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«ΑΟΠ ολέ, ΑΟΠ ολέ, έχω αρρωστήσει και τα βλέ-
πω όλα μπλε». Αυτό μου έμεινε από την περασμέ-
νη Κυριακή, έπειτα από το πρωτάθλημα της ΑΟ-
Πάρας. Προς Δευτέρα ξημερώματα, μπορώ να σας 
απαγγείλω όλα τα «άπαντα» του Νότη Σφακιανάκη 
και της αοιδού Άντζελας Δημητρίου!

Δ.Μ.Μ.

Το καλυτερότερο στιγμιότυπο που το έκανα 
ανάρτηση και στη ιστοσελίδα μου. Την ώρα των 
πανηγυρισμών και των θριαμβευτικών φωτογρα-
φιών στη Σύρο, μετά το πρωτάθλημα που πήρε 
ο ΑΟΠ, ο προπονητής Θοδωρής Καζακίδης, είχε 
την ηρεμία και έστελνε μηνύματα στο κινητό! Ή 
θεόμουρλος είναι ή φουλ ερωτευμένος! Τώρα θα 
μου πείτε εδώ είδαμε μετά τη νίκη του ΑΟΠ, τον 
Αντώνη Λάμπρου να καπνίζει πούρο (!) και να ρί-
χνει στροφές με ζεμπεκιές. Όλα τα έχω δει τελικά 
σ’ αυτό το νησί.

Δ.Μ.Μ.

Άσχετο τώρα. Βρε παιδιά είδα τη φωτογραφία 
του Λεβεντάκη στην επίσκεψή του στο δήμαρχο 
Αμαρουσίου κ. Πατούλη. Για να καταλάβω τώρα. 
Ο Πατούλης έχει αδυνατίσει ή ο Λεβεντάκης έχει 
παχύνει;

Δ.Μ.Μ.

Άκου τώρα πλάκα. Στις 14 Φεβρουαρίου (θυ-
μίζω μέρα των ερωτευμένων) ο εμπορικός σύλ-
λογος Πάρου-Αντιπάρου, έγραφε σε ανακοίνωσή 
του μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του Λι-
μενικού Ταμείου, κ. Στ. Γαβαλά: «[…] έχοντας πα-
ρακολουθήσει από κοντά το τεχνικό πρόγραμμα και 
το προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στο δημοτικό 
συμβούλιο στις 20/2/2013, βεβαιωθήκαμε ότι όλα 
αυτά έχουν πάρει το δρόμο τους. Τα έργα ρεκόρ για 
Πάρο - Αντίπαρο, του ποσού των 4.700.000 ευρώ, 
εφόσον απορροφηθούν, θα δώσουν ανάπτυξη και 
ζωντάνια στα νησιά μας. Μετά από όλα αυτά, είμα-
στε πεπεισμένοι, ότι τα δρομολογημένα έργα θα 
γίνουν έγκαιρα και δεν θα χαθούν οι πόροι του τα-
μείου». O.k. λοιπόν…

Δ.Μ.Μ.

Πάμε τώρα και στην ανακοίνωσή του αυτή την 
εβδομάδα για το Λιμενικό Ταμείο και τον κ. Στ. Γα-
βαλά: «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ «ΕΓΚΛΗΜΑ». Χωρίς καμιά 
μάχη, χωρίς καμία αντίδραση, χωρίς καμία διαμαρ-
τυρία με το νομοσχέδιο που πέρασε από τη βου-
λή, το δημοτικό λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου 
είναι παρελθόν. Οι ευθύνες της διοίκησης του τα-

μείου άλλα και του δήμου είναι τεράστιες. Αναρω-
τηθήκατε το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ που 
είναι στο ταμείο του, που θα καταλήξει; Αν χαθεί το 
«έγκλημα» για τον τόπο μας θα είναι τεράστιο και οι 
«ένοχοι» θα πρέπει να αναζητηθούν και να αποδο-
θούν ευθύνες».

Δ.Μ.Μ.

Μετά τις δύο παραπάνω δια-φωνίες τα σχόλια 
δικά σας.

Δ.Μ.Μ.

Θα έχετε ακούσει πολλοί πως η Πάρος βγήκε 
«πρωταθλήτρια» στις παράνομες διαφημιστικές 
ταμπέλες. Αυτό, χρεώθηκε από κάποιους «φω-
στήρες» της δημοσιογραφίας ως αρνητικό της 
δημοτικής πλειοψηφίας. Μάλιστα. Αυτό που δεν 
ξέρουν πολλοί είναι πως η όλη υπόθεση ήρθε 
στο φως της δημοσιότητας ύστερα από έγγραφο 
του υπουργείου για να επιβάλλει τα αναλογού-
ντα πρόστιμα στους παραβάτες. Ο Δήμος Πάρου, 
ανταποκρίθηκε στο αίτημα και κατέγραψε όλες 
τις παράνομες πινακίδες. Την ίδια στιγμή κάποιοι 
άλλοι Δήμοι στις Κυκλάδες, έκαναν τα «παγώνια» 
για να έχουν μικροπολιτικά οφέλη από τους παρα-
βάτες διαφημιζόμενους. Συγγνώμη, αλλά σ’ αυτό 
το θέμα ο υπογράφων τη στήλη είναι με το Δήμο 
Πάρου, αδιαφορώντας για τα φληναφήματα των 
υποστηρικτών της αντιπολίτευσης. Συν βέβαια ότι 
η μείζονα αντιπολίτευση, έως την ώρα που έκλεισε 
η ύλη μας, δεν είχε στείλει συγχαρητήρια στον ΑΟΠ 
(που όπως ξέρετε είμαι άρρωστος μαζί του), για το 
πρωτάθλημα μπάσκετ Κυκλάδων. Ενώ, η Αννούλα 
(μία είναι η Άννα στην Πάρο), αμέσως, «τσουπ», τα 
συχαρίκια.

Δ.Μ.Μ.

Η σημερινή φωτογραφία μπορεί να είναι άσχετη. 
Απλά, ο Σιφναίος είναι φίλος μου! Με τα ριχτά μαλ-
λιά στην πλάτη, εγώ!

Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

studio Αχιλλέας

Να προλάβουμε 
τα δύσκολα 
και στην παιδεία

Στο πλαίσιο των περικοπών των κοινωνικών πα-
ροχών για να πιάσουμε τους στόχους που καθορί-
ζουν τα μνημόνια ήρθε η νέα οδηγία για περικοπές 
οργανικών θέσεων στη παιδεία.

Δεν είναι το πρώτο μετρό και δεν θα είναι το τε-
λευταίο. Δημιούργησαν στρατιές άνεργων, κατέ-
στρεψαν χιλιάδες νοικοκυριά,εξαθλίωσαν το σύ-
στημα της δημόσιας υγείας, και τώρα έρχονται να 
ισοπεδώσουν και την παιδεία.

Το σχέδιο για την εξαθλίωση της Ελληνικής κοι-
νωνίας είναι σε εξέλιξη και εμείς δεν μπορούμε 
να είμαστε απλοί θεατές. Η ένωση γονέων με την 
ανακοίνωση της έθεσε το θέμα. Οι Δήμοι και όλοι οι 
φορείς των νησιών μας σε συνεργασία με τους γο-
νείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς πρέπει 
να εμποδίσουν την νέα επίθεση της τρικοματικης 
κυβέρνησης.

Στη εποχή της γνώσης και της πληροφορικής δεν 
είναι δυνατόν να δεχθούμε την υποβάθμιση της εκ-
παίδευσης των παιδιών μας. Τώρα πρέπει να οργα-
νώσουμε την αντίδραση μας πριν είναι αργά.

Λαουτάρης



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€
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Τουριστική 
Περίοδος 2013

Γνωρίζοντας ότι 
ο τουρισμός είναι η 
σπουδαιότερη οικο-
νομική δραστηριό-
τητα του νησιού μας 
είναι επιβεβλημένο 
ο Δήμος στο τέλος 
κάθε χρονιάς να φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο μια τέτοια συζή-
τηση για να εξετάζονται οι κατευθυντήριες τουριστικές πολιτικές της 
επόμενης χρονιάς.

Παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι και από το ρόλο και τη θέση 
μας να προτείνουμε έστω και τώρα κάποιες ενέργειες προς το Δη-
μοτικό Συμβούλιο τις οποίες θεωρούμε απαραίτητες για την επερχό-
μενη τουριστική περίοδο του 2013 που ήδη ξεκίνησε.

1. Θα πρέπει άμεσα και εννοούμε από αυτή τη βδομάδα, να ξεκι-
νήσει διαφημιστική καμπάνια σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς 
λόγω του Πάσχα.

2. Να προκληθεί άμεσα από τον Δήμαρχο και την Τουριστική Επι-
τροπή συνάντηση με τους επαγγελματίες και τους φορείς τους όπου 
μέσα από μια άτυπη συμφωνία να διατηρηθεί η τιμή του τουριστικού 
προϊόντος σε λογικά και ανταγωνίσιμα επίπεδα, σε συνδυασμό με το 
πάγωμα των δημοτικών τελών της τελευταίας διετίας.

3. Να αποκτήσει ο Δήμος ισχυρή Τουριστική Γραμματεία με μόνιμο 
υπάλληλο από το προσωπικό του Δήμου.

4. Ο Δήμος να αξιοποιήσει άμεσα προγράμματα επιμόρφωσης 
ΕΣΠΑ, ώστε να πραγματοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες η δι-
εξαγωγή πρότυπων σεμιναρίων επιμόρφωσης των στελεχών εκεί-
νων που ασχολούνται με τον τουριστικό τομέα στο νησί μας.

5. Να επιταχυνθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε με τη βοήθεια 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πρόταση της αντιπεριφερειάρχη) 
να καταστεί η Εκατονταπυλιανή μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

6. Παράλληλα με την ανάδειξη του Παριανού μαρμάρου ως μο-
ναδικού σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαύγεια, την καθαρότητα και 
τη λευκότητα του, θα πρέπει να αναδειχθούν επίσης μέσα από άμε-
σες και αποτελεσματικές ενέργειες  οι σημαντικότερες εναλλακτικές 
δραστηριότητες που παρέχει το νησί αυτό σε κάθε επισκέπτη. Μο-
νοπάτια (περιπατητικός τουρισμός), καθιέρωση και πάλι του wind-
surfing αλλά και του kite-surfing ως παγκόσμιου αθλητικού γεγονό-
τος (τουριστικός τουρισμός) ανάδειξη της Εκατονταπυλιανής (όπως 
προείπαμε) και άλλων εκκλησιών και μοναστηριών (θρησκευτικός 
τουρισμός).  

7. Επιτακτική ανάγκη η ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της ιστοσελίδας του 
Δήμου. Πέρασε ένας χειμώνας και παρά τις επανειλημμένες υπο-
σχέσεις σας, εν τούτοις η ιστοσελίδα του Δήμου παραμένει η ίδια 
όπως και πριν τρία χρόνια που αναλάβατε το Δήμο. 

8. Θα πρέπει να οργανωθεί η υπηρεσία καθαριότητας στο βαθμό 
εκείνο ώστε όλες οι παραλίες του νησιού να έχουν καθαριστεί πριν 
το Πάσχα.

9. Θα πρέπει και στην Παροικία αλλά και στη Νάουσα να λειτουρ-
γήσει ξανά ο Δήμος από μόνος του ή σε συνεργασία με τους του-
ριστικούς φορείς τα ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Ήδη 
στη Νάουσα εδώ και 2 χρόνια αυτό παραμένει ανενεργό.

10. Καθαρισμός όλων των αρχαιολογικών χώρων σε συνεργασία 
με την Αρχαιολογική Υπηρεσία ώστε να είναι επισκέψιμα.

11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πεζοδρομήσεις και εφαρμογή των 
κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου για τον έλεγχο της στάθμευ-
σης των οχημάτων ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση των επισκε-
πτών εντός των παραδοσιακών οικισμών του νησιού μας.

12. Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου με αξιοποίηση των 
εναλλακτικών μορφών Τουρισμού που είναι πρόσφορες για το νησί 
μας (Θρησκευτικός, Περιπατητικός, Οικολογικός, Πολιτιστικός-Αρ-
χαιολογικός).

Πολλά από αυτά που σήμερα αναφέρουμε τα είχαμε προτείνει 
ξανά και στην πρώτη συζήτηση που κάναμε για τον τουρισμό στο 
Δημοτικό Συμβούλιο πριν 2 χρόνια. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να τα επαναφέρουμε αφού στο διάστημα αυτό δεν υλοποιήθη-
καν από τον Δήμο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε η σημερινή συζήτηση 
να αποτελέσει το έναυσμα για την υλοποίηση κάποιων από τα έργα 
που προτείναμε ή και άλλων που πιθανότατα θα προταθούν σήμερα, 
ώστε να μπορέσει το νησί μας να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο σ’ αυτή τη δύσκολη σεζόν που σε λίγο έρχεται. 

ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ
Δημοτική Παράταξη για την Πάρο

Συνέδριο 
Κυκλαδικής 
Ομοσπονδίας 
Καταλυμάτων

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου, 
σε ξενοδοχείο της Αθήνας, το τακτικό 
συνέδριο των αντιπροσώπων της Κυ-
κλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών 
Καταλυμάτων, υπό την προεδρία του κ. 
Αντώνη Καρατάσου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 1) 
εκλογή προεδρείου συνεδρίου, 2) έγκρι-
ση του διοικητικού και οικονομικού 
απολογισμού της προηγούμενης περι-
όδου, 3) έγκριση του προϋπολογισμού 
του τρέχοντος έτους, 4) διαμόρφωση 
του προγράμματος δράσης για την επό-
μενη περίοδο, 5) συζήτηση και αποφά-
σεις για τα τρέχοντα προβλήματα του 
κλάδου, 6) διαδικασία δηλώσεων τιμών 
και τιμοκαταλόγων, 7) εκλογές ΣΕΕΔΔΕ, 
8) ενημέρωση - ανακοινώσεις - προτά-
σεις συλλόγων και 9) εκτός ημερήσιας 
διάταξης

Όπως ενημερώθηκαν τα μέλη της 
Ομοσπονδίας, ψηφίστηκε στη Βουλή 
ο νόμος 4144/ΦΕΚ 88Α/18.4.2013 για 
το ασφαλιστικό που θα διέπει τους επι-
χειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων.  

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του 
συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων 
Πάρου – Αντιπάρου, «Μαντώ Μαυρογέ-
νους», κ. Κώστας Μπιζάς, επισημαίνει:

«Το παραπάνω νομοσχέδιο απεγκλω-
βίζει χιλιάδες μικρούς τουριστικούς 
επιχειρηματίες από τα «γρανάζια» του 
νόμου 4075/2012, που θα οδηγούσε σε 
«λουκέτο» πάνω από 15.000 μικρές επι-
χειρήσεις στην χώρα μας. Είναι βέβαιο 
ότι το παραπάνω νομοσχέδιο θα λειτουρ-
γήσει ως «τονωτική ένεση» για χιλιάδες 
μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που επί 
σειρά ετών στηρίζουν την οικονομία της 
χώρας μας και ιδιαίτερα τα νησιά μας. 
Για τον παραπάνω λόγο εκφράζουμε την 
βαθιά μας ικανοποίηση για το αποτέλε-
σμα και εξάρουμε την θετική στάση και 
αντιμετώπιση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννη 
Βρούτση.

Επίσης, οφείλουμε να ευχαριστήσου-
με τους Βουλευτές κ.κ. Νίκο Συρμαλένιο 
και Παναγιώτη Ρήγα, για την κατάθεση 
σχετικών επερωτήσεων στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο με αφορμή το υπόμνη-
μα που είχαμε αποστείλει στις 28-09-
2012 (από κοινού με τους συλλόγους 
«Ο Ποσειδώνας» και «Φιλόξενος Δίας») 
προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης .

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσου-
με  την Ομοσπονδία τουριστικών κατα-
λυμάτων «ΚΥΚΛΑΔΕΣ» και την Συνο-
μοσπονδία (ΣΕΕΔΔΕ) για την σωστή και 
αποτελεσματική διαχείριση του παραπά-
νω ζητήματος που είχε θετικό αποτέλε-
σμα για τους μικρούς τουριστικούς επι-
χειρηματίες».

«Λαυράκια» 
στην Πάρο 

Η καταγγελία του Βουλευτή 
ΣΥΡΙΖΑ Επικρατείας και πρώην 
Δημοτικού Συμβούλου Πάρου, 
κ. Μανώλη Γλέζου, έχει φέρει το 
ΣΔΟΕ (Σώμα Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος), στην Πάρο, προκει-
μένου να ερευνήσει την υπόθεση 
της παράνομης ενοικίασης πολυ-
τελών βιλών.

