίου είμαστε αναγκασμένοι να την καταδι-
κάσουμε. Αναγκασμένοι φυσικά είμαστε να καταδι-
κάσουμε και κάθε άλλη κίνηση που έχει στόχο την 
οικονομία του τόπου μας. Αν π.χ. αύριο για τον α’ ή 
β’ τρόπο το έργο σταματήσει είμαστε υποχρεωμένοι 
–πρώτιστα- από τη συνείδησή μας να πιέσουμε ώστε 
να συνεχιστεί το έργο. Με κάθε τρόπο είμαστε ακόμα 
υποχρεωμένοι να βρούμε το τις πταίει και να αποδώ-
σουμε τις ευθύνες. Η Φ.τΠ. δεν έχει «παντρευ-
τεί» κανέναν! Στηρίζουμε την εκάστοτε εξουσία του 
τόπου σε οτιδήποτε καλό θεωρούμε πως πράττει, 
αλλά συγχρόνως είμαστε υποχρεωμένοι να θίξουμε 
τα κατά καιρούς «σύνδρομα» εξουσίας που τη δια-
κατέχουν, όπως και κάθε λάθος που θεωρούμε ότι 
κάνει.

Προσωπικά, από την 1η Ιανουαρίου που ανέλαβα 
την αρχισυνταξία της εφημερίδας που κρατάτε στα 
χέρια σας έβαλα ως στόχο να μην «κόψω» καμία 
φωνή συμπολίτη μας (ιδιαιτέρως όλων όσοι διαφω-
νούν με την ύλη μας) και να παρουσιάζω τις ειδήσεις 
ως έχουν. 

Φυσικά ουδείς μπορεί εφόσον παρουσιάζουμε την 
είδηση να μας «εμποδίσει» να γράψουμε και εμείς 
την άποψή μας ή την κριτική μας. Η υπόθεση «νέο 
αεροδρόμιο Πάρου», είναι ίσως το μεγαλύτερο στοί-
χημα του νησιού μας τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 
Τόσο εγώ, όσο και η ιδιοκτησία της εφημερί-
δας, για το θέμα έχουμε ταυτόσημη άποψή. Θα 
στηρίξουμε με κάθε τρόπο τη δημιουργία του, αλλά 
συγχρόνως είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε με 
οποιονδήποτε προσπαθήσει να παίξει παιχνίδια σε 
βάρος της Παριανής οικονομίας. Όσο «ψηλά» και αν 
είναι αυτός, όσο φίλος ή γνωστός μας. Θα βγούμε στα 
κάγκελα προκειμένου το νησί μας να πάρει αυτό που 
δικαιούται. 

Κάθε άλλη «τρίτη» σκέψη είναι χαμένη από χέρι. 
Ακόμα, και όλοι όσοι σήμερα ταυτίζονται με την προ-
σπάθεια μας να ασκήσουμε πιέσεις για τη γρηγο-
ρότερη επίλυση του θέματος κατασκευής του νέου 
αεροδρομίου, αν, αν λέμε, έχουν στο πίσω μέρος 
του μυαλού τους δεύτερες ή τρίτες σκέψεις για να 
καρπωθούν πολιτικά οφέλη, ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΙΤΙΑ 
ΠΟΛΕΜΟΥ για εμάς. Δεν έχουμε «παντρευτεί» 
κανέναν, δεν δίνουμε λόγο σε κανέναν, σε ό,τι 
αφορά το συμφέρον του νησιού μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Διαμαρτυρία 
για την παραλία 
Παροικιάς

Πριν από μερικά χρόνια, όταν πήγα τραυματισμένος 
στο Δήμο από εμπόδια που υπάρχουν στην παραλία 
(όπως τα περιέγραψα στην προηγούμενη επιστολή 
μου), με είδαν με συμπάθεια και μου είπαν πως θα το 
δουν αμέσως (Αντιδήμαρχος κα.Φραγκούλη και κ. Γα-
βαλάς). Έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτε. Κάθε χειμώνα η 
παραλία εγκαταλείπεται. 

Αυτοί, που πριν της εκλογές μας έταζαν λαγούς με πε-
τραχήλια. Τώρα είναι εξαφανισμένοι, δεν κυκλοφορούν 
κιόλας, μην τους ζητήσει ο κόσμος αυτά που έταξαν. 
Την πρώτη φωτογραφία που στέλνω την αφιερώνω σε 
αυτούς και στους τοπικούς συμβούλους. Αν θέλουν 
έχω αρκετές. Ας πάρει κάποιος το παιδί του ή το εγγόνι 
του και ας προσπαθήσει να κάνει μια βόλτα στην παρα-
λία, όποια εποχή του χρόνου και όποια ώρα της ημέρας 
θέλει. Για βράδυ δεν το συζητώ, είτε πεζός ή ακόμα χει-
ρότερα με το καροτσάκι!

Σε ερώτηση μου σε τοπικό σύμβουλο γιατί παρα-
μένουμε στο σκοτάδι στο λιμάνι -αγανακτισμένος και 
αυτός- μου απάντησε πως περιμένουν μεγαλύτερες 
ασφάλειες, και γιατί δεν έχουμε νερό, του είπε ο ερ-
γολάβος πως νερό έχει. Του είπε ψέματα γιατί χω-
ρίς ρεύμα, νερό δεν υπάρχει. Και αναρωτιέμαι εγώ, ο 
άσχετος, ο αφελής, με ασφάλεια της ΔΕΗ 3Χ40Α που 
υπάρχει, δεν αντέχει τον φωτισμό που είναι συνολικά 
2,3 KW δηλαδή 3Χ5Α περίπου; Αφού η κατανάλωση εί-
ναι ελεγχόμενη με κάρτες! Και αν γίνει η επαύξηση δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα, που μπορεί να αργήσει κιό-
λας. Ένιωσα ντροπή ενώ ήμουν στο λιμάνι, όταν τουρί-
στες σήκωσαν το καροτσάκι από το supermarket, γιατί 
δεν τσούλαγε, να το πάνε στο σκάφος τους και άτυχος, 

γατί δεν είχα την φωτογραφική μηχανή μαζί μου μπας 
και ξυπνήσω κανέναν και ενδιαφερθεί γι’ αυτόν τον ευ-
λογημένο τόπο. Μήπως είδε κάποιος τα στρίφωνα που 
έχει βάλει ο εργολάβος να στερεώσει τα πήλαρς; Ήδη 
έχουν σκουριάσει, το ένα δε απ’ αυτά είναι με ταινία μην 
το σπάσει ο αέρας.  

Στη δεύτερη φωτογραφία που στέλνω δείχνει τις του-
αλέτες που θα έμπαιναν στο χώρο του λιμανιού εδώ και 
δυο περίπου χρόνια και από τότε διακοσμούν το χώρο 
της μεταφορικής στον Περιφερειακό, και αναρτιέμαι 
πόσο αναίσθητοι έχουν γίνει να μην υπολογίζουν πλέον 
τίποτε, ούτε  τα χρήματα του κοσμάκη ούτε τις θυσίες 
που κάνουν. 

Πανηγυρίζαμε κάποτε που ήρθε το λιμενικό ταμείο 
στο νησί. Εκτός από λόγια, έργα;

Ευχαριστώ για την φιλοξενία  
Χρήστος Μπατσούρης

Πλοίο ασφαλείας 
στις απεργίες

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έστειλε επιστολή στο 
υπουργείο ναυτιλίας και ζητά για την προστασία του 
νησιωτικού χώρου από αποκλεισμούς να υπάρχει πρό-
βλεψη για πλοίο ασφαλείας.

Στην επιστολή του το Επιμελητήριο μεταξύ άλλων 
γράφει:

«[…] Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η πολιτεία δεν κατάφε-
ρε να μειώσει τις ανισότητες στον νησιωτικό χώρο, με 
αποτέλεσμα εν μέσω της κρίσης, να βρισκόμαστε αντι-
μέτωποι με την κατάρρευση των μέχρι πρόσφατα υφι-
στάμενων δομών, σε τομείς όπως η υγεία, η παροχή 
υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, οι μεταφορές 
κ.α. δομές που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένες. 
Ιδιαίτερα τα νησιά των άγονων γραμμών – και όχι απο-
κλειστικά αυτά – αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήμα-
τα, τα οποία δεν μπορεί να κατανοήσει ο κάτοικος της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Βέβαια, η κατάσταση δεν είναι 
ίδια για όλα τα νησιά, τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης».

Στη συνέχεια της επιστολής του το Επιμελητήριο Κυ-
κλάδων υποστηρίζει: «[…] Με αφορμή την επικείμενη 
ψήφιση στη Βουλή, του νομοσχεδίου για τη ναυτιλία, κα-
λούμε όλους τους παραλήπτες της επιστολής να λάβουν 
θέση υπέρ της πρόβλεψης πλοίου ασφαλείας κατά τη δι-
εξαγωγή απεργιακών κινητοποιήσεων, ως ζήτημα ζω-
τικής σημασίας για τις νησιωτικές κοινωνίες. Επιτέλους, 
σε μια χώρα η επικράτεια της οποίας αποτελείται πε-
ρισσότερο από θάλασσα παρά από ξηρά, το ζήτημα της 
ελεύθερης διακίνησης προσώπων και αγαθών, πρέπει 
να ρυθμιστεί νομοθετικά όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας τα νησιά τους 
από αποκλεισμούς και το δικαίωμα των πολιτών τους να 
ασκούν τις συνταγματικές τους ελευθερίες».

Τέλος, το Επιμελητήριο ζητά:

α) Την προσθήκη στο σχέδιο νόμου, του θέματος της 
προστασίας των νησιών με πρόβλεψη πλοίου ασφαλεί-
ας, προκειμένου να καλύπτονται βασικές ανάγκες τους, 
χωρίς να θίγεται το δικαίωμα της απεργίας των εργαζό-
μενων στην ακτοπλοΐα και 

β) καλούν όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και όλους 
τους Βουλευτές της χώρας να αντιμετωπίσουν το θέμα 
με τη δέουσα σημασία και να στηρίξουν αυτό το δίκαιο 
αίτημα των κατοίκων των νησιών της χώρας.

Αντιδράσεις
Το ΚΚΕ Πάρου στη συνέχεια εξέδωσε ανακοίνωση με 

τίτλο: «Ο Κεφαλογιάννης σε ρόλο λαγού», στην οποία 
γράφει:

«Την ώρα που η τρικομματική κυβέρνηση φέρνει το 
ένα πακέτο μέτρων μετά το άλλο, τσακίζοντας τους ερ-
γάτες, τους ναυτεργάτες, τους μικρομεσαίους αγρότες, 
τους αυτοαπασχολούμενους και τη νεολαία.

Αυτή την ώρα διάλεξε ο κ. Κεφαλογιάννης να παίξει 
το ρόλο του λαγού, φέρνοντας προσθήκη νόμου για θε-
σμοθέτηση της απεργοσπασίας στο χώρο της ναυτιλίας. 
Τρεις μέρες πριν την 24ωρη απεργία των ναυτεργατών. 

Την Παρασκευή το μεσημέρι κατέθεσε τροπολο-
γία ζητώντας να εκτελούνται δρομολόγια πλοίων εν 
μέσω απεργίας που ξεπερνά τις 48 ώρες. Η πρότα-
σή του έχει διπλή στόχευση. Από τη μια την υπεράσπι-
ση των συμφερόντων των εφοπλιστών και από την άλλη 
να ανοίξει το δρόμο για γενικευμένα μέτρα απαγόρευ-
σης της υπεράσπισης της απεργίας. Η πρόταση του 
κ. Κεφαλογιάννη πρέπει να βρει απέναντί της το σύνολο 
του Παριανού λαού και των μαζικών φορέων του. Να 
μην αφήσουν κανένα περιθώριο προώθησης τέτοιων 
μέτρων.