Όπως είχε υποστηρίξει ο κ. Γλέ-
ζος, στην Πάρο, υπάρχουν 1.300 
πολυτελείς βίλες με πισίνες -ιδι-
οκτησίας δυτικοευρωπαίων- που 
ενοικιάζονται μέσω διαδικτύου 
έναντι 750 ευρώ ημερησίως. Οι 
ιδιοκτήτες των ακινήτων φοροδι-
αφεύγουν, καθώς δεν δηλώνουν 
τα παραπάνω έσοδα.

Επίσης, έρευνα για την ίδια υπόθεση πραγματοποιεί το 
ΣΔΟΕ και στην Αντίπαρο, όπως και σε Σύρο, Νάξο, και 
Μύκονο. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών, 
όπως έχει διαρρεύσει, πολλά από τα ακίνητα φαίνεται 
πως ανήκουν σε offshore εταιρείες, που την ιδιοκτησία 
τους έχουν γνωστά πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Ακόμα, 
σύμφωνα με εκτίμηση κορυφαίου παράγοντα του ΣΔΟΕ, 
η φοροδιαφυγή φαίνεται να αγγίζει –κατά άλλους και να 
ξεπερνά- το ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Σημειώνουμε, πως σύμφωνα με την ειδησεογραφική 
ηλεκτρονική σελίδα της zougla.gr: «η γιγαντιαία έρευνα 
των «ράμπο» της ναυαρχίδας του Υπουργείου Οικονομικών 
εκτείνεται από τον Αύγουστο του 2012 και ξεκίνησε έπειτα 
από πληθώρα καταγγελιών που έφθασαν στα γραφεία 
της Δίωξης τόσο από πολίτες όσο και από στελέχη της 
μείζονος αντιπολίτευσης, οι οποίες έκαναν λόγο για εκτε-
ταμένη φοροδιαφυγή μέσω «αόρατων» ενοικιάσεων».

Όπως είπαν στελέχη του υπουργείου οικονομικών σε 
δημόσιες δηλώσεις τους: «[…] Όταν κάποιο πρόσωπο θέ-
λει να νοικιάσει ένα κατάλυμα, οι ιδιοκτήτες του ζητούν να 
καταθέσει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού σε λογαριασμό 
της offshore. Τα υπόλοιπα χρήματα τα δίνει όταν έρθει στη 
χώρα μας, με αποτέλεσμα είτε να φορολογούνται μόνο αυτά 
είτε να μη φορολογούνται καθόλου, καθώς δεν λαμβάνει 
απόδειξη πληρωμής. Από τον Αύγουστο (2012) έχουμε ξε-
κινήσει και συλλέγουμε στοιχεία, προκειμένου να ελεγχθεί 
η ιδιοκτησία, η δαπάνη κατασκευής καθώς και αν συντρέχει 
περίπτωση φοροδιαφυγής, καθ’ όσον υπάρχουν βίλες που 
νοικιάζονται έναντι 9.000 ευρώ την εβδομάδα».

Πάντως, ενδεικτική είναι μια καταγγελία η οποία είχε 
φθάσει στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Φορολογουμέ-
νων, στην οποία αναφερόταν ότι τα «μαύρα» καταλύματα 
νοικιάζονται παράνομα για λίγες μέρες σε κάθε τουρίστα 
και εισπράττονται από 500 έως 8.500 την εβδομάδα, χωρίς 
βεβαίως αυτά τα εισοδήματα να δηλώνονται κάπου.

Πως στήνεται το κόλπο
Οι παράνομες ενοικιάσεις γίνονται μέσω του «παραθύ-

ρου» με τις αστικές μισθώσεις. Δηλαδή, αγοράζεται ένα 
απλό έντυπο αστικής μίσθωσης (πωλούνται σε χαρτοπω-
λεία και περίπτερα) και αναγράφεται είτε ψεύτικο όνομα, 
είτε κάποιου γνωστού προσώπου του ιδιοκτήτη. Ως μί-
σθωμα γράφουν ένα πολύ μικρό ποσό, σε σχέση με το 
πραγματικό. Το μισθωτήριο γίνεται για 3 μήνες. Σύμφωνα 
με τον ισχύοντα Νόμο, για να προσκομιστεί το μισθωτήριο 
στην αρμόδια εφορία υπάρχει διορία 30 ημερών. Φυσικά, 
κανείς τουρίστας δε μένει στην ίδια βίλα για πάνω από 30 
ημέρες. Αν λοιπόν γίνει έλεγχος, τότε εμφανίζεται το μι-
σθωτήριο… που έχουν βέβαια δικαίωμα οι ιδιοκτήτες των 
ακινήτων να το προσκομίσουν στην εφορία, 30 μέρες… 
Έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα… Όλα αυτά βέβαια 
δεν ισχύουν, καθώς στις διαφημίσεις ενοικίασης των βι-
λών που υπάρχουν στο διαδίκτυο γίνεται ξεκάθαρα ανα-
φορά για ενοικίαση ημέρας, βδομάδας κλπ.
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Προσοχή στην απάτη
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αι-

γαίου, στο πλαίσιο του προληπτικού και κοινωνικού της ρό-
λου ενημερώνει τους πολίτες ότι ουδείς άγνωστος χαρίζει 
χρήματα άνευ οπουδήποτε ανταλλάγματος ή πολλαπλασίου 
κέδρους. 

Γι’ αυτό το λόγο η Αστυνομική Διεύθυνση Ν. Αιγαίου, προ-
ειδοποιεί τους πολίτες:

- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που 
επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να ει-
σέλθουν στην οικία σας.

- Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποια-
δήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου 
προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κλπ), να 
μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού 
σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την 
οπτική επαφή μαζί του. 

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

- Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται 
ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την 
επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους 
έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει. Επισημαίνεται ότι από 
δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλ-
ληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους 
και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπη-
ρεσίες που παρέχουν.  

- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπα-
θήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, 
με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού 

προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να 
προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να 
μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κλπ). 

- Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανά-
γκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε 
πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-
συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επι-
καλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο 
και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να 
μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. 

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

- Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλ-
λετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώ-
πων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για 
αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών. 

- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθ-
μούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περί-
πτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, 
στενοί συγγενείς κ.α.). 

- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των 
δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθ-
μό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοη-
θήσετε το έργο των διωκτικών αρχών. 

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

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας οι 
δράστες επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, για 
τους οποίους πληροφορούνται με οποιανδήποτε τρόπο τα 
στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών 
συγγενικών τους προσώπων και στην συνέχεια τους προ-
σεγγίζουν ή τους επισκέπτονται προκειμένου να τους εξα-
πατήσουν.

Ζητούν σύνδεση 
με Κυκλάδες

Κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, δημιούργησαν 
σελίδα στο Facebook και ζητούν η συμπρωτεύ-
ουσα να έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με Κυκλάδες 
και Κρήτη.

Στην ηλεκτρονική σελίδα των πολιτών της 
Θεσσαλονίκης γράφεται:

«[…] Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το δεύ-
τερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και το μόνο 
που μπορεί να ενώσει τη Βόρεια Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια με το Αιγαίο. Θα μπορούσε να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, ως πύλη μεταφοράς 
μεγάλου αριθμού επιβατών, ντόπιων ή ξένων, 
από το βορρά προς τα νησιά του Αιγαίου και την 
Κρήτη, αλλά και αντίστροφα. Δυστυχώς, η ακτο-
πλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Αιγαίο 
και την Νότιο Ελλάδα είναι αν όχι ανύπαρκτη, 
ελλιπέστατη. Μεγάλος αριθμός επιβατών που 
θέλουν να ταξιδέψουν στα νησιά ταλαιπωρού-
νται ή επιλέγουν άλλους προορισμούς μην 
έχοντας την οικονομική ευχέρεια να μεταβούν 
αεροπορικώς ή μέσω Αθηνών (Πειραιά-Ρα-
φήνας) στο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, 
Κρήτη). Κατ’ αυτόν τον τρόπο περιθωριοποιεί-
ται ολόκληρη η περιφέρεια. Θεωρούμε ότι είναι 
αναγκαία η επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής 
γραμμής Θεσσαλονίκης – Σποράδων – Κυκλά-
δων – Κρήτης, με πλοίο σύγχρονο, γρήγορο 
και ασφαλές. Οι πολίτες της περιφέρειας, και της 
νησιωτικής χώρας αξίζουν τον ίδιο σεβασμό».

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στηρίζει ό,τι αξίζει

Ποιότητα ζωής για όλουςΜΕ Τη ΣυγχρηΜΑΤοδοΤηΣη ΤηΣ ΕλλΑδΑΣ κΑι ΤηΣ ΕυρωΠΑϊκηΣ ΕνωΣηΣ

Με έργα αποκατάστασης 
και ανάδειξης του 
πολιτιστικού μας 
πλούτου, στηρίζουμε το 
μέλλον των νησιών μας.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (025)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ194/19-04-2013 
για την πώληση ακινήτων
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι πρόκειται να διενεργήσει δημόσιους διαγω-

νισμούς με κλειστές προσφορές για την πώληση των πιο κάτω περιγραφόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας 
της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής αναλυτικής ανακοίνωσης και του φυλ-
λαδίου όρων πώλησης, οι οποίοι θα διεξαχθούν:

Για το ακίνητο  της Νήσου Τήνου  στο Κατάστημα Τήνου  (476) , επί της Παραλίας Τήνου κάρου. 
Για το ακίνητο της Νήσου Θήρας στο Κατάστημα Θήρας  (351), στα Φηρά.
Για το ακίνητο της Νήσου  Πάρου στο Κατάστημα Πάρου (355), στη Παροικιά.  
Η ελάχιστη τιμή προσφοράς, η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας των διαγωνισμών, αναγράφονται 

κάτω από κάθε πωλούμενο ακίνητο.

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

   1.

Τ Η Ν Ο Σ - Α γ κ ά λ η
Διώροφη αυτοτελής - διαιρεμένη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία Α΄ ορόφου 47,90 
τ.μ. και Β΄ ορόφου 46,20 τ.μ. με δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης 22,10 τ.μ. και 23,50 τ.μ. 
και ποσοστό εξ αδιαιρέτου 50% επί οικοπέδου 956,20 τ.μ.
13-05-2013  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09.00’ με ελάχιστη τιμή προσφοράς  € 165.000,00.-

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

   2.

Θ Η Ρ Α - Ο Ι Α 
Αγροτεμάχιο εμβαδού 4.420,41 τ.μ. άρτιο και υπό όρους οικοδομήσιμο.  
13-05-2013  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00’ με ελάχιστη τιμή προσφοράς  € 80.000,00.-

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

   3.

Π Α Ρ Ο Σ - Α Γ Κ Α Ι Ρ Ι Α ,  θ έ σ η  Α Γ Ι Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ - Α Σ Ω Μ Α Τ Ο Ι .
Αγρός εκτάσεως 8 στρεμμάτων κατά τίτλο και 10.448,25 τ.μ. από καταμέτρηση 
13-05-2013  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00’ με ελάχιστη τιμή προσφοράς  € 100.000,00.-

Στην προαναφερομένη αναλυτική ανακοίνωση με αριθμό 194/19-04-2013, που βρίσκεται καταχωρη-
μένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nbg.gr, περιλαμβάνονται σημα-
ντικές πληροφορίες για τη νομική και πολεοδομική κατάσταση των πωλουμένων ακινήτων, των οποίων 
απαραίτητα πρέπει να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 Για την παραλαβή των παραπάνω εντύπων, των φυλλαδίων (γενικών-ειδικών-πρόσθετων) 
όρων πώλησης των οποίων επίσης πρέπει να λάβουν γνώση απαραίτητα οι υποψήφιοι αγοραστές και 
για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται,  εκτός από τα  Κατα-
στήματα της Τράπεζας Τήνου  (476), τηλ. 22830  27001, Θήρας (351), τηλ. 22860 21051  και  Πάρου (455), 
τηλ. 22840 27041 και  στην  αρμόδια Υπηρεσία  Παρακολούθησης και Αξιοποίησης ακινήτων της Τράπε-
ζας  επί των οδών Γερανίου 30 και Πειραιώς 13, 3ος όροφος στα γραφεία    Γ3   και Γ5  στα τηλέφωνα 
210-3347836,  3347817 και 3347813.

 Σημειώνεται ότι και το γενικό φυλλάδιο όρων πώλησης ακινήτων - κινητών της Τράπεζας έχει 
επίσης καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (44506 /Δ4/02-04-2013) που 
έστειλε στους Περιφερειακούς Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης ανα-
φέρονται τα εξής: «[…] μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργα-
νικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό...».

 Το υπουργείο στο έγγραφό του για τις «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014», αναφέρει:

«Από ελέγχους που έχουν διεξαχθεί στα καταχωρημένα στοιχεία του Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey), 
έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργανι-
κότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό που έχει στο ενεργητικό 
της. Ενόψει της έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων σχολικών μεταβολών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης σας αποστέλλουμε πίνακες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 
των περιοχών ευθύνης σας και παρακαλούμε για τις απόψεις σας σχετικά με την ορ-
γανικότητά τους. (…) Επειδή είστε βαθύτεροι γνώστες της κατάστασης των σχολικών 
μονάδων της περιοχής σας, και των ειδικότερων συνθηκών που τις περιβάλλουν, πα-
ρακαλούμε όπως έχουμε την άποψη σας για την οργανικότητα κάθε σχολικής μονάδας 
καθώς και τυχόν παρατηρήσεις σας».

Σημειώνουμε, ότι σύμφωνα με πληροφορίες στις Κυκλάδες έχει προταθεί η μείωση 
250 οργανικών θέσεων, εκ των οποίων οι 14 αφορούν την Πάρο.

 
Οι αντιδράσεις των γονέων

Για το θέμα ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δήμου Πάρου, δημοσιοποίησε την 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου εκφράζει την έντονη δι-
αμαρτυρία της και την πλήρη αντίθεσή της στην αιφνιδιαστική και παντελώς άδικη 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, να προχωρήσει σε διαδικασίες κατάργησης ορ-
γανικών θέσεων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές 
Μονάδες των Κυκλάδων και της Πάρου, στα πλαίσια των ειλημμένων αποφάσεων που 
προκύπτουν από την υλοποίηση του Μνημονίου, για μείωση του δημοσιονομικού κό-
στους από τη λειτουργία της Δημόσιας Παιδείας. 

Η σχετική εντολή που δόθηκε με τελεσιγραφικό τρόπο στις αρμόδιες Περιφερει-
ακές Δ/νσεις και στους Δ/ντές των σχολείων στις 2/4/2013 με απαίτηση απάντησης 
στις 5/4/2013, κατά παράβαση όλων των προβλεπόμενων υπηρεσιακών διαδικασι-
ών και παρακάμπτοντας το ρόλο συγκεκριμένων θεσμικών οργάνων λίγο πριν τη λήξη 
της σχολικής περιόδου, καταδεικνύει την ιδιαίτερη σπουδή της πολιτικής ηγεσί-
ας του Υπουργείου, να εισέλθουμε σε έναν νέο κύκλο συγχωνεύσεων σχολικών 
Μονάδων, με άμεση επίπτωση τόσο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
των παιδιών μας, όσο και στην εργασιακή επιδείνωση της θέσης των εκπαιδευτικών. 

Την ίδια στιγμή που οι συνθήκες στο χώρο των δημόσιων σχολείων στην Περιφέ-
ρεια και ειδικά στις Κυκλάδες, μέσω των αλλεπάλληλων οικονομικών περικοπών στη 
χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, την συνεχιζόμενη έλλειψη εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων και την υποβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών, εντείνουν τα αδιέξο-
δα, η εν λόγω  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, έρχεται να προσθέσει προβλή-
ματα που αφορούν στη συνταγματικά κατοχυρωμένη νησιωτικότητα, με κίνδυνο να 
οδηγηθούμε σε ολιγοθέσια σχολεία προηγούμενων δεκαετιών, σε αποδυνάμωση των 
σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε απολύσεις αναπληρωτών και μεταθέσεις 
μόνιμων εκπαιδευτικών και χειροτέρευση των συνθηκών διδασκαλίας στις τάξεις. Η 
πληροφορία που έχει περιέλθει σε γνώση μας για μείωση οργανικών θέσεων στις Κυ-

κλάδες κατά 250 εκπαι-
δευτικούς εκ των οπίων 
οι 14 στην Πάρο, κρίνεται 
εγκληματική και δεν υπάρ-
χει καμία περίπτωση να γί-
νει αποδεκτή.

Η Ένωση Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων 
Πάρου καλεί την πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου 
να ακυρώσει άμεσα την 
απόφασή της και δηλώ-
νει ότι θα σταθεί με κάθε 
δυνατό τρόπο αλληλέγγυα 
στον αγώνα των εκπαι-
δευτικών για την προάσπι-
ση των εργασιακών τους 
δικαιωμάτων και για παρο-
χή ποιοτικής Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας στα παιδιά μας, που αποτελεί συνταγμα-
τική επιταγή και υποχρέωση της Πολιτείας.

«Δηλώνουμε σε όλους τους γονείς της Πάρου, ότι ο αγώνας των εκπαιδευτικών 
είναι και δικός μας αγώνας και, όπως ακριβώς έχουμε αποδείξει τη συνεισφορά 
μας στην προάσπιση της δημόσιας Υγείας στην Πάρο, με τον ίδιο ανυποχώρητο τρόπο 
θα σταθούμε και στο θέμα αυτό».

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013Εκπαίδευση

Όχι στην κατάργηση 
οργανικών θέσεων

Με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώνει πως «μεγάλος αριθ-
μός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργανικότητα η οποία είναι δυσα-
νάλογη με το μαθητικό δυναμικό».

Τι σημαίνει οργανικότητα; Ένα παράδειγμα. Σήμερα στην περιφέρεια Αττικής το σύ-
νολο των μαθητών είναι 185.863 και ο αριθμός των τμημάτων 9.524, με μέσο όρο 20 
μαθητές ανά τμήμα. Αν ο μέσος όρος γίνει 25 μαθητές ανά τμήμα, τότε τα τμήματα 
θα φτάσουν τα 7.434. Άρα θα «χαθούν» 2.090 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και 
αντίστοιχος αριθμός τμημάτων.

Κάτι αντίστοιχο υπολογίστε και για το νησί μας. Και όλα αυτά σχεδιάζονται τη στιγμή 
που ήδη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Η οργανικότητα, 
στην Εκπαίδευση, σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν το δάσκαλό τους και δεν αλλάζουν 
τους δασκάλους σαν τα πουκάμισα, κάτι που ειδικά για τις πιο μικρές ηλικίες είναι 
αντιπαιδαγωγικό, καθώς τα παιδιά χρειάζονται χρόνο να αναπτύξουν τις αναγκαίες 
σχέσεις εμπιστοσύνης με το δάσκαλό τους.

Οι συνέπειες εάν προωθηθούν τα σχέδια θα είναι πολλαπλές. Εκτός απ’ το γεγονός 
ότι, τελικά, θα μειωθούν οι εκπαιδευτικοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, τα τμήματα θα μεγαλώσουν. Θα στοιβάζονται τα παιδιά στις τάξεις, αφού 
θα είναι υποχρεωτικό τα τμήματα να έχουν 25 μαθητές. Με λίγα λόγια, ενώ υπάρ-
χει δυνατότητα για λιγότερους μαθητές προωθείται σχέδιο για περισσότερους!

Ο πραγματικός λόγος που οδηγεί το υπουργείο να σχεδιάζει καταργήσεις οργανι-
κών θέσεων είναι για να έχει εκπαιδευτικούς έρμαια, που στο μέλλον θα μπορεί και 
να τους απολύσει με την επίκληση ότι δεν έχουν οργανική θέση.

Είναι φανερό που στοχεύουν. Σαρωτικές συμπτύξεις-συγχωνεύσεις τμημάτων και 
σχολείων άμεσα, και χάσιμο οργανικών θέσεων. Τα παιδιά μας δεν είναι μήλα για 
να μπουν σε «τελάρα». Δεν είναι αριθμοί ούτε «σάντουιτς». Είναι παιδιά με 
ανάγκες και δικαιώματα. Αυτό που επιδιώκουν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, είναι το νέο 
σχολείο της αγοράς, της ημιμάθειας, και των επιχειρήσεων. Φτάνει πια! Η μόρφωση 
είναι δικαίωμα όχι εμπόρευμα.

 ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ να βάλουμε φραγμό στα σχέδιά τους, να σημάνει συναγερ-
μός σε όλο το νησί. ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ. Από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, τις εκπαιδευτικές κοινότητες, τους Παριανούς Συλλό-
γους των Αθηνών, όλοι οι φορείς του νησιού, να απαιτήσουμε δυναμικά και 
αλληλέγγυα:

- Καμία σύμπτυξη-συγχώνευση σχολείων και τμημάτων. Μαζικοί διορισμοί μόνι-
μων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών. 15 νήπια-προνήπια ανά νηπια-
γωγό και δάσκαλο Α και Β τάξης. 20 μαθητές ανά δάσκαλο στις υπόλοιπες εκπαιδευ-
τικές βαθμίδες. Ίδρυση νέων σχολικών μονάδων που να καλύπτουν τις σύγχρονες 
ανάγκες του νησιού.

- Έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των οξυμμένων άμεσων αναγκών των 
σχολείων. Οι σχολικές επιτροπές να μην πληρώνουν ΦΠΑ για το πετρέλαιο και την 
αγορά αναλώσιμων υλικών, όπως και οι πρεσβείες.

- Υλικοτεχνική υποδομή αλλά και εποπτικά μέσα για την κάλυψη όλων των ανα-
γκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

- Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με βάση 
τις κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, για όλα τα παιδιά. 

Δουλειά για όλους, μόρφωση, υγεία,
Την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κατάργηση Οργανικών
θέσεων στα Σχολεία

ΤΑ AΡNHTIKA
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Παιχνίδια στο 
Δημοτικό Σχολείο 
Αγκαιριάς

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, τη Δευτέρα 22 Απριλί-
ου.

Συγκριμένα, όταν μπήκαν στην αυλή του σχολείου 
αντίκρισαν τέσσερα επιδαπέδια παιχνίδια και αμέσως 
άρχισαν το παιχνίδι. 

Η δημιουργία των παιχνιδιών είναι το αποτέλεσμα της 
προσπάθειας που κατέβαλλαν το Σάββατο 20/4 εκπαι-

δευτικοί του σχολείου, αλλά και άλλων σχολείων του 
νησιού. Δούλεψαν με κέφι, μεράκι και δημιουργική 
διάθεση και η ζωγραφισμένη χαρά στα πρόσωπα των 
παιδιών ήταν η καλύτερη ανταμοιβή. Τα παιχνίδια που 
σχεδιάστηκαν ήταν το πατητό, το κουτσό (δύο παραλ-
λαγές) και ο κοχλίας. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης 
των μαθητών οι εκπαιδευτικοί τους επιφυλάσσονται να 
σχεδιάσουν και άλλα παιχνίδια στο μέλλον. Όπως λένε 
πάντως: «το μόνο πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι δεν 
μπορούμε να  βάλουμε τα παιδιά μέσα στις τάξεις για μά-
θημα…».

Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, 
στη συνέχεια δήλωσαν: «Η σημερινή μέρα ήταν από τις 
ωραιότερες και πιο ζωντανές μέρες της φετινής χρο-
νιάς. Και όλα αυτά προέκυψαν από την ομαδική δουλειά 
και τη διάθεση προσφοράς κάποιων ανθρώπων. Επι-
τρέψτε μας λοιπόν να ευχαριστήσουμε εκτός που τους 
εκπαιδευτικούς τους σχολείου μας, την αναπληρώτρια 
εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, κ. Βα-
σιλική Βαΐτση για την τεχνογνωσία που μας παρείχε και 
την πολύτιμη βοήθεια της, την ημέρα που σχεδιάσαμε 
τα παιχνίδια, την κ. Ελένη Νούλα εκπαιδευτικό του Δ.Σ. 
Αντιπάρου, την κ. Άρτεμη Πεταχτή αναπληρώτρια  εκ-
παιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρ-
πησσας που βοήθησαν στο σχεδιασμό των παιχνιδιών 
και στο βάψιμο του δαπέδου, καθώς επίσης και τις φίλες 
του σχολείου Γιώτα και Κυριακή. Εξίσου, μεγάλο ευχα-
ριστώ ανήκει και στον κ. Παρούση για την προσφορά  
ενός μέρους των χρωμάτων ενώ τα υπόλοιπα χρώματα 
προσφέρθηκαν από το Σύλλογο Γονέων του Σχολείου 
μας. Τους ευχαριστούμε και υποσχόμαστε ότι θα συνε-
χίσουμε να προσπαθούμε».

Ανταλλαγή 
προϊόντων

Την Κυριακή των Βαΐων 28 Απριλίου, στις 11 το πρωί, 
θα πραγματοποιηθεί συνέλευση και ανταλλακτική αγο-
ρά του Δικτύου Αλληλεγγύης και Ανταλλακτικής οικο-
νομίας «Κουρσέβα», στο χώρο του πολιτιστικού συλλό-
γου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά.

Γι’ αυτό το λόγο το Δίκτυο Αλληλεγγύης και Ανταλ-
λακτικής οικονομίας «Κουρσέβα», καλεί τα μέλη του, 
αλλά και όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη 
συνέλευση, όπου θα γίνει ενημέρωση, συζήτηση και εγ-
γραφή νέων μελών.

Μετά τη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον προαύ-
λιο χώρο ανταλλακτική αγορά με προϊόντα, υπηρεσίες 
και αντικείμενα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στους αριθμούς 
τηλεφώνου: 6936 842488 και 6906-719150.

Λίγα λόγια για το όνομα του Δικτύο
Κουρσέβα οι ψαράδες της Πάρου ονομάζουν ένα συ-

ντροφικό συνεταιρισμό ψαρέματος. Για να αποφύγουν 
τον ανταγωνισμό και την αντιπαράθεση επιλέγουν να 

ψαρέψουν στο πόστο 
και στα περάσματα των 
ψαριών και από κοινού 
να μοιραστούν εξίσου τα 
πολλά ή λίγα ψάρια που 
θα πιάσουν. Προϋποθέ-
τει τυφλή εμπιστοσύνη 
του ενός ψαρά προς τον 
άλλον και αλληλοεκτί-
μηση για την ναυτοσύνη 
και των επαγγελματισμό 
όσων συνεταιρίζονται. 
Χρησιμοποιείται για συ-
γκεκριμένα είδη ψα-
ρέματος, τη λετισιά, το 
καρτέρι και το γρι-γρι. 
Διαρκεί όσο διαρκεί η 
περίοδος του συγκεκρι-
μένου τρόπου ψαρέματος ή λιγότερο. Σήμερα συμμε-
τέχουν 2 ή 3 σκάφη σε μια κουρσέβα. Παλιότερα μαρ-
τυρούνται και 10 με 15 σκάφη. Εκτός από την Πάρο η 
κουρσέβα μαρτυρείται και στη Μύκονο. 

Η παλαιότητα της συνήθειας και η ιστορία της λέξης 
αναζητούνται. Οι προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν τη 
χρήση της τουλάχιστον 4-5 γενιές πριν και έχουν γίνει 
σκέψεις για σύνδεση της λέξης με το κουρσάρικο ιστο-
ρικό παρελθόν  των νησιών και τον τρόπο διανομής της 
κουρσάρικης λείας.

Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις 
στη Νάουσα

Το Λιμεναρχείο Πάρου, με ανακοίνωσή του ενημέρω-
σε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νάουσα.

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου έχει ως εξής:
«1. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με σχετική – ισχύ-

ουσα – απόφαση του Δήμου Πάρου, στη λιμενική ζώνη 
Νάουσας (δηλαδή από το ποτάμι μέχρι τον Άγιο Νι-
κόλαο και προς τον τουριστικό λιμένα – μαρίνα), 
μεταξύ άλλων, θα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων 
από τις 22 Απριλίου 2013 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 

2013. Επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων τροφο-
δοσίας καταστημάτων κατά τις ώρες 07:00 – 15:00, 
καθώς και των οχημάτων επαγγελματιών αλιέων μόνο 
για εφοδιασμό και εκφόρτωση. Επίσης, απαγορεύεται η 
είσοδος και η κίνηση τροχοφόρων στο Μανδράκι.

2. Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε τους συμπολίτες μας 
να επιδείξουν τη βέλτιστη δυνατή συμπεριφορά, συμ-
μορφούμενοι στις γενόμενες συστάσεις και υποδείξεις, 
ιδιαίτερα εν όψει της επερχόμενης τουριστικής περιό-
δου, προσβλέπουμε, δε, στην κατανόηση και πολύτιμη 
συνεργασία όλων, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί μας 
στόχοι, στην κα-
τεύθυνση της πε-
ραιτέρω ανάδειξης 
και ποιοτικής ανα-
βάθμισης τόσο της 
Νάουσας, όσο και 
του νησιού μας γε-
νικότερα».

Δωρεάν Τρόφιμα 
σε Τρίτεκνους

Ο Σύλλογος Γονέων Πάρου – Αντιπάρου, συμμετέχει 
για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα δωρεάν δια-
νομής τροφίμων σε άπορες οικογένειες. 

Έτσι, ο σύλλογος ενημέρωσε πως σύμφωνα με νέα 
εγκύκλιο οι γονείς με τρία τέκνα και μέλη του, μπορούν 
να συμμετέχουν στο πρόγραμμα έτους 2013. Το διάστη-
μα υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους είναι από 
13 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2013. Σημειώνουμε, πως 
ως εισόδημα των δικαιούχων νοείται το φορολογούμε-
νο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φο-
ρολογούμενο με ειδικό τρόπο. Ως μέλη της οικογένειας, 
θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευ-
όμενα τέκνα αυτών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:

1. Ενιαία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του τελικού δικαι-
ούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα (υπάρχει το 
νέο έντυπο στο σύλλογο, ενώ θα δοθούν και στα ΚΕΠ). 
2. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομί-
μου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και 
συζύγου, επικυρωμένες.

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου 
Εισοδήματος. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος 
δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρη-
μένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από 
αρμόδια δημόσια αρχή.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσε-
ως.

5. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών εφόσον έχουν τέκνο 
άνω των 18 ετών έως 25 και σπουδάζει.

6. Βεβαίωση από την μονάδα αν έχουν τέκνο(α) που 
υπηρετεί(ουν) την θητεία τους και είναι κάτω των 25 
ετών.

7. Έγγραφα εν ισχύει από κρατικούς φορείς υγείας και 
αρμόδιες επιτροπές που να πιστοποιούν ότι έχει αναπη-
ρία 67% και άνω. 

8. Βεβαίωση ΟΑΕΔ αν είναι κάτω των 25 ετών και 
σπούδαζε και τώρα είναι άνεργος.

                    
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙ-

ΟΥΧΩΝ (ΜΕΛΩΝ)
Διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά 

στοιχεία και είναι:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 

7.200 ευρώ.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, 

ως ακολούθως:
α. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυ-

γος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι 
και 10.700 ευρώ.

β. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυ-
γος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο 
προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 ευρώ.

γ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυ-
γος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ ούσα και τρία 
προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 ευρώ.

δ. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ-
ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και 
τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 ευρώ.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 
67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται 
κατά 3.600 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με 
ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπη-
ρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνε-
ται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ενδιαφερόμενα μέλη, ως τελικοί δικαι-
ούχοι του προγράμματος, υποβάλλουν την τυποποιημέ-
νη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμ-
μα μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα (ΝΠΔΔ 
ή ΝΠΙΔ) εκπροσώπησης του οριστικού πίνακα. Μπορεί 
να καταθέσει όποιος τρίτεκνος πιστεύει ότι δικαιούται τα 
τρόφιμα και είναι μέλος του συλλόγου ή θέλει να γίνει.

Τέλος, ο σύλλογος θα δέχεται τις αιτήσεις των μελών 
του (με ανανεωμένη κάρτα μέλους) από 13/5 κάθε Τρί-
τη και Πέμπτη 11:00-12:30 και Παρασκευή 18:00-19:30 
στην έκθεση κουφωμάτων «Finstral», στον Περιφερεια-
κό Παροικιάς-Νάουσας.
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studio Αχιλλέας

Είμαστε πρωταθλητές!

Η νύχτα έγινε μέρα
στο λιμάνι της Παροικιάς

Το γλέντι συνεχίζεται

studio Αχιλλέαςstudio Αχιλλέας

studio Αχιλλέας

Το χειροκρότημα του ηττημένου δίνει δόξα στο νικητή

Ανοίγουν οι σαμπάνιες

Το κύπελλο είναι δικό μας Ο χορός του προπονητή Θ. Καζακίδη
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Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, με ζωή λίγων μηνών του τμήματος καλαθόσφαιρας, 
κατάφερε να κερδίσει το Πρωτάθλημα Κυκλάδων.