Να πούμε ένα βροντερό ΟΧΙ στη σιγή νεκροταφείου 
που αυτός και η παρέα του θέλουν να επιβάλουν, προ-
κειμένου η πλουτοκρατία να ξεπεράσει την κρίση της, 
τσακίζοντας τις ζωές μας».

Τέλος, για το ίδιο θέμα ανακοίνωση εξέδωσε και η 
ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού 
Ναυτικού), με την οποία ασκεί κριτική για την ανακοί-
νωση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
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Στην Πάρο, του 21ου αιώνα, στην Πάρο, της άλλοτε οικονομικής ευμάρειας, υπάρ-
χουν σήμερα μαθητές που δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα προς το ζειν.

Το νησί μας με την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού τα προηγούμενα χρόνια βρέθη-
κε βαθιά πληγωμένο με το μνημόνιο και τις συνεχείς φορομπηχτικές επιθέσεις των 
κυβερνώντων τα τρία τελευταία χρόνια κατά της κοινωνίας μας.

Όπως σχεδόν πάντα οι πρώτοι «πεσόντες» στους πολέμους είναι οι άμαχοι. Έτσι, 
εκτός της τρίτης ηλικίας που ή θα πάρει φάρμακα και δεν θα πάρει τρόφιμα ή το αντί-
θετο και άρα δεν έχει μέλλον… οι επόμενοι «πεσόντες» είναι οι μικροί μαθητές, που 
δεν έχουν κανέναν άλλον τρόπο να κερδίσουν τα προς το ζειν. Στηρίζονται αποκλει-
στικά στους γονείς τους. Μόνο που οι γονείς πια, δεν έχουν ούτε αυτοί τα καθημερινά 
για να επιβιώσουν.

Είναι ακόμα στα αυτιά όλων όσοι το άκουσαν σε συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου του νησιού μας, η κραυγή των μαθητών του Γυμνασίου Πάρου: «Βοηθείστε 
τους συμμαθητές μας που δεν έχουν να φάνε!». Έως τότε, κανείς δεν ήθελε να πι-
στέψει ή έκανε πως δεν το πίστευε, ότι στην Πάρο του γρήγορου πλουτισμού τις πε-
ρασμένες δεκαετίες υπήρχε πρόβλημα σίτισης σε κατοίκους της. Σήμερα, σύμφωνα 
με στοιχεία υπάρχουν 13 παιδιά, μόνο στο Γυμνάσιο Παροικιάς, που αντιμετωπίζουν 
αυτοί και οι οικογένειές τους πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Προβλήματα 
που αρχίζουν φυσικά από το καθημερινό απαιτούμενο φαγητό. Το μέγεθος του πραγ-
ματικού προβλήματος στα σχολεία της Πάρου ελάχιστοι μπορούν να το εντοπίσουν, 

καθώς, πολλοί μαθητές λόγω της μικρής επαρχίας που ζούμε και λόγω της αξιοπρέ-
πειάς τους φροντίζουν να το κρύβουν επιμελώς…

Η αρχή στις 20 Φεβρουαρίου
Στις 20 Φεβρουαρίου μετά από πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου 

Παροικιάς, οι σχολικές κοινότητες συγκεντρώθηκαν σε αίθουσα του Λυκείου Πάρου, 
για να δουν τι ενέργειες πρέπει να κάνουν για να δώσουν μερικές μικρές και πρακτι-
κές λύσεις.

Μετά τις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει από πέρσι ο διευθυντής του σχολείου, 
κ. Ηλ. Γουρδούκης, το Γυμνάσιο Πάρου προσπαθούσε εκτός από το «κολατσιό» που 
έδινε καθημερινά σε μαθητές που είχαν ανάγκη, να στηρίξει και τις οικογένειές τους 
και να τους παρέχει τρόφιμα και είδη ρουχισμού. Η «Συναυλία Αλληλεγγύης» που 
διοργανώθηκε τον Μάιο του 2012, πέρα από τη γνωστοποίηση στην Παριανή κοινω-
νία του προβλήματος υποσιτισμού στα σχολεία, προσέφερε και μερικά χρήματα για 
τη συνέχιση της αλληλέγγυας πράξης. Έως τότε, η αναζήτηση βοήθειας περιοριζόταν 
στους εκπαιδευτικούς, σε γονείς μαθητών και σε άλλους συμπολίτες μας.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλ. Γουρδούκη: «η Πάρος είναι γεμάτη από συγκλονιστικές 
τραγωδίες που εξελίσσονται κάθε ώρα που περνάει. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε 
τα δράματα, τις τραγωδίες που «παίζονται» πίσω από τους τοίχους των σπιτιών. Και 

Η ζωή έχει συνέχεια…
Δράση Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα σχολεία
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είναι άλλο πράγμα να ξέρεις πως άν-
θρωποι πεινάνε και άλλο να πεινάς. 
Είναι άλλο να ξέρεις πως κάποιοι ξε-
παγιάζουν χωρίς θέρμανση και άλλο 
να ξεπαγιάζεις στο σπίτι σου. Είναι 
άλλο να μαθαίνεις πως ο τάδε δεν 
έχει χρήματα να πάει στον γιατρό ή 
να αγοράσει τα φάρμακα και άλλο να 
τα στερείσαι εσύ. Είναι άλλο να σου 
λένε ότι εξαιτίας της κρίσης ο δείνα 
χάθηκε και άλλο να ξεψυχάει στα χέ-
ρια σου ο δικός σου άνθρωπος. «Η 
στυγνότητα της εξουσίας» (Χ. Γιαννα-
ράς) και η «τιμωρητική» πολιτική, η 
οικονομική ασφυξία και η κοινωνική 
εξαθλίωση που επέβαλε η ολιγαρ-
χική τυραννία απλώνει τα πλοκάμια 
της στις ζωές όλο και περισσότερων 
συμπολιτών μας. Και αυτοί είναι άν-
θρωποι, δεν είναι αριθμοί. Είναι άν-
θρωποι που πονάνε, που πεινάνε και 
δακρύζουν. Είναι άνθρωποι που θέ-
λουν να ζήσουν, να χαρούν με μικρά 
και μεγάλα πράγματα, αλλά δεν τους αφήνουν, τους στερούν τους θεμελιώδεις όρους 
διαβίωσης».

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτάθηκε στη συνάντηση της 20/2/13 η ορ-
γάνωση της κοινωνικής αντίστασης και αλληλεγγύης, ώστε όλοι να πορευτούν μαζί 
(δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, γονείς, σχολεία όλων των βαθμίδων), ώστε να αντι-
μετωπιστούν οι ανάγκες που γεννάει η βίαιη φτωχοποίηση.

Η ανάγκη επιβίωσης παιδιών και άλλων συμπολιτών μας έθεσε την ευθύνη ανάλη-
ψης άμεσων πρωτοβουλιών εμπράκτως. 

Αύριο 20/4 η μεγάλη μέρα

Το «Συντονιστικό των Σχολικών Κοινοτήτων για την κοινωνική Αλληλεγ-
γύη» των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πάρου, 
ξεκινάει μια μεγάλη κινητοποίηση για τη συγκέντρωση τροφίμων, ρουχισμού και 
φαρμάκων, το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους 
της Παροικιάς από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα προκειμένου 
να βοηθήσει τους μαθητές των σχολείων του νησιού και τις οικογένειες που έχουν 
ανάγκη. 

Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα είναι έτοιμοι να παραλάβουν ό,τι ο καθένας 
έχει την ευγενή καλοσύνη και τη δυνατότητα να προσφέρει για απάλειψη σε κάποιο 
βαθμό των προβλημάτων και των αναγκών διαβίωσης των συνανθρώπων μας. Στό-
χος είναι όλοι οι μαθητές και οι οικογένειες να έχουν τα στοιχειώδη για μια αξιοπρεπή 
διαβίωση.

Ενδεικτική λίστα προϊόντων: 
1. Τρόφιμα: όσπρια, ρύζι, γάλα 

εβαπορέ, σάλτσα ντομάτας, δημητρι-
ακά, φρυγανιές, αλεύρι, αλάτι, ξύδι, 
μπαχαρικά, καθαριστικά και είδη υγι-
εινής, κ.ά.

2. Είδη ρουχισμού: Τα ρούχα να 
είναι σε καλή σχετικά κατάσταση - 
λαμβάνοντας υπόψη ότι προορίζονται 
κυρίως (αλλά όχι μόνο) για μαθητές.

3. Φάρμακα: Τα φάρμακα μπορεί 
να καλύπτουν ευρύ φάσμα, αλλά να 
μην είναι ληγμένα. Η διανομή των 
φαρμάκων θα γίνει με τη βοήθεια 
φαρμακοποιών και ιατρών του Κέ-
ντρου Υγείας.

4. Την ημέρα συγκέντρωσης 
των προϊόντων θα υπάρχουν πα-
ράλληλα:

- Κουμπαράς για όσους θέλουν να 
προσφέρουν χρήματα.

- Κουτί όπου θα μπορεί όποιος 
γνωρίζει και θέλει να κάνει γνωστό 
μαθητές ή οικογένειες που κατά τη 

γνώμη του χρήζουν βοήθειας (το 
«Συντονιστικό» θα επιφορτισθεί 
με το καθήκον διαπίστωσης της 
ακρίβειας των στοιχείων).

Τέλος, το «Συντονιστικού των 
Σχολικών Κοινοτήτων για την 
Κοινωνική Αλληλεγγύη» αποφά-
σισε τη διοργάνωση «Συναυλί-
ας Αλληλεγγύης» στα μέσα 
του Ιουνίου 2013. 

Σημειώνουμε ακόμα πως τα 
τηλέφωνα επικοινωνίας με τους 
εκπροσώπους όλων των σχο-
λικών κοινοτήτων του νησιού 
μας είναι τα εξής: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 
Γουρδούκης Ηλίας 6936838735 
(Γυμνάσιο Πάρου), Λομβάρδου 
Ευαγγελία, 6946361552 (ΓΕΛ 
Πάρου), Ιορδάνη Ελευθερία, 
6937213155 (1ο Δημοτικό Πα-
ροικιάς), Ντόμπρης Θεόδω-
ρος 6932670294 (2ο Δημοτικό 
Παροικιάς), Πάσσου Γεωργία 

6980588333 (ΕΠΑΛ), ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ: Τσαντουλή Μαρία 6976612190, 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΝ: Παντελαίου Βικτωρία 6973434340, ΝΑΟΥΣΑ: Κορδονέλλη 
Μαρία, 6937825315 (Δημοτικό), Κορτιάνου Μαρουσώ, 6942772040 (Γυμνάσιο), Πού-
λιου Μαρία 6936779822 (Λύκειο), Αθανασάκης Μανώλης, 6997105310 (Πρόεδρος 
ΕΛΜΕ), ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ: Άννα Φραντζή, 6979785464. 

Το διά ταύτα

Είναι απίστευτες οι ιστορίες που μπορεί να ακούσει κάποιος μέσα σ’ ένα δημοσιο-
γραφικό γραφείο για το τι συμβαίνει σήμερα, στα σχολεία του νησιού μας. Οι ιστορίες 
είναι απίστευτες με την έννοια πως κανείς δεν μπορούσε να σκεφθεί το μέγεθος του 
προβλήματος.

Είναι χαρακτηριστικό πως μία μεγάλη μερίδα γονέων των σχολείων της Πάρου 
βασίζονται στη θερινή περίοδο και τα οικονομικά οφέλη που έχουν απ’ αυτήν. Πέρ-
σι η χρονιά ήταν μία από τις χειρότερες οικονομικά του νησιού μας. Πολλοί εκ των 
εργαζόμενων σε τουριστικά επαγγέλματα δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν ούτε τα 
απαιτούμενα ένσημα για το Ταμείο Ανεργίας, καθώς είτε απολύθηκαν νωρίτερα απ’ 
ότι υπολόγιζαν από τις εργασίες τους, είτε δούλεψαν δίχως ασφάλιση. Το φετινό χει-
μώνα τα μεροκάματα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα και όσοι έβρισκαν εργασία, αυτή είχε 
ως ανταμοιβή μερικά ευρώ… Έτσι, πολλοί οικογενειάρχες δεν μπορούσαν ούτε κατά 
διάνοια να βοηθήσουν με χαρτζιλίκι –έστω και για κολατσιό στο σχολείο- τα παιδιά 
τους. 

Οι ιστορίες καθημερινότητας για τις σχολικές ιδίως κοινότητες τελειωμό δεν έχουν. 
Ιστορίες που ξεκινούν από την αγορά μίας τυρόπιτας και φθάνουν σε πιο πολύπλοκα 
πράγματα όπως η επίσκεψη σε γιατρό ή η αγορά φαρμάκων, εξώσεων από το σπίτι 

κλπ.
Η νότα αισιοδοξίας από την αυ-

το-οργάνωση των σχολικών κοι-
νοτήτων είναι στη σωστή κατεύ-
θυνση. Μία νότα που μπορεί να 
δώσει ακόμα μεγαλύτερα φτερά 
με τη συναυλία που θα κάνουν οι 
μαθητές στα μέσα Ιουνίου. Όσο 
και αν φαντάζει περίεργο με τα 
χρήματα που συγκεντρώθηκαν 
από την περσινή συναυλία έγι-
ναν κινήσεις ουσίας φέτος, που 
μπορεί να μην επαρκούν, αλλά 
έπιασαν τόπο. Στις μέρες μας τί-
ποτα δεν είναι εύκολο. Σε όλους 
όμως μπορεί να περισσεύει κάτι. 
Το ραντεβού όλων μας είναι το 
Σάββατο 20 Απριλίου, στην 
πλατεία Μαντώς της Παροικι-
άς από τις 10 το πρωί έως τις 
4 το απόγευμα. 
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Καθαριότητα 
στην Αγκαιριά

Με επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 14 
Απριλίου, η εθελοντική 
καθαριότητα στην Τοπική 
Κοινότητα Αγκαιριάς. Η 
μεγάλη προσέλευση μι-
κρών και μεγάλων ήταν 
εντυπωσιακή. 

Εκτός από τους εθελο-
ντές συμπατριώτες και 
φίλους, συμμετείχαν ο 
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του τοπικού δημοτικού σχο-
λείου καθώς και ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού.

Σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγκαι-
ριάς, κ. Ανδρέας Κουταλίδης, σημειώνει: «Είμαι πολύ περή-
φανος γιατί σε σχέση με πέρυσι οι εθελοντές ήταν πολύ πε-
ρισσότεροι, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά, και αυτό για μένα 
σημαίνει ότι όταν είμαστε ενωμένοι καταφέρνουμε πολλά, ση-
μαντικά πράγματα για τον τόπο μας. Θα ήθελα να τους ευχαρι-
στήσω όλους παρά πολύ μέσα από την καρδιά μου, που στέκο-
νται δίπλα μου, με στηρίζουν και παίρνω δύναμη να συνεχίσω. 
Τους ευχαριστώ όλους. Ελπίζω σε επόμενο κάλεσμα να είμαστε 
ακόμη περισσότεροι. Τέλος, να ευχαριστήσω την υπηρεσία κα-
θαριότητας του Δήμου και ιδιαιτέρως τον κ. Γιώργο Νίκα και κ. 
Γιάννη Παντελαίο, για την άψογη συνεργασία».

Εκδήλωση 
του Γυμνασίου 
Αρχιλόχου

Εκδήλωση για να τιμήσει την επέτειο του ηρωικού 
αγώνα των Κυπρίων για απελευθέρωση από τον 
Αγγλικό ζυγό διοργάνωσε το Γυμνάσιο Αρχιλόχου.

Πρόκειται για τον τελευταίο Ελληνικό Εθνικοαπε-
λευθερωτικό Αγώνα (1955 -59), στον οποίο σημαί-
νοντα ρόλο έπαιξαν τα σχολεία, και τον οποίο καθο-
δήγησε η Εκκλησία της Κύπρου. 

Όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά, την Τετάρτη 
10 Απριλίου, είχαν την ευκαιρία να μάθουν πολλά 
για τον ηρωικό αυτόν αγώνα των Ελλήνων, που δυ-
στυχώς λείπει από τις σελίδες των σχολικών 
βιβλίων! 

Η ιστορική αφήγηση, το φωτογραφικό υλικό που 
προβλήθηκε και τα τραγούδια της χορωδίας, που 
αποδόθηκαν με παλμό και συναίσθημα, δημιούρ-
γησαν μία άρτια παρουσίαση, που όχι μόνο έκανε 
γνωστό ένα άγνωστο, εν πολλοίς, ιστορικό θέμα, 
αλλά άγγιξε και συγκίνησε τις ψυχές των παρευρι-
σκομένων. Άγνωστοι ήρωες έγιναν τόσο γνώριμοι... 
Ο Κυριάκος Μάτσης, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Ευ-
αγόρας Παλληκαρίδης - το 18χρονο παλικάρι που 
απαγχονίστηκε με άλλους νέους στις φυλακές της 
Λευκωσίας - και τόσοι άλλοι... Οι συγκεντρωμένοι 
στην αίθουσα ταξίδεψαν νοερά στα «Φυλακισμένα 
Μνήματα», όπου αναπαύονται οι ψυχές των Κυπρί-
ων Αγωνιστών, που οδηγούνταν στην αγχόνη ψάλ-
λοντας τον Εθνικό Ύμνο. Σημειώνουμε, πως η Κύ-
προς, αν και είναι ανεξάρτητο κράτος από το 1960, 
δεν έχει δικό της Εθνικό Ύμνο, αλλά τον ίδιο με της 
υπόλοιπης Ελλάδας, ως Ελληνικό νησί που είναι. Σ’ 
αυτή τη σπουδαία εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές 
και καθηγητές του σχολείου και μαθητές που έχουν 
αποφοιτήσει και πλέον πηγαίνουν στο Λύκειο. Επί-
σης, μετείχαν και εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων του 
νησιού, καθώς και φίλοι του Γυμνασίου Αρχιλόχου, 
που συμμετείχαν στην χορωδία. 

Σε ανακοίνωσή του το Γυμνάσιο Αρχιλόχου γράφει 
για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση: «Τους ευ-
χαριστούμε όλους για την συμβολή τους στην επιτυ-
χημένη αυτή Εκδήλωση και ιδιαιτέρως την εξαίρετη 
πιανίστα κ. Σοφία Αντωνίου, που για άλλη μια φορά 

συμμετείχε ανιδιοτελώς σε εκδήλωση του Σχολείου 
μας και μάς γοήτευσε με την μουσική της. Την εκ-
δήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Μητροπολί-
της μας κ. Καλλίνικος, ο οποίος στο τέλος απηύθυνε 
θερμό χαιρετισμό και συνεχάρη εκ ψυχής τους συ-
ντελεστές της εκδήλωσης.» Ακόμα, στην ανακοίνω-
ση γράφεται: «Να υπενθυμίσουμε ότι το Γυμνάσιο 
Αρχιλόχου είχε παρουσιάσει επίσης στην αίθουσα 
του «Αρχίλοχου» μία άλλη πρωτότυπη και όμορφη 
εκδήλωση τα Χριστούγεννα, υψηλού μουσικού επι-
πέδου, με Κάλαντα από όλη την Ελλάδα, με  την επι-
μέλεια της κ. Μπέτης Μπιζά και τη συμμετοχή της κ. 
Σοφίας Αντωνίου στο πιάνο. Ευχαριστίες οφείλουμε 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχο» για την ευγενι-
κή παραχώρηση της αίθουσας στις εκδηλώσεις του 
Σχολείου μας.

Ο πολιτισμός και η ιστορία ενός τόπου είναι ό, τι 
συνιστά την ταυτότητά του, την οποία τα σχολεία μας, 
ως πνευματικά ιδρύματα, διαφυλάττουν και μεταδί-
δουν στις επόμενες γενιές. Αλλά ευχής έργον είναι τα 
σχολεία να αποτελούν πολιτιστικούς φάρους και για 
την τοπική κοινωνία, με εκδηλώσεις όπως αυτήν!».

 
Ευχαριστήριο

Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων και η μαθητική 
κοινότητα του Γυμνασίου Αρχιλόχου, ευχαρίστησε 
την προηγούμενη εβδομάδα την ευγενική προσφο-
ρά του κ. Νίκου Ραγκούση, αρτοποιού, του οποίου ο 
φούρνος βρίσκεται στην Παροικιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους: «Στους δύσκολους 
καιρούς που διανύουμε χαιρόμαστε να βλέπουμε 
ανθρώπους  να δίνουν το παρόν. Ιδιαίτερα στην πε-
ρίπτωση του κ. Νίκου Ραγκούση, δεν είναι η πρώτη 
φορά που στέκεται αρωγός σε ανάγκες του σχολείου 
μας, χωρίς να έχει καμία απολύτως υποχρέωση, γε-
γονός που κάνει την προσφορά του ακόμα πιο σημα-
ντική και πολύτιμη».

Οι εφοπλιστές 
ελέγχουν, 
δεν ελέγχονται

«Ευχαριστούμε που διαλέξατε την Blue star Ferries για το τα-
ξίδι σας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σε ένα από τα επόμε-
να δρομολόγιά μας...». Μήπως υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
και κάποιας άλλης εταιρείας και δεν το έχουμε καταλάβει;

 Πάμε στην ουσία λοιπόν. Από 1η Απριλίου καινούρ-
γιες αυξήσεις για όσους δεν το αντιλήφθηκαν. Το εισιτήριο της 
Α’ θέσης από 41 ευρώ ανέβηκε στα 45,50 ευρώ. Αύξηση 10%. 
Προς το παρόν... παραμένουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές στην οι-
κονομική θέση και στα αριθμημένα, με τη διαφορά ότι πολλές 
φορές... έχουν εξαντληθεί και αναγκαστικά πας πρώτη θέση. 
Όμως ο Ιούνιος πλησιάζει και τότε οι «πατριώτες» εφοπλιστές 
που νοιάζονται για τους νησιώτες, είναι σίγουρο ότι θα τις ανε-
βάσουν και αυτές. Η εμπειρία αυτό μας δείχνει. Πάγια ταχτική 
τους. Κάποια δικαιολογία θα βρεθεί. 