Από εδώ και πέρα αρχίζουμε και μετράμε τα εκπληκτικά ρεκόρ των πρωταθλητών:
1. Παραμένουν η μοναδική αήττητη ομάδα σε όλες τις Κυκλάδες στους παίδες.
2. Διαθέτουν με διαφορά την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, με μόλις 33 πό-

ντους παθητικό κατά Μ.Ο. σε κάθε αγώνα.
3. Είναι η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που δεν έχει κλειστό γυμναστήριο 

να αγωνιστεί, αλλά ούτε και ανοιχτό! (Στους αγώνες της φιλοξενείται στο ανοιχτό γή-
πεδο Μάρπησσας).

4. Ο ΑΟΠ αν και θα μπορούσε να έχει και την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, 
αυτό δεν έγινε εφικτό, αφού πάντα όταν αντιμετώπιζε ασθενέστερους αντιπάλους ο 
προπονητής της κ. Θόδωρος Καζακίδης, έβαζε στον αγώνα μικρότερους ηλικιακά 
παίκτες να αγωνιστούν, σεβόμενος στο έπακρον τα υπόλοιπα σωματεία.

Ο ημιτελικός
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο ΑΟΠ αγωνίστηκε στο final 4 της Ένωσης Σωμα-

τείων Καλαθόσφαιρας Κυκλάδων.
Στον πρώτο αγώνα ο ΑΟΠ αντιμετώπισε την ουσιαστικά γηπεδούχο ομάδα της Ερ-

μούπολης, που ήταν και το θεωρητικό φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος. Η Συριανή ομάδα μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα και 
προηγήθηκε 13-12. Οι παίκτες του ΑΟΠ στο πρώτο δεκάλεπτο υπερεκτίμησαν τις 
δυνάμεις του αντίπαλού τους και έπαιξαν πολύ συντηρητικά. Όταν κατανόησαν ότι 
σαν ομάδα έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες βγήκαν ομαδικά στην επίθεση και 
αγωνίστηκαν πολύ μυαλωμένα στην άμυνα. Αυτό είχε σαν επακόλουθο να δεχθούν 
στο δεύτερο δεκάλεπτο μόλις 6 πόντους και να πάρουν προβάδισμα στο ημίχρονο με 
27-19.

Το πρώτο δεκάλεπτο του Β’ ημιχρόνου ξεκίνησε για τον ΑΟΠ το ίδιο καλά με το 
τελείωμα του Α’ ημιχρόνου και έτσι, αύξησαν τη διαφορά σε 43-32. Ο ΑΟΠ παίζοντας 
πλέον μυαλωμένα και με σοβαρότητα κατάφερε και έκανε διαχείριση του τελευταίου 
δεκαλέπτου, για να γράψει το τελικό αποτέλεσμα στο ταμπλό 51-39 και να στείλει την 
Παριανή ομάδα στον τελικό με τον Πανναξιακό.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟ Ερμούπολης: (πρ. Μαύρος), Σάσκος, Τσιώλης 13, Δαλέζιος, Παλαιτσάκης, 

Βλάμης, Σαβρακίδης 6, Αμανατίδης 4, Γκίζης, Μιχαλόπουλος 5, Γουτσίκας 11.
ΑΟΠ: (πρ. Καζακίδης), Καπετανέας 4, Ζουμής, Χερουβείμ 6, Δεκαβάλας 8, Σκιαδάς 

4, Παπαχατζής 11, Καλόγηρος 2, Σιφναίος 12, Μπιζάς 4, Δούζας.
Διαιτητές: Ο κ. Μαρουδιάς και η κ. Ταχματζίδου.

Ο τελικός
Χιτσκοτικό φινάλε είχε η αναμέτρηση του τελικού μεταξύ ΑΟΠ και Πανναξιακού. 

Οι δύο ομάδες (με νικητή τον ΑΟΠ) είχαν ήδη αναμετρηθεί δύο φορές στη διάρκεια 
του κανονικού πρωταθλήματος. Έτσι, δεν είχε να κρύψει κανείς τίποτα από τον άλλο, 
αφού οι πάντες γνώριζαν το παίξιμο του αντιπάλου τους.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο νικώντας με 17-14, αλλά οι Να-
ξιώτες κατάφεραν και ισορρόπησαν το παιχνίδι κλείνοντας το ημίχρονο με 24-24. Το 
δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παίζουν πολύ καλές άμυνες, αλλά 
τη δική μας ομάδα να πετύχει πολύ δύσκολα καλάθι. Κάναμε σχεδόν διπλάσιες επι-
θέσεις από τον αντίπαλό μας, αλλά τελικά το τρίτο δεκάλεπτο έληξε και αυτό ισόπαλο 
35-35. Κάπου εκεί, με επικεφαλής τον Γ. Βάρσο (πέτυχε 4 τρίποντα), οι Ναξιώτες πή-
ραν «κεφάλι» στο σκορ. Στα 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα ο Πανναξιακός 
βρέθηκε μπροστά με 44-41 και όλα έδειχναν ότι οι αήττητοι Παριανοί θα έφευγαν για 
πρώτη φορά φέτος ηττημένοι. Αμέσως, όλη η ομάδα του ΑΟΠ, έπαιξε man to man 
και μ’ ένα απίστευτο πρέσινγκ ανάγκασαν τους παίκτες του Πανναξιακού σε απανωτά 
λάθη. Ο ΑΟΠ, μείωσε σε 44-43 στα τελευταία δραματικά 9 δευτερόλεπτα του αγώνα 
και συνέχισε να παίζει ασφυκτικό man to man. Στα 2 τελευταία δευτερόλεπτα –που 
«έσπαζαν» καρδιές- ο Νίκος Σκιαδάς κέρδισε φάουλ. Η μπάλα «βαριά» και «ασήκω-
τη». Δύο σουτ θα έκριναν τα πάντα. Ο Σκιαδάς, πήγε με σιγουριά στη γραμμή των 
φάουλ και σούταρε. Η μπάλα μέσα, όλα 44! Στο δεύτερο σουτ του Σκιαδά, η μπάλα 
έκανε «βόλτα» στο σίδερο της στεφάνης και έπειτα… «αναπαύτηκε» στο δίχτυ της 
μπασκέτας. Το ταμπλό έγραφε 45-44!!! Τα τελευταία δύο δευτερόλεπτα το μόνο που 
κατάφεραν οι παίκτες του Πανναξιακού ήταν να κάνουν ένα σουτ απελπισίας από τη 
γραμμή της σέντρας. Ο τελικός είχε τελειώσει. Πρωταθλητής Κυκλάδων ο ΑΟΠ και 
όλοι παίκτες, παράγοντες και φίλαθλοι της ομάδας ένα κουβάρι! «ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΤΕΣ».

Οι πρωταγωνιστές:
Πανναξιακός: (πρ. Δαμιανίδης), Μαγγιώρος, Γ. Βάρσος 12, Π. Βασιλάκης 6, Δαβι-

λάς, Αρτσάνος 5, Α. Βάρσος 5, Σ. Βαθρακοκοίλης 10, Δ. Βασιλάκης, Α. Βαθρακοκοίλης 
6, Ποτικιάν.

ΑΟΠ: (πρ. Καζακίδης), Ζουμής, Καπετανέας, Χερουβείμ 7, Δεκαβάλας 8, Σκιαδάς 4, 
Παπαχατζής 19, Καλόγηρος 3, Σιφναίος 4, Μπιζάς, Δούζας.

Διαιτητές: κ.κ. Γουτσίκας, Θεοδωσίου.

Τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Την Τετάρτη 8 Μαΐου, ξεκινάει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΟΠ σε γυμναστήριο 

του Πειραιά (δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα) θα αντιμετωπίσει:
Τετάρτη 8/5: ΑΟΠ – Διαγόρας Ρόδου.
Πέμπτη 9/5: Ρεπό.
Παρασκευή: ΑΟΠ (με έναν από τους: Πολυκράτη Σάμου, Παλλεσβιακό, Νηρέας 

Χίου.
Σάββατο 11/5: Κύδων Χανίων – ΑΟΠ
Κυριακή 12/5: Α.Γ.Ε. Χαλκίδας – ΑΟΠ.

Η Υποδοχή
Η νύχτα έγινε μέρα στο λιμάνι της Παροικιάς, την Κυριακή 21 Απριλίου το βράδυ, 

κατά την υποδοχή των παικτών από τη Σύρο.
Φίλοι του ΑΟΠ και συγγενείς των παικτών είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι για να 

συγχαρούν τους παίκτες. Όλοι στη συνέχεια πήγαν στο καφέ «Ρόδι» όπου έγινε και η 
επίσημη υποδοχή της ομάδας από το ΔΣ του ΑΟΠ. Εκεί, ανοίχτηκαν σαμπάνιες για το 
γιορτασμό της μεγάλης επιτυχίας, κόπηκαν τούρτες και καπνίστηκαν τα καθιερωμένα 
πούρα της νίκης. Μετά την υποδοχή και τα τραγούδια «We are champion», ακολού-
θησαν χοροί με Ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Αργά το βράδυ όλοι μαζί συνέχισαν τα 
επινίκια σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Παροικιάς.

Συγχαρητήρια στον ΑΟΠ
Με τίτλο «ΜΑΣ ΚΑΝΑΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ», ο δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάν-

νης εξέδωσε στις 22/4 την παρακάτω ανακοίνωση:
«Η Πάρος γιορτάζει... Η ομάδα μπάσκετ παίδων του Α.Ο. Πάρου, στέφθηκε 

πρωταθλήτρια Κυκλάδων κατά το final four που διεξήχθη στη Σύρο. Τα θερμά μας 
συγχαρητήρια για το μεγάλο θρίαμβο των παίδων αθλητών του Α.Ο. Πάρου που χαρί-
ζουν μοναδικές στιγμές χαράς σε όλους τους Παριανούς. 

Ο θρίαμβος αυτός των αθλητών της ομάδας μπάσκετ του Α.Ο. Πάρου, αποκτά ακόμη 
μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε πως κατέκτησαν το πρωτάθλημα αήττητοι, είναι η 
πρώτη χρονιά που λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα μπάσκετ παίδων ο Α.Ο. Πάρου 
και οι κύριες συναγωνίστριες ομάδες έχουν κλειστό γυμναστήριο. Η επιτυχία αυτή μας 
επιφορτίζει με επιπλέον υποχρεώσεις καθώς πρέπει να αγωνιστούμε ακόμη περισ-
σότερο ώστε να δώσουμε στους άξιους νέους μας αυτό που δικαιούνται, ένα κλειστό 
γυμναστήριο!!!

Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά, στο προπονητή κ. Καζακίδη, στην διοίκηση του 
Α.Ο. Πάρου, στον πρόεδρο κ. Τσαντάνη, στον έφορο του τμήματος κ. Λάμπρου και 
στους γονείς των παιδιών.

Μας κάνατε υπερήφανους!
Σας ευχαριστούμε...».

Επίσης, στις 23/4 η ΚΔΕΠΑΠ, εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Η εξαιρετική πορεία του παιδικού τμήματος μπάσκετ του Α.Ο.Π. στο φετινό Κυκλα-

δικό Πρωτάθλημα επιστεγάστηκε την Κυριακή 21 Απριλίου με την μεγαλειώδη εμφά-
νιση της παριανής ομάδας στον τελικό του FINAL 4 όπου έφτασε αήττητη, επικρα-
τώντας  του Πανναξιακού με 44–45 στο κλειστό γυμναστήριο της Ερμούπολης.

Συγχαίρουμε θερμά την άξια διοίκηση του Α.Ο.Π., το προπονητικό τιμ, τους γονείς 
αυτών των παιδιών που με θυσίες και κόπους τα στήριξαν, μα πάνω από όλα συγχαί-
ρουμε και καμαρώνουμε για τους νεαρούς αθλητές μας  που με την αξία τους και την 
προσπάθειά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο πέτυχαν τη σπουδαιότερη νίκη παρια-
νής ομάδας κατηγορίας παίδων σε Κυκλαδικό πρωτάθλημα.

Πιστεύουμε ότι η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί το έναυσμα για την οριοθέτηση ακόμη 
υψηλότερων στόχων όχι μόνο από τον Α.Ο.Π., αλλά συνολικά του παριανού μπάσκετ, 
ενώ παράλληλα αποτελεί μοχλό πίεσης προς πάσα κατεύθυνση ώστε επιτέλους να 
αποκτήσουμε στο νησί μας τις απαραίτητες υποδομές με πρώτη προτεραιότητα την 
απόκτηση κλειστού γυμναστηρίου, που θα βοηθήσει στην συστηματικότερη και ποιο-
τικότερη καλλιέργεια του αθλήματος.

 Μπράβο σας παιδιά!».

Τέλος, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, σε ανακοίνωσή της γράφει:
«Συγχαρητήρια στους αθλητές της ομάδας μπάσκετ παίδων του Α.Ο. Πάρου, τον 

προπονητή, τους παράγοντες και την διοίκηση του Α.Ο.Π. για την μεγάλη επιτυχία της 
κατάκτησης του πρωταθλήματος Κυκλάδων στους παίδες.

Αυτή η επιτυχία για τους νέους αθλητές του Α.Ο.Π. γίνεται θρίαμβος, με δεδομέ-
να την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά και την έλλειψη κλειστού 
γυμναστηρίου για την άθληση τους στο νησί μας. Ταυτόχρονα αυτή η επιτυχία είναι 
ο κόλαφος όλων εκείνων που αποζητούν λίγο από τη δόξα των πρωταθλητών αλλά 
καταδικάζουν την παριανή νεολαία στη μιζέρια και την ανυπαρξία των κατάλληλων 
υποδομών.

Είναι αισιόδοξο ότι η νεολαία μας μάχεται και κερδίζει κάτω από αντίξοες συνθήκες. 
Ευχόμαστε αυτή τους η εμπειρία να είναι οδηγός τους και στο μέλλον».

Άστεγοι, αήττητοι
και πρωταθλητές!

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ
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Εκδήλωση αλληλεγγύης
Το περασμένο Σάββατο 20 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στην 

πλατεία Μαντώς, της Παροικιάς η εκδήλωση του «Συντονιστικού 
των Σχολικών Κοινοτήτων για την κοινωνική Αλληλεγγύη».

Το Συντονιστικό δημοσιοποίησε ευχαριστήρια επιστολή, στην 
οποία μεταξύ άλλων τονίζει:

«[…] Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από καρδιάς 
όλους όσοι με αγάπη και διάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκλησή μας και προσέφεραν τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα 
και χρήματα για τους μαθητές που υποσιτίζονται και τις οικογένει-
ες που έχουν ανάγκη την αρωγή της κοινωνίας. 

Η ζεστασιά και ο καλός λόγος των ανθρώπων που ήρθαν κοντά 
μας το Σάββατο 20 Απριλίου με περίσσευμα ψυχής και αγάπης 
μας συγκίνησε όλους. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης προσήλθαν να προσφέρουν ό,τι μπορούσε ο 
καθένας. Παράλληλα πολλοί, εκτός από τα μέλη του «Συντονιστι-
κού» που ήταν στην πλατεία, διαπίστωσαν ότι το πρόβλημα είναι 
υπαρκτό, εφόσον είδαν συμπολίτες μας να προσέρχονται και να 
ζητάνε βοήθεια κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των προϊό-
ντων».

Μείωση κόστους σεμιναρίων
Μετά από ενέργειες του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, για την ένταξη του στα 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους των 
Κυκλάδων, της Περ. Ν. Αιγαίου, το πρόγραμμα επιμόρφωσης χειριστών τροφίμων-(ΕΦΕΤ), που απευθύνε-
ται σε εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων, όταν υλοποιηθεί θα κοστίσει μόνον 50 ευρώ, 
αντί των 120 ευρώ που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Σημειώνουμε, ότι καθώς οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ στους οργανισμούς έχουν ενταθεί, με αποτέλεσμα την επι-
βολή κυρώσεων σε πολλές επιχειρήσεις, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος, θα προβεί σύντομα στην υλο-
ποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» 
του ΕΦΕΤ, με σκοπό την αρμονική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία η γραμματειακή υποστήριξη του συλλόγου είναι στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων στους αρ. τηλεφώνων: 22840-22262 και6936-670556.

Σεμινάρια 
στην Αντίπαρο

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, θα 
υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών, διάρκειας 
10 ωρών, για «θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφα-
λείας σε επιχειρήσεις», στην Αντίπαρο.

Τα σεμινάρια αφορούν επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ’ κα-
τηγορία (επιχειρήσεις γεωργικές, κτηνοτροφικές, εμπορικές, 
εστιατόρια, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες 
και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις 
υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων, διοικητικές και 
οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής 
δραστηριότητας).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα «Καλου-
δά», το Σάββατο 11 Μαΐου, από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το 
βράδυ και την Κυριακή 12 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 4 
το απόγευμα.