Αυξήσεις και στα φορτηγά. Παράδειγμα. Το επικαθήμενο 
από Πάρο για Πειραιά από 338 ευρώ πήγε στα 357,50 ευρώ. 
Αύξηση 5,7%. Συνολική επιβάρυνση για ένα ταξίδι πήγαινε – 
έλα περίπου 40 ευρώ, χωρίς τις κρατήσεις υπέρ του Ο.Λ.Π. 
για αναχωρήσεις από Πειραιά που είναι περίπου 18 ευρώ ανά 
όχημα. Εγγυάται κανείς ότι και εδώ δεν θα έχουμε συνέχεια 
αυξήσεων το επόμενο διάστημα;

Τα εφοπλιστικά συμφέροντα και η συγκυβέρνηση που τα 
υπηρετεί σε όλο τους το μεγαλείο. Καιρός να προβληματιστούν 
και εκείνοι που τόσα χρόνια μιλούν για μεταφορικό ισοδύναμο 
και για νησιωτικότητα.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη η ψήφιση του νομοσχεδίου του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας όπου προβλέπεται η πλήρης 
απελευθέρωση των τιμών των ναύλων και μια σειρά άλλες 
αντιλαϊκές ρυθμίσεις που αλλάζουν συθέμελα τις θαλάσσιες 
μεταφορές.

Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, οι Μαζικοί Φορείς, οι Σύλ-
λογοι, τα Επαγγελματικά Σωματεία, να εκφράσουν άμεσα την 
κατηγορηματική τους αντίθεση σε αυτές τις πολιτικές που στην 
κυριολεξία καταδικάζουν τα νησιά μας σε αργό θάνατο, και να 
απαιτήσουν ανθρώπινες, σύγχρονες, ασφαλείς, τακτικές και 
με χαμηλό εισιτήριο ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ
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Στη Βουλή 
οι διακομιδές

Από τον πυρήνα Πάρου, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 
δημοσιοποιήθηκε στις 11 Απριλίου το παρακάτω δελτίο 
τύπου.

«Μετά την επίσκεψη του πολιτευτή Κυκλάδων και ανα-
πληρωτή τομεάρχη ναυτιλίας, κ. Βασίλη Παρασκευαΐδη, 
κατά την επίσκεψή του στην Πάρο, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ, με τη βουλευτή Α’ Αθηνών, κ. Έλενα Κου-
ντουρά, και τη βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μίκα Ιατρίδη, 
κατέθεσαν την παρακάτω ερώτηση στη βουλή.

«Προς τον Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ»
Έχετε λάβει ενημέρωση από το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΟ-

ΡΕΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, για το θέμα των διακομιδών 
των ασθενών με πλωτά μέσα, όπως γίνεται μέχρι αυτή 
τη στιγμή. Τα πλωτά μέσα μετακινούν τον ασθενή έως τη 
Σύρο και αν χρειαστεί να πάει σε νοσοκομείο της Αθή-
νας, μεταφέρεται με άλλο μέσο. Έτσι χάνεται πολύτιμος 
χρόνος, που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία του 
ασθενούς.

Οι φορείς προτείνουν την κατά προτεραιότητα χρησι-
μοποίηση του υγειονομικού αεροσκάφους που παρα-
χωρεί το Βελέντζειο ίδρυμα στο ΕΚΑΒ, μέσο το οποίο 
προφέρει ασφάλεια και ταχύτητα αφού μεταφέρει τον 
ασθενή απευθείας εκεί που πρέπει να είναι ο προορι-
σμός του και όπως αναφέρουν οι φορείς, συνιστά πιο 
οικονομική λύση.

Ενδεικτικά, όπως σας έχει ενημερώσει ο Εμπορικός 
Σύλλογος Πάρου, η αερομεταφορά επειγόντων περιστα-
τικών από την Πάρο με στρατιωτικά ελικόπτερα ανέρ-
χεται στο ποσό των 10.000 ευρώ ανά πτήση, με πλωτά 
μέσα 4.000 ευρώ ανά δρομολόγιο, ενώ η χρησιμοποί-
ηση του υγειονομικού αεροσκάφους θα κόστιζε 2.000 
ευρώ ανά πτήση.

 Ερωτάται ο υπουργός:
 1. Εξετάζει ως υλοποιήσιμη την πρόταση των φορέων 

για το αεροσκάφος και ποια πρόκειται να είναι η αντα-
πόκριση στο αίτημα αυτό, ειδικά ενόψει της έναρξης της 
θερινής τουριστικής περιόδου όπου εκτός των μόνιμων 
κατοίκων θα υπάρξει και άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων 
τουριστών στις Κυκλάδες;

 
Οι Ερωτώσες Βουλευτές

Έλενα Κουντουρά
Μίκα Ιατρίδη».

Το Ε.Κ. Κυκλάδων 
για την υγεία

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων εξέδωσε 
ανακοίνωση για τα θέματα του τομέα υγείας στο Νομό 
μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η Δημόσια υγεία είναι επένδυση για την διατήρηση 

και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. 
Νόμος 3370/2005.

Όπως γνωρίζετε η Δημόσια υγεία και στον χώρο των 
Κυκλάδων, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας είχαν ελλείψεις 
και πριν από τα μνημόνια, αλλά τώρα η κατάσταση έχει 
χειροτερέψει. Παντού υποχρηματοδότηση και εγκατά-
λειψη, τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά, και. 
νοσοκομείο καινούργιο άρτια εξοπλισμένο παραμένει 
κλειστό στην Σαντορίνη.

- Το Γενικό Νοσοκομείο στη Νάξο λειτουργεί όπως κα-
ταγγέλλεται ως… Κέντρο Υγείας.

- Το Κέντρο Υγείας της Πάρου είναι υποστελεχωμένο.
- Τα Κέντρα Υγείας στα μικρά νησιά στην ίδια κατάστα-

ση.
- Το Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου και αυτό δεν θα 

μπορούσε να εξαιρεθεί από την γενική κατάσταση που 
επικρατεί σε όλο το Κυκλαδικό σύμπλεγμα και ήδη 
έχουν καταργηθεί σύμφωνα με το Πρόεδρο του Ιατρικού 
Συλλόγου τρεις κλινικές, ενώ υπό κατάργηση είναι ΟΡΛ 
– οφθαλμολογικό –ορθοπεδικό και έπεται συνέχεια, ενώ 
έχει μειωθεί η δύναμη του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 
κατά 56 κλίνες.

Οι διαπιστωμένες φιλότιμες προσπάθειες των για-
τρών και του νοσηλευτικού προσωπικού δεν μπορούν 
να σταματήσουν τον κατήφορο του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Σύρου. Γνωρίζοντας όλοι τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
κατοίκων λόγω και της νησιωτικότητας, αρκούμαστε να 
εκδίδουμε Δελτία Τύπου και δυστυχώς ακόμα έρχονται 
Βουλευτές και προσπαθούν να ενημερωθούν για τις 
τραγικές καταστάσεις που βιώνουν οι Κυκλαδίτες και 
στην Δημόσια Υγεία. Γνωρίζετε φυσικά ότι έχουν γίνει 
και αγώνες από ομάδες πολιτών και συλλόγων και το 
μόνο που καταφέρνουν να παίρνουν είναι υποσχέσεις… 
Οδεύουμε ολοταχώς στην πλήρη κατάργηση της Δημό-
σιας Υγείας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων θέ-
τει ένα ξεκάθαρο ερώτημα προς όλους τους το-
πικούς φορείς (Περιφέρεια – Τοπική Αυτοδι-
οίκηση), θα παρακολουθούμε μοιρολατρικά 
– αδιάφορα και εκδίδοντας δελτία τύπου την ολοκλη-
ρωτική ισοπέδωση της Δημόσιας Υγείας στον τόπο μας; 
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων δεν προτίθεται 
να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και εκδίδοντας Δελ-
τία Τύπου. Ενώπιον αυτής της τραγικής κατάστασης που 
βιώνουμε όλοι οι Κυκλαδίτες, το Εργατικό Κέντρο Κυ-
κλάδων έχει σαν στόχο να μην υποταχθεί και αποδεχθεί 
αυτή την καταστροφή.

Μοναδική διέξοδος η συσπείρωση και ο αγώνας για να 
βάλουμε επιτέλους φρένο στα καταστροφικά τους σχέδια

Καλούμε όλους τους φορείς στο Εργατικό Κέντρο Κυ-
κλάδων για να δώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ένα 
τέλος στην ΑΓΩΝΙΑ και την ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ όλων των Κυ-
κλαδιτών.

Ζητάμε άμεσα την σύγκλιση όλων των φορέων στο 
Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων ή σε όποιον άλλο χώρο 
επιλέξετε για να προσδιορίσουμε τον τρόπο που θα δι-
εκδικήσουμε τη λύση του προβλήματος. Αν μείνουμε 
απαθείς το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου θα μετατραπεί σε 
Κέντρο Υγείας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ 
ΜΑΣ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ 

ΜΑΣ.
 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

Ενημέρωση 
Συντονιστικού 
στην Αθήνα

Την περασμένη Κυριακή 15 Απριλίου, αντιπροσω-
πεία του Συντονιστικού Φορέων για τον τομέα υγείας 
της Πάρου και Αντιπάρου, επισκέφθηκε τα γραφεία της 
ΟΠΑΣ (Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων) στην Αθήνα, 
όπου ενημέρωσε τους εκπροσώπους των συλλόγων 
των νησιών μας που έχουν έδρα την πρωτεύουσα της 
χώρας.

Επικεφαλής της Παριανής αντιπροσωπείας ήταν ο δή-
μαρχος του νησιού μας κ. Χρ. Βλαχογιάννης, ενώ τον 
συνόδευσαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ενότητας 
Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς και τα μέλη του Συντονιστικού, κα 
Στ. Τρίχα και κ. Αντ. Δαβανέλος.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αποφασίστηκε η 
οργάνωση των Παριανών που διαμένουν στο Νομό Ατ-
τικής, ώστε να παρακολουθούν πιο στενά τις εξελίξεις 
του θέματος στο υπουργείο υγείας και σε άλλες εμπλε-
κόμενες υπηρεσίες. 

Έτσι, θα υπάρχει ένα «παράπλευρο» Συντονιστικό 
Φορέων στην Αθήνα, που θα αποτελείται από μέλη των 
ΔΣ των εκεί συλλόγων, καθώς και του δημοτικού συμ-
βούλου Πάρου, κ. Γ. Ξένου, ο οποίος έχει γνώση του 
θέματος λόγω της παλαιότερης θητείας του σε διευθυ-
ντικές θέσεις του τομέα υγείας.

Επίσης, την Παρασκευή 12 Απριλίου (που αποφασί-
στηκε και η ενημέρωση στην Αθήνα), είχε συνεδριάσει 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου και το 
Συντονιστικό Φορέων της Πάρου, για την υγεία. Στη συ-
νάντηση οι εκπρόσωποι των Φορέων ενημερώθηκαν 
για τις τελευταίες εξελίξεις που ήταν: α) η συνάντηση με 
τους γιατρούς στο Κ.Υ. Πάρου, β) η ερώτηση που υπέ-
βαλλαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, στη Βουλή, γ) η επιστο-
λή του Βελεντζείου Ιδρύματος, για τα όσα συνέβησαν 
στη συνάντηση με τους γιατρούς στο Κ.Υ. Πάρου και δ) 
η επίσκεψη αντιπροσωπείας των Φορέων στην Αθήνα, 
που αναφέραμε πιο πάνω.

Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ 
για την υγεία

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. Πάρου – Αντιπάρου, δημοσιοποίη-
σε στις 10 Απριλίου στην ιστοσελίδα του την παρακάτω 
ανακοίνωση για τα θέματα υγείας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η συνεχής επιδείνωση των συνθηκών ζωής και ερ-

γασίας και η έλλειψη σοβαρών δομών πρόληψης και 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δημιουργούν συνθή-
κες υγειονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. 

Οι εγκληματικές αλχημείες της ηγεσίας του υπουρ-
γείου υγείας και οι δραματικές επιπτώσεις τους για την 
υγεία των πολιτών δεν έχουν τελειωμό. Εκατοντάδες 
συμπολίτες μας βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αλαλούμ 
στη φαρμακευτική περίθαλψη που τους οδηγεί στην 
αδυναμία πρόσβασης στα αναγκαία φάρμακα ή στην 
καλύτερη περίπτωση σε μεγάλη οικονομική επιβάρυν-
ση για να τα αποκτήσουν. Οι οριζόντιες και τυφλές πε-
ρικοπές των δημοσίων δαπανών υγείας που εφαρμόζει 
πιστά η μνημονιακή συγκυβέρνηση είναι επικίνδυνες για 
την υγεία του λαού μας και πρέπει να ανατραπούν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Πάρου - Αντιπάρου, διεκδικεί την 
επαρκή χρηματοδότηση του δημοσίου συστήματος υγεί-
ας από τον κρατικό προϋπολογισμό και την διασφάλιση 
της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε υγειονομι-
κή περίθαλψη χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις».
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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 (Λειβάδια), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα δυάρι, 
επιπλωμένο, με αυτονομία 
ΔΕΗ – νερό, σε λογική τιμή. 
Για όλο το χρόνο. Τηλ.: 210-
9631639, 6977785214 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κορ-
μός), ενοικιάζεται 

επιπλωμένη γκαρσονιέρα με 
αυτόνομη θέρμανση. Τιμή 
170,00 €. Τηλ.: 2284024789, 
6945255080 

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα με 2 υπνοδωμάτια και 
κεντρική θέρμανση. 
Τηλ.: 6976558399 

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

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

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

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΧΑ-
ΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΑΓΕΛΑΔΕΣ» πωλείται, στον 
παραδοσιακό οικισμό της 
Παροικίας. Πλήρως εξο-
πλισμένο. Σε πολύ χαμηλή 
τιμή. Τηλ.: 6938706534, 
2284023701

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ενοικι-
άζεται, στην κεντρική 
παραλία της Παροικίας, δί-
πλα στα ΚΤΕΛ και στο λιμάνι. 
Τηλ.: 6977677391  

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 - ΖΗΤΗΣΗ   

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

ΔΥΟ ΚΟΠΕΛΕΣ ζητούνται, 
για εργασία στο φούρνο «Αρ-
τόπολις». Τηλ.: 2284024966

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€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Σάββατο 27 Απριλίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449

Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Ανοιχτά κάθε μέρα!

Πασχαλινά δώρα;
Η λύση µέσα στην κρίση.
Ανοίξαµε και σας περιµένουµε!

Παροικία (έναντι ΚΤΕΛ)
τηλ.: 22840 22605

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Μπισκήνης Σπύρος του Διονυσίου 
και της Αναστασίας, το γένος Ζουμή και 
η Νικητία Βάλβη του Ιωάννη και της 
Θεώνης, το γένος Κατσίπη, πρόκειται να 
παντρευτούν τον Μάιο στην Σαντορίνη. 

ΠΕΝΘΟΣ

Στις 22 Μαρτίου έφυγε από κοντά μας 
η πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και 
αδελφή Μαργαρίτα Σκιαδά. Ευχαρι-
στούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαρα-
στάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα 
τελεστεί την Παρασκευή 26 Απριλίου 
2013 στον Ιερό Ναό Παναγίας Υπαπαντής 
(Παντάνασσα) στην πλατεία της Νάουσας. 

Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια.

Ανθεί στους κήπους του Θεού, 
μια νέα μαργαρίτα,
που όσοι την αγαπούσανε, 
φωνάζαν κυρά Ρίτα.

Τ’ αγκάθι σου ‘γινε σταυρός
βαρύς·  και πώς ν' αντέξεις
την κόρη που 'φυγε μακριά,
βγήκες για να γυρέψεις.

Και μείναμε εμείς εδώ,
χωρίς την «καλημέρα».
Παιδιά, εγγόνια και χωριό,
με κόντρα τον αέρα.

Δεν ακούγεται η μαγκούρα,
η πολυθρόνα σου αδειανή,
έμεινες έρημη, Ξιφάρα,
του Μάρτη, μια Παρασκευή.

Έφυγες μια 
Παρασκευή πρωί για 
το στερνό ταξίδι 

χωρίς μια λέξη να 
μας πεις, μια χάρη να 
ζητήσεις 

λίγο νερό να 
δροσιστείς προτού 
να ξεψυχήσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ    

«Δεν πληρώνω 
Δεν πληρώνω»

Το πετυχημένο έργο του Ντάριο Φο, 
με τίτλο: «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώ-
νω», θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα 
του Λυκείου Πάρου (Παροικιάς).

Οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν 
στην αίθουσα του «Πολυγωνικού», την 
Παρασκευή 26, Σάββατο 27 και Κυρια-
κή 28 Απριλίου. Τις δύο πρώτες μέρες η 
ώρα έναρξης είναι στις 8 το βράδυ, ενώ 
την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.

Η σκηνοθεσία είναι της κ. Μαρίας Αρ-
κουλή-Βαρριά, ενώ υπεύθυνη καθηγή-
τρια είναι η κ. Νατάσα Κοντζανάκη.

δείτε το νέο µας website smileweb.gr
Αγ. Ελένη, Παροικία | τηλ.: 22840 28025 | e-mail: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr
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Ανακοίνωση 
Αντιφασιστικής 
Πρωτοβουλίας

Σχετικά με κείμενο που γράφτηκε σε (άλλη) εφημερί-
δα του νησιού μας, η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Πά-
ρου, δημοσιοποίησε σε όλα τα ΜΜΕ του νησιού μας τη 
δική της άποψη.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Πάρου-Αντιπά-

ρου είναι ένα κίνημα που δημιουργήθηκε αυθόρμητα 
ως ανάγκη των πολιτών να αντιταχθούν στο ιστορικά 
επαναλαμβανόμενο φαινόμενο του φασισμού. Ο φασι-
σμός μετά από χρόνια εκκόλαψης του από τις πολιτικές 
ηγεσίες των προηγούμενων δεκαετιών στη χώρα μας κι 
εκμεταλλευόμενος την οικονομική κρίση, αναγεννάται 
με τακτικές προπαγάνδας και εκφοβισμού και δείχνει 
πάλι το σκληρό του πρόσωπο.

Με τη διοργάνωση από την Αντιφασιστική Πρωτο-
βουλία της μεγαλειώδους αντιφασιστικής συγκέντρω-
σης στις 28/2, η οποία είχε την πλήρη στήριξη της Πα-
ριανής κοινωνίας, καθώς και πληθώρας δημοκρατικών 
φορέων του νησιού, καταδικάστηκε και αποκρούστηκε 
με επιτυχία η ύπουλη και αποτροπιαστική προσπάθεια 
εισχώρησης της φασιστικής οργάνωσης της Χ.Α. στο 
νησί. Με τη διοργάνωση συναυλίας στην οποία συμμε-
τείχαν και αναδείχτηκαν νεολαιίστικες μπάντες του τό-
που και την οποία επίσης στήριξε με θέρμη ο κόσμος του 
νησιού, αλλά και επιπλέον δράσεις, συνεχίζει να κάνει 
αντίλογο  με όσους θέλουν  να παρουσιάζουν το νησί ως 
πρόσφορο έδαφος για φασιστοειδής αντιλήψεις ενάντια 
στην αξία κάθε ανθρώπινης ζωής.

Είναι επικίνδυνο ορισμένοι, και δη εκπαιδευτικοί, 
λόγω άγνοιας βασικών εννοιών όπως του φασισμού 
και παρακλάδι αυτού, του ρατσισμού, καπηλευόμενοι 
δύο ευαίσθητα περιστατικά που συγκλόνισαν την τοπική 
κοινωνία, και χρησιμοποιώντας λόγο που παίζει με τα 
συναισθήματα των συμπολιτών μας, να προσπαθούν με 
άστοχα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, να αποπροσα-
νατολίσουν, να δημιουργήσουν κοινωνική πόλωση και 
να καλλιεργήσουν στον κόσμο ρατσιστικές αντιλήψεις.

Τέτοια δημοσιεύματα προκαλούν ηθικό πανικό, προ-
σανατολιζόμενα στον εξαγνισμό των κοινωνικών προ-
βλημάτων και την εκτόνωση της ήδη υφιστάμενης 
κοινωνικής δυσφορίας. Φαινόμενο διεθνές και πολυ-
σχολιασμένο… Η χρήση στατιστικών δε, ας τους υπεν-
θυμίσουμε,  δε στοιχειοθετεί τη φαινομενολογία του 
εγκλήματος αλλά  τη φαινομενολογία του στίγματος. Το 
έγκλημα είναι έγκλημα και δεν έχει χρώμα!

«Όσοι θέλουν να αναπαράγουν τέτοιους τύπους 
δυστυχίας, τους προκαλούμε ν’ αντικρίσουνε τα 
πραγματικά φαινόμενα, και την αιτία τους».

Καστοριάδης
Η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία θα συνεχίζει να 

αγωνίζεται στο πλευρό των Παριανών ενάντια στα φαι-
νόμενα φασισμού και ρατσισμού, ανοιχτή πάντα στους 
δημοκρατικά σκεπτόμενους πολίτες».

Καμιά δικαιολογία 
στη νοσηρότητα 
του φασισμού

Ευχαριστήρια επιστολή έστειλαν οι τραυματίες της 
28ης Φεβρουαρίου, στη διάρκεια της αντιφασιστικής δι-
αμαρτυρίας στην Πάρο.

Η επιστολή των δύο τραυματιών στα επεισόδια έχει 
ως εξής:

«Με την επιστολή αυτή θέλουμε να εκφράσουμε κα-
ταρχήν την εκτίμηση μας για την αλληλεγγύη και την 
ηθική υποστήριξη που έσπευσαν να μας προσφέρουν οι 
φίλοι, οι συνάδελφοι και συμπολίτες μας, με τη δυσάρε-
στη αφορμή του τραυματισμού μας, το βράδυ της 28ης 
Φλεβάρη. 

Χαιρετίζουμε επίσης, όσους εξέλαβαν την επίθεση 
εναντίον μας ως επίδειξη τακτικής εκφοβισμού της τοπι-
κής κοινωνίας, η οποία εξαιτίας της αγωνιστικότητας της 
έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κρατικής καταστολής και 
των υπανθρώπων της Χ.Α. Χαιρετίζουμε ακόμη, όλους 
εκείνους που δεν ανέχονται τη φασιστική προπαγάνδα, 
αλλά με μαχητικότητα οργανώνουν παρεμβάσεις ενημέ-
ρωσης και δράσης ως απάντηση στην μισαλλοδοξία και 
τον πνευματικό/ηθικό μαρασμό. 

Εκείνους που καταγγέλλουν την τρομοκρατία και το 
φασισμό και τολμούν να ορθώσουν ανάστημα και λόγο 
στο σαθρό κατεστημένο του πολιτικού συστήματος της 
χώρας. Χαιρετίζουμε κάθε άτομο που σέβεται την αξία 
της ανθρώπινης ζωής και μάχεται για την κοινωνική δι-
καιοσύνη, τα δημόσια αγαθά και τις ατομικές ελευθερίες. 
Χαιρετίζουμε τη νεολαία της Πάρου και των Κυκλάδων 
για τα ιδανικά και τη μαχητικότητα της, για τον παλμό και 
το σθένος της μπροστά στη φασιστική νοοτροπία. 