Θετικές εξελίξεις στον Αγρο-
τικό Συνεταιρισμό

Φαίνεται που οι αγωνιώδεις προσπάθειες των συνεταιριστών, αλλά και των ερ-
γαζομένων έφεραν αποτέλεσμα προκειμένου να υπάρξει ομόνοια και όλοι μαζί να 
βρουν τον τρόπο ώστε να υπάρξει λύση στο πρόβλημα.

Έτσι, το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου 
σε κοινή συνεδρίαση στις 17 Απριλίου 2012 απόφασης ομόφωνα την έκδοση της πα-
ρακάτω ανακοίνωση: 

«Τους τελευταίους μήνες, μεμονωμένα άτομα και μερίδα του τοπικού τύπου, αγνο-
ώντας τα θεσμικά όργανα και τις καταστατικές λειτουργίες του συνεταιρισμού επιχει-
ρούν την αποσταθεροποίηση της λειτουργίας του, θέλουν να εμποδίσουν  με κάθε 
τρόπο την εξυγίανση και την ανασυγκρότηση του.

Με συκοφαντίες και «κιτρινισμό» στρέφονται κατά της μόλις πριν λίγους μήνες 
εκλεγμένης με άμεσο τρόπο Διοίκησης, επιχειρούν να τρομοκρατήσουν το προσωπικό 
και προσπαθούν να ανατρέψουν και να προκαθορίσουν, δήθεν αθώα, τις αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι στιγμές για τον Συνεται-
ρισμό αλλά και για όλη την κοινωνία είναι κρίσιμες και μόνο μωροί ή κακόβουλοι θα 
επέλεγαν να επενδύσουν τώρα στην συνεταιριστική διχόνοια και την διάσπαση της 
κοινωνικής συνοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και ο υπηρε-
σιακός μηχανισμός είναι στελεχωμένα με έμπειρα, ικανά, έντιμα και μαχητικά στελέχη 
που αποτελούν εγγύηση για την λειτουργία της Οργάνωσης. 

Ο Συνεταιρισμός αυτοδιοικείται και αυτοελέγχεται. Οι εφημερίδες και τα καφενεία δε 
μπορούν να υποκαταστήσουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Ο λόγος που οι  
αγρότες συνεταιρίζονται είναι για να μην έχουν πάτρωνες. Οι αυτόκλητοι εισαγγελείς 
και οι μαθητευόμενοι μάνατζερ καλά θα κάνουν να κοιτάξουν να «σώσουν» τις δικές 
τους επιχειρήσεις και να μην δίνουν μαθήματα σε άλλους. Αυτοί που έχουν βεβαρη-
μένο παρελθόν, ζοφερό παρόν και ανύπαρκτο μέλλον δε μπορούν να γίνουν οδηγοί 
μας στο αύριο. 

Το Συνεταιριστικό Κίνημα της Πάρου υπάρχει από το 1929 και θα συνεχίσει να υπάρ-
χει ανεξάρτητα από πρόσωπα, γιατί η βάση της συγκρότησής του και κινητήρια δύναμή 
του είναι η ισχυρή πεποίθηση των παριανών αγροτών για την αναγκαιότητα της κοινής 

οργάνωσης της παραγωγής και η δίψα για ατομική και συλλογική πρόοδο.  
Καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου να κλείσουν τα αυτιά τους 

στις σειρήνες της διάσπασης, να έχουν εμπιστοσύνη στα όργανα που εξέλεξαν και σύ-
ντομα ο συνεταιρισμός θα μπει σε πορεία προόδου για το συμφέρον των μελών του 
και όφελος της Πάρου. 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

Παρασκήνιο
Είναι σαφές, ότι μεγάλο ρόλο ώστε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός να πάει ένα βήμα πιο 

μπροστά και ενωμένος, είχαν οι εργαζόμενοί του. Όλοι μαζί προσπάθησαν να βρεθεί 
λύση και το μήνυμα που έστειλαν προς τη διοίκηση δε διαφέρει πολύ από το πνεύμα 
της ανακοίνωσης του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου.

Οι καφενειακές συζητήσεις που γίνονταν σε βάρος του Συνεταιριστικού Κινήματος 
του νησιού μας (δίχως ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο), επικουρούμενες από σκέψεις 
ατόμων με αδιευκρίνιστα αίτια, έλαβαν τέλος, από τη στιγμή που γνωστοί και σεβά-
σμιοι συνεταιριστές συνυπέγραψαν την ανακοίνωση.

Σύμφωνα με συζητήσεις που είχε η εφημερίδα μας με συνεταιριστές, όλοι πλέον 
είναι επικεντρωμένοι στη σωτηρία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου. Όπως μας 
είπαν πάντως, αυτό δε σημαίνει πως δεν θα απαντούν σε ό,τι κακόβουλο γράφεται 
και λέγεται.

Τέλος, ενδιαφέρον για ακίνητα του Συνεταιρισμού έχουν δείξει πολλοί. Όμως φή-
μες θέλουν να υπάρχει ενδιαφέρον και από πλευράς Δήμου Πάρου, για ακίνητα του 
Συνεταιρισμού. Σε τέτοια περίπτωση, όπως υποστηρίζουν συνεταιριστές, σαφώς και 
ο Δήμος έχει προτεραιότητα σε οποιαδήποτε αγορά ακινήτου. 
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Πάσχα 
στο Άσπρο Χωριό

Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού «Ατλαντίς», 
διοργανώνει και φέτος παραδοσιακό παζάρι με Πασχα-
λινά είδη και τοπικά παραδοσιακά γλυκά και υφαντά. 

Το παζάρι θα είναι ανοικτό ολόκληρη την Μ. Εβδομά-
δα και την εβδομάδα του Πάσχα (Κυριακή των Βαΐων 
28/4 έως την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής 10/5 
εκτός από την Κυριακή του Πάσχα) και θα λειτουργή-
σει στην αίθουσα δίπλα από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, 
πρωινές ώρες 10:00-14:00 και απογευματινές ώρες 
17:00-20:00. Επίσης, το βράδυ της Μ. Παρασκευής, 
στην διάρκεια της λιτάνευσης του Επιταφίου (περί ώρας 
22:15) και του Μ. Σαββάτου στην Ανάσταση (ώρα 24:00) 
θα πραγματοποιηθούν και φέτος αναπαραστάσεις με 
θέματα των Παθών του Κυρίου μας. Ακόμα, την Παρα-
σκευή του Πάσχα ανήμερα του πανηγυριού της Ζωο-
δόχου Πηγής το πρωί μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας 
θα ακολουθήσει το παραδοσιακό γλέντι με κεράσματα 
του συλλόγου, «ζωντανή» μουσική, και παραδοσιακούς 
χορούς.  

Το πρόγραμμα ακολουθιών στη Λαγκάδα

Από την Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, ανακοινώθη-
καν οι ακολουθίες στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Λα-
γκάδας.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4: ώρα17:00. Η ακολουθία του Μ. 

Αποδείπνου
Μ. ΤΡΙΤΗ 30/4: ώρα 17:00. Η ακολουθία του Μ. 

Αποδείπνου
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 1/5: ώρα 17:00. Το μυστήριο του Ιερού 

Ευχελαίου 
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 2/5: ώρα 08:00. Εσπερινός και Θ. Λει-

τουργία Μ. Βασιλείου
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/5: ώρα 15:00. Μέγας Εσπερινός 

και Αποκαθήλωση στο βουνό κατά το τυπικό των Αγίων 
Τόπων.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5: ώρα 21:30. Η ακολουθία της Ανα-
στάσεως

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5/5: ώρα 19:30. Πανηγυρι-

κός Εσπερινός της Αγάπης με αρτοκλασία
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 6/5: ώρα 08:00. 

Πανηγυρικός Όρθρος με αρτοκλασία  και Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία. Ώρα 10:30. Η περιφορά της Ιερής Ει-
κόνας

«Βάγιο Βάγιο 
τω Βαγιώ»

Την επιτυχημένη θεματική εκδήλωση «Βάγιο Βάγιο 
τω Βαγιώ», του Νικολάου Γαβαλά, θα επαναλάβει ο 
Χορευτικός ‘Όμιλος Νάουσας, το Σάββατο 27 Απριλίου 
(του Λαζάρου) στην αίθουσα του Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας», 
στις 8 το βράδυ. 

Πρόκειται για ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στις 
παλιές παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομάδας στη Νάου-
σα. 

Θα περιλαμβάνει λαογραφική αναδρομή, θεατρικά 
δρώμενα, ενώ θα ακουστούν τα κάλαντα του Λαζάρου 
και ψαλμοί από χορωδία, ηχογραφήσεις παλιότερων 
ιερέων και ιεροψαλτών, και θα γίνει προβολή παλαιών 
φωτογραφιών. Σημειώνουμε, ότι το αφιέρωμα είχε πα-
ρουσιαστεί και τον Απρίλιο του 2011. Η γενική είσοδος 
για την παράσταση είναι 3 ευρώ. 

Εκδηλώσεις
- Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Απριλίου, η 

ΚΔΕΠΑΠ θα πραγματοποιήσει αφιέρωμα με τίτλο «30 
χρόνια ΑΞΙΟΝ  ΕΣΤΙ», στην αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά. Η εκδήλωση θα 
ξεκινήσει και τις δύο μέρες στις 8:30 το βράδυ. Συμμε-
τέχουν η χορωδία της Σχολής Μουσικής Δήμου Πάρου, 
η χορωδία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς, η 
χορωδία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς και η 
μουσική ομάδα «delaParo» Η γενική επιμέλεια είναι του 
Νίκου Σαρρή. Η είσοδος είναι 5 ευρώ και μέρος των 
εσόδων θα διατεθεί για τη χορωδία της Σχολής Μου-
σικής.

- Το Γυμνάσιο Αρχιλόχου διοργανώνει δύο εκδη-
λώσεις για την επέτειο του Κυπριακού αγώνα (1955-
1959). Συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή 26 Απριλίου, 
υπό την αιγίδα του πολιτιστικού συλλόγου «Υρία», στο 
Μέγαρο των Λευκών και αύριο Σάββατο 27 Απριλίου, 
υπό την αιγίδα του Δήμου Αντιπάρου, στην αίθουσα 
«Καλουδά». Και οι δύο εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 
8 το βράδυ. 

Στην Καππαδοκία 
οι γυναίκες 
της Νάουσας

Την Ανοιξιάτικη εκδρομή του πραγματοποίησε ο σύλ-
λογος γυναικών Νάουσας Πάρου, από 28 Μαρτίου έως 
και 5 Απριλίου 2013. 

 Τελικός προορισμός ήταν η πανέμορφη και μυστηρι-
ακή Καππαδοκία, με τις τόσες μνήμες απ’ τους προγό-
νους μας.

Ακόμα, οι γυναίκες της Νάουσας επισκέφθηκαν και 
άλλες περιοχές, όπως η Σμύρνη, το Κουσάντασι, το Πα-
μούκαλε, αλλά συγχρόνως δεν παρέλειψαν να κάνουν 
και βόλτες με τα αερόστατα!

Ακόμα, σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος γυναικών Νά-
ουσας, τονίζει: «Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν 
για την άψογη συμπεριφορά τους και να ευχηθούμε και 
του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να τα καταφέρουμε 
να εκδράμουμε ξανά. Θα θέλαμε επίσης να ενημερώ-
σουμε τα μέλη και τους φίλους μας ότι η φθινοπωρινή 
εκδρομή του Συλλόγου, εφόσον το επιτρέψουν οι συν-
θήκες, θα έχει προορισμό την Κρήτη!

Συνεχίζουμε για μία ακόμα φορά δηλαδή, την προ-
σπάθειά μας να στηρίξουμε, με τις δικές μας δυνάμεις 
και στο πλαίσιο του δυνατού, την τουριστική βιομηχανία 
της χώρας μας. Θα επανέλθουμε με περισσότερες λε-
πτομέρειες».

Τέλος, ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, διοργανώνει 
μουσική εκδήλωση για να τιμήσει τις μητέρες όλου του 
κόσμου την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 στις 7:30 μ.μ. 
στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας». Συντροφιά στους 
προσκεκλημένους θα κρατήσει η βραβευμένη χορωδία 
της σχολής μουσικής του Δήμου Πάρου.

Υπενθυμίσεις από 
τους ζωόφιλους

Ο σύλλογος προστασίας ζώων Πάρου (PAWS), με ανα-
κοίνωσή του υπενθυμίζει:

1. Ο νόμος 4039 για τα ζώα συντροφιάς είναι σε ισχύ 
και εφαρμόζεται αυστηρά. Η κακοποίηση των ζώων τι-
μωρείται με φυλάκιση και πρόστιμο μέχρι 30.000 ευρώ.

2. Εάν δεν θέλετε επιπλέον γατάκια και σκυλάκια πρέ-
πει να στειρώνετε τα ζώα σας. Παρακαλούμε καλέστε το 
PAWS για βοήθεια και ευνοϊκές τιμές (6951 851 575).

3. Σεβαστείτε τις γατογειτονιές που φροντίζουν οι εθε-
λοντές. Μην ενοχλείτε τις γάτες και μην πετάτε τα μπολ 
με το νερό.

4. Βοηθήστε μας στην προσπάθεια που κάνουμε να μει-
ώσουμε τον πληθυσμό αδέσποτων γατιών και να βρούμε 
σπίτι για κάθε αδέσποτη γάτα στο νησί. Αυτό αυξάνει τη 
θετική εικόνα της Πάρου στα μάτια των επισκεπτών μας 
αλλά και στα μάτια των μόνιμων κατοίκων του νησιού.

5. Μπορείτε να μας βοηθήσετε στην επίτευξη αυτού 
του στόχου, δωρίζοντας στο σύλλογό μας μέσω των 
κουμπαράδων μας, ή πληρώνοντας ετήσια συνδρομή 30 
ευρώ. Γίνετε εθελοντές στις γατογειτονιές μας όπου ταΐ-
ζουμε και στειρώνουμε. Φροντίστε για την στείρωση των 
αδέσποτων γατιών της γειτονιάς σας.

6. Η άποψη ότι δεν πρέπει να ταϊζουμε τις γάτες για να 
κυνηγάνε τα ποντίκια είναι εντελώς λάθος και αυτό γιατί 
οι γάτες δεν θα μείνουν κοντά σας εάν δεν έχουν τροφή 
και νερό.

7. Προσοχή στους δρόμους. Αποφεύγετε τα ζώα που 
τους διασχίζουν, όπως γάτες, σκυλιά, σκαντζόχοιροι κ.α. 
Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην κ. Λένα Γιακουμοπούλου 
στο τηλέφωνο: 6951 851 575.

Παράσταση 
στην Αθήνα

Στις 6 και 7 Απριλίου, σε αίθουσα εκδηλώσεων της 
Αθήνας, πολλοί θεατρόφιλοι Παριανοί, αλλά και φίλοι 
του νησιού μας, παρακολούθησαν τη θεατρική παρά-
σταση «η σονάτα του σεληνόφωτος», με πρωταγωνί-
στρια την κ. Μ. Κοντοσταύλου, σε σκηνοθεσία της κ. Δ. 
Σοφιανού.

Στην παράσταση ήταν παρούσα η Έρη Ρίτσου, κόρη 
του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, αλλά και άλλοι 
ηθοποιοί. 

Οι διήμερες εκδηλώσεις οργανώθηκαν από το σύλλο-
γο Παρίων «η Εκατονταπυλιανή» και τις τίμησαν η επι-
κεφαλής της αντιπολίτευσης Δήμου Πάρου, κ. Γρ. Πρω-
τολάτη, ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Γ. Ξένος, και πολλοί 
συμπατριώτες μας. Ο σύλλογος Παρίων «η Εκατοντα-
πυλιανή» με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε όλους όσοι 
συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της παράστασης 
και ιδιαίτερα την ΚΔΕΠΑΠ, την πρόεδρο του ICOM κ. Τ. 
Χατζηνικολάου και τον αρχιτέκτονα κ. Παύλο Χραμπά-
νη, για την παραχώρηση της αίθουσας, τον κ. Μιχάλη 
Κρίσπη, μεταφορική εταιρεία της Πάρου, ναυτιλιακή 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στο νησί μας και όλους 
τους συντελεστές της παράστασης.
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Εκδήλωση αλληλεγγύης
Το Συντονιστικό Αλληλεγγύης για τα σχολεία δημοσιοποίησε ευχαριστήρια επιστολή, 

στην οποία μεταξύ άλλων τονίζει: «[…] Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από 
καρδιάς όλους όσοι με αγάπη και διάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή 
μας και προσέφεραν τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα και χρήματα για τους μαθητές που υπο-
σιτίζονται και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη την αρωγή της κοινωνίας. 

Η ζεστασιά και ο καλός λόγος των ανθρώπων που ήρθαν κοντά μας το Σάββατο 20 
Απριλίου με περίσσευμα ψυχής και αγάπης μας συγκίνησε όλους. Άνθρωποι κάθε ηλικί-

ας και κοινωνικής διαστρω-
μάτωσης προσήλθαν να 
προσφέρουν ό,τι μπορούσε 
ο καθένας. Παράλληλα πολ-
λοί, εκτός από τα μέλη του 
«Συντονιστικού» που ήταν 
στην πλατεία, διαπίστωσαν 
ότι το πρόβλημα είναι υπαρ-
κτό, εφόσον είδαν συμπολί-
τες μας να προσέρχονται και 
να ζητάνε βοήθεια κατά τη 
διάρκεια της συγκέντρωσης 
των προϊόντων».

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται σε 
διάφορες τοποθεσίες σπίτια ε-
ξοχικά και εντός οικισμού  από 
60 έως 150 τμ σε τιμές κά-
τω του κόστους, πολύ μικρή 
προκαταβολή, πολλές δόσεις 
. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 
316 τμ, 50μ από λίμνη Αλυκής, 
θέα, με άδεια οικοδομής για 
μεζονέτα 138 τμ, τιμή 85.000€. 
Τηλ.: 6932285768, www.
paroshomes.livadas.de

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αικατε-
ρίνης),ενοικιάζεται διώροφη 
παλιά παραδοσιακή οικία, α-
πολύτως εκσυγχρονισμένη, 
με κήπο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κακάπετρα), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 2άρι, με 
αυτονομία σε θέρμανση, ΔΕΗ 
και νερό. Τηλ.: 6974489697 
(κος Σιφναίος Δημήτρης) 

ΑΛΥΚΗ (πλησίον αεροδρομί-
ου, στον κεντρικό δρόμο προς 
Αλυκή), ενοικιάζεται κατάστη-
μα, 89 τμ. Τηλ.: 2284091312, 
6972284503 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ενοικιάζονται 
επιπλωμένα εξοχικά δίχωρα, 
για σεζόν. Τηλ.: 6978333147

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κορμός), ενοικιά-
ζεται 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), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 45 τμ. Τηλ.: 
6972077052 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Κάστρο, 
στον παραδοσιακό οικισμό, 
ενοικιάζεται studio 33τμ, επι-
πλωμένο. Τηλ: 6976675669
ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται επιπλω-
μένο δυάρι για όλο το χρόνο ή 
σεζόν, τιμή λογική.
Τηλ.: 2284042660, 6932656851 

ΕΛΗΤΑΣ (2 χλμ από λιμάνι 
Παροικίας), ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα δίχωρο, 40 τμ. 

Τηλ.: 2284022302 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Σταυρός 
– Κακάπετρα), ενοικιάζεται ένα 
υπερυψωμένο ισόγειο, 104 τμ. 
Με αυλή, μπαλκόνι, αυτόνομη 
θέρμανση, αποθήκη, 8ετίας. 
Τηλ.: 2284023944 (μετά τις 
17:30), 6944585600 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται μο-
νόχωρες γκαρσονιέρες, 25 τμ, 
επιπλωμένες, σε άριστη κατά-
σταση. Αυτόνομη θέρμανση, 
θέα θάλασσα. Ενοικιάζονται 
με το χρόνο ή σεζόν. Πλυντή-
ριο και internet δωρεάν. Τηλ.: 
6976433642

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
 
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ» 
πωλείται, στον παραδοσιακό 
οικισμό της Παροικίας. Πλή-
ρως εξοπλισμένο. Σε πολύ 
χαμηλή τιμή. Τηλ.: 6938706534, 
2284023701

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ενοικιάζεται, 
στην κεντρική παραλία της Πα-
ροικίας, δίπλα στα ΚΤΕΛ και στο 
λιμάνι. Τηλ.: 6977677391  

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
(απέναντι από το πάρκινγκ), 
ενοικιάζεται επιχείρηση επι-
πλωμένων διαμερισμάτων. 
Έτοιμα προς λειτουργία.  Τηλ.: 
2284022738

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΑΡΙΑΝΟΣ ζητεί εργασία, με 
εμπειρία στις οικοδομικές, ξυ-
λουργικές και ηλεκτρολογικές 
εργασίες για εποχιακή ή μόνι-
μη απασχόληση. Τηλ.: 22840 
28738 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμβά-
νει το διάβασμα παιδιών. Τηλ.: 
6973814493 

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

ΚΗΠΟΥΡΟΣ, Έλληνας, εργατι-
κός, αναλαμβάνει συντηρήσεις 
κήπων καθώς και φύλαξη οικι-
ών. Τηλ.: 6939775284 

Ε Λ Α Ι Ο Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ , 
Έλληνας, επαγγελματίας, α-
ναλαμβάνει χρωματισμούς 
παντός τύπου, φρεσκαρίσματα, 
μερεμέτια κτλ. Λογικές τιμές 
και εγγύηση.
Τηλ.: 6973187414 

ΚΥΡΙΑ από Τσεχία, μόνιμη 
κάτοικος Πάρου, παντρεμένη 
με Έλληνα αναλαμβάνει κά-
θε είδους οικιακή εργασία, 
καθάρισμα, μαγείρεμα, φρο-
ντίδα και φύλαξη παιδιών κλπ. 
Τηλ.:6974036340

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ ζητείται από την 
εταιρεία EUROPCAR. Απαραί-
τητα προσόντα: γνώση δυο 
ξένων γλωσσών, γνώση Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου, επικοι-
νωνιακός.  
Τηλ.: 2284027352

ΔΥΟ ΚΟΠΕΛΕΣ ζητούνται, για 
εργασία στο φούρνο «Αρτόπο-
λις». Τηλ.: 2284024966

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, άνω των 
35 ετών, για τουριστικό κα-
τάστημα στην Παροικία. Τηλ.: 
2284025086

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΝΗΠΙΟΥ ζητείται, στην Παροι-
κία. Τηλ.: 6981031597

ΚΟΠΕΛΑ ΠΑΡΙΑΝΗ ζητείται, 
για φροντίδα ηλικιωμένου στην 
Παροικία.
Τηλ. 6974931573

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, μάρ-
κας Dynamic, 66.000 btu, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885

ΑΝΤΙΚΕΣ πωλούνται, (βιεννέ-
ζικη 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€

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

Παροικία (έναντι ΚΤΕΛ)
τηλ.: 22840 22605

Χωριανοπούλου Στυλιανή
Παροικία
(µετά την Εκατονταπυλιανή)
τηλ.: 22840 27392

Χωριανοπούλου Στυλιανή
Παροικία
(µετά την Εκατονταπυλιανή)
τηλ.: 22840 27392

Χύµα κολώνιες
ανδρικές & γυναικείες,

σε εξαιρετικές αποµιµήσεις
των γνωστών γαλλικών αρωµάτων,

µε ενίσχυση ή χωρίς
& γαλάκτωµα µε το άρωµά σας,

από 5€

επίσης κοσµήµατα, ρολόγια
αξεσουάρ, δώρα, piercing

Αλστροµέρια

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

Ο Παυλάκης Δαμιανός του Γεωργίου 
και της Μαρίας το γένος Λιβάνου και 
η Τούμπα Ελένη του Κωνσταντίνου 
και της Μαρίας το γένος Καβάλλη θα 
παντρευτούν στην Πάρο, τον Ιούνιο.

Ο Μπισκίνης Σπυρίδων 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 στη 
Σαντορίνη. 

ΠΕΝΘΟΣ
Χρυσούλα Μοστράτου 
Απεβίωσε στις 30 Απριλίου 

Ήτανε ξημερώματα Σαββάτου και μετά 
από προτροπή ιδιώτη γιατρού, έπρεπε 

να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας για μια 
τελευταία βοήθεια, αφού η κατάσταση 
της υγείας της αγαπημένης μου αδελφής 
ήτανε μη αναστρέψιμη. Ασθενοφόρο δεν 
υπήρχε και έτσι μεταφέρθηκε σε καρότσα 
αγροτικού αυτοκινήτου, σαν ζώο. Και 
οι περίεργοι να ακολουθούν, ποιος και 
τι. Εύχομαι αυτό να μην ξανασυμβεί σε 
κανέναν. Αυτά είναι ρεζιλίκια και όχι τι 
κάνει η γείτονας μας. 

Χρυσούλα μου, είκοσι χρόνια 
μεγαλύτερη, είχα διδαχτεί πολλά από 
σένα. Με την αγνή σου ψυχή, την 
υπομονή σου, το κουράγιο, στάθηκες 
παλικάρι. Ο Θεός σε αγαπούσε και 
πέταξες στα γρήγορα σαν πουλάκι. 

Οι άγγελοι είναι στον ουρανό, στην γη 
δεν κατεβαίνουν.

Εκεί ψηλά που πήγες να παρακαλάς 
για’ μένα. Ποτέ δεν θα σε ξεχάσω. 

Η αδελφή σου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής προτίθεται να προβεί στην αντι-

κατάσταση 10 ξύλινων κουφωμάτων στα κελιά του βόρειου συγκροτήματος με πρό-
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.

Τα ξύλινα κουφώματα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί και τοποθετηθεί από το μει-
οδότη το αργότερο έως την 15ην Ιουλίου 2013, ενώ η πληρωμή και εξόφληση της 
δαπάνης θα γίνει μετά το πέρας της τοποθετήσεως των κουφωμάτων.

Αρμόδια Επιτροπἠ αποσφράγισης και κατακύρωσης του μειοδοτικού διαγωνισμού 
ορίζεται η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής Παροικίας Πάρου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές όπως καταθέσουν έγγραφες 
κλειστές προσφορές στην Γραμματεία του Ιερού Προσκυνήματος έως την 12ην με-
σημβρινήν της 10ης Μαΐου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, ποιότητα και μέγεθος πα-
ρακαλούμε  επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Ιερού Προσκυνήματος (κ. Ι. Βιτζη-
λαίο, γραφ. 7), καθημερινές  (09:00 – 13:00) ή στο τηλ. 22840 24807.
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Συνάντηση 
Λεβεντάκη, 
για την υγεία

Τη συνδρομή του Δημάρχου Αμαρουσίου-Προέδρου 
του ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών) κ. Γ. Πατούλη, ζή-
τησε ο Δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Γ. Λεβεντάκης, για τα 
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
του νησιού στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη   

Στην επίσκεψή του στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, ο κ. Γ. 
Λεβεντάκης, συζήτησε με τον κ. Πατούλη, για τα σοβα-
ρά ζητήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια υγειονομι-
κή περίθαλψη των κατοίκων του νησιού.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου, τόνισε ότι, σε ολόκληρο το 
νησί των 1500 κατοίκων, (το καλοκαίρι μαζί με τους 
παραθεριστές φθάνουν τους 8.000 κατοίκους ημερησί-
ως), μεταξύ των οποίων 200 είναι παιδιά, δεν υπάρχει 
παιδίατρος, γυναικολόγος και άλλες ειδικότητες ιατρών, 
ενώ οι δύο γιατροί που υπάρχουν στο νησί κάτω από 
σοβαρές αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να προσφέ-
ρουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους κατοίκους. 
Ο κ. Λεβεντάκης, ζήτησε τη συνδρομή του κ. Πατούλη, 
για την παροχή και στελέχωση του νησιού με ιατρικό 
προσωπικό, καθώς και τη βοήθεια του στη σύσταση και 
λειτουργία κοινωνικού φαρμακείου.

Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης, διαβεβαίωσε το 
Δήμαρχο της Αντιπάρου, ότι στο πλαίσιο των δράσεων 
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, κλιμάκιο από για-
τρούς και εθελοντές θα επισκεφθεί σύντομα την Αντί-

παρο, «με στόχο να συμπαρασταθούμε και να στηρίξου-
με τους κατοίκους του νησιού», όπως είπε.

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι ως Πρόεδρος του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών, θα θέσει το θέμα στο Υπουρ-
γείο Υγείας και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του ότι «οι ιθύ-
νοντες πρέπει να δώσουν άμεσα λύση στο ζήτημα της 
στελέχωσης της νησιωτικής μας χώρας με ιατρικό προ-
σωπικό, βάζοντας ως υψίστη προτεραιότητα την υγεία 
των κατοίκων». Επίσης, ο κ. Πατούλης, θέλοντας να 
συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση του νησιού ενόψει 
της θερινής περιόδου ζήτησε από τον κ. Λεβεντάκη, να 
υποβάλει ο Δήμος Αντιπάρου, μία προσφορά για τους 
εργαζόμενους στο Δήμο Αμαρουσίου, που θα αφορά 
τριήμερες διακοπές στην Αντίπαρο κατά τους μήνες 
Μάιο και Ιούνιο.

Τέλος, μετά απ’ αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, ο 
Δήμαρχος Αντιπάρου, ευχαρίστησε τον κ. Πατούλη για 
την άμεση ανταπόκρισή του, την άοκνη προσπάθειά του 
και τη διάθεσή του να προσφέρει τη συνδρομή του όπου 
χρειασθεί, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της κοινω-
νικής προσφοράς.  

Εκδήλωση στη 
Μάρπησσα

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, πραγματοποίησε 
με επιτυχία το περασμένο Σάββατο 20 Απριλίου, εκδή-
λωση-ομιλία για τη νόσο Aλτσχαϊμερ, από την κ. Ελένη 
Μπόφου, κοινωνική λειτουργό εφαρμοσμένης δημόσι-
ας υγείας. 

Στο πλαίσιο της ομιλίας πραγματοποιήθηκε και αδρή 
αξιολόγηση γνωστικών διαταραχών.

Ο σύλλογος, με ανακοίνωσή του ευχαριστεί όλους 
όσοι παρακολούθησαν την ομιλία, ναυτιλιακή εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στα νησιά μας, τις κ.κ. Χάλαρη 
Μαριάννα, Αντωνοπούλου Άννα και Αλιπράντη Μαρία, 
και γενικότερα όλους όσοι βοήθησαν στην πραγματο-
ποίηση της εκδήλωσης.

Οι «Πολίτες» για 
την υγεία στις Κυ-
κλάδες

Ο Περιφερειακός συνδυασμός Νοτίου Αιγαίου, «Πολί-
τες Κόντρα στον Καιρό», με αφορμή τα θέματα του το-
μέα υγείας στα νησιά μας δημοσιοποίησε την παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Με πρωτοβουλία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Κυκλάδων έγινε συνάντηση-σύσκεψη φορέων της Σύ-
ρου για ενημέρωση από εκπροσώπους του Ιατρικού 
Συλλόγου Κυκλάδων και της Ένωσης Ιατρών του Νοσο-
κομείου Σύρου σχετικά με το μείζον θέμα της περαιτέρω 
υποβάθμισης της υγείας στις Κυκλάδες. 

Η περιφερειακή παράταξη «Πολίτες Κόντρα στο Και-
ρό» που συμμετείχε στη σύσκεψη, εκφράζει την αγωνία 
της και τον προβληματισμό της για την επικίνδυνη έως 
καταστροφική κυβερνητική πολιτική σε θέματα υγείας. 
Δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό όλων των κατοί-

κων της περιφέρειας μας υπερασπιζόμενοι το αναφαί-
ρετο δικαίωμα τους  στην οριζόμενη από το σύνταγμα 
δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 
Εμφανώς προγραμματισμένη, η περαιτέρω μείωση 
των θέσεων ιατρών στο (πρώην Νομαρχιακό) Γενικό 
Νοσοκομείο Σύρου, αντί της αναγκαίας αύξησης τόσο 
του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού αλλά και διοι-
κητικού προσωπικού του, φοβούμαστε ότι θα οδηγήσει 
με μαθηματική ακρίβεια σε υποβάθμιση του σε Κέντρο 
Υγείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους Κυκλα-
δίτες αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες των νησιών μας. 
Ζητάμε τόσο από την Περιφερειακή αρχή όσο και από 
όλους τους Δήμους των Κυκλάδων να πάρουν άμε-
σα την κατάσταση -τουλάχιστον της υγείας- στα χέ-
ρια τους και να αγωνιστούν για μια άρτια οργανω-
μένη και αποτελεσματική Δημόσια Υγεία. Οι στόχοι 
της τρόικας και η ανάλγητη κυβερνητική επιλογή για 
υποβάθμιση των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγεί-
ας, μειώνοντας το προσωπικό και τις υποδομές τους, 
μόνο προς όφελος των ιδιωτών γιατρών θα καταλήξει. 
Καλούμε τους πολίτες σε εγρήγορση, να δείξουν με τις 
κινητοποιήσεις τους προς πάσα κατεύθυνση ότι η υγεία 
είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι δεν δίνουμε σε κανέναν το 
δικαίωμα να πειραματίζεται με τις ζωές μας».

Υπερπλασία 
του προστάτη

Ο προστάτης είναι ένας αδένας μεγέθους, ενός κα-
ρυδιού ο οποίος βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο 
κύστη, και περιβάλλει ένα μέρος της ουρήθρας. 