Το αντιφασιστικό κίνημα με την πανελλαδική δυναμική 
του είναι η λαϊκή απάντηση στα ζοφερά σχέδια τους. Η 
φωνή του κινήματος εκφράστηκε και στην Πάρο δυνα-
μικά: η κοινωνία της Πάρου δεν «νομιμοποιεί» τη Χρυσή 
Αυγή. «Καμία ανοχή στο ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία». 
«Καμιά δικαιολογία στη νοσηρότητα του φασισμού». Το 
ίδιο μήνυμα έστειλαν και οι κάτοικοι της Τσαριτσάνης και 
της Ποταμιάς Θάσου. Το ίδιο μήνυμα είχε σταλεί νωρί-
τερα τον Δεκέμβρη από τους Έλληνες μαθητές, παιδιά 
μεταναστών στην Γερμανία: «Εμείς και οι οικογένειές 

μας έχουμε έρθει πολλές φορές αντιμέτωποι με τη δρά-
ση ναζιστικών οργανώσεων στη Γερμανία σαν τη Χρυσή 
Αυγή, που επιτίθενται στους ξένους εργάτες που ζουν 
και εργάζονται στη Γερμανία. Η ρατσιστική βία δεν ξεχω-
ρίζει νόμιμους και παράνομους μετανάστες, έχει ένα και 
μόνο στόχο. Να διχάσει τους λαούς, τους εργαζόμενους, 
τους νέους για να μην βλέπουν τον πραγματικό υπεύθυ-
νο για τα προβλήματά τους. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι 
κάθε φορά που η ναζιστική Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα 
κυνηγά μετανάστες και χτυπά μαθητές που αγωνίζονται, 
δίνει πάτημα σε αντίστοιχες φασιστικές οργανώσεις στην 
Γερμανία να επιτεθούν με τον ίδιο και χειρότερο τρόπο 
σε εμάς και τους γονείς μας». (ΤΟ ΒΗΜΑ, 12/12/12). 

Το μήνυμα που έστειλαν οι θεσμικές αρχές της Ευρώ-
πης ήταν επίσης σαφές: Ο Λετονός επίτροπος Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Νιλς 
Μούιζνιεκς εξηγώντας τους στόχους της θητείας του 
ήταν κατηγορηματικός: «Η Χρυσή Αυγή είναι απειλή για 
τη δημοκρατία, όπως απειλή είναι και η ρατσιστική βία 
που ασκείται από βουλευτές της αλλά και από μέλη της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Κανονικά η Ελλάδα είναι υπο-
χρεωμένη να απαγορεύσει το κόμμα με βάση τη Σύμ-
βαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε κάθε 
περίπτωση, η δημοκρατία πρέπει να βρει έναν τρόπο να 
υπερασπιστεί τον εαυτό της» (ΤΑ ΝΕΑ, 2/2/13). Λίγες 
εβδομάδες αργότερα, ο «ελληνικός ρατσισμός» θα κάνει 
επίδειξη του τι σημαίνει «αίμα, τιμή, χρυσή αυγή» στη 
μικρή κοινωνία της Πάρου.  

Πότε ο ψηφοφόρος της Χ.Α. θα συνειδητοποιήσει ότι 
οπλίζει το χέρι του φασίστα; Για ποιον πατριωτισμό και 
ποια εθνική υπερηφάνεια να μιλήσουμε, όταν η ανθρω-
πιά κάνει διακρίσεις; Ως πολίτες αυτής της χώρας αισθα-
νόμαστε ότι ο ελληνικός πολιτισμός διασύρεται διεθνώς. 
Οι επιλογές μας κάποιους δεν τους ικανοποιούν. Εμείς 
τους απαντούμε ότι πράττουμε το αυτονόητο: καταγγέλ-
λουμε τη μισαλλοδοξία και το φασισμό σε κάθε του βήμα. 
Δεν τον ανεχόμαστε στις γειτονιές, ούτε στα σχολεία. 

Τέλος, απευχόμαστε τα «ελαφρά τραύματα μας» σε 
όλους αυτούς που απενοχοποιούν τη βία, την υποτι-
μούν, την ανέχονται ή την συγκαλύπτουν. Εκείνους που 
χρησιμοποιούν τον πόνο και την τραγωδία του άλλου για 
να ικανοποιήσουν τις αυταπάτες τους, τα μικροσυμφέ-
ροντα και τα ιδεολογήματα τους. Μην περιμένουν από 
εμάς ήρωες ή αντιήρωες, αλλά καθημερινή αγωνιστική 
δράση.  

Μαρία & Σάββας,
Πάρος, Απρίλιος 2013».

ΕΚΑΒ ΠΑΡΟΥ 
Μια ανάρτηση 
με... νόημα

Και ενώ το ΕΚΑΒ Πάρου βρίσκεται στα χάλια του, 
ανακοινώθηκε στις 21/2/2013 η… στελέχωσή του με 
έναν διοικητικό υπάλληλο, από αυτούς που η συγκυ-
βέρνηση φρόντισε να θέσει σε διαθεσιμότητα για να 
καλύψουν δήθεν άλλες… πραγματικές ανάγκες άλλων 
υπηρεσιών. Λες και το ΕΚΑΒ πάσχει από διοικητι-
κούς υπαλλήλους και όχι από διασώστες. Πάμε πα-
ρακάτω.

Και ω του θαύματος δύο μέρες αργότερα, στις 23 
Φεβρουαρίου 2013, στο διαδίκτυο, στο επίσημο ιστολό-
γιο της παράταξης της Δημοτικής Αρχής, όλος αυτός ο 
τραγέλαφος, όλη αυτή η φαρσοκωμωδία, όλο αυτό το 
δούλεμα, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί στους 
συμπολίτες μας σαν αποτέλεσμα της «…συστηματι-
κής, αθόρυβης και μεθοδευμένης προσπάθειας του 
Δημάρχου που προσπαθούσε και προσπαθεί για την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευαίσθη-

τους τομείς…» κ.τ.λ., κ.τ.λ.
Δηλαδή, αυτή η παρωδία-«στελέχωση» ήταν απο-

τέλεσμα της πίεσης που άσκησε ο Δήμαρχος στέλνοντας 
επιστολή στις 23/10/2012 στο ΕΚΑΒ διαμαρτυρόμενος 
για τις ελλείψεις σε διασώστες; Δηλαδή, το μουχλια-
σμένο ξεροκόμματο που μας πέταξαν κατάμουτρα για 
κοροϊδία, εμείς το παρουσιάζουμε στους συμπολίτες 
μας σαν φρέσκια φραντζόλα; Τόσο πολύ υποτιμάμε τη 
νοημοσύνη τους; Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Τα συμπε-
ράσματα δικά σας.

Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το παρελθόν, το παρόν, αλλά 
και το μέλλον του καθενός μας στην υπόθεση της Υγείας 
κρίνεται καθημερινά από το αν τα λόγια συμβαδίζουν με 
τις πράξεις μας . Το περιβόητο σλόγκαν «η υγεία δεν 
προσφέρεται για μικροκομματικά οφέλη» αποδει-
κνύεται, αργά ή γρήγορα, ποιός το τηρεί και ποιός όχι. 
Εκ του αποτελέσματος. Διότι τα γραπτά μένουν. Ο τελι-
κός κριτής για τον καθένα μας είναι η Παριανή κοινωνία. 
Φτάνει να την ενημερώνουμε για κάθε τι που γίνεται και 
γράφεται. Με όσες δυνάμεις και χρόνο διαθέτουμε σ’ 
αυτό το σκοπό δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Θέλουμε να 
σας κοιτάμε στα μάτια και θα συνεχίσουμε να το κάνου-
με λέγοντας σας την αλήθεια με όποιο κόστος...

Υ.Γ. Την ανάρτηση την είδαμε μερικές μέρες πριν, γι’ 
αυτό και η καθυστέρηση της ανακοίνωσης.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ
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Δίκαια στον τελικό οι Νέοι του Νηρέα

Στη Σύρο για την κούπα!
Δύο ομάδες του νησιού μας, ο ΑΟΠ και ο Μαρπησσαϊκός, δίνουν αυτό το Σαββατο-

κύριακο στη Σύρο, αγώνες final 4 για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων στο 
μπάσκετ, στις κατηγορίες παίδων και κορασίδων αντίστοιχα.

Ο ΑΟΠ (που πηγαίνει στη Σύρο με πολλές ελπίδες), θα αγωνιστεί το Σάββατο με 
την Ερμούπολη. Αν η ομάδα της Πάρου καταφέρει και κερδίσει στον ημιτελικό τους 
ουσιαστικά γηπεδούχους Συριανούς, θα συγκρουστεί την επόμενη μέρα στον τελικό 
με το νικητή του άλλου ημιτελικού, που είναι Μύκονος – Πανναξιακός.

Ο Μαρπησσαϊκός, στις κορασίδες, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Περιστε-
ριώνα Τήνου. Αν προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον τελικό το νικητή του αγώνα Ερ-
μούπολης – Πανναξιακού.

Η Φ.τΠ. εύχεται στις ομάδες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!

Μία μεγάλη και δίκαιη νίκη πέτυχαν την περασμένη Πέμπτη 11 Απριλίου, οι Νέοι 
του Νηρέα, επί του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, με 2-0 στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς.

Ο αγώνας ήταν το μεγάλο ντέρμπι του Β’ Ομίλου Νέων ΕΠΣ Κυκλάδων, και το απο-
τέλεσμά του θα έκρινε ουσιαστικά ποια από τις δύο ομάδες θα κέρδιζε την πρώτη 
θέση και θα πήγαινε στο τελικό με τον πρώτο του Α’ Ομίλου ΕΠΣΚ, που είναι οι Νέοι 
Ολυμπιακού Σύρου.

Ενώ ο Νηρέας αγωνιζόταν ουσιαστικά για δύο αποτελέσματα, αφού και η ισοπαλία 
τον βόλευε λόγω της βαθμολογικής του διαφοράς από τους Παροικιώτες, εν τούτοις 
τίποτα δεν έδειξε στον αγωνιστικό χώρο ότι οι Ναουσαίοι μπήκαν μ’ αυτό το σκε-
πτικό στον αγώνα. Ο Νηρέας βρέθηκε σαφώς σε ανώτερη μέρα και η νίκη του είναι 
δίκαιη 100%. Από την άλλη ο ΑΟΠ, ήταν αυτός που ουσιαστικά είχε αγχωθεί από τα 
αποδυτήρια και αυτό το έδειχναν οι παίκτες του σε κάθε κίνησή τους. Οι Παροικιώτες 
νεαροί ποδοσφαιριστές φάνηκε ότι έπαιζαν δίχως καθαρό μυαλό και το άγχος τους 
είχε κυριεύσει τόσο πολύ, που πολλές φορές το ποδοσφαιρικό μάτι κατανοούσε ότι 
η μπάλα τους φαινόταν 100 κιλά. Έτσι, προσπαθούσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο 
δουλεύοντας φάσεις με στημένες μπαλιές και χωρίς φαντασία στο παιχνίδι τους. Κάτι, 
που έκανε 100% ο Νηρέας. Οι παίκτες του Γ. Μοστράτου έπαιζαν μυαλωμένα γυρνώ-
ντας πολλές φορές την μπάλα μέχρι να βρουν τον ελεύθερο παίκτη σε θέση βολής.

Έτσι, στο 35ο λεπτό ο Πραμμάτιας, των φιλοξενουμένων βρήκε ελεύθερο χώρο 
και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΑΟΠ γράφοντας το 0-1 εν 
μέσω πανηγυρισμών των συμπαικτών του και των φίλων του Νηρέα. Το τελειωτικό 
χτύπημα για τον ΑΟΠ -που είχε αναθαρρήσει στα τελευταία λεπτά του αγώνα- ήρθε 
με τον Μετάι στο 78ο λεπτό όταν ο παίκτης του Νηρέα με όμορφο σουτ έκανε το 0-2. 

Αρχικές ενδεκάδες

ΑΟΠ: (πρ. Αρ. Λάπη), Παντελαίος, Σιέττος, Καλόγηρος, Διακάτος, Κρώνης, Νίκας, 
Ξένος, Σκιαδάς, Τσαντάνης, Κρουσταλλάκης, Ρούσσος.

Νηρέας: (πρ. Γ. Μοστράτος), Καρποδίνης, Τσιγώνιας, Χασάνι, Μαθιέλλης, Ήμερι, 
Μετάι, Γκεμπόρις, Ζυμπερί, Πραμμάτιας, Κρητικός, Τριπολιτσιώτης.

Σημ. Φ.τΠ.: Ο Νηρέας έχει την ευτυχία να έχει στις τάξεις του μερικούς νέους 
ποδοσφαιριστές που έχουν πλούσιο ταλέντο. Ορισμένοι απ’ αυτούς έχουν προωθηθεί 
και στην πρώτη ομάδα, όπου και εκεί πρωταγωνιστούν. 

Προσωπικά έχουμε ξεχωρίσει τον Πραμμάτια, ο οποίος είχε διακριθεί με το πλού-
σιο ταλέντο του πριν 3 χρόνια περίπου όταν αγωνιζόταν από τότε, στην πρώτη ομάδα 
του Μαρπησσαϊκού, πριν ο τελευταίος συνενωθεί στο ποδόσφαιρο με το Νηρέα. Ο 
Πραμμάτιας κάνει τη διαφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και όταν δεν είναι 
πρωταγωνιστής όπως στον αγώνα της περασμένης βδομάδας με τον ΑΟΠ. Η αθλητι-
κή στήλη της Φ.τΠ. έχοντας παρακολουθήσει πάρα πολλούς αγώνες φέτος του πρω-
ταθλήματος Κυκλάδων σε όλες τις κατηγορίες (ανδρών, εφήβων, παίδων), νιώθει την 
υποχρέωση να του απονείμει τον άτυπο τίτλο του καλύτερου νέου Παριανού 
ποδοσφαιριστή. Παίκτες-ταλέντα σαν τον Πραμμάτια, πραγματικά φέρνουν θεατές 
στα γήπεδα και προσδίδουν μία άλλη ομορφιά στο λαοφιλέστερο άθλημα του κόσμου. 
Είθε η πορεία του στους αγωνιστικούς χώρους να είναι ανάλογη του σημερινού του 
ταλέντου και κάποια στιγμή να τον καμαρώσουμε όλοι σε μεγαλύτερες κατηγορί-
ες. Ομάδες ερασιτεχνικές σαν τις δικές μας στην Πάρο, το μεγάλο όφελος που θα 
έχουν θα είναι αν κάποιος ποδοσφαιριστής από το νησί μας μπορέσει και αγωνιστεί 
σε μεγάλο σύλλογο και όλοι θα λένε στη συνέχεια «ξεκίνησε την καριέρα του από 
την Πάρο». Συγχαρητήρια λοιπόν στον νεαρό ποδοσφαιριστή και στους κατά καιρούς 
προπονητές του.

Οι υπόλοιποι αγώνες

Ο ΠΑΣ Νάξου νίκησε για τον όμιλο που συμμετέχουν οι Παριανές ομάδες 4-2 την 
Αναγέννηση Νάξου. Ακόμα, σε αγώνα εξ αναβολής, ο ΑΟΠ κέρδισε 3-0 την ΑΕ Νά-
ξου, εκτός έδρας.

Βαθμολογία

1. Νηρέας           28
2. ΠΑΣ Νάξου    24
3. ΑΟΠ               23
4. Φιλώτι            15
5. Αναγέννηση    5
6. Πανναξιακός   1
7. ΑΕ Νάξου       -1
ΣΗΜ: ΠΑΣ Νάξου και ΑΕ Νάξου έχουν ένα αγώνα περισσότερο από τις υπόλοιπες 

ομάδες. Ο ΑΟΠ και ο Πανναξιακός έχουν -2 βαθμούς. Η ΑΕ Νάξου και η Αναγέννηση 
Νάξου έχουν -4 βαθμούς. 

Πανδαισία ποδοσφαίρου

Αυτό το Σάββατο στο γήπεδο Παροικιάς, θα διεξαχθούν δύο αγώνες στον όμιλο 
των μπαράζ για τον πρωταθλητή Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, στις 3 το μεσημέρι θα συγκρουστεί η Μύκονος -που έχει μία νίκη- 
με τον Πανθηραϊκό, που παίζει το τελευταίο του χαρτί για το πρωτάθλημα. (Σημειώ-
νουμε ότι οι 4 ομάδες που μετέχουν στον όμιλο για την ανάδειξη του πρωταθλητή 
Κυκλάδων θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ουδέτερο γήπεδο από μία φορά). Στον 
επόμενο αγώνα που θα ξεκινήσει στις 5:30 το απόγευμα, το φαβορί Παμμηλιακός, θα 
αγωνιστεί με τους Νέους Ολυμπιακού Σύρου. Αν τα αποτελέσματα έρθουν σύμφωνα 
με τη λογική, αν και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει λογική… (δηλαδή, νίκες Μυκόνου 
και Μήλου), τότε, όλα θα κριθούν την επόμενη βδομάδα στον τελευταίο αγώνα με-
ταξύ των δύο παραπάνω ομάδων. Τέλος, θυμίζουμε πως ο πρωταθλητής Κυκλάδων 
θα δώσει νέα μπαράζ με πρωταθλητές άλλων ποδοσφαιρικών Ενώσεων από νησιά 
για την άνοδο στην Γ’ Εθνική κατηγορία, αφού από φέτος, καταργήθηκε η Δ’ Εθνική 
κατηγορία.  
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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 

20 Apr, 11am-4pm, Collection of food, clothing & medicines for students 
& families in need, Manto Mavrogenous Square, Paroikia. Info: Ilias 
Gourdoukis 22840-23340, 693-683-8735.

20 Apr, 7.30pm, Lecture by social worker Eleni Bofou on Alzheimer’s 
disease organized by the Marpissa Women’s Association at the Agrotoleschi 
Hall, Marpissa. Info: Maria  694-508-3520, <a>http://www.facebook.com/
groups/186791289229</a>

20-21 Apr, Kundalini Yoga workshop with Basantpal Kaur at Tao’s Center, 
Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

20 & 21 Apr, 9pm, Performance by Archilochos Theatre Workshop 
«Theatrikes Praxis» directed by Giorgos Gemeliaris at the Archilochos 

Hall, Paroikia.  Info: Giorgos 694-484-5372, http://www.facebook.com/
events/415649245198115/

21 Apr, 11am, Bike Circuit Alyki-Angeria, 12km 
& 48km organized by KDEPAP & Paros Bike Club. 
Info: 698-798-5747, 
http://www.facebook.com/poparou

21 Apr, 11am-1.30pm, Give-away Bazaar 
organized by the Ariis Paros Women’s Association 
at the Hard Rock, Potami, Paroikia. Bring books, 
shoes, clothes, cds, games, household goods, etc, 
and take whatever is useful absolutely free! Info: 694-732-5919, 693-667-
0556.
http://www.facebook.com/groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis

21 Apr, 12-1pm, Treasure hunt for children 3-9 years, meeting at the 
playground in front of the Agrokypio, seafront Paroikia. Info: Alkistis 698-
343-7558, 22840-24495, http://www.facebook.com/Efzoiasmile, http://
www.facebook.com/events/184500058365807 

22 Apr, Earth Day, www.earthday.net 

22 Apr, around 9.30, eve of St George celebrations with lamb on the 
spit following the liturgy at Ag. Georgios in Angeria. Procession of the holy 
icons and continuing celebrations after the morning service on 23 Apr at 
10.30am. Info: Maria 693-090-0903.

23 Apr, around 11am, celebration for St. George’s Day after the Liturgy 
at the Ag. Georgios Monastery near Marpissa. Info: Papa Damianos 22840-
42200. 

24 Apr-7 May, Culinary Adventures & Cultural Events (Athens, 
Mystras, Kalamata, Epidauros, Nafplion, Paros). Info: http://www.
culinaryadventuresgreece.com

24 Apr, 7.30pm, IPAC Art Appreciation talk by Reiner Schneeberger & 
Liliana Papadopoulou «Dreamed Forest: a Lecture & Presentation of Virtual 
Reality» at the Apothiki Center, Paroikia. Info: 22840-23368, www.ipac.gr

27-28 Apr, Opening of the Paros Dance Academy Paroikia at Parea Cafe, 
Livadia, Paroikia. 2 days with free lessons in Latin, Salsa & Ballroom 

dancing, Zumba & Pilates, prizes, Latin shows, Capoeira. Info: Kay 697-
935-3401, 697-880-3234, http://www.facebook.com/Parosdance1, http://
www.facebook.com/events/158242080995918

28 Apr-10 May, 10am-2pm & 5-8pm (exc.Easter Sun), Atlantis 
Association Easter Bazaar with traditional local products at the Zoodochou 
Pigis  Church, Aspro Chorio. Info: Nikos 22840-42861, 694-851-7080.

28 Apr, 11am-1pm & 7-10pm, Philanthropic bazaar at the Angeria 
Cultural Centre.  Collection of items/materials for the bazaar 1-9pm on 
20/4.  Info: Mrs Skiada 22840-91870, Mrs Kalandrani 22840-91241.

28 Apr-4 May, Hatha Yoga Course with Oona Giesen in Alyki. Info: 697-
935-1951, www.yoga-paros.com

29 Apr-5 May, Spring Beltane Yoga Immersion Retreat with Irana Ji An at 
Tsoukalia Yoga Studio. Info: http://www.yogaretreatsparos.com/retreats-
intensives

29 Apr, Start of Easter week. Monday (Megali Deftera).

30 Apr-2 May, Healing Chi Kung workshop with Lynn Gordon at Tao’s 
Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com
---------------------------------------------------
     
COLLECTION OF FOOD, CLOTHING AND MEDICINES

The «Coordinating Group of School Communities 
for Social Solidarity» of Primary and Secondary 
Education of Paros is starting a major drive to 
gather food, clothing and medicines to help 
students and their families on Paros who are in 
need, to take place on Saturday, 20 April 2013 
from 10am-4pm in Manto Mavrogenous Square, 
Paroikia. Parents, teachers and students will 
be ready to receive whatever everyone is kind 
enough and able to offer to alleviate to some 
extent the everyday living problems of our 
people. Our goal is that all students and families have a decent minimum 
standard of living.
Info: Ilias Gourdoukis: 22840-23340 or 693-683-8735.

Χορηγία 
στην ΕΠΑΨΥ

Οι Ενώσεις των Αστυνομικών, Λιμενικών και 
Πυροσβεστών του Νομού Κυκλάδων, προέ-
βησαν σε χορηγία στην Κινητή Μονάδα Ψυχι-
κής Υγείας Βορειοανατολικών Κυκλάδων.

Γι’ αυτό το λόγο και την κοινωνική ευαισθη-
σία που έδειξαν οι παραπάνω Ενώσεις, τα στε-
λέχη της ΕΠΑΨΥ εξέφρασαν τις θερμές τους 
ευχαριστίες.