Η ουρήθρα είναι ο σωλήνας που μεταφέρει τα 
ούρα από την ουροδόχο κύστη προς τα έξω. Ρόλος 
του προστάτη είναι να παρέχει ένα μέρος του υγρού, 
που είναι απαραίτητο για την εκσπερμάτιση. Το υγρό 
αυτό βοηθά, στην μεταφορά και τη διατροφή του 
σπέρματος, και με τον τρόπο αυτό βοηθά στην διαδι-
κασία της σύλληψης.

Η αύξηση του μεγέθους του προστάτη, που εί-
ναι γνωστή με τον ιατρικό όρο καλοήθης υπερπλασία 
του προστάτη, δημιουργεί πρόβλημα διότι συσφίγγει, 
την ουρήθρα την οποία περιβάλλει. Προκαλεί εμπό-
διο στην ελεύθερη ροή των ούρων δια μέσου της ου-
ρήθρας. Στους περισσότερους άντρες, μετά από την 
ηλικία των 45 ετών, το μέγεθος του προστάτη αρχίζει 
να μεγαλώνει -αύξηση του μεγέθους μπορεί να συ-
νεχίσει καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του ανδρός- 
και οφείλεται στην δράση μιας ορμόνης που ονο-
μάζεται διυδροτεστοστερόνη (dihydrotestosterone, 
DHT). Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη δεν 
είναι καρκινική κατάσταση. Επιπρόσθετα το γεγονός 
ότι υπάρχει, δεν σημαίνει ότι ο ασθενής θα δημιουρ-
γήσει καρκίνο του προστάτη. Όμως δεν αποκλείεται, 
ένας άντρας που έχει υπερπλασία να εκδηλώσει και 
παράλληλα καρκίνο του προστάτη.

Τα συμπτώματα της πάθησης, εγκαθίσταται 
σταδιακά για αυτό άλλωστε πολλοί το εκλαμβάνουν 
ως «φυσιολογικό» φαινόμενο που σχετίζεται με την 
γήρανση. Τα συμπτώματα εμφανίζονται ανάλογα με 
τον βαθμό απόφραξης της ουρήθρας. Συχνοουρία 
(συχνή ούρηση). Νυχτουρία (συχνή ούρηση κατά την 
νύχτα). Αδύνατη ή διακεκομμένη ούρηση. Μείωση 
ακτίνας ούρησης. Αίσθημα ατελούς κένωσης. Στα-
γονοειδής αποβολής ούρων κατά την ούρηση. Κα-
θυστέρηση έναρξη ούρησης. Απότομη και επείγουσα 
ανάγκη ούρησης. Πόνος στο κάτω μέρος της λεκά-
νης και στο άνω μέρος των μηρών. Κάψιμο κατά την 
ούρηση όταν συνυπάρχει ουρολοίμωξη. Αίμα στην 
ούρηση. Αδυναμία ούρησης (επίσχεση ούρων).

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την μη 
κένωση της ουροδόχου κύστεως από τα ούρα. Με 
αποτέλεσμα εμφάνισης συχνοουρίας και νυχτουρίας, 
και κατ’ επέκταση κίνδυνος βλάβης της ουροδόχου 
κύστεως, και των νεφρών.

Πως γίνεται διάγνωση: Δακτυλική εξέταση από 
το ορθό. Ο ιατρός με αυτό τον τρόπο παίρνει πληρο-
φορίες για το μέγεθος και την σύσταση του προστά-
τη. Έλεγχος και για καρκίνο του προστάτη.

PSA. Ειδικό προστατικό αντιγόνο. Εξέταση από το 
αίμα. Αυτό μαζί με την δακτυλική εξέταση, επιτρέπει 
στο να διαφανεί κατά πόσο πρόκειται για καρκίνο του 
προστάτη η όχι.

IPSS. Διεθνής δείκτης συμπτωμάτων του προστά-
τη μέσου ειδικού ερωτηματολόγιου με σκοπό την 
αντικειμενική εκτίμηση των συμπτωμάτων.

Εξέταση με υπέρηχους. Διορθικό  υπερηχοτομο-
γράφημα. Ουρηθροκυστεοσκόπηση. Ενδοφλέβια  
ουρογραφία. Ουροδυναμικός έλεγχος.

Αντιμετώπιση και θεραπεία. Η αντιμετώπιση 
μπορεί να είναι συντηρητικού τύπου δηλαδή με φάρ-
μακα, η χειρουργική. Αναμονή και παρακολούθηση. 
Φαρμακευτική θεραπεία. Μη επεμβατικές μεθόδους. 
Χειρουργική αντιμετώπιση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με τα σημερινά δεδομένα επι-
βάλλεται λοιπόν, στους άντρες άνω των 45 ετών 
να εξετάζονται από τον ουρολόγο, τουλάχιστον, μία 
φορά τον χρόνο. Εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό 
καρκίνο του προστάτη, τότε είναι προτιμότερο ετήσια 
εξέταση να γίνεται μετά την ηλικία 40 ετών.

ΝΙΚ. Ι. ΣΤΑΘΕΡΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Ο γιατρός μας
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Υπόθεση: Λιμενικό Ταμείο
Ο εμποεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, με αφορμή τις τελευταίες εξελί-

ξεις στο Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ «ΕΓΚΛΗΜΑ» 
Χωρίς καμιά μάχη,
Χωρίς καμία αντίδραση,
χωρίς καμία διαμαρτυρία με το νομοσχέδιο που πέρασε από 

τη βουλή, το δημοτικό λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου είναι 
παρελθόν.

Οι ευθύνες της διοίκησης του ταμείου άλλα και του δήμου 
είναι τεράστιες. Αναρωτηθήκατε το ποσό των 5 εκατομμυρίων 
ευρώ που είναι στο ταμείο του, που θα καταλήξει; Αν χαθεί το 
«έγκλημα» για τον τόπο μας θα είναι τεράστιο και οι «ένοχοι» θα 
πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες. Το Διοικη-

τικό Συμβούλιο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, είχε συναντηθεί 
αρκετές φορές, ενώ έχει αποστείλει και γραπτά ερωτήματα σχετικά με το Δημοτικό Λιμε-
νικό Ταμείο, τονίζοντας κάθε φορά, ότι έπρεπε να προχωρήσουν τα έργα. Πάντα παίρναμε 
θετικές και καθησυχαστικές απαντήσεις ότι τα έργα ξεκινούν σε λίγο καιρό, άλλα αντιθέτως 
ακυρώνονταν πχ. πλωτές εξέδρες και δε έμπαιναν άλλα στη θέση τους.

Αν τα 5 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύονταν στο νησί μας, με διάφορα έργα, θα ανακού-
φιζαν την αγορά, εκτός του ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, θέσεις εργασίας και 
σημαντικές υποδομές  τουριστικής ανάπτυξης, ακόμη και καθοριστικές για το μέλλον του 
τόπου μας. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι επιλογές ανθρώπων σε θέσεις «κλειδιά» του δήμου 
με μικροπολιτικά και άλλα κριτήρια, μόνο οπισθοδρόμηση φέρνουν και πρέπει να σταμα-
τήσουν. Το νησί μας δεν μπορεί να πηγαίνει πίσω.

Ζητάμε κατεπειγόντως να γίνει ότι χρειάζεται, να γίνουν κινητοποιήσεις, για να μη χα-
θούν τα λεφτά».

Και ο Γαβαλάς!
Από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στ. Γαβαλά, η εφημερίδα μας για το 

δημοσίευμα προ δύο εβδομάδων έλαβε την παρακάτω (ως συνήθως μακροσκελέστατη) 
επιστολή:

«Κ. Διευθυντή,
Στην έγκριτη Εφημερίδα σας αλλά και σε Blog, απευθύνετε ερωτήσεις προς τα μέλη του 

Δ.Σ  του Λιμενικού Ταμείου.
Θα σας απαντήσω εγώ, εκπροσωπώντας τους αφού έγινε λεπτομερής ενημέρωση του 

σώματος στην τελευταία Συνεδρίαση της 10ης Απριλίου για το σχέδιο Νόμου, στο οποίο 
σώμα, ο καθένας εκφράζεται ελεύθερα, διατηρεί τις απόψεις του καταθέτει τις αντιρρήσεις 
του και ψηφίζει η απορρίπτει αυτό που κρίνει σωστό η λάθος Σας απαντώ λοιπόν για το 
σχέδιο Νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» το οποίο και παρακολουθήσαμε από την γένεση του.

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχετε διαβάσει καν το Σχέδιο Νόμου και τις αιτιολογικές εκθέ-
σεις που το συνοδεύουν, αλλά τα αντιγράψατε από κάπου χωρίς να μπείτε στον κόπο μιας 
διασταύρωσης, όπως συνήθως γίνεται στις «σοβαρές» εφημερίδες. Έτσι στην πρώτη 1η 
και δεύτερη 2η παράγραφο της επιστολής σας, αναφέρετε λάθος άρθρα και τις αναφορές 
τους. Στην 1η λοιπόν παράγραφο γράφετε: «μεταξύ των άλλων θεμάτων του Νόμου συ-
μπεριλαμβάνει και το άρθρο 37 του Σχεδίου Νόμου που γράφει «Ανάπτυξη Περιφερεια-
κού Συστήματος κλπ».

Πρώτο λάθος γιατί το άρθρο 37 του σχεδίου Νόμου αναφέρεται στην «Συγκρότηση επι-
τροπών σχετικών με επιτάξεις-Ναυλώσεις». Με το άρθρο 39 αρχίζει το «Κεφαλαίο Ι’ Ανά-
πτυξη Εθνικού Λιμενικού Συστήματος». Άρα καμιά σχέση με αυτό που γράφετε.

Αυτό που γράφετε ότι «Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογημένης ει-
σήγησης της Ρ.Α.Λ (Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων) προσκαλεί τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 
είτε να συγχωνευτούν μεταξύ τους προς τον σκοπό δημιουργίας Α.Ε, είτε να προσχω-
ρήσουν σε ένα από τα Λιμενικά Δίκτυα της παρ.3α του άρθρου 39 του παρόντος» είναι 
το άρθρο 43 παρ.1, χωρίς καμία αναφορά στο «με ειδικότερα κριτήρια εφαρμογής της 
λιμενικής Πολιτικής που καθορίζονται για τα Λ.Τ από το Υ.Ε.Ν και Αιγαίου» που γράφετε 
εσείς. Λάθος δεύτερο!

Το ίδιο άρθρο (43) συνεχίζει στην παρ. 2 όπου αναφέρει: «Μετά την πάροδο προθεσμίας 
έξι (6) μηνών από την πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
των Υπουργείων Οικονομίας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτάσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκπονούν ολοκληρωμένο σχέδιο Συνενώσε-
ων φορέων Διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων, κρατικών η Διαδημοτικών σε Α.Ε. 
Περιφερειακά Λιμενικά Δίκτυα η Κεντρικά Δίκτυα της παρ.3α του άρθρου 39, η εφαρμογή 
του οποίου δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συ-
νελεύσεων». Καμία σχέση με το άρθρο 35 παρ 1 που αναφέρετε στην επιστολή σας (γιατί 
με το άρθρο αυτό συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής 
Πολιτικής). Και την ανωτέρω παρ.2 δεν την αναφέρατε στην επιστολή σας. Σκόπιμα η επει-
δή δεν το γνωρίζατε; Άρα ΜΕΤΑ την συγκρότηση της Ρ.Α.Λ.!!!, ως αυτοτελούς Δημόσιας 
υπηρεσίας με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, με εννεαμελές εκ πανεπιστημιακής 
μόρφωσης μελών συμβούλιο, θα γίνει η πρόσκληση για τις προτάσεις μας. Και ΜΕΤΑ έξη 
μήνες! τα υπουργεία θα εκπονήσουν το ολοκληρωμένο σχέδιο συνενώσεων κλπ. Μέχρι 
τότε παραμένουμε ως έχει.

Η άποψη του Υπουργού ότι η διαδικασία είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ και αφού περάσει μια μετα-
βατική περίοδος, το υπουργείο θα τα συνενώσει υποχρεωτικά, κάτι θυμίζει από το παρελ-
θόν. Η μεταβατική  περίοδος αυτή -όταν φτάσουμε σε αυτήν- μήπως, λέω μήπως, δοθεί 
και για να ολοκληρώσουν τον κύκλο εργασιών, προγραμματισμό και τις υποχρεώσεις τους 
τα Λ.Τ που έχουν αυτή την δυνατότητα; Λέω μήπως!!! Αυτά ως προς το σχέδιο Νόμου. Και 
έρχομαι στους προβληματισμούς σας, οι οποίοι είναι προσωπικοί και ως εκ τούτου αβάσι-

μοι δεν αποτελούν τον κανόνα και δεν παρουσιάζουν την αλήθεια.
1. Η προσωπική σας άποψη ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό σας, τα χρήματα θα κάνουν 

«φτερά» είναι ατυχής, γιατί τώρα συμβαίνει το αντίθετο με αυτό του παρελθόντος και κάτω 
από άλλες συνθήκες.

2. Η αναφορά σας για τα πέντε –κατά την λαθεμένη εκτίμηση σας- εκατομμύρια που 
είναι «παρκαρισμένα»! καταδεικνύουν ότι δεν έχετε καν γνώση της πραγματικότητας, άρα 
και της αλήθειας. Και αυτό αποδεικνύει τον τρόπο της παρουσίασης γεγονότων και πλη-
ροφοριών και της διασποράς ψευδών στοιχείων, την οποία πάντα ακολουθείτε, καθώς 
και οι πηγές σας οι οποίες πάντα είναι οι προσωπικές εκτιμήσεις και «κατά πληροφορίες» 
(τουλάχιστον σε ότι μέχρι τώρα μας αφορά).

3. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι τα χρήματα που είναι «παρκαρισμένα» στις τράπεζες είναι 
3.500,926,04 ευρώ, απλά για να το γνωρίζετε αφού δεν μπήκατε στον κόπο να ρωτήσετε 
και όχι «πάνω από 5 εκ που εσείς εκτιμάτε». Αλήθεια ποιοι είναι οι πληροφοριοδότες σας; 
Εσείς το εκτιμήσατε όπως εκτιμάτε όλες σχεδόν τις ειδήσεις σας; Γιατί κινδυνολογείτε; Από 
αυτά ποσό 850.000 ευρώ είναι ήδη συμβασιοποιημένα δηλ δεσμευμένα για εξόφληση Έρ-
γων-μελετών-προμηθειών που συμβατικά είναι σε ισχύ και η εξόφληση τους αρχίζει τώρα 
μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. Δημοπρατείται άμεσα το έργο 
«Βελτίωση κεντρικής προβλήτας και τοποθέτηση προσκρουστήρων» προϋπολογισμού 
600.000 ευρώ που είναι καθόλα ώριμο. Τα υπόλοιπα δυο εκατ. που απομένουν -και όχι 
5 εκ.- είναι κατανεμημένα σε δράσεις έργα-μελέτες-προμήθειες, ήδη προγραμματισμένα 
και τρέχοντα έξοδα. Δεν τα «παρκάρει» όλα στις τράπεζες. 

Οι πληροφορίες σας λοιπόν είναι εκτός πραγματικότητας και οι υποκειμενικές σας εκτι-
μήσεις επικίνδυνα λαθεμένες. Δηλαδή  παραπληροφορείτε κινδυνολογώντας. Το χούι τελι-
κά φεύγει τελευταίο. Δεν ξέρω εάν γνωρίζεται τις εγκυκλίους για την διαχείριση του δημο-
σίου χρήματος, τους νέους κανόνες τρόπους πληρωμών και  το «Παρατηρητήριο». Σε ένα 
φορέα τελείως αστελέχωτο η προσοχή πρέπει να είναι στο maximum και η εναρμόνιση με 
τους νόμους, επιβεβλημένη. Εάν έχετε κάποιον άλλο τρόπο εσείς διαχείρισης του δημο-
σίου χρήματος έξω από τους κανόνες αυτούς και τα χρονικά περιθώρια που καθορίζουν, 
καθώς και τους κανόνες εκπόνησης μελετών, τις έγκρισης  και γνωμοδοτήσεις τους για την 
κατασκευή έργων ελάτε να τον εφαρμόσετε. Εάν όχι, μην κατηγορείτε!