Επιστολή 
για άρθρο μας

Από την κ. Φλώρα Κρητικού και τον κ. Τιμολέων Σαπουνά, λά-
βαμε την παρακάτω επιστολή:

«Διάβασα την κριτική του κ. Μπελέγρη «περί τοπικών εδεσμά-
των», στο προηγούμενο φύλλο 251 και ταράχτηκα. 

Είμαι ιδιοκτήτρια ταβέρνας και πρώτη μας προτεραιότητα εί-
ναι η παρασκευή εδεσμάτων από ντόπια προϊόντα. Τυρί – κρασί 
του συνεταιρισμού και προϊόντα ντόπιων παραγωγών. Σίγουρα 
υπάρχουν και άλλες ταβέρνες που καταναλώνουν ντόπια προϊ-
όντα. 

Προσωπικά με θίγει και με απογοητεύει η άσχημη κριτική, 
επειδή δουλεύουμε όλα τα χρόνια με τοπικά προϊόντα. Και όπως 
όλοι ξέρουμε, είναι πιο ακριβά σε σχέση με τα εκτός νησιού προ-
ϊόντα και η προσπάθεια αυτή να ανταμείβεται, με άσχετη κριτική 
του τύπου «μούγκα στη στρούγκα» όταν ρωτούν οι τουρίστες 
πού να φάνε. 

Επειδή ο δημοσιογράφος έχει απήχηση στο κοινό, καλό θα 
ήταν, πρώτα να κάνει μια έρευνα και ύστερα να κρίνει και να θίγει 
όλους τους επαγγελματίες και να προβάλει το διπλανό νησί, που 
όλοι ξέρουμε τι γίνεται, αφού οι περισσότεροι έχουμε περάσει. 
Δηλαδή, παντού τα πάντα…».

Απάντηση Δ.Μ.Μ.
Αγαπητή κ. Κρητικού, αγαπητέ κ. Σαπουνά.
Χαίρομαι διότι είχατε το θάρρος να εκφράσετε ανοιχτά και 

ΕΠΩΝΥΜΑ τη διαφωνία σας για το άρθρο μου. Μακάρι, όλοι οι 
συμπολίτες μας να εξέφραζαν όπως εσείς τη διαφωνία σας σε ό,τι 
γράφετε και λέγεται και όχι βέβαια μόνο από δημοσιογράφους…

Σε ό,τι αφορά την ουσία της επιστολής σας. Σας διαβεβαιώνω –
και μάρτυς τα 85 μου κιλά- πως η έρευνά μου για το τι προσφέρει 
η πλειοψηφία των καταστημάτων εστίασης της Πάρου είναι από 
«πρώτο» χέρι. Φυσικά και υπάρχουν –όπως εσείς- καταστήματα 
που προσφέρουν τοπικά εδέσματα. Μόνο που αυτά είναι μειο-
ψηφία…

Με κάθε τρόπο πάντως, σας ευχαριστώ για την επιστολή σας. 
Το ότι θιχθήκατε είναι καλό σημάδι. Πιστέψτε με.

«Let’s do it 
Greece»

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Let’s do it Greece», διοργάνωσε καθα-
ρισμό ακτογραμμών με δύο ομάδες, στις περιοχές Πίσω 
Λιβάδι, Λογαρά, Πούντα, Μεσάδα, Τσερδάκια, Ν. Χρυσή 
Ακτή, Χρυσή Ακτή, Μπουτάρι και Δρυό. Ο κύριος όγκος 
των σκουπιδιών που συγκεντρώθηκε αφορούσε πλα-
στικά και αλουμίνιο.

Ακόμα, ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας ενημέρω-
σε ότι όσοι παρακολούθησαν το σεμινάριο πιστοποίη-
σης πρώτων βοηθειών που πραγματοποιήθηκε από τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στις 8-9-10/2/13 μπορούν να 
παραλάβουν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης αλλά και τις 
κάρτες πιστοποίησης. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο 
μπορούν να προσέλθουν την  Κυριακή 21 Απριλίου, στις 
8 το βράδυ, στην αίθουσα της Αγροτολέσχης, ώστε να 
παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους.

Τέλος, ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας θα πραγμα-
τοποιήσει ομιλία για τη νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά και για 
τους φροντιστές των ατόμων αυτών από τη κ. Ελένη 
Μπόφου, κοινωνική λειτουργός εφαρμοσμένης δημό-
σιας υγείας. Στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 20/4 στην Αγροτολέσχη και θα ξεκινήσει στις 
7:30 το απόγευμα, θα γίνει και αδρή αξιολόγηση γνωστι-
κών διαταραχών της νόσου.

Ζητούνται 
εθελοντές

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας», 
θα πραγματοποιήσει και φέτος διάφορες εκ-
δηλώσεις για τις οποίες χρειάζεται τη βοήθεια 
των συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα, για την πρώτη εκδήλωση 
που έχει τίτλο: «μικροί αρχαιολόγοι», αναζητά 
5-6 εθελοντές.

Όσοι συμμετέχουν θα συντονίσουν και θα 
βοηθήσουν τη διεξαγωγή μιας 5ωρης επί-
σκεψης στο αρχαιολογικό μας μουσείο όπου 
θα πραγματοποιηθούν πολλά διαδραστικά 
παιχνίδια. Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν 
συμμετοχή τόσο για την συγκεκριμένη εκδή-
λωση όσο και για όλες τις άλλες, πρέπει να επι-
κοινωνήσουν στη βιβλιοθήκη με τον κ. Γιάννη 
Γεωργούση.
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εκτύπωση

internet

διαφήµιση

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)

τ: 22840 28025 & 53555

e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr
graphic & web design

εξασφάλισε
την προβολή σου!

προλαβαίνεις µέχρι τέλος Απριλίου

Η προετοιµασία για τις διακοπές ξεκινά!

Εσένα θα σε βρουν;

www.paros-vacations.com

∆ιαφηµίσου τώρα
µόνο από 84€/χρόνο!

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

graphic & web design

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

e: nadia@smileweb.gr | w: smileweb.gr
fb: www.facebook.com/smileweb.gr

High Speed πράσινα!

Αλλάζουν χρώμα τα ταχύπλοα της «Hellenic Seaways» -τα γνωστά 
μας «High Speed»- και έτσι από τις 27 Απριλίου που θα ξεκινήσουν τα 
δρομολόγιά τους θα είναι «ντυμένα» στα πράσινα.

Ο λόγος της αλλαγής του χρώματος ήταν διότι τα ταχύπλοα της εται-
ρείας άλλαξαν χορηγό. Αυτές τις μέρες στα πλοία γίνονται εργασίες 
συντήρησής τους στο Κερατσίνι.

Τα δρομολόγια
Τα δρομολόγια των ταχύπλοων (που φέτος είναι λιγότερα από κάθε 

άλλη χρονιά) για την περίοδο των εορτών του Πάσχα, έχουν ως εξής:
High Speed 4 (από 27/4 έως 5/5)
Από Δευτέρα έως Σάββατο στις 07:30 αναχώρηση από Πειραιά, με 

άφιξη στην Πάρο στις 10:05. Από Δευτέρα έως Κυριακή (πλην Σαβ-
βάτου), στις 19:20 αναχώρηση από Πάρο, με άφιξη στον Πειραιά στις 
21:45. 

Sea Jet 2 (από 4/5 έως 5/5) 
Αναχώρηση στις 07:25 από Ραφήνα, με άφιξη στην Πάρο στις 10:30. 

Από Πάρο αναχώρηση το Μ. Σάββατο (4/5) στις 10:50 με άφιξη στη 
Ραφήνα στις 19:45. Την Κυριακή του Πάσχα αναχώρηση από Πάρο 
στις 16:35 με άφιξη στη Ραφήνα στις 20:00.

Super Jet (από 24/4 έως 30/4)
Αναχώρηση στις 24/4, 26/4, 27/4, 28/4, 30/4 στις 08:45 από Ηρά-

κλειο Κρήτης, με άφιξη στην Πάρο στις 14:50. Από Πάρο αναχώρηση 
στις 14:50 με άφιξη στο Ηράκλειο Κρήτης στις 21:00.

Παραμένει ο 
ΕΟΤ στη Σύρο

Την Τρίτη 10 Απριλίου, στις 11 το πρωί, συ-
ναντήθηκαν οι πρόεδροι των Ενώσεων Ξε-
νοδόχων Πάρου - Αντιπάρου,  Μήλου, Φολε-
γάνδρου, Τήνου, Σαντορίνης και Νάξου, με τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού 
κ. Λιάσκο και συζήτησαν διάφορα θέματα που 
άπτονται του υπουργείου και κυρίως τη διατή-
ρηση του ΕΟΤ Σύρου και την αντιμετώπιση της 
άγρας πελατών από της βίλες που υπάρχουν 
σήμερα στα νησιά μας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Λιάσκος, δι-
αβεβαίωσε τους παραβρισκόμενους ότι ο Ε.Ο.Τ. 
Σύρου θα παραμείνει στην Ερμούπολη και αυτό 
είναι ειλημμένη απόφαση. Επίσης, ζήτησε από 
τις Ενώσεις των Ξενοδόχων να στείλουν προς 
το υπουργείο λίστες με τις βίλες που ενοικιάζο-
νται παράνομα, για να προχωρήσουν οι έλεγχοι 
και να εντοπιστούν οι παραβάσεις.

Τόσο αυτή η συνάντηση, όσο και άλλες που 
ακολούθησαν, τις οργάνωσε ο Περιφερειάρ-
χης Κυκλάδων της Γραμματείας Οργανωτικού 
της Ν.Δ κ. Γιώργος Παντάκης, στο πλαίσιο του 
προσυνεδριακού διαλόγου που διεξάγεται στις 
Κυκλάδες. 

Αργότερα, στις 13.30 οι εν λόγω φορείς συνα-
ντήθηκαν με τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, 
ο οποίος τους ενημέρωσε για το νέο νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε πρό-
σφατα και αφορά τις νέες μισθολογικές αποφά-
σεις που ισχύουν για τις ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις, καθώς και για τα νέα προγράμματα που 

ξεκίνησαν από τις 14 Απριλίου και αφορούν τις 
επιμορφώσεις των εργαζομένων και τις απαλ-
λαγές που θα έχουν οι επιχειρήσεις από τις προ-
σλήψεις αυτών των εργαζομένων.    

Από την Ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντι-
πάρου, συμμετείχε ο Πρόεδρος της κ. Γιώργος 
Μπαφίτης και το μέλος του Δ.Σ κ. Τάκης Αμπα-
τζής.

Σεμινάριο
Η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, θα 

πραγματοποιήσει δωρεάν σεμινάρια επιμόρ-
φωσης στις 23 και 24 Απριλίου, Τρίτη και 
Τετάρτη από τις 15:30 – 20:30 στην αίθουσα 
του ΑΜΕΣ «Νηρέας», στην Νάουσα.

Το θέμα των σεμιναρίων είναι: «Τεχνικές βελ-
τίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών από τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων, λοιπών 
τουριστικών καταλυμάτων, εστίασης και ανα-
ψυχής».

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από τον καθηγητή 
κ. Δημήτρη Κούτουλα. Γι’ αυτό το λόγο η Ένω-
ση Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, καλεί τους 
επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρι-
σμό να τα παρακολουθήσουν. Όπως γράφεται 
σε ανακοίνωση των ξενοδόχων: «Οι γνώσεις 
που θα αποκτηθούν θα βοηθήσουν πραγματικά 
όλους μας στη βελτίωση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών».

Τουριστικά16 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013