Αναφέρετε ότι «εν έτη 2013 η Πάρος πρέπει να είναι το μοναδικό ίσως νησί, με τόση 
μεγάλη κίνηση επιβατών, που ονομάζει χώρους αναμονής επιβατών δυο κάγκελα στο πλάι 
και μια λαμαρίνα για σκέπαστρο». Αυτό το διαπιστώσατε τώρα!! Τουλάχιστον ούτε αυτό δεν 
γνωρίζετε, ότι δεν είναι λαμαρίνα!!! Σωστή πάντως η παρατήρηση σας, ως συνήθως, γιατί 
τόσο η Σύρος, η Μύκονος –Νάξος-Ίος-Σαντορίνη (εκτός του χώρου υποδοχής κρουαζιε-
ρόπλοιων) και άλλα, διαθέτουν σύγχρονες αίθουσες αναμονής επιβατών και όχι σκιάδες!!! 
Εξαιρετικά σκόπιμη η αναφορά σας!!! Επ’ ευκαιρία πληροφορώ ότι μετά τις ενέργειες νο-
μιμοποίησης των λιμανιών, μας δόθηκε σύμφωνα με τον Ν 2971/2001 η δυνατότητα κατα-
σκευής νέων έργων επί των νομιμοποιημένων υφισταμένων και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν και 
με το δαιδαλώδες της Ελληνικής Νομολογίας, ολοκληρώσαμε τον φάκελο, με το σύνολο 
των μελετών και ενεργειών που χρειάζονται σύμφωνα με τον Ν 3316/2005 παρ.7, για την 
δημοπράτηση του πακέτου μελετών του έργου «Κατασκευή νέων αιθουσών και βελτίωση 
περιβάλλοντος χώρου» κεντρικού λιμένα Παροικίας, προϋπ. 324.000 ευρώ (Οι μελέτες 
μόνο). Για την δημοπράτηση έπρεπε να έχουμε την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου Δημοσίων έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Ο φάκελος κατατέθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2012 και συμπεριελήφθη στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση στην 1η 
συνεδρίαση της 06 και 07-02-2013. Όμως με το υπ. αρ. πρ. οικ 6108/1860 04-02-2013 
η αποκεντρωμένη Διοίκηση μας ενημερώνει ότι «λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των 
πλοίων, οι ημερομηνίες αναβάλλονται για την Πέμπτη 21-02-2013 και Παρασκευή 22-02-
2013 με το θέμα μας όγδοο στη σειρά Η.Δ.. Με το υπ. αρ. πρ. οικ. 9070/2640 18-0202013 
μας ενημερώνουν ότι «μετά την Δημοσίευση του Π.Δ 7/2013 ΦΕΚ 26/Α 31-01-2013 η 
προγραμματισμένη συνεδρίαση της 21 και 22-02-2013 αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας, γιατί 
υφίσταται θέμα αρμοδιότητας παροχής γνωμοδοτήσεων επί αιτήσεων θεραπείας και με-
λετών Ν.3669/2008 & 3316/2005, πρόβλημα που καθιστά την οποιαδήποτε σχετική γνω-
μοδότηση άκυρη και ως εκδοθείσα αναρμοδίως. Οι σχ. γνωμοδοτήσεις θα πρέπει πλέον 
να εκδίδονται μετά από Συνεδρίαση του ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ  Νέου Περιφερειακού Συμβουλί-
ου Δημ. έργων, στην έδρα της κάθε αιρετής Περιφέρειας». Έως ότου συγκροτηθεί αυτό- 
πότε; κανείς δεν ξέρει- θα περιμένουμε! Έτσι λειτουργεί σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το 
ευέλικτο κράτος μας και πιστεύω να το γνωρίζετε και αυτό, αν και πολύ αμφιβάλλω!

Τελειώνοντας θα ήθελα  για άλλη μια φορά να πω ότι οι υποκειμενικές σας απόψεις δεν 
αγγίζουν καν την πραγματικότητα και οι πηγές πληροφοριών σας, ως συνήθως, πηγές χα-
μηλής παροχής της αλήθειας. Η Δημοσιογραφική δεοντολογία ανύπαρκτη, κινήστε πάντα 
στις παρυφές της η ενίοτε εκτός αυτής και οι προσπάθειες σας να ενημερώνετε στα πλαί-
σια της σωστής δημοσιογραφίας της ανεκτής δημοσιογραφίας της δημοσιογραφίας που 
πληροφορεί σωστά, που κάνει εποικοδομητική κριτική…δεν είναι αυτές που οι κανόνες 
ορίζουν. Οι υποκειμενικές απόψεις και οι «πληροφορίες της παρέας» είναι πάντα επικίν-
δυνες και η διασπορά ψευδών ειδήσεων δημιουργούν εντυπώσεις που τι σκοπό έχουν; 
Εσείς το γνωρίζετε μόνο! Θα πείτε πάλι ότι σας βρίζω! Αυτό απαντάτε γιατί δεν έχετε την 
«δημοσιογραφική» εκείνη «βαρύτητα», για να το αποφύγετε!!.

Με όση εκτίμηση μπορώ να σας διαθέσω,
Γαβαλάς Στέφανος.

Υ.Γ. Παρακαλώ να δημοσιευτεί όπου δει όπως γράψατε».

Απάντηση Φ.τΠ.: Στην εξαιρετικού ενδιαφέροντος (ουδείς κατάλαβε τίποτα) απάντη-
σή σας, όπως αρμόζει δηλαδή, σε κάθε «σοβαρό» πολιτικό προϊστάμενο, το μόνο που 
κατανοήσαμε είναι πως ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. 

Ομολογούμε ακόμα, πως δεν έχουμε τη δική σας «βαρύτητα» για να κατανοήσουμε 
το γιατί εμείς ονομάζουμε «λαμαρίνα» τα σκέπαστρα στο χώρο αναμονής επιβατών, ενώ 
εσείς σίγουρα με μία πιο «γκουρμέ» λέξη… Το ότι δεν έχετε κατανοήσει το Νόμο -μάρτυς 
μας ο Θεός- δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό…

Τέλος, ως σοβαρή εφημερίδα δίνουμε σοβαρές απαντήσεις μόνο σε σοβαρούς ανα-
γνώστες μας…
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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/MAY 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 

26 Apr, 8pm, Archilochos Gymnasium School event on the Cypriot 
struggle for independence (1955-1959), at the Koinotiko Megaro, Lefkes. 
Piano: Sophia Antoniou.   Entrance free. 

26 & 27 Apr, 8pm, Theatrical production «Δεν πληρώνω - Δεν πληρώ-
νω» (Can’t Pay? Won’t Pay!) by Dario Fo, by students of Paroikia Lyceum, 
directed by Maria Arkouli-Varria. 

27 April, 8pm, Performance by the XON (Folkdance Group of Naoussa) 
of «Vagio Vagio to Vagio» - a Palm Sunday & Holy Week retrospective 
by Nikolas Gavalas featuring traditional Easter customs, theatrical 
performances, traditional hymns of Lazarus, old recordings of church 
music and a slide show of old photographs.   Entrance 3€. Info: 22840-
52971, www.paros-xon.gr, 
http://www.facebook.com/events/469983056403784/

27 & 28 Apr, 8.30pm, Concert «30 years of the Axion Esti» with choirs 

of the Paros Music School, 1st & 2nd Paroikia Elementary Schools and 
delaParo group, directed by Nikos Sarris at the Archilochos Hall, Paroikia. 
Entrance: 5€.  Info: Giorgos 694-484-5372, http://www.facebook.com/
groups/321073924574181

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, Open Meeting & Exchange Market by “Kourseva” Solidarity 
& Social Economy Network of Paros & Antiparos at the Archilochos Hall, 
Paroikia. Info: 693-684-2488, 690-671-9150, http://www.facebook.com/
solidarityparos

28 Apr, 11am-1pm & 7-10pm, Philanthropic bazaar at the Angeria 
Cultural Centre.  Collection of items/materials for the bazaar on 6, 13 & 
20 April between 1-9pm.  Info: Mrs Skiada 22840-91870, Mrs Kalandrani 
22840-91241 .

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

28 Apr, 7pm, Theatrical production «Δεν πληρώνω - Δεν πληρώνω» 
(Can’t Pay? Won’t Pay!) by Dario Fo, by students of Paroikia Lyceum, 
directed by Maria Arkouli-Varria. 

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, Tuesday (Megali Triti) - traditionally houses and pathways are 
whitewashed.

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

early May, Possible 48-hour PNO (Panhellenic Seamen’s Federation) strike.

1-5 May, (hours to be confirmed 10am-2pm & 6-10pm), Marpissa 
Women’s Association Easter bazaar with traditional products and ceramics 
at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. Info: Irini 694-518-6978.

1 May, Wednesday (Megali Tetarti) - the faithful are anointed with holy oil. 
Labour & May Day holiday (transferred this year to 7 May). Traditionally a 
day for making May wreaths (Protomagiatiko Stefani).
2 May, Thursday (Megali Pempti), red Easter eggs are dyed. Evening 
services.

2 May, 8pm, Opening of Mary Chatzaki photography exhibition at 
Argonauta Restaurant, Manto Mavrogenous square, Paroikia. Info: 22840-
23303, www.argonauta.gr

3 May, Good Friday (Megali Paraskevi), offices and some shops closed. 
Evening processions in many villages. Liturgy at Ag. Giorgios Monastery, 
Langada near Marpissa at around 3pm with food offered.

3 May, 11am, Beach Tennis Open competition at Livadia Beach, Paroikia 
organized by the Nautical Club of Paros (NOP) & Paros Tennis Club. Info: 
22840-24280, 22840-21800, http://www.facebook.com/ParosTennisClub

3 May, 1pm, Prodromos offers a ‘paradosiaki revithofageia’ with revithia 
and wine at the ‘Dexameni’.

3 May, 10pm, Anaparastasis procession and tableaux portraying scenes 
from the Bible in Marpissa (10.30pm), Prodromos (10.30pm), Marmara 
(10pm), Aspro Chorio (10pm), and in Lefkes after midnight. Candlelit 
processions of the epitaphios take place in Naoussa and Paroikia around 
11.30pm.

4 May, (Megalo Savvato) Late-night church services. 9.30pm Service of 
the Resurrection at Ag.Giorgios Monastery near Marpissa. At midnight, 
fireworks announce the arrival of Easter Day. A procession leaves 
the church, carrying light home to burn the sign of the cross over the 
door and sit down to a traditional midnight supper of mageiritsa soup.  
Anaparastaseis (tableaux scenes from the life of Christ) in Aspro Chorio.

5 May, Orthodox Easter. Families and friends gather to cook lamb on a 
spit. 

5 May,  5pm, Easter ‘Festival of Love’ (Yiorti tis Agapis) at around 5pm 
in the Platia tou Christou in Marpissa with traditional dancing, mezedes, 
wine & suma and the revival of the custom of «kounia». Info: Irini 694-518-
6978. Naoussa holds the ‘Second Resurrection’ celebration in the afternoon 
with a procession of holy icons around the village and firecrackers with 
live music and dancing in the main square with food & local wine. Info: 
22840-51220.

Εκλογές στον ΑΟΠ
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, θα διεξάγει την τακτική του 

Γενική Συνέλευση την Κυριακή 19 Μαΐου 2013.
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
α) Διοικητικός Απολογισμός.
β) Οικονομικός Απολογισμός.
γ) Εκλογές.
Η δήλωση υποψηφιοτήτων για το νέο διοικητικό συμβού-

λιο ορίζεται έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013, 
στις 8 το βράδυ. Οι δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφιο-
τήτων θα γίνεται (αρχής γενομένης από την Τρίτη 16 Απρι-
λίου), κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 5 το απόγευμα έως 
στις 8 το βράδυ, στο γραφείο του ΑΟΠ, που βρίσκεται στο 
Δημοτικό Στάδιο Πάρου. Δικαίωμα εκλογής και συμμετοχής 
στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς 
εντάξει. Ο χώρος και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης θα ανα-
κοινωθεί το τελευταίο δεκαήμερο προ των εκλογών.

Κολύμβηση
Ο ΑΟΠ, ξεκινάει από την Τρίτη 1η Μαΐου, τις εγγραφές για 

το νεοσύστατο κολυμβητικό του τμήμα.
Οι εγγραφές θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 5 το 

απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και κάθε Σάββατο και Κυρια-
κή, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στο γραφείο 
της ομάδας στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς. Ακόμα, πληρο-
φορίες για το κολυμβητικό τμήμα θα δίνονται τις παραπάνω 
μέρες και ώρες στον αριθμό τηλεφώνου 22840-23010. Ση-
μειώνουμε πως θα λειτουργήσουν τμήματα: α) αρχαρίων, β) 
ακαδημιών, γ) πρo-αγωνιστικό και δ) αγωνιστικό.

Ακόμα, ο ΑΟΠ, ευχαριστεί την πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ, κ. 
Άννα Κάγκανη, τα μέλη του ΔΣ της δημοτικής εταιρείας και 
τους εργαζόμενούς της, για την άμεση ανταπόκριση του 
αιτήματος τους για την καλύτερη φιλοξενία των τεσσάρων 
ομάδων που αγωνίστηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, 
στο όμιλο των μπαράζ ανόδου της ΕΠΣΚ, το Σαββατοκύρια-
κο 20-21 Απριλίου.

Τέλος, το ΔΣ του ΑΟΠ, ευχαριστεί την ΚΔΕΠΑΠ, για τη βο-
ήθειά της στον ευπρεπισμό του Δημοτικού Σταδίου Παροι-
κιάς.

Σεμινάριο 
στο ΝΟΠ

 Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, εν όψει της συμμετοχής 
των αθλητών του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420 δι-
οργάνωσε προπονητικό σεμινάριο με το διεθνούς κύ-
ρους προπονητή της κλάσης κ. Νίκο Δρούγκα.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν οι αθλητές της Πάρου, 
Γκόκα Φιλίππα, Θεοχαρίδη Βενετία, Δαφερέρας Γιώρ-
γος, Χανιώτης Γιώργος, Βρότσος Παναγιώτης, η αθλή-
τρια της Αντιπάρου, Τριανταφύλλου Αντωνία και ο 
αθλητής της Χίου, Μαμουνής Πέτρος. Οι αθλητές απο-
κόμισαν σημαντικές εμπειρίες από την προπόνηση στη 
θάλασσα και από την θεωρητική τους κατάρτιση που 
διήρκησε τρεις μέρες.

Επιτυχίες 
στο Tae Kwon Do

Αρκετά καλά τα πήγαν οι Παριανοί αθλητές του 
Tae Kwon Do σε αγώνες που συμμετείχαν -με τον 
τοπικό σύλλογο που ασχολείται με το παραπάνω 
άθλημα- σε αγώνες που έγιναν στη Σύρο.

Συγκριμένα, συμμετείχαν οι παρακάτω αθλητές 
(εντός παρένθεσης η ημερομηνία γέννησής τους):

Δημήτρης Σκιαδάς (2010), Γιάννης Σκουλάξενος 
(2009), Ξένια Αναστασάκου (2008), Γιάννης Αλιπρά-
ντης (2007), Γιάννης Άδα (2007), Γιώργος Τσιγώνιας 
(2006), Βικτώρια Βασιλείου (2005), Καλλιόπη Λά-
μπρου (2005), Βασιλική Τρυφωνοπούλου (2004), 
Σοφία Τρυφωνοπούλου (2009), Στέλιος Προμπονάς 
(2002), Χάρης Μαλέκος (2002), Γιώργος Ρούσσος 
(2002), Κωνσταντίνα Κουταλίδη (2000), Κωνσταντί-
νος Χανιώτης (1999) και Έλλη Φασιανού (1998).

Οι 18 αθλητές κατάφεραν και έφεραν στο νησί 
μας 18 μετάλλια, ενώ ξεχώρισαν και με το ήθος 
που έδωσαν στην αθλητική διοργάνωση. Πολλά 
συγχαρητήρια αξίζουν και στον προπονητή τους κ. 
Λάμπρο Μουγκό, όπως και στους γονείς που στηρί-
ζουν τα παιδιά τους σ’ αυτό το τόσο ωραίο άθλημα.

Αγώνες 
στην Αγκαιριά

 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21/4 το 
cirquit  Αλυκής – Αγκαιριάς, που διοργανώθηκε από τον 
Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ με την βοή-
θεια της Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς, τον Πολιτιστικό 
σύλλογο Αγκαιριάς και τον σύλλογο γονέων και κηδε-
μόνων Δημο-
τικού σχολεί-
ου Αγκαιριάς.

 Ο καιρός 
βοήθησε τους 
αθλητές να 
απολαύσουν 
τον αγώνα  
και τους θε-
ατές να δια-
σκεδάσουν.



Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση
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Η προετοιµασία για τις διακοπές ξεκινά!
Εσένα θα σε βρουν;

www.paros-vacations.com

ο πληρέστερος ηλεκτρονικός
τουριστικός οδηγός για την Πάρο,

σε Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 
e: nadia@smileweb.gr | w: smileweb.gr | fb: www.facebook.com/smileweb.gr

Κατάργηση Οργανικών
θέσεων στα Σχολεία

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ


