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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούµε στην πρώτη ανοιχτή 
συγκέντρωση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
για τις εκλογές του 2014,
την Τετάρτη 26 Μάρτη,
στις 7 µ.µ.,
στην αίθουσα του «Αρχίλοχου».

Θα µιλήσει ο επικεφαλής της παράταξης
και υποψήφιος δήµαρχος 

Κώστας Ροκονίδας

Γρηγορία τέλος!

Έτσι κι αλλιώς ήταν απούσα…
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
κός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
Market Μηνάς Καλακώνας, cafe «Cosa» ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
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Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
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νόπουλος, ΑΒ SHOP&GO, φούρνος «Δήμητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» 
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσα-
ντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: Στάσεις 
ΚΤΕΛ ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση
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Η θέση μας
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Στο κυνήγι 
των υποψήφιων
Επτά, μέχρι στιγμής, οι υποψήφιοι δήμαρχοι, οι οποίοι 

χρειάζονται περίπου πεντακόσιους υποψήφιους συμβού-
λους. Τα νούμερα είναι υπερβολικά ακόμα και για τις καλές 
εποχές. Σήμερα, με την απαξίωση της πολιτικής ζωής, την 
καλλιεργούμενη αποστροφή του κόσμου από τα κοινά και 
τις συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης, τα νούμερα είναι 
εξωπραγματικά. 

Πως όμως προσπαθούν να στελεχώσουν τους συν-
δυασμούς οι επικεφαλής; Στη βάση ποιων αρχών, ποιων 
προγραμμάτων γίνονται αυτές οι συμφωνίες; Δυστυχώς 
οι περισσότεροι υποψήφιοι, που ξαφνικά μας προέκυψαν, 
κάνουν ότι δε γνωρίζουν τις έννοιες «αρχές» και «πρό-
γραμμα». Φτάνει μόνο ο συνομιλητής τους να πει το «ΝΑΙ». 
Υποστηρίζουν μάλιστα θεωρίες ότι είναι μακριά από κόμ-
ματα και παρατάξεις, δεν ασχολούνται με τα σοβαρά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας και λανσάρουν την 
αποπροσανατολιστική θεωρία «όλοι μαζί μπορούμε».

Φυσικό επακόλουθο αυτής της τακτικής είναι όσοι απ’ 
αυτούς καταφέρουν να φτάσουν στις εκλογές, να ζητή-
σουν την ψήφο μας στη ίδια α-πολίτικη πλατφόρμα. Έτσι, 
απαξιώνουν ακόμα περισσότερο την κορυφαία πολιτική 
πράξη του λαού μας που είναι το εκλογικό του δικαίωμα. 
Φυσικά, στη βάση αυτής της τακτικής λένε ψέματα, υπο-
κρίνονται, εκβιάζουν, υπόσχονται... Όλοι όμως σ’ αυτό τον 
τόπο γνωριζόμαστε και η πολιτική πορεία του καθενός εί-
ναι γνωστή. 

• Προτάσσουν τον απογαλακτισμό από τα κόμματα, ενώ 
στηρίζονται στα κόμματα εξουσίας ακόμα και σε άτομα 
που είναι προσκείμενα στη Χρυσή Αυγή. 

• Ενώ είναι αποκομμένοι για πολλά χρόνια, ξαφνικά 
υπόσχονται τα πάντα ακόμα και ότι το σχέδιο πόλης θα γί-
νει σε μια μέρα. 

• Απαξιώνεται το μεγαλύτερο έργο υποδομής, το νέο 
αεροδρόμιο, χαρακτηρίζοντας το «ΛΑΚΟΥΒΑ» και ταυ-
τόχρονα δηλώνουν ότι θα παλέψουν για την πρόοδο του 
τόπου μας. 

• Εκμεταλλεύονται την απελπισία του κόσμου λέγοντας 
ότι μπορεί «ο νέος μεσσίας» με τα δισεκατομμύρια να μας 
σώσει.

 Η επιλογή μας στην εκλογική αυτή αναμέτρηση είναι 
κρίσιμη και θα καθορίσει αν οι συνέπειες αυτών των φαι-
νομένων θα καθορίσουν την πολιτική μας ζωή για τα επό-
μενα πέντε χρόνια. 

Λαουτάρης

Τώρα μεταξύ μας. Έτσι και ο «φεϊσμπουκιακός» 
συνδυασμός «Στο Χαντάκι», το έπαιρνε το θέμα 
λίγο πιο σοβαρά (λέμε τώρα) και έκανε κάθοδο 
στις δημοτικές εκλογές, να είσαστε σίγουροι πως 
θα πετύχαινε εκλογικά αποτελέσματα πολύ μεγα-
λύτερα από κάποιους άλλους που ονειρεύονται 
πρωτιές… Βρε λες ο «πιο ροζ δήμος» να είναι η 
λύση και να μην το έχουμε πάρει είδησηq

Γράψαμε σ’ αυτό το ρημαδιασμένο inside 
information με τα ανάποδα γράμματα πως οι συν-
δυασμοί δεν τελείωσαν ακόμα και τσουπ ο υπό δη-
μιουργία συνδυασμός του κ.κ. «Λακκούβα». Ματα-
ξαναγράψαμε για βροντερό «μπαμ» αποχώρησης 
και τσουπ το νοκ άουτ της Γρηγορίας. Τελικά, όλα 
τα σοβαρά σε 
π α ρ α π ο λ ι τ ι κ ή 
στήλη γράφο-
νται. Μόνο την 
εξάδα του Λόττο 
δεν μπορούμε 
να βρούμε ακό-
μα, τον Αλαφού-
ζο μου μέσα.

Προς έτερο 
υπό δημιουρ-
γία συνδυασμό, 
«Νέα Πνοή» 
ενταύθα: α) Μην 
μας βγάζετε τα 
μάτια με την ορ-
θογραφία των 
δελτίων τύπων 
που στέλνετε 
και β) το πρώτο 
πράγμα που είπαν για το σήμα σας είναι ότι τους 
θυμίζει την πορτάρα της Νάξου.

Προς κ. Αγ. Πατέλη, ενταύθα: Επειδή μου είχατε 
στείλει προ μηνών πρόταση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για συμμετοχή μου στο δημοτικό 
σας συνδυασμό, να υποθέσω πως δεν ισχύει η 
πρότασή σας πλέον.

Να το πούμε γιατί είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο 
μόνος συνδυασμός με κατάθεση προτάσεων, ανα-
κοινώσεις ονομάτων κ.λπ. είναι ΚΕΠ-ΟΣΑ.

Λοιπόν, καρατσεκαρισμένο. Η ησυχία στην προ-
εκλογική περίοδο της Αντιπάρου, όπου να ’ναι 
παίρνει τέλος. Θα ξαναζήσουμε στιγμές του ένδο-
ξου παρελθόντος.

Έτσι, για να κατανοήσουμε μερικά πράγματα και 
το αδιέξοδο όλων όσοι ισχυρίζονται πως έχουν 
κλεισμένο ψηφοδέλτιο, να θυμίσω πως σε 38 μέ-
ρες λήγει η προθεσμία κατάθεσης των ψηφοδελτί-

ων στο πρωτοδικείο. 

Το ότι η Λαϊκή Συσπείρωση βρίσκει ανταπόκριση 
στην τοπική κοινωνία είναι γνωστό, όπως γνω-
στό είναι πως θα συμμετέχουν μαζί της πολλά νέα 
πρόσωπα. Η πρώτη επίσημη σύναξη του δημοτι-
κού συνδυασμού είναι για την Τετάρτη 26 Μαρτίου, 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλο-
χος» και όπως λέγουν θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
η συνάντηση. Μόνο που εγώ δεν ακούω για Λίλα 
και με ζώνουν τα φίδια σύντροφοι.

Στο 2,20 έπεσε το στοίχημα στους καφενέδες 
από 3,5 που ήταν πριν λίγες μέρες, για την επόμε-
νη ανακοίνωση αποχώρησης συνδυασμού από τις 

δημοτικές εκλογές.

Στο Συντονιστικό συ-
ζητούσαν την περασμένη 
Δευτέρα επί 3-4 ώρες για 
τη σύνταξη του εξωδίκου 
στον Άδωνη. (Εξώδικο 
έχουν κάνει ακόμα και 
οι μισοί δήμοι της χώ-
ρας. Τέτοια πρωτοτυπία 
και τόσο φοβερή κίνηση. 
Άσχετο αυτό). Τελικά, 
λίγο πριν τα μεσάνυχτα 
όταν είχαν μείνει οι μι-
σοί, των μισών, ώ μισοί, 
πήραν απόφαση. I Love 
This Game, που λένε και 
στην… «μ@μ@ την περι-
έργεια σου Κολόμβε».

Σύμφωνα με μυστικό 
πανελλήνιο γκάλοπ (που κατά αποκλειστικότητα 
σας παρουσιάζει η στήλη μας), είχαμε τα εξής απο-
τελέσματα: Στο Χαντάκι: 55%, Δήλωση Πρωτολάτη 
«Παραμένω ενεργή πολιτικά και υπόσχομαι ότι θα 
βρεθούμε μαζί σε κοινούς αγώνες στο άμεσο μέλ-
λον για τον τόπο μας»:  45%, ΠΑΣΟΚ: 82,7%, Το Πο-
τάμι: 122%, Εγκυρότητα Mega Chanel: 311%.

Από τις αρχές του 2012 έχω βάλει στοίχημα δύο 
μπουκάλια ουίσκι ότι ο Βλαχογιάννης θα είναι και 
πάλι υποψήφιος το 2014. Το στοίχημα θα καταβλη-
θεί με την επίσημη δήλωση του ΒλαχοJohn. Δε βα-
ριέσαι, ας περιμένω ακόμα. Έτσι και αλλιώς, όσο 
παλιώνει το ουίσκι γίνεται καλύτερο.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside information
Η ανανέωση στο συνδυασμό Βλαχογιάννη είναι 

μεγάλη τόσο σε πρόσωπα όσο και ηλικιακά. Αυτό 
όμως που έχει ενδιαφέρον είναι η εμπλοκή στα 
κοινά νέων ανθρώπων του αθλητισμού που απο-
δεδειγμένα έχουν προσφέρει πολλά πράγματα για 
τη νεολαία της Πάρου.



Εκτελούνται εργασίες για τον σχεδιασµό
της νέας έκδοσης 2014-2015

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αγ. Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555

e: info@smileweb.gr

www . d o u n a i - l a v e i n . g r
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Ενεργή συμμετοχή 
στα κοινά

Μετρώντας περίπου 
δύο μήνες πριν τις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές, 
έχει γίνει γνωστή η πρό-
θεση πέντε-έξι υποψη-
φίων στη Πάρο, για τη 
θέση του Δημάρχου. 
Κάποια από τα ονόμα-
τα αυτά έχουν δηλώσει 
τηn πρόθεση τους στις 
εκλογές με κάθε επίση-
μο τρόπο, ενώ οι υπό-
λοιποι έχουν αρκεστεί προς το παρόν στις φήμες και τις 
διαρροές. 

Ως σίγουρο θα πρέπει να θεωρείται ότι κάποιοι από 
αυτούς δε θα μπορέσουν να φθάσουν μέχρι το τέλος. 
Οι λόγοι μπορούν να ποικίλουν, αλλά η στελέχωση ενός 
πλήρους ψηφοδελτίου φαίνεται ως ο πιο βασικός για 
την ώρα.

Θα μπορούσε να πει κανείς λόγω της πολυδιάσπασης 
που παρατηρείται στις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις 
του νησιού, δυσκολεύει η κατάσταση για τη συγκρότηση 
ολοκληρωμένων ψηφοδελτίων, αλλά μάλλον δεν είναι 
ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πολίτες οι οποίοι έχουν τις 
ικανότητες θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να προ-
σφέρουν από τη πλευρά τους. Όμως, με δεδομένη τη 
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που μας περιβάλλει 
και κυριευόμενοι από μια καχυποψία και αβεβαιότητα 
δυσκολεύονται να πιστέψουν πως μπορεί να αλλάξει 
κάτι προς μια θετική κατεύθυνση και μένουν στάσιμοι. 
Αρκούνται να εκφράζονται πως τίποτα δεν μπορεί να 
αλλάξει και τα πάντα θα μείνουν όπως έχουν. Ακόμη, 
λόγω της απαξίωσης που έχει δημιουργηθεί για την πο-
λιτική από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ακόμη και στο 
τοπικό επίπεδο, πολλοί πιστεύουν πως μια ενδεχόμενη 
συμμετοχή τους θα στιγματιστεί αρνητικά από μεγάλο 
μέρος του κόσμου και ιδιαίτερα για αυτούς που θα κα-
ταφέρουν να εκλεγούν, εάν τα πράγματα στην επόμε-
νη θητεία της δημοτικής αρχής δεν πάνε τόσο καλά. Θα 
πρέπει να επωμιστούν όλο το βάρος της ευθύνης με ότι 
αυτό συνεπάγεται.

Από την άλλη, μεγάλη μερίδα του κόσμου δείχνει 
να είναι απογοητευμένη με τη τωρινή δημοτική αρχή. 
Από τη μία η πλειοψηφία δείχνει να είναι κουρασμένη 
και χωρίς όραμα για το μέλλον του νησιού και από την 
άλλη, μέρος της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να ανταπο-
κριθεί πλήρως στις αρμοδιότητες της. Έτσι, λίγες είναι 
οι δυνάμεις στη Πάρο που μπορούν να εμπνεύσουν και 
να κινητοποιήσουν πολίτες να συστρατευθούν μαζί τους 
στις ερχόμενες εκλογές.

Ακόμη και το κομμάτι του κόσμου που θα μπορού-
σε να δώσει μια άλλη πνοή, όχι μόνο στις εκλογές που 
έρχονται αλλά στη τοπική πολιτική σκηνή, οι νέοι, δεί-
χνουν να είναι απόμακροι και αποστασιοποιημένοι από 
τα πράγματα και για τους λόγους που έχουν προανα-
φερθεί.

Όσο υπάρχει απροθυμία από το κόσμο να πάρει τη 
κατάσταση στα χέρια του, να συμμετέχει και αυτός στη 
λήψη αποφάσεων, να εκφράζει την άποψη του, αλλά 
και να ακούει και το ότι αντίθετο υπάρχει, και όσο η 
πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το νησί 
σκέφτονται μονάχα ατομικά, χωρίς να θέλουν να δημι-
ουργήσουν και να προσφέρουν για το κοινό καλό όλων 
μας, το τέλμα στη κοινωνία μας θα μεγαλώνει, αντί να 
μικραίνει. Τότε ο καθένας καλείται να πάρει μια θέση όχι 
απλώς ως απλός παρατηρητής των γεγονότων, αλλά 
έχοντας μια πιο ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

Δαίμονες παντού
Αγαπητοί συμπολίτες,
Σημεία των καιρών, δαίμονες παντού! Δεν μας φθά-

νουν οι χρεοκοπημένες τράπεζες που μας ζητούν και 
τα ρέστα για την κατάντια που αυτές μας έφεραν, αφού 
πτώχευσαν τη χώρα, τώρα θέλουν να μας πάρουν και 
τα σπίτια.

Δεν μας φθάνει το success story του ακατονόμαστου, 
που η γιαγιά του Πηνελόπη Δέλτα αυτοκτόνησε για να 
διαμαρτυρηθεί εναντίον της Γερμανικής κατοχής, εν 
αντιθέσει με τον εγγονό της που παρέδωσε τη χώρα 
στους κατακτητές. Δεν μας φθάνει η κατοχή της χώρας 
από τους ίδιους που κατακρεούργησαν τους γονείς μας 
και το έθνος και λεηλατούν τα πάντα σ’ αυτή την ιερή 
γη, αχτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού. Δεν μας φτάνει η 
κατάθλιψη και η συνειδητοποίηση ότι ζούμε εσχατολο-
γικούς καιρούς και ο καιρός εγγύς είναι: Δεν μας φθά-
νουν ότι τα πάντα καταρρέουν και το δίδαγμα του Ιησού 
για αγάπη, ανιδιοτέλεια, υπηρεσία, έχει μετατραπεί σε 
μίσος και υλισμό. Η ιστορία του Άβελ και του Κάιν επα-
ναλαμβάνεται. 

Δεν μας φτάνουν όλα αυτά και τόσα άλλα δεινά –που 
έχουν ανοίξει το κουτί της Πανδώρας-, έχουμε και τις 
ακατανόμαστες «συμμορίες», που σκοπό έχουν να εξα-
λείψουν κάθε γόνιμη γάτα στην Πάρο μας. Γυναίκες ανέ-
ραστες, δαιμονικές, που νομίζουν ότι τάχα είναι φιλόζω-
ες, κρεατοφάγες, έχουν βαλθεί να αντικαταστήσουν το 
ΘΕΟ φύση. Νομίζουν ότι δεν τα έχει κάνει καλά; Αυτές 
ξέρουν καλύτερα, θα αποκαταστήσουν το λάθος του 
Θεού και έτσι αποφασίζουν και διατάσουν ότι οι γάτες 
της Πάρου πρέπει να στειρωθούν και να ευνουχιστούν. 

Στη μανία τους αυτή, τάχα προσφέρουν φιλοζωικό 
έργο (ενώ μπορεί να βοηθήσουν τόσους δυστυχείς), 
απήγαγαν την Άρτεμη, άσπρη γάτα Αγκύρας, με κίτρι-
να μάτια, γάτα που κοιμάμαι μαζί της. Η απαγωγή των 
Ες-Ες Ναζί έγινε στην περιοχή Κακάπετρα, τρία χιλιό-
μετρα από τα εμπορομάγαζα. Η γάτα εκρίθη ένοχη, ήταν 
έγκυος και θα γεννούσε τουλάχιστον 5 άσπρα γατάκια 
Αγκύρας.

Οι μαύρες μάγισσες την πήραν για το Νταχάου-ια-
τρείο. Της έσκισαν την κοιλιά, πέταξαν τα γατάκια στο 
αποχωρητήριο, τραβήξανε και το καζανάκι, κατόπιν τη 
ράψανε με μαύρη κλωστή και μετά κάνανε και το σταυ-
ρό τους για το πόσο καλές χριστιανές και φιλόζωες εί-
ναι. Τώρα, κοιμούνται τον ύπνο του Δικαίου. Γεννήματα 
εχιδνών, γενιά διαστρεμμένη. Δαίμονες παντού!

Σύλλογος η Φωνή των Ζώων
Άγγελος Κουράγιος
Τηλ.: 6947 522511 

Καταγγελία
φιλόζωων

Οι «Φιλόζωοι 
Εθελοντές Πά-
ρου», υπό τον 
τίτλο: «Θύμα της 
γραφειοκρατί-
ας τα αδέσποτα 
της Πάρου», μας 
έστειλαν την πα-
ρακάτω επιστο-
λή:

«Στο έλεος της 
γραφειοκρατίας 
και της αδράνει-
ας βρίσκονται τα αδέσποτα ζώα της Πάρου. Το περίφημο 
«Πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα» που ψήφισε ο Δή-
μος Πάρου τον περασμένο Δεκέμβριο, ακόμη να πάρει 
πράσινο φως για να ξεκινήσει και βρισκόμαστε στο τέλος 
Μαρτίου. 

Ούτε η «απειλή» των επερχόμενων δημοτικών εκλο-
γών δεν είναι ικανή να κινητοποιήσει το μηχανισμό του 
Δήμου. Στο μεταξύ υπάρχουν ζώα που θα γεννήσουν 
στο δρόμο, θα πολλαπλασιαστούν ανεξέλεγκτα, ζώα που 
χρειάζονται άμεσα περίθαλψη. Οι Φιλόζωοι Εθελοντές 
Πάρου, με μόνη βοήθεια την οικονομική συνδρομή των 
κατοίκων του νησιού  αγωνιζόμαστε να στειρώσουμε και 
να περιθάλψουμε γάτες και σκυλιά. Χωρίς καμία οικονο-
μική βοήθεια από το Δήμο όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος 
σύμφωνα με το Νόμο είναι υπεύθυνος για τα αδέσποτα.

Όταν θα ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και τα γραφι-
κά χωριά της Πάρου θα γεμίσουν με εξαθλιωμένες και 
εκατοντάδες γάτες ή αδέσποτα σκυλιά μην μας καλέσετε 
για βοήθεια: ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ».

Ευχαριστίες
των γυναικών 
Μάρπησσας

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, με ανακοίνωσή 
του ευχαρίστησε το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού, για την αποστολή που πραγματοποίησε στο 
νησί μας το Σαββατοκύριακο 15 και 16/3/2014, αλλά 
και για την άψογη συνεργασία τους. Η βοήθεια που 
προσέφεραν στους κατοίκους ήταν πολύτιμη.

Το κλιμάκιο αποτελούνταν από ένα παιδίατρο, ένα 
δερματολόγο και γραμματειακή υποστήριξη. Μέσα στο 
συγκεκριμένο ωράριο -που είχε οριστεί- κατάφεραν να 
εξετάσουν συνολικά πάνω από 150 άτομα.

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας ευχαρίστησε τους 
ευγενικούς χορηγούς του, τους ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς επίσης 
και όλους όσοι βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην 
πραγματοποίηση αυτής της αποστολής. Στην ανακοίνω-
ση του ο σύλλογος καταλήγει ως εξής:

«Για μια ακόμη φορά ο αριθμός που επισκέφθηκαν 
τους γιατρούς ήταν  μεγάλος και έδειξε πόσο μεγάλη 
ανάγκη υπάρχει για δωρεάν υγεία! Το σκεπτικό (η λογι-
κή) του συλλόγου μας είναι η δωρεάν υγεία για όλους, 
ανασφάλιστους και μη. Να σας ενημερώσουμε επίσης, 
ότι η αποστολή βρέθηκε στο νησί μας μετά από πρό-
σκληση δική μας σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότη-
τα Μάρπησσας».

Αλληλεγγύη
Την Κυριακή 23/3 

στις 11 πμ, στο χώρο 
της Κουρσέβας στο 
εμπορικό κέντρο Νά-
ουσας, θα πραγματο-
ποιηθεί ανταλλακτική 
αγορά και συνέλευση 
των μελών του δικτύ-
ου της Κουρσέβας. 

Σε δελτίο τύπου 
η Κουρσέβα επιση-
μαίνει: «Σας περι-
μένουμε όλους, για 
να γνωριστούμε με 
τα καινούρια μέλη, 
να κάνουμε άμεσες 
ανταλλαγές, αγορές 
με ΠΑΝ, δηλαδή το 
ανταλλακτικό μας νόμισμα, αλλά και για αποφασίσουμε 
συλλογικά για τις επόμενες δράσεις του δικτύου. 

Ανταλλάσσουμε προϊόντα, υπηρεσίες, χρόνο, αντικεί-
μενα, φαγητά και οτιδήποτε μας περισσεύει, αλλά σε κά-
ποιον άλλον μπορεί να φανεί χρήσιμο».
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• Ενεργειακά πιστοποιηµένα ξύλινα κουφώµατα 
µε 30 χρόνια εγγύηση

• Τζαµιλίκι 68χιλ. µε διπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 1,4-2,1)

• Τζαµιλίκι 92χιλ. µε τριπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 0,6-1,8)

• Ξύλινες ντουλάπες και πέργκολες µε 50 
χρόνια εγγύηση

Εγγύηση:
Χρωµάτων: 15 χρόνια
Σιδηρικών: (µάσκουλα, πατζουρόβεργες,
                    ανεµοστηλώµατα) 30 χρόνια
Μηχανισµών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγµατα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Ν. Κρητικός - Α. Κρητικός Ο.Ε.

Κρητικός
εφαρµογές

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr     

Άρωμα γυναίκας
Την «Ημέρα της Γυναίκας», τίμησε και φέτος ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, σε 

μία εκδήλωση με το γενικό τίτλο: «Άρωμα Γυναίκας», το Σάββατο 8 Μαρτίου, στην 
αίθουσα του «Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας», στη Νάουσα. 

Ομιλήτρια  στην εκδήλωση ήταν η κ. Μοσχούλα Κοντοσταύλου, νομικός, συντα-
ξιούχος συμβολαιογράφος, αλλά και ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ερμηνεύ-
τρια, η οποία μοιράστηκε με το πολυπληθές κοινό τους προβληματισμούς της σχετικά 
με τις πολύπλευρες δράσεις της και τη γυναικεία δράση κυρίως στο νησί μας. Την όλη 
εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του συλλόγου γυναικών Νάουσας.

Άλλες εκδηλώσεις
- Το Σάββατο 22 Μαρτίου, στις 7:00 μ.μ. στο χώρο τέχνης Αγ. Αθανασίου, στη Νάου-

σα, θα πραγματοποιηθεί με τη φροντίδα του συλλόγου γυναικών Νάουσας, παρου-
σίαση του βιβλίου του συγγραφέα-συνταξιούχου γιατρού γυναικολόγου κ. Αντώνη 
Αρκά, με τίτλο: «Ο ξενιτεμένος» βιωματικοί δρόμοι: Πάρος-Αθήνα, Αθήνα-Πάρος. Το 
βιβλίο θα παρουσιάσουν οι κυρίες Στεφανία Kορτιάνου-Χατζοπούλου (κοινωνική λει-
τουργός) και Ντόρα Τριγλιανού-Κουζούμη (αρχιτέκτονας).

- Η δασκάλα Σοφία Πιτσικάλη και οι μαθητές του εργαστηρίου ψηφιδωτού του συλ-
λόγου γυναικών Νάουσας, προσκαλούν τους φίλους τους στην έκθεση με έργα τους, 
που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 16-18 Απριλίου 2014 και ώρες από 18:00-
21:00, στην αίθουσα τέχνης Αγ. Αθανασίου στη Νάουσα.

Τα γνωστά περί ΕΚΑΒ…
Μία λιποθυμία μαθητή στο Λύκειο της Νάουσας 

στις 7 Μαρτίου, έφερε και πάλι στο φως της δημο-
σιότητας το γνωστό θέμα της έλλειψης διασωστών 
στο ΕΚΑβ Πάρου, ώστε να υπάρχουν βάρδιες σε 
όλο το 24ώρο.

Η ΚΕΠ-ΟΣΑ για το παραπάνω γεγονός δημοσι-
οποίησε στις 8/3/14 το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Χτες Παρασκευή, στο Λύκειο της Νάουσας, μα-
θητής της Α’ τάξης λιποθύμησε. Στις αγωνιώδεις 
κλήσεις για τη μεταφορά του, το Κέντρο Υγείας της 
Πάρου απάντησε ξερά: Δεν έχουμε ασθενοφόρο!

Μπαίνει βέβαια και το ερώτημα: Το περιστατικό έγινε μέρα μεσημέρι, δεν υπήρξε 
κανένας γιατρός, κανένας νοσηλευτής που να αναλάβει τη Πρωτοβουλία (εν γνώσει 
του Κανονισμού που δεν το επιτρέπει), να καβαλήσει το ασθενοφόρο και να κάνει τη 
μεταφορά μόνος του; Ήταν καλύτερα που το παιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο; Ήταν 
πιο ασφαλές; Θα έκαναν το ίδιο ακόμη κι αν επρόκειτο και για το δικό τους παιδί; Μή-
πως κάποιοι δρουν με μπούσουλα τη, κακώς εννοούμενη, δημοσιοϋπαλληλική νοο-
τροπία;    

Βέβαια αυτή είναι μια γνωστή εικόνα για το Νησί μας που βιώνει καθημερινά τα 
αποτελέσματα της Κυβερνητικής Πολιτικής που συστηματικά  καταστρέφει τις δομές 
της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Ενάντια σε αυτή τη Πολιτική, οι Πολίτες της Πάρου 
αγωνίζονται εδώ και τρία χρόνια για να σώσουν ότι σώζεται από το ΕΣΥ στο Τόπο μας. 
Η συμμετοχή και το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος και η Συγκέντρωση στο Λιμάνι 
είναι η απόδειξη. Πέρασαν λίγες μέρες από την ομόφωνη απόφαση της Τουριστικής 
Επιτροπής του Δήμου Πάρου και της Δημόσιας δήλωσης του Δημάρχου που τη δικαι-
ολόγησε και τη στήριξε. Η δήλωση καλούσε το Συντονιστικό για την Υγεία «να χαμηλώ-
σει τους τόνους των Κινητοποιήσεων» για να μη βλαφτεί ο Τουρισμός στο Νησί. Ήρθε 
όμως το γεγονός της Λιποθυμίας του Μαθητή για να ξεγυμνώσει όλους αυτούς που 
στα λόγια ήταν με τις Κινητοποιήσεις, ενώ στη πράξη ήταν ενάντια, καλυπτόμενοι πίσω 
από Συντεχνιακές Απόψεις και Πραχτικές. Λες και μπορεί να υπάρχει Τουρισμός όταν 
συγκαλύπτουμε τα προβλήματα και τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, για να μη χαλάσει η 
προς τα έξω εικόνα του Νησιού. Αυτή η στενόμυαλη πολιτική άποψη είναι επικίνδυνη 
γιατί συντηρεί την απαράδεκτη κατάσταση, δίνει τη δυνατότητα στους κυβερνώντες να 
εφησυχάζουν και να μην αντιμετωπίζουν τα αιτήματα μας, διαιωνίζει την υπολειτουρ-
γία του ΚΥ και του ΕΚΑΒ. 

Δυσφήμηση για το Νησί δεν είναι οι Κινητοποιήσεις των Πολιτών αλλά η έλλειψη 
στοιχειωδών Δομών Περίθαλψης. Όποιος το αρνείται απλά εξωραΐζει το Σύστημα».

Ευχαριστήριο της ΕΠΑΨΥ
 Τα στελέχη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων, ΕΠΑΨΥ, και τα 

μέλη του σεμιναρίου φωτογραφίας ευχαριστούν θερμά το φωτογράφο Παναγιώτη 
Καλκαβούρα, για την εθελοντική προσφορά του στην οργάνωση και το συντονισμό 
του σεμιναρίου φωτογραφίας της Κινητής Μονάδας. 

Σημειώνουμε πως το παραπάνω σεμινάριο υλοποιείται με επιτυχία μια φορά την 
εβδομάδα, στο χώρο της Κινητής Μονάδας στην Παροικιά.

Δράσεις των κυνηγών
Ο κυνηγετικός σύλλογος Πάρου Αντιπάρου, 

ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις του με μεγάλη 
επιτυχία και ανταπόκριση από τα μέλη και 
τους φίλους του συλλόγου.

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος επισημαίνει: 
«Ευχαριστούμε τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγ. 
Μηνά για την παραχώρηση της αίθουσας του 
σχολείου Μαραθίου για την κοπή της πίτας στις 
22/01/14, όπως επίσης και τους επαγγελματίες 
και εμπόρους της Πάρου, που με την ευγενική προσφορά των δώρων τους ενίσχυσαν 
την λαχειοφόρο αγορά του αποκριάτικου χορού μας».

Νέο ΔΣ
στην «Αγία Θεοκτίστη»

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, σε συνεδρίασή του όρισε τα μέλη του για το ΔΣ  
του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Οίκος Ευγηρίας Πάρου – Δημοτικό και Εκκλησιαστικό 
Ίδρυμα η Αγία Θεοκτίστη» για την διετία 2013-2014.

Σημειώνουμε, πως με επιστολή της η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, γνωστοποίησε 
ότι κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος της 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, ορίσθηκε ο π. Δημήτριος Κυδωνιεύς, ως αναπληρωτής 
του Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνι-
κου και αντικαταστάθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κεφάλας Αυγου-
στίνος, με την κ. Αργουζή Διαλεκτή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση αποφάσισε 
ομόφωνα να ορίσει τα παρακάτω μέλη του για το νέο ΔΣ του ιδρύματος:

1) Βλαχογιάννης Χρήστος, Δήμαρχος Πάρου – πρόεδρος.
2) Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος – αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον π.
Δημήτριο Κυδωνιέα.
3) Φραγκούλη Μαρουσώ, Αντιδήμαρχος Πάρου – μέλος.
4) Μοστράτος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλο Πάρου – μέλος.
5) Πρωτολάτη Γρηγορία, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας – μέλος.
6) Αργουζή Διαλεκτή, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιερού
Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής – μέλος.
7) Κυδωνιέα Ευθύμιος, τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιερού
Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής – μέλος.
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Ταινία στην 
Αντίπαρο

Ο σκηνοθέτης του «Wasted Youth», Αργύ-
ρης Παπαδημητρόπουλος, βάζει κυριολεκτικά 
πλώρη για τη νέα του ταινία, που θα λέγεται 
«Suntan» και θα γυριστεί στην Αντίπαρο.

Ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, είναι πα-
νέτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα μετά το 
«Wasted Youth»: η ταινία του που άνοιξε το 
Φεστιβάλ του Ρότερνταμ το 2011 έκανε το γύρο 
του κόσμου, από το Τορόντο μέχρι το Καρλό-
βι Βάρι και από τη Μελβούρνη ως το Μόναχο, 
προβλήθηκε με επιτυχία στην Ελλάδα, πήρε τη 
θέση της ως μια από τις καθοριστικές ελληνικές 
ταινίες της δεκαετίας κι έκλεισε τον κύκλο της 
δίνοντας στο σκηνοθέτη της ώθηση για νέα σχέ-
δια, αφότου στο ενδιάμεσο έκανε την παραγω-
γή του «Στο Σπίτι» του Αθανάσιου Καρανικόλα. 

Η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Αργύρη 
Παπαδημητρόπουλου λέγεται «Suntan» και θα 
γυριστεί το καλοκαίρι, από τα τέλη Ιουλίου ως 
τα τέλη Αυγούστου, στην Αντίπαρο, με προαι-
ρετική χρήση αντηλιακού: σ’ αυτήν την ταινία τα 
κορμιά είναι γυμνά και ηλιοκαμένα. Η ιστορία 
παρακολουθεί τον σαραντάρη Κωστή, ο οποίος 
εγκαθίσταται στην Αντίπαρο το χειμώνα, για να 
έρθει αντιμέτωπος με την τρέλα και την οργα-
σμική ζωντάνια του καλοκαιριού. Θα εκπλαγεί 
από τις επαφές του με έναν άγνωστο σε αυτόν 
κόσμο, αλλά, κυρίως, από τον ίδιο του τον εαυ-
τό.

Πετώντας πάνω από την Αντίπαρο, ο Αργύ-

ρης Παπαδη-
μητρόπουλος 
φωτογράφισε 
το κινηματογρα-
φικό παρόν του 
από την παραλία 
του κάμπινγκ 
μέχρι την πίστα 
της La Luna, 
το «Suntan» θα 
απλωθεί στο 
κ υ κ λ α δ ί τ ι κ ο 
νησί μαζί με το 
συνεργείο του και τη δημιουργικότητά του. Το 
σενάριο υπογράφουν ο Αργύρης Παπαδημη-
τρόπουλος και ο Σύλλας Τζουμέρκας, τη διεύ-
θυνση φωτογραφίας ο Χρήστος Καραμάνης, τα 
σκηνικά η Αλίκη Κούβακα, τα κοστούμια (και τα 
μαγιό) η Μάρλι Αλειφέρη και το μακιγιάζ η Εύη 
Ζαφειροπούλου. Το «Suntan» είναι μια παρα-
γωγή των Marni Films και Oxymoron Films, με 
παραγωγούς τη Φαίδρα Βόκαλη και τον Αργύ-
ρη Παπαδημητρόπουλο. Τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο αναλαμβάνει ο Μάκης Παπαδημητρίου σ’ 
ένα κάστινγκ που μοιάζει ιδανικό, ενώ η ταινία 
αναζητά αυτήν την περίοδο υποψήφιους ηθο-
ποιούς, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 19 ως 24 
ετών.

Ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος εξήγησε 
στο «Flix.gr» ότι, έχοντας κάνει μια εμπορική 
ταινία (το «Bank Bang» το 2008) και μια πιο πα-
ρορμητική, χειροποίητη, χαμηλού κόστους πα-
ραγωγή με το «Wasted Youth», δεν άφησε τις 
οικονομικές συνθήκες της ελληνικής κινηματο-
γραφικής πραγματικότητας να τον επηρεάσουν: 
το «Suntan» είναι η ταινία που, ούτως ή άλλως, 
θέλει να κάνει, άμεσα κι εντατικά.

Ο χορός των 
Λευκιανών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 
ετήσιος χορός του Προοδευτικού Συλλόγου 
Λευκιανών της Αθήνας, στην ταβέρνα «Ο Ηλί-
ας», στο Πολύδροσο Αμαρούσιου, γι’ άλλη μία 
χρονιά με την Νάσια Κονιτοπούλου και το Μι-
χάλη Γαμπιεράκη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν, χόρε-
ψαν και γλέντησαν Λευκιανά μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες.

Το διοικητικό συμβούλιο ευχαριστεί όλους 
τους Λευκιανούς, αλλά και τους φίλους του 
συλλόγου που παρευρέθηκαν και φυσικά τον 
ταλαντούχο Κλαρίνο μας από τις Λεύκες, Γιάν-

νη Παντελαίο, που συνόδεψε την ορχήστρα. 
Το χορό τίμησαν με την παρουσία τους ο πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας Λευκών, Απο-
στόλης Παντελαίος, καθώς και ο πρόεδρος του 
Μ.Ε.Ε.Α.Σ ΥΡΙΑ Λευκών, Γιάννης Κοντός.

Κυνισμός, λαϊκισμός και 
… επιχορήγηση 

Φαίνεται πως υπάρχει μια δυσκολία να 
δεχτούμε την πραγματικότητα, όταν δεν… 
συμμορφώνεται στα δικά μας μέτρα. Αυτό 
μάλλον συμβαίνει με το δημοψήφισμα και 
την απεργία. Ο κόσμος απέδειξε ότι βρίσκε-
ται πιο μπροστά από πολλούς πολιτικούς 
παράγοντες. Και αφού δεν μπορούμε να 
ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, βαλθήκαμε να το στρογγυλέψουμε, να 
το κοντύνουμε. Δεν εξηγείται αλλιώς η μίζερη στάση ορισμένων για 
το καθαρό και ελεύθερα εκφρασμένο μήνυμα του κόσμου στις 16 
και 26 Φεβρουαρίου. Κακομαθημένοι από το παρελθόν, όπου όλα τα 
είχαμε υπό τον έλεγχό μας, λειτουργούμε υστερόβουλα βγάζοντας 
και μια ανεξήγητη μνησικακία για το ανερμήνευτο του λαού. Σήμερα 
όμως άλλο είναι το θέμα μας. 

Δεν θα μπορέσουν, λένε, ο παλαιός δικομματισμός να ξεπληρώσει 
τα δάνεια εκατομμυρίων που πήραν με «εγγύηση» την… μελλοντική 
κρατική επιχορήγηση!!! Και ποιος θα τα πληρώσει; Φυσικά ο… λαός. 
Δηλαδή δανείστηκαν για να κερδίζουν εκλογές, να κάνουν πολιτικά 
παιχνίδια σε βάρος του κόσμου και θα τους πληρώσουμε και από 
πάνω!! Συνεχίζουν, επίσης, να εισπράττουν την (μειωμένη έστω) 
κρατική επιχορήγηση. Πληρώνει ο κόσμος για να συντηρείται ο κομ-
ματικός στρατός (άλλοι να φτιάχνουν «Τάγματα Εφόδου»), για να χει-
ραγωγούν και να συνετίζουν την κοινωνία!!!

Παρόμοια: Ο κόσμος πεθαίνει, αλλά οι βουλευτές με τα προνόμια 
και τις παχυλές απολαβές. Έγινε και σε εκείνους περικοπή δικαιολο-
γούνται. Κυβερνητικός βουλευτής δήλωσε κυνικά ότι, αν ο μισθός 
τους γίνει 2000 ευρώ δεν το ενδιαφέρει πλέον το βουλευτιλίκι (λες 
και τον κρατάμε με το ζόρι). Αν μάλιστα μιλήσεις για αυτά τα θέματα 
σου κολλάνε τη «ρετσινιά» του λαϊκιστή και τελειώσανε. Αν καταδε-
χτούν να απαντήσουν σε αποστομώνουν: Αν οι πόροι του κόμμα-
τος δεν είναι φανεροί, θα είναι κρυφοί. Ή, αν ο βουλευτής 
δεν αμείβεται αξιοπρεπώς θα είναι ευάλωτος σε χρηματισμό. 
Ομολογία. Αν δεν τα παίρνουν από το κράτος, «κινδυνεύουμε;» να τα 
πάρουν από αλλού!!!! Σε τέτοιο κυνισμό και ανοησία σηκώνεις τα 
χέρια ψηλά. Αλλά ας το προχωρήσουμε λιγάκι:

Στο κόμμα, στο συνδικάτο, σταδιακά διαμορφώνεται ένας εσωτε-
ρικός διαχωρισμός, μια ιεραρχία. Απ’ τη μια η ηγετική μειοψηφία 
και απ’ την άλλη μια ποδηγετούμενη πλειοψηφία, λέει ο Ρ. Μίχελς 
(για τα εργατο-σοσιαλιστικά κόμματα). Αυτό δεν εξηγείται με λογι-
κές κοινωνικής βιολογίας· ότι οι λίγοι υπερισχύουν των πολλών γιατί 
δήθεν είναι προικισμένοι με ορισμένα κληρονομημένα χαρίσματα, 
όπως υπέρμετρη ευφυΐα κά. Οι άνθρωποι δεν χωρίζονται ανάμεσα 
σε εκείνους που γεννιούνται να διατάζουν και σε εκείνους που γεν-
νιούνται να υπακούουν, αλλά ανάμεσα σε εκείνους που μαθαίνουν 
να διατάζουν (λόγω κοινωνικής τάξης) και σε εκείνους που συνη-
θίζουν να υπακούουν. 

Η εσωτερική ιεραρχία στα κόμματα προκύπτει από τον καταμερι-
σμό εργασίας στο εσωτερικό τους και τη σταθερότητα αυτού του 
καταμερισμού. Κάποιοι ασχολούνται απερίσπαστοι με τα κομματι-
κά ζητήματα σχεδόν αποκλειστικά, σχεδόν επαγγελματικά οπότε 
ειδικεύονται. Άλλοι αποσπούνται από τα κομματικά καθήκοντα της 
ιεραρχίας για λόγους βιοποριστικούς και άλλους περισπασμούς της 
καθημερινής ζωής, οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα – ευκαιρία να 
μάθουν σε βάθος και να ειδικευτούν στα κομματικά ζητήματα. 
Έτσι οι πρώτοι, ακριβώς επειδή ειδικεύτηκαν ως επαγγελματικά 
στελέχη για τα σύνθετα, δύσκολα και δυσπρόσιτα θέματα (που είναι 
ή γίνονται τελικά δυσπρόσιτα για την πλειοψηφία), γίνονται απαραί-
τητοι. Όλοι αυτοί, προϊόντα διοικητικών και τεχνικών αναγκαιοτήτων, 
ενώ αρχικά τοποθετήθηκαν σε κάποιες θέσεις για να εκτελούν όσα 
αποφασίζει το σύνολο των μελών του κόμματος, στο τέλος δημεύ-
ουν την εξουσία του κόμματος και μετατρέπονται σε ηγεσία, σε μια 
ολιγαρχία. 

Στο τέλος, οργάνωση δεν είναι τα μέλη αλλά η ηγεσία που, 
από απλό μέσο για την επιδίωξη της δημοκρατίας, μεταβάλλεται σε 
αυτοσκοπό. Δηλαδή οι ηγέτες μεταβάλλονται σε ολιγαρχία σταδια-
κά και όχι γιατί εξαρχής εξυπηρετούν προσωπικές σκοπιμότητες και 
συμφέροντα. Ακολούθως λόγω των ηγετικών θέσεων που έχουν τα 
συμφέροντά τους γίνονται αντικειμενικά διακριτικά από αυτά της 
πλειοψηφίας των απλών μελών και συχνά δεν αφίστανται εκεί-
νων της αστικής τάξης ή των άλλων ηγεσιών με ό,τι αυτό σημαίνει. 
Όσο σχετικά και αν είναι, η εμπειρία με τους επαγγελματίες πολιτι-
κούς διαψεύδει πλήρως τον Μίχελς;

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
gourdoukisilias@yahoo.com

Η Πάρος
στο Βερολίνο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμμετο-
χή της Πάρου στη διεθνή έκθεση τουρισμού 
ITB στις Βερολίνο, από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου 
2013, στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου 
Πάρου, για την προβολή του νησιού. 

Κατά την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποι-
ήθηκαν αρκετές προγραμματισμένες συναντή-
σεις με επαγγελματίες, των οποίων, τα στοιχεία 
ήδη έχουν σταλεί στους επαγγελματίες του νη-
σιού για αξιοποίηση. 

Εκπρόσωπος του Δήμου Πάρου, ήταν ο κ. 
Γιώργος Μπαφίτης, πρόεδρος της Ένωσης Ξε-
νοδόχων και μέλος της Επιτροπής Τουριστικής 
προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου, ενώ το 
παρόν έδωσε και ο κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, 
τουριστικός πράκτορας και μέλος επίσης, της 
ίδιας επιτροπής. Η επισκεψιμότητα στο σταντ 

της Πάρου ήταν πολύ μεγάλη και το κλίμα κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης ήταν πολύ θετικό. Όλα 
τα μηνύματα δείχνουν αύξηση των αφίξεων για 
την ερχόμενη τουριστική περίοδο. 

Τέλος, σε ανακοίνωσή της η τουριστική επι-
τροπή τονίζει: «O Δήμος Πάρου και η Επιτροπή 
Τουριστικής Προβολής, θα συνεχίσει δυναμικά 
να δίνει το παρόν εντός και εκτός Ελλάδας με 
στόχο την καλύτερη, δυνατή προβολή του νη-
σιού, και των προϊόντων του έτσι ώστε να κερ-
δίσει την θέση που αξίζει στον Παγκόσμιο του-
ριστικό χάρτη».
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Συγκέντρωση 
ΚΕΠ-ΟΣΑ
στη Νάουσα

Την Κυριακή 16 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η πρώ-
τη ανοιχτή συνάντηση της ΚΕΠ-ΟΣΑ, με τους πολίτες 
της Νάουσας.

Παρουσιάστηκαν, από τα μέλη της κίνησης οι βασικές 
αρχές λειτουργίας της, που συνοψίζονται στις αρχές της 
άμεσης δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών 
στη λήψη των αποφάσεων. 

Ακόμα, έγινε διεξοδική συζήτηση πάνω στα θέματα 
της λειτουργίας του Δήμου με ανοιχτές δημοκρατικές 
διαδικασίες και τη δέσμευση της ΚΕΠ-ΟΣΑ, όπου οι συ-
νελεύσεις των πολιτών θα δεσμεύουν το δήμαρχο και 
το δημοτικό συμβούλιο και δεν θα έχουν «διακοσμητι-
κή» θέση. Ταυτόχρονα διευκρινίστηκε η θέση της κίνη-
σης για τις αποφάσεις των τοπικών και δημοτικών κοι-
νοτήτων που, για τα τοπικά θέματα αρμοδιότητας τους 
που θα είναι δεσμευτικές για το δημοτικό συμβούλιο.

Σε δελτίο της ΚΕΠ-ΟΣΑ, σημειώνεται μεταξύ άλλων 
για την παραπάνω συνάντηση: «[…] Έγιναν σαφείς οι θέ-
σεις της ΚΕΠ-ΟΣΑ που είναι ενάντια στο Δημαρχοκεντρι-
κό Μοντέλο διαχείρησης του Δημοτικών Ζητημάτων, κα-
θώς είναι αδιαπραγμάτευτη η  θέση μας ότι οι αποφάσεις 
πρέπει να παίρνονται από τους Πολίτες και όχι από πάγια 
εξουσιοδότηση. Οι Λαϊκές Συνελεύσεις με αποφασιστική 
και όχι απλά γνωμοδοτική αρμοδιότητα πρέπει να απο-
τελέσουν τον κύριο άξονα στη λειτουργία του Δήμου και 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγινε διεξοδική συζήτηση 
με τους παρευρισκόμενους, καταγράφηκαν οι προτάσεις 
και οι επισημάνσεις τους, και επισημάνθηκε ότι σύντομα 
θα πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση όπου θα παρου-
σιαστούν οι θέσεις της Κίνησης που θα προκύψουν από 
τις Ανοιχτές Συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε 
όλα τα Χωριά και τη Παροικία».

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ανακοινώ-
θηκαν και τα ονόματα των πρώτων υποψηφίων από 
τη Νάουσα, που σύντομα θα συμπληρωθούν και από 
τις υποψηφιότητες που θα προκύψουν από τη δημόσια 
συζήτηση και διαβούλευση πάνω στις θέσεις της ΚΕΠ-
ΟΣΑ. Οι Ναουσαίοι υποψήφιοι πού ανακοινώθηκαν 
είναι: Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός, Βελέντζας Στα-
μάτης, Βολοσυράκης Νίκος, Δεβελίογλου Τάσος, Θεο-
φίλης Κώστας, Καφφάτος Δημήτρης, Λαχταρίδης Μά-
κης, Ρούσσος Κώστας του Γιώργη, Σπύρου Παναγιώτης 
του Νίκου και Ταντάνης Γιώργος του Λογγίνου.

Ο αποσυντονισμός 
του Συντονιστικού

Από τον κ. Θεόδωρο Μαλάμο, η εφημερίδα μας έλαβε 
την παρακάτω επιστολή σχετικά με συνεδρίαση του Συ-
ντονιστικού φορέων για την υγεία.

Η επιστολή του κ. Μαλάμου, με τίτλο: «ο αποσυντο-
νισμός του συντονιστικού για την υγεία», έχει ως εξής:

«Πήγα να παρακολουθήσω την συνεδρίαση του συ-
ντονιστικού για την υγεία, ώστε να ενημερωθώ για τις 
περαιτέρω δράσεις. 

Αντί αυτού ήμουν μάρτυρας, όπως και άλλοι συμπο-
λίτες μου, εκτόξευσης κατηγοριών και υπονοούμενων 
εναντίον  της τουριστικής επιτροπής, άρα και όλων των 
επαγγελματιών στον κλάδο του τουρισμού αφού εκπρο-
σωπούνται στην επιτροπή αυτή. Και όλα αυτά, επειδή 
παρερμήνευσαν απόφαση της, η οποία έλεγε να αλλά-
ξουν οι μορφές του αγώνα και όχι να υποσταλεί η ση-
μαία του αγώνα, όπως θέλησαν να καταλάβουν παρά τις 
συνεχόμενες διευκρινήσεις από την πρόεδρο της τουρ. 
Επιτροπής και άλλους παρευρισκόμενους επαγγελματί-
ες του κλάδου. Γιατί άραγε; Ποιος ο σκοπός τους; Είμαι 
και εγώ επαγγελματίας στον τομέα του τουρισμού από 
το 1983, έχοντας σπουδάσει το αντικείμενο (απόφοι-
τος Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) και πατέρας ανήλικου παιδιού. Ήμουν 
παρόν σε όλες τις κινητοποιήσεις για το κέντρο υγείας 
από την εποχή των 200 ατόμων στις συγκεντρώσεις έως 
και σήμερα. Έκλεινα το κατάστημά μου πάντα στο βωμό 
μιας καλύτερης υγείας. Γι’ αυτό δεν δέχομαι από τον κ. 
Δαβανέλο, μέλος του συντονιστικού και 2-3 άλλα μέλη 

να με κατηγορούν, (κατηγορώντας την τουριστική επι-
τροπή δηλαδή όλους τους εκπροσώπους των φορέων 
Τουρισμού που την απαρτίζουν, θεωρώ ότι κατηγορούν 
όλους αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό και εί-
ναι περισσότεροι από το 70% των Παριανών). Θεωρώ 
απαράδεκτο επί 3 ώρες χθες, στη συνεδρίαση του συ-
ντονιστικού να συζητούν με ένταση και να μαλώνουν για 
θέματα που δεν έχουν να κάνουν με την υγεία, αλλά με 
το ποιος θα φανεί περισσότερο από τον άλλο. Γιατί; Γιατί 
έπεσε μια άλλη πρόταση, από ένα συλλογικό φορέα, στο 
τραπέζι του διαλόγου του αρμόδιου οργάνου, δηλ. του 
Συντονιστικού.  

Κύριοι του Συντονιστικού, και φυσικά δεν αναφέρομαι 
σε όλους, σοβαρευτείτε, φτάνει πια, μην αποσυντονίζε-
τε τον αγώνα για την υγεία, μην τον καπηλεύεστε. Μη 
μας απογοητεύετε. Αρκετούς καπηλευτές έχουμε στην 
πολιτική σκηνή, δεν χρειαζόμαστε άλλους. Ας προσεγ-
γίσουμε το πρόβλημά μας και ας σκεφτούμε όλοι μαζί 
αδελφωμένα και αγαπημένα να βρούμε λύσεις, προς 
το συμφέρον μας, προς το συμφέρον των Παριανών. 
Θα μπορούσα και εγώ να σας κατηγορήσω για ολιγω-
ρία κύριοι του συντονιστικού, διότι έως τώρα δεν αξι-
οποιήσατε τις 5.500 υπογραφές και την πορεία στο λι-
μάνι. Αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα, δεν θα μας φέρει 
γιατρούς. Γι’ αυτό, ας ενωθούμε, ας συντονιστούμε, ας 
παλέψουμε και με άλλους τρόπους, χθες υπήρξαν κά-
ποιες προτάσεις και από επαγγελματίες του τουρισμού. 
Κάντε ουσιαστικό και αντικειμενικό διάλογο, δε χωράνε 
μικροπρέπειες, μικροκομματικά συμφέροντα σ’ αυτό το 
σοβαρό θέμα. Ας βγάλουμε τις παρωπίδες και τις ατελεί-
ωτες συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα. Λόγια σταράτα και 
συμπυκνωμένα. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΑΝΙΔΙΟΤΕ-
ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΔΡΑΣΗ».

«Φωνές» κρουστών
Ένα παραδοσιακό χορόδραμα, υπό τον τίτλο «Φωνές 

Κρουστών», είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
οι θεατές που ανταποκρίθηκαν στο ανοιξιάτικο κάλεσμα 
του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, στην αίθουσα του 
ΑΜΕΣ «Νηρέας», στις 15 Μαρτίου 2014. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εκδήλωσης ήταν ότι 
όλα τα τραγούδια και οι χοροί αποδόθηκαν μόνο με τη 
συνοδεία κρουστών και φωνής, ενώ δεν ακολουθή-
θηκε το μοντέλο της παρουσίασης ανά περιοχή, αλλά 
βάσει θεματολογίας, με ενότητες όπως «Έρωτας», 
«Μάνα», «Ξενιτιά».

Λιτή ήταν γενικότερα η παράσταση, χωρίς σκηνικά 
αλλά με έμφαση στους φωτισμούς, και με τους χορευτές 
ντυμένους σε ουδέτερα χρώματα και όχι με παραδοσι-
ακές φορεσιές. Διέθετε όμως ποικιλία, γρήγορο ρυθμό 
και πολλές εναλλαγές, για τις ανάγκες των οποίων ανέ-
βηκαν στη σκηνή μέλη από όλες τις ομάδες του ομίλου. 
Μουσική έπαιξαν και τραγούδησαν οι Γιάννης Γευγελής, 
Γιάννης Κρητικός, Βούλα Κρητικού, Ιωάννα Χρυσαν-
θοπούλου και Μαρουσώ Κονταράτου. Τους χορούς 

δίδαξαν οι Ελένη Τριώ-
δα, Μπάμπης Τσιράκης, 
Σταματίνα Τσουνάκη. Τη 
σκηνοθεσία έκαναν ο 
Παναγιώτης Σπύρου και 
η Ελ. Τριώδα. Αφηγήτρια 
ήταν η Χρυσούλα Κοσμά. 
Τον ήχο επιμελήθηκε ο 
Κωνσταντίνος Κοπιτό-
πουλος και το φωτισμό ο 
Π. Σπύρου και ο Θάνος Μουτόπουλος. Η Στ. Τσουνάκη 
φιλοτέχνησε την αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλω-
σης. Οι «Φωνές Κρουστών», αν και ήταν τρόπο τινά ένα 
πείραμα εκ μέρους του ΧΟΝ, συγκίνησαν και ενθουσί-
ασαν τους παρευρισκόμενους θεατές, που συμμετείχαν 
ένθερμα. Μεταξύ τους βρίσκονταν ο Δήμαρχος Πάρου 
κ. Χρήστος Βλαχογιάνης και εκπρόσωποι τοπικών φο-
ρέων και συλλόγων. Αρκετοί ήταν εκείνοι που εξέφρα-
σαν την επιθυμία η παράσταση να παρουσιαστεί και 
πάλι, ώστε ακόμα περισσότεροι να έχουν την ευκαιρία 
να την απολαύσουν. 

Ο Όμιλος ευχαριστεί τον κόσμο του νησιού που αντα-
ποκρίθηκε και σε αυτό το κάλεσμα και υπόσχεται ανά-
λογες δραστηριότητες και στο μέλλον.

Και το όνομα… 
«ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

Ένας ακόμα νέος δημοτικός συνδυασμός ιδρύθηκε 
προ ημερών προκειμένου να διεκδικήσει την ψήφο των 
συμπατριωτών μας. Επικεφαλής του νέου δημοτικού 
συνδυασμού είναι ο κ. Γιάννης Μαούνης, πρώην Νο-
μαρχιακός σύμβουλος Κυκλάδων.

Ο νέος δημοτικός συνδυασμός έχει την ονομασία 
«Πάρος Νέα Πνοή» και έδωσε στη δημοσιότητα την 
ιδρυτική διακήρυξη αρχών και θέσεων του. Μεταξύ άλ-
λων στην ιδρυτική διακήρυξη αναφέρεται:

«[…] Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με 
προτεραιότητα στους νέους, που με κοινωνικές δράσεις 
έχουν προβάλει ιδέες, λύσεις και προτάσεις στην κατεύ-
θυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του νησιού, βυθίστη-
καν στο τέλμα της πολίτικης των στενών οριζόντων. Το 
σώμα που θα στελεχώσει και θα διαμορφώσει τους όρους 
των κρίσιμων αποφάσεων και έργων οφείλει πρωτί-

στως να στηρι-
χτεί σε αυτό το 
δυναμικό. Για να 
διασφαλιστεί ένα 
τέτοιο συμπαγές 
σώμα, στα παρα-
πάνω ζητούμενα, 
καλούμε όλους τους συμπολίτες να τολμήσουν οι ίδιοι 
να συνδιαμορφώσουμε αυτό που οραματίζονται για τον 
τόπο… Η συμφωνία στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες εί-
ναι ο συνδετικός κρίκος που μας ενώνει και δημιουργεί 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις συναντίληψης και συν-
δημιουργίας. Η σύνθεση του κρίκου σφυρηλατείται στις 
συγκροτημένες διαπιστώσεις των αιτιών της ζοφερής 
κατάστασης που έχει περιέλθει το νησί και συγκροτούν 
τη νέα μέρα με προτάσεις και στόχους που οδηγούν σε 
ανάταση και ανάπτυξη».

Ακόμα, ο νέος δημοτικός συνδυασμός το περασμένο 
Σάββατο 15 Μαρτίου, πραγματοποίησε συγκέντρωση 
στο Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών, ενώπιον περίπου 40 
ατόμων. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο επικεφαλής του 
συνδυασμού και υποψήφιος Δήμαρχος Πάρου, κ. Γιάν-
νης Μαούνης.

Αναζήτηση
συνεργατών

Η Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Κυκλάδων, ανακοίνωσε ότι 
όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως ιδιώτες συ-
νεργάτες στις διενεργούμενες απογραφές και στατιστι-
κές εργασίες, μπορούν να εγγραφούν με ηλεκτρονική 
αίτηση έως τις 5 Απριλίου 2014.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ιδιώτες και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλά-
χιστον απόφοιτοι εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου, ηλι-
κίας από 21 έως 69 ετών. Οι υπάλληλοι (μόνιμοι και με 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) Δημοσίων Υπη-
ρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α και λοιπών Δημοσίων Οργανι-
σμών, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης. Έργο του 
ιδιώτη συνεργάτη είναι η συλλογή στατιστικών στοιχεί-
ων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η εργασία εκτελεί-
ται εκτός γραφείου, κυρίως με προσωπικές συνεντεύ-
ξεις, χωρίς υποχρέωση τήρησης ωραρίου εργασίας. Η 
απασχόληση αυτή, δεν αποτελεί εξαρτημένη εργασία 
ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης για όσους πα-
ράλληλα εργάζονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Στατιστικής 
Νομού Κυκλάδων στα τηλέφωνα 22810-82332, 22810-
85134, και 22810-85129.
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Γρηγορία τέλος!
Έτσι κι αλλιώς ήταν απούσα…

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου Πάρου και του δημο-
τικού συνδυασμού «Πάρος-ΑΞΙΑ», με επιστολή της στις 17 Μαρτίου, δημοσιοποίησε 
την απόφασή της να μη μετέχει στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Η επιστολή της κ. Γρ. Πρωτολάτη, έχει ως εξής:
«Στην εκλογολογία που αναπτύχθηκε τους τελευταίους μήνες, όπως ήταν φυσικό το 

όνομά μου «ακούστηκε» μεταξύ των πιθανών υποψηφίων Δημάρχων, αφού εκπρο-
σωπώ ως επικεφαλής την Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ, που ο λαός 
της Πάρου στις εκλογές του 2010 της ανέθεσε τον ρόλο της μείζονος αντιπολίτευσης.

Μερικοί παλιοί και νέοι φίλοι μου ενίσχυσαν την διάθεση να εξετάσω και πάλι την 
προοπτική για να κατέλθουμε για δεύτερη φορά στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. 
Έβαλα όμως στον εαυτό μου κατ’ αρχήν και στη συνέχεια στον πυρήνα των μελών, βα-
σικές προϋποθέσεις κάτω απ’ τις οποίες θα επιδιώκαμε για δεύτερη φορά ένα τέτοιο 
εγχείρημα. Οι προϋποθέσεις αυτές, δεν τελεσφόρησαν.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο νησί μας περί των υπό διαμόρφωση πολι-
τικών σχημάτων ανάδειξε ποικίλους υποψήφιους Δημάρχους και όχι συγκεκριμένες 
πολιτικές για τον τόπο μας, ανέπτυξε τις ομάδες μικροπολιτικής και όχι τις ομάδες 
εργασίας, εστίασε στην αριθμητική υπεροχή και όχι στην ποιοτική ανωτερότητα, γι-
γάντωσε την συνένωση των μέσων και όχι την ιεράρχηση σκοπών και στόχων για την 

επίλυση προβλημάτων του δήμου μας.
Με αυτά τα δεδομένα και μετά από σχετική διαβούλευση καταλήξαμε στην παρακά-

τω απόφαση:
Δεν συμμετέχουμε ως παράταξη ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ στις δημοτικές εκλογές.
Έκρινα αναγκαίο να προβώ στην ανωτέρω δήλωση για να γνωστοποιήσω στους 

ανώνυμους φίλους την απόφασή μας, ευελπιστώντας παράλληλα να σταματήσουν οι 
ψίθυροι, οι ερμηνείες και τα σχόλια για ξεκάθαρες θέσεις ανθρώπων που στο σύνολό 
τους από το 2010 αγωνίστηκαν με συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους, στο 
πλαίσιο που ο θεσμικός τους ρόλος επέτρεπε, αυτό της αντιπολίτευσης του Δήμου 
Πάρου. 

Όλο αυτό το διάστημα τιμήσαμε την ψήφο των συμπολιτών μας κάνοντας εποικοδο-
μητική και όχι στείρα αντιπολίτευση, μετέχοντας ανελλιπώς στις διαδικασίες, υποβάλ-
λοντας τις δικές μας προτάσεις και αρθρώνοντας το δικό μας ξεκάθαρο, ακομμάτιστο, 
αυτοδιοικητικό λόγο για όλα τα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας.

Ως επικεφαλής της ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ θα ήθελα από βάθους καρδιάς να ευχαριστήσω 
θερμά τους συνεργάτες μας και όλους όσοι στελέχωσαν το δημοτικό μας συνδυασμό, 
καθώς και τους δημότες και φίλους μου οι οποίοι όχι μόνο στήριξαν τις προσπάθειές 
μας αλλά και εμένα προσωπικά με τίμησαν στις εκλογές με την ψήφο τους όλα αυτά τα 
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χρόνια και όχι μόνο.
Παραμένω ενεργή πολιτικά και υπόσχομαι ότι θα 

βρεθούμε μαζί σε κοινούς αγώνες στο άμεσο μέλ-
λον για τον τόπο μας. 

Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ».

Το παρασκήνιο της φυγής…

Η Γρ. Πρωτολάτη, ήταν ολοφάνερο ότι το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα δεν «τραβούσε» με τίποτα. 

Παρά τις γνωστές της λεκτικές ακρότητες και 
τα γεμάτα υπερβολές λόγια της ήταν γνωστό ότι 
καθημερινά «έξυνε» πολιτικό πάτο. Ακόμα, δίχως 
υπερβολή, στην παράταξή της είχε μείνει σχεδόν 
μόνη και με μόνο ουσιαστικό σύμμαχο το δημοτι-
κό σύμβουλο, κ. Αγ. Πατέλη, ο οποίος και αυτός, 
μη έχοντας πολιτική πείρα –σχεδόν καθημερινά- 
έπεφτε και σε μεγαλύτερα λάθη. Τα στελέχη του 
συνδυασμού της έπαιρναν αποστάσεις από την 
επικεφαλής, ενώ η ίδια καθημερινά αποδείκνυε ότι 
λάμβανε τις αποφάσεις είτε μόνη της είτε συζητώ-
ντας το πολύ με 2-3 ανθρώπους.

Φθάνοντας όλο και περισσότερο προς την τελική 
ευθεία για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 
ήταν σαφές πως δεν έπειθε λέγοντας: «έχω έτοι-
μο συνδυασμό», ή «την επόμενη βδομάδα κάνουμε 
ανακοίνωση για το νέο μας ξεκίνημα». Τα εναπομεί-
ναντα στελέχη και φίλοι της έβλεπαν καθημερινά 
ότι τα περιθώρια στενεύουν και έτσι, της έθεσαν 
χρονικό ορίζοντα τελικών αποφάσεων. Ως λέγεται, 
της είχαν θέσει ως καταληκτική ημερομηνία την 
25η Μαρτίου 2014. Τελικά, αυτή η ημερομηνία δεν 
χρειάστηκε, καθώς τις αποφάσεις τις είχε λάβει η 
κ. Πρωτολάτη πολύ-πολύ νωρίτερα. Απλά, για μία 
ακόμα φορά θέλησε να εξαντλήσει τα περιθώρια 
πιστεύοντας στο εξ ουρανού θαύμα… Κάτι τέτοιο όμως, δεν έγινε ποτέ. Έτσι, με μία 
ανακοίνωση άνευρη και δίχως καμία πολιτική αξία, το μόνο που προσπάθησε να πει 
ήταν για μία φορά ακόμα, για τον εαυτό της! Με έκπληξη όλοι διάβασαν: «Παραμένω 
ενεργή πολιτικά και υπόσχομαι ότι θα βρεθούμε μαζί σε κοινούς αγώνες στο άμεσο 
μέλλον για τον τόπο μας». Η κ. Πρωτολάτη, στο ακροτελεύτιο άρθρο της αποχώρησής 
της από την ενεργό αυτοδιοικητική ζωή του νησιού μας σκέφθηκε το πολιτικό της 
μέλλον και μόνο! Έτσι, εκτός από απούσα στην αυτοδιοικητική ζωή του τόπου 
έγινε και απούσα στη λογική του μέσου πολίτη. Αντί δηλαδή, να αρκεστεί στο «θα 
είμαι παρούσα σε ό,τι μου ζητηθεί για το καλό του τόπου», σκέφθηκε το πολιτικό της 
μέλλον… Μόνο που τα καθρεφτάκια δεν φθάνουν πια για τους ιθαγενείς…

Η πορεία της καθόδου

Η κ. Πρωτολάτη στις εκλογές του 2010 έφθασε πολύ κοντά στο να κερδίσει τις 
εκλογές. Πως όμως από το 40% εκείνων των εκλογών η επικεφαλής της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης έφθασε στο σημείο να μην μπορεί να μαζέψει δίπλα της, το 2014, 
ούτε τον ελάχιστο αριθμό υποψηφιοτήτων για να δημιουργήσει και πάλι συνδυασμό;

Πολύ απλά, η κ. Πρωτολάτη, από την πρώτη κιόλας στιγμή στα νέα της καθήκοντα 
ως δημοτική σύμβουλος, δεν ήταν ποτέ κοντά στα προβλήματα του Παριανού πολίτη. 
Δεν είχε την παραμικρή επαφή με την καθημερινότητα του νησιού και ερχόταν κάθε 
όποτε είχε δημοτικά συμβούλια. Ενεργούσε ως τουρίστας του 15Αύγουστου… 
Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ οι φίλοι και τα στελέχη του συνδυασμού φώναζαν για 
την αναποτελεσματικότητα του Λιμενικού Ταμείου, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν 
γιατί «αναίμακτα» και ομόφωνα περνούσαν όλα τα θέματα του ΔΣ στο Ταμείο. Η απά-
ντηση είναι απλή. Εκπρόσωπος της «Πάρος-ΑΞΙΑ» στο ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου 
ήταν η ίδια η κ. Πρωτολάτη…

Η επικεφαλής του συνδυασμού κοίταξε πρώτα τη δική της δουλειά και έφυγε στην 
Αθήνα, προκειμένου να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής. 
Έτσι, στην Αθήνα, προσπαθούσε να στηρίξει τα συμφέροντας της «πράσινης» Περιφέ-
ρειας και των γνωστών πολιτικών από το ΠΑΣΟΚ και στην Πάρο που ερχόταν για τα 
δημοτικά συμβούλια προσπαθούσε να μιλήσει μία άλλη γλώσσα με ολίγον από αντι-
πολίτευση της κυβέρνησης και ολίγον από «αντιμνημονιακή» διάθεση. Μόνο, που η κ. 
Πρωτολάτη, ούτε μία φορά μέσα στο δημοτικό συμβούλιο δεν είπε κάτι που πραγμα-
τικά αποδείκνυε την αντιπολιτευτική τακτική της. Δεν έκανε ουδέποτε κριτική για τις 
αστοχίες που δημιουργήθηκαν με το νόμο «Καλλικράτης», δεν απέδειξε ποτέ ότι ήταν 
δίπλα στα προβλήματα της Παριανής κοινωνίας.

Ακόμα, είναι χαρακτηριστικό πως σε μία από τις αρχικές συναντήσεις για τη δημι-
ουργία του Συντονιστικού Φορέων για την Υγεία, η κ. Πρωτολάτη είχε εκφράσει την 
αντίθεσή της και είχε αποχωρήσει με «φωνακτό» τρόπο. Επίσης, η επικεφαλής της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης Δήμου Πάρου, συντά-
χθηκε απόλυτα επί μεγάλο χρονικό διάστημα με 
τους μετρημένους στα δάχτυλα αντιδρώντες για τη 
δημιουργία του νέου αεροδρομίου Πάρου. Θυμί-
ζουμε, πως η κ. Πρωτολάτη συντάχθηκε σε ευθεία 
γραμμή με όλους αυτούς που μιλούσαν για «λακ-
κούβα» και πως ακόμα, δε δέχθηκε να πάει στην 
έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
κατά την έναρξη των εργασιών για το νέο αερο-
δρόμιο. Κατηγόρησε τότε για λαϊκισμό όλους όσοι 
πίστεψαν σ’ αυτό το έργο…

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα ήταν η συμπεριφο-
ρά της προς όλους όσοι θεωρούσε πως δεν ήταν 
«δικοί» της. Έτσι, η κ. Πρωτολάτη άρχισε να μιλάει 
επιλεκτικά μόνο σ’ αυτούς που θεωρούσε «καλούς 
ψηφοφόρους». Όπου καλοί ψηφοφόροι ήταν όσοι 
της δήλωναν «πιστοί». Η συνέχεια γνωστή και τα 
παρατράγουδα πολλά.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παρατράγουδο ήταν η 
συμπεριφορά μελών του συνδυασμού της σε διά-
φορες επιτροπές του Δήμου και στις Τοπικές κοι-
νότητες. Ο συνδυασμός «Πάρος-ΑΞΙΑ», δεν ήταν 
ενιαίος πουθενά. Αφημένοι στην τύχη τους –ειδικά 
οι τοπικοί σύμβουλοι- δεν είχαν ποτέ ενημέρω-
ση από το συνδυασμό της για τα θέματα. Έτσι, το 
κάθε μέλος-παράγων του συνδυασμού, ψήφιζε 
σε κάθε επιτροπή ή σε κάθε κοινότητα αυτά που 
έφερνε ως εισήγηση η πλειοψηφία. Πραγματικά τα 
στελέχη της «Πάρος-ΑΞΙΑ», είναι άξια συγχαρητή-
ριων, αφού εδώ και τέσσερα χρόνια προσπαθούν 
για το καλύτερο μη έχοντας ποτέ την παραμικρή 
πληροφόρηση από το συνδυασμό τους. Βέβαια 
αυτό ίσως να ήταν και το καλύτερο που τους συνέ-
βη, αφού δεν παρασύρθηκαν ποτέ στις ακρότητες 
της επικεφαλής του συνδυασμού τους και ψήφιζαν 
κατά συνείδηση αυτό που πίστευαν πως ήταν για το 
συμφέρον του τόπου.

Όμως το μεγάλο «μπαμ» -ίσως και η αρχή του τέλους- δόθηκε από την παραίτηση 
του έως τότε δημοτικού συμβούλου κ. Ευρ. Ακάλεστου, στις 11/9/2013. Οι παρατη-
ρητές της τοπικής πολιτικής σκηνής κατανόησαν τότε πως στην επιστολή παραίτη-
σης Ακάλεστου, η πρόταση: «Η μέχρι σήμερα πορεία μου, στην προσωπική μου ζωή, 
όσο και στην ενασχόλησή μου με τα κοινά καθώς και οι κόκκινες διαχωριστικές 
γραμμές που έχω θέσει σαν άνθρωπος, δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω να 
διαπραγματεύομαι και να προσπαθώ να πείσω για τα αυτονόητα», άνοιγε τους 
ασκούς του Αιόλου για την καταιγίδα που θα ερχόταν. Μια καταιγίδα που δημιούργη-
σε χείμαρρο και παρέσυρε τους πάντες στο πέρασμά του.

Η Φ.τΠ. και η Πρωτολάτη

Η εφημερίδα μας, ειδικά με την ανάληψη των καθηκόντων αρχισυντάκτη, του υπο-
γράφοντα αυτό το κείμενο, προσπάθησε να ανοίξει κανάλι επικοινωνίας με την κ. Γρ. 
Πρωτολάτη, δίχως καμία μα καμία αντίδραση από τον εκδότη και εργοδότη 
μας.

Η ίδια ουδέποτε ανταποκρίθηκε σ’ αυτό, παρά του ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ αρνηθήκαμε να 
δημοσιεύσουμε δελτίο τύπου της παράταξής της και ΟΥΔΕΠΟΤΕ αρνηθήκαμε να δη-
μοσιεύσουμε προσωπικό αδημοσίευτο άρθρο μέλους του συνδυασμού της. Μετά 
απ’ όλα αυτά και τη ΔΩΡΕΑΝ προβολή των απόψεων του συνδυασμού της η κ. Γρ. 
Πρωτολάτη θεώρησε σωστό σε συνάντηση στελεχών της να προτείνει να «κοπεί» η 
εφημερίδα μας από τη δημόσια ενημέρωση προς τα ΜΜΕ! Αυτό, μόνο η κ. Πρω-
τολάτη μπορούσε να το σκεφθεί! Αληθώς! Ακόμα, η κ. Πρωτολάτη σε συζητήσεις 
της (δεκάδες μαρτυρίες) κατηγορούσε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς τα στελέχη 
της εφημερίδας μας.

Παρά ταύτα, η εφημερίδα μας της ζήτησε συνέντευξη το Δεκέμβριο του 2013 ώστε 
να παρουσιάσουμε τις θέσεις της –σε όση έκταση ήθελε- στο πρώτο φ. του 2014 
(τόσο δημοκρατικοί και τόσο απλόχεροι στις σχέσεις μας είμαστε). Η κ. Πρωτολάτη, 
ενώ αρχικά ήταν θετική, στη συνέχεια εξαφανίστηκε… Προφανώς φοβόταν την ερώ-
τηση «θα είσαστε υποψήφια το Μάιο του 2014;». Ίσως λοιπόν την απόφασή της για 
τη μη κάθοδό της στις εκλογές την είχε πάρει από τότε και απλά όπως γράψαμε πιο 
πάνω, να πίστευε στο εξ ουρανού θαύμα!

Η Πάρος και ιδιαίτερα οι νέες γενιές έχουν να κερδίσουν πολλά απ’ αυτή την από-
φαση της κ. Πρωτολάτη. Θα είναι παράδειγμα αποφυγής για την τοπική πολιτική σκη-
νή και πως ένας άνθρωπος, που παραλίγο να γίνει δήμαρχος, αυτοκατασράφηκε από 
τον χαρακτήρα που έδειξε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Νέο ΔΣ στα καφέ-
εστιατόρια

Ο σύλλογος καφέ/εστιατόρων Πάρου, μετά τις εκλο-
γές του συγκροτήθηκε σε σώμα. Το νέο ΔΣ έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Κουρκουλόπουλος Αναστάσιος (IVY) 
Αντιπρόεδρος: Παναγιωτίδης Δημήτριος (REPUBLIC)
Γραμματέας: Τσαντάνης Ιωάννης (YIANNIS)
Ταμίας: Τζόρτζης Νικόλαος (ΕΦΕΣΣΟΣ)
Μέλος: Πέικος Γεώργιος (ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ).

Η πρώτη ανακοίνωση

Το νέο ΔΣ του συλλόγου στην πρώτη ανακοίνωσή του 
απευθύνθηκε προς τα μέλη του. Η ανακοίνωση έχει ως 
εξής:

«Το νέο ΔΣ αντιλαμβανόμενο τις επικοινωνιακές αδυ-
ναμίες του συλλόγου προσπαθεί εκ νέου να συσπειρώσει 
τους επαγγελματίες του κλάδου προκειμένου να αποκτή-
σει τη συλλογικότητα  που χρειάζεται ώστε να διαπραγ-
ματευτεί δυναμικά με τις εκάστοτε αρχές προκειμένου να 
διαφυλάξει τα κοινά συμφέροντα και να προωθήσει τις 
δίκαιες απαιτήσεις των επαγγελματιών.

Τα νέα μέλη του ΔΣ ευχαριστούν τους ψηφίσαντες που 
τα ανέδειξαν και υπόσχονται ότι σε συνεργασία πάντα 
με την εμπειρία των παλαιοτέρων, αφουγκραζόμενο τις 
ανάγκες και τις ανησυχίες των συναδέλφων θα κινηθεί 
άμεσα και πολυμέτωπα προς όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, για την επαναδιαπραγμάτευση των θεμάτων που 
απασχολούν τον κλάδο, ΑΠΟ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ.

Ταυτόχρονα, δηλώνει έτοιμο και πρόθυμο να συζητή-
σει με όλους τους φορείς, επιτροπές, δημοτικές κινήσεις 
και υποψήφιες δημοτικές παρατάξεις πάνω στο κύριο 
θέμα της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και να στηρί-
ξει εμπράκτως οποιαδήποτε πρωτοβουλία -από όπου 
και να προέρχεται- που θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
επανατοποθέτηση της Πάρου στον παγκόσμιο τουριστικό 
χάρτη. Τέλος, το νεοεκλεγέν ΔΣ ευχαριστεί το απελθόν 
Συμβούλιο, τον πρώην πρόεδρο κ. Γιαννούλη Νίκο και 
ιδιαίτερα τον πρώην γραμματέα κ. Αποστολίδη Μένιο, 
του οποίου το έντυπο και ψηφιακό ιστορικό υλικό απο-
τελεί για εμάς πολύτιμη κληρονομιά και παρακαταθήκη.

Συνάδελφε επαγγελματία, οι δυσκολίες είναι κοινές 
και δεδομένες. Η κατακόρυφη πτώση του βιοτικού επί-
πεδου των Ελλήνων επισκεπτών, του βασικότερου ίσως  
πυλώνα του Παριανού τουρισμού, είναι πραγματικά κα-
ταιγιστική με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα για τις 
επιχειρήσεις αναψυχής-όπως οι δικές μας- να έχει περι-
οριστεί αισθητά. 

Η άγρια φορολόγηση επί δικαίων και αδίκων έχει ανη-
συχήσει το σύνολο των επιχειρηματιών όλων των κλά-
δων. Παράλληλα, ασταμάτητο κυνήγι όλων των δημοσί-
ων υπηρεσιών προς είσπραξη ανεξέλεγκτων και χωρίς 
αντίκρισμα εισφορών συνεχίζεται αμείωτο. ΙΚΑ, ΣΔΟΕ, 
ΣΕΠΕ, ΑΕΠΙ καθώς και σωρεία άλλων φορέων έρχεται 
να προστεθεί σε ΔΕΗ, ΕΕΤΗΔΕ, ΦΜΥ. Ταυτοχρόνως, Δη-
μοτικό και Λιμενικό ταμείο συνεχίζουν να βεβαιώνουν 
τέλη βασισμένα σε κύκλους εργασιών προηγούμενων 
δεκαετιών, οποία εν συνεχεία κατευθύνουν χωρίς δικό 
μας δικαίωμα παρέμβασης, σε έργα αορίστου χρόνου 
περαίωσης.

Συνάδελφε επαγγελματία, στη κοινή αυτή προ-
σπάθεια, καθίσταται απαραίτητη και η δική σου συμ-
μετοχή. Για το λόγο αυτό σε καλούμε, αν δεν είσαι 
ήδη μέλος του συλλόγου να εγγραφείς. Η διαδικα-
σία της εγγραφής είναι απλή και με το ελάχιστο δυ-
νατό κόστος. Το πλήθος και η συμμετοχή των μελών 
του συλλόγου καθορίζει και τη δυναμική του».

Σχολικός
Συνεταιρισμός

Στις 22 Αυγούστου 2013 ιδρύθηκε ο Σχολικός Συνε-
ταιρισμός με την επωνυμία «Σχολικός Μη Κερδοσκοπι-
κός Συνεταιρισμός Πρώτου (1ου) Δημοτικού Σχολείου 
Παροικίας Πάρου», με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα 
Παροικίας της Περιφερειακής Ενότητας Δήμου Πάρου, 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στις 
εγκαταστάσεις του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Σκοποί του Συνεταιρισμού είναι:
1. Να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών 

σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνερ-
γασίας και της κοινωνικής ευθύνης, στην ανάπτυξη της 
ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, 
καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής 
δραστηριότητας.

2. Να εξοικειωθούν οι μαθητές στο πνεύμα της αυ-
τοδιαχείρισης με την οικονομική τους δραστηριότητα, 
της κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής με τις ποικί-
λες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, οι οποίες επε-
κτείνονται στην έρευνα, στις πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις, στον καλλωπισμό του σχολείου και του 
περιβάλλοντα χώρου, στις εκδρομές, στις βιβλιοθήκες, 
σε κοινωφελή έργα και γενικότερα στην ανάπτυξη πρω-
τοβουλίας και στην εξοικείωση, στη συνεργασία και στη 
συλλογικότητα.

3. Ρητά συμφωνείται ότι όλα τα έσοδα του Σχολικού 
Μη Κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού θα διατίθενται απο-
κλειστικά και μόνο για την κάλυψη αναγκών του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Πάρου. Ενδεικτικά:

α) Τη δημιουργία και λειτουργία σχολικής βιβλιοθή-
κης.

β) Την οργάνωση σχολικών γιορτών, εκθέσεων, εκ-
δρομών.

γ) Την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδη-
λώσεων.

δ) Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών έργων κοινωνικής 
ανάπτυξης (αναδάσωση, προστασία μνημείων πολιτι-
σμού και δημιουργία έργων αναβάθμισης της ποιότητας 
ζωής τους).

ε) Την προμήθεια εξοπλισμού και άλλου υλικού για τις 
ανάγκες εκπαίδευσης των μελών του.

στ) Την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων στα πλαί-
σια της σχολικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, 
όπως χειροτεχνία, σχολικό κήπο, κυλικείο, έργα πολι-
τισμού.

ζ) Την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, που θα είναι 
σύμφωνη με τους σκοπούς του Σχολικού Μη Κερδο-
σκοπικού Συνεταιρισμού.

Τα αξιώ-
ματα του 
Δ.Σ. είναι:

- Ο Πρό-
ε δ ρ ο ς , 
που είναι ο 
Πρόεδρος 
του συλλό-
γου γονέ-
ων και κη-
δεμόνων

- Ο Αντι-
πρόεδρος, 
ο οποίος 
είναι ο εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων και 
συγκεκριμένα ο Διευθυντής του Σχολείου με αναπλη-
ρωτή του τον Γραμματέα των διδασκόντων.

- Ο Γραμματέας ο οποίος τηρεί το πρωτόκολλο και 
τους φακέλους εισερχομένων και εξερχομένων εγγρά-
φων υπό την επίβλεψη και επιμέλεια εκπροσώπου του 
συλλόγου διδασκόντων. Για το πρώτο Δ.Σ. ορίζεται ο 
Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

- Τριμελής διαχειριστική ομάδα, που αποτελείται από 
έναν μαθητή, τον συντονιστή εκπαιδευτικό και τον εκ-
πρόσωπο του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, η οποία ασκεί 
καθήκοντα ταμία (ο ταμίας του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων) και ρητά συμφωνείται ότι δικαιούται να 
ορίζει με απόφασή της ένα μέλος εκ των τριών ή άλλο 
τρίτο πρόσωπο να ενεργεί για λογαριασμό και κατ’ εντο-
λή τις διαχειριστικές πράξεις και οικονομικές συναλλα-
γές με τον Δήμο, τις Τράπεζες, την Οικονομική Υπηρεσία, 
ΔΕΚΟ, κλπ., στο πλαίσιο πάντα των εντολών και υπό το 
πρίσμα της ευχερέστερης δυνατής κίνησης κεφαλαίων 
υπέρ του συνεταιρισμού.

Ακόμα, είναι άξιο αναφοράς ότι για την ίδρυση και λει-
τουργία του κυλικείου του «Σχολικού Μη Κερδοσκοπι-
κού Συνεταιρισμού Πρώτου (1ου) Δημοτικού Σχολείου 
Παροικίας Πάρου» συνέβαλαν αμέριστα ευγενικοί χο-
ρηγοί, που έγινε ονομαστική αναφορά γι’ αυτούς, από 
τα παιδιά της Ε’ και Στ’ τάξης,

Η λειτουργία του κυλικείου γίνεται ως εξής: Καθημε-
ρινά, στις ώρες των διαλειμμάτων ένας γονέας από τον 
Σύλλογο Γονέων και δύο μαθητές της Ε’ ή της Στ’ ανα-
λαμβάνουν τις συναλλαγές του κυλικείου. 

Τα κέρδη από τα έσοδα του κυλικείου, βάση καταστα-
τικού, θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στις ανά-
γκες του σχολείου. Οι γονείς και τα παιδιά του σχολείου 
αγκάλιασαν το εγχείρημα αυτό και μαζί με την συμπα-
ράσταση του διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
και των καθηγητών η λειτουργία του γίνεται κάθε μέρα 
πιο εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα. Τέλος, όλοι όσοι συμ-
μετέχουν στο πρωτοποριακό εγχείρημα, ευχαριστούν 
ιδιαίτερα τους γονείς που συμμετέχουν εθελοντικά στο 
κυλικείο.
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Άνοιγμα
στην Κίνα!

Τη Κυριακή 16 Μαρτίου, στο Δημαρχείο Πάρου, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Πάρου, κ. 
Χρήστου Βλαχογιάννη, με τον αντιπρόεδρο του Ελληνο-
κινεζικού συνδέσμου, κ Λευτέρη Κόντο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η οργάνωση της φιλοξε-
νίας 100 περίπου Κινέζων πολιτών (50 ζευγαριών) -που 
θα συνοδεύονται από ΜΜΕ της Κίνας και της Ελλάδας- 
με στόχο την τέλεση των γάμων τους στο νησί μας. 

Η ενέργεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δρά-
σεων του Δήμου Πάρου, για την προβολή του νησιού 
στην Κινέζικη αγορά, αλλά και την ταυτόχρονη προώ-
θηση του γάμου ως εναλλακτική μορφή τουρισμού. Οι 
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Μάιο. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Κόντος ενημέ-
ρωσε τους παρευρισκομένους για τα αποτελέσματα της 
φιλοξενίας της Κινέζικης δημοσιογραφικής ομάδας, που 
επισκέφτηκε το νησί μας τον περασμένο Οκτώβριο, από 
την οποία προέκυψαν πολύ σημαντικά δημοσιεύματα 
και τηλεοπτικά αφιερώματα.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν ακόμη, η αντιδήμαρ-
χος και πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβο-
λής, κ. Μαρία Χανιώτη, ο τουριστικός πράκτορας και 
μέλος της τουριστικής επιτροπής, κ. Δημήτρης Πετρό-
πουλος, καθώς και ο οινοποιός, κ. Μανώλης Μωραίτης, 
ο οποίος συνόδευε τον κ. Κόντο.

Το «άνοιγμα» στην Κίνα

Τον περασμένο Οκτώβριο επισκέφθηκαν την Πάρο 
Κινέζοι δημοσιογράφοι (η Φ.τΠ. είχε για το θέμα παρου-
σιάσει ολοκληρωμένο ρεπορτάζ).

Στη συνέχεια, το περιοδικό «World Travel Magazine», 
την 1η Φεβρουαρίου (Πρωτοχρονιά των Κινέζων), έκα-
νε αφιέρωμα 90 σελίδων στη χώρα μας. Ιδιαίτερα σε 
τέσσερα νησιά (Πάρος, Σαντορίνη, Μύκονος, Μήλος). 
Σημειώνουμε ακόμα, πως οι δημοσιογράφοι που είχαν 
επισκεφθεί τα νησιά μας ετοίμασαν βίντεο το οποίο θα 
προβληθεί σε 24 κανάλια που καλύπτουν την επικρά-
τεια της Κίνας.

Ακόμα, οριστικοποιήθηκε προ ημερών η συμφωνία 
για φιλοξενία τριών ημερών, 30-50 ζευγαριών της Κί-
νας, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να επισημο-
ποιήσουν έτσι τον γάμο τους, όπως η κουλτούρα τους 
επιβάλει. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για τη φιλοξε-
νία είναι από 20 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2014.

Τέλος, τα ζευγάρια θα συνοδεύονται από τηλεοπτικά 
κανάλια, ώστε να γίνει η αποτύπωση των εκδηλώσεων 
και να προβληθούν στη χώρα τους για να γίνει προορι-
σμός των Κινέζων η Πάρος, για τους γάμους τους και 
όχι μόνο.

Μεγάλες
εκδηλώσεις
τον Απρίλιο

Ώθηση στη 
διεθνή προβο-
λή της Πάρου 
αναμένεται να 
δώσουν οι δυο 
από τις ση-
μαντικότερες 
ιστ ιοπλοϊκές 
διοργανώσεις, 
που θα φιλοξενηθούν τον Απρίλιο στο νησί μας.

Οι εκδηλώσεις του Δήμου Πάρου είναι σε συνεργασία 
με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και το Ναυτικό 
Όμιλο Πάρου.

Την αρχή θα κάνει η διοργάνωση του Match Race, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 11-13 Απριλίου, στο πλαίσιο 
του Hellenic Match Race Tour 2014, με σκάφη τύπου 
Beneteau 25. Ο συγκεκριμένος ιστιοπλοϊκός αγώνας θα 
καλυφθεί τηλεοπτικά από σημαντικά μέσα ενημέρωσης 
του εξωτερικού, ενώ θα λάβουν μέρος μεγάλα ονόμα-
τα του Ελληνικού αθλητισμού, όπως η Σοφία Μπεκα-
τόρου, ο Τάκης Μαντής και ο Στρατής Ανδρεάδης. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα άθλημα άκρως 
εντυπωσιακό, αφού το κοινό μπορεί παρακολουθήσει 
τις προσπάθειες των αθλητών από τις ειδικά διαμορφω-
μένες κερκίδες που θα τοποθετηθούν στην παραλία. Τη 
σκυτάλη στη συνέχεια θα λάβει το Πανελλήνιο Ιστιοπλο-
ϊκό Πρωτάθλημα, κατηγορίας σκαφών 420, στις 12-17 
Απριλίου,  με 40 περίπου πληρώματα απ’ όλη την  Ελλά-
δα. Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα επισκεφτούν την 
Πάρο πάνω από 80 αθλητές από όλη την Ελλάδα, αλλά 
και πολλοί φίλοι του αθλήματος και του νησιού.

Επικοινωνιακά οφέλη
Η μεγάλη εκδήλωση (Hellenic Match Racing Tour), 

θα συμπεριλαμβάνει 8 κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοΐας 
- skippers (Μπεκατώρου, Ανδρεάδης, Τσουλφάς, Μά-
ντης, Ταγαρόπουλος, Γιούρεκ, Κοντογιανοπούλου, Σπα-
νομανώλης), 5 σκάφη platu 25, ένα PRO (Race Offi  cer 
- Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνων), 4 Umpires (διαιτητές) 
και ένα Technical Supervisor (Τεχνικός διευθυντής).

Για την προβολή των αγώνων θα υπάρχει:
- Συνεργασία με τον ΕΟΤ και το διάσημο portal 

(visitgreece.gr), για προβολή των αγώνων στο διαδί-
κτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

- Παρουσίαση της διοργάνωσης στον Sport FM στη 
ζώνη 8.30-10.00 πμ

- Παρουσίαση της διοργάνωσης στο «Πρώτο Θέμα», 
στο ένθετο business sories.

- Δημιουργία website.
- Δημιουργία facebook page.
- promo video και δελτίο τύπου του αγώνα θα σταλεί 

σε TV, online media και εφημερίδες της Ελλάδας.
- promo video και press release για τα online sailing 

media του εξωτερικού.
- χορηγοί επικοινωνίας τηλεόρασης ΟΤΕ TV και ΣΚΑΙ 

(συμβόλαιο προς υπογραφή).
- χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνο και online SPORT 

FM (σε διαπραγμάτευση).
- χορηγός επικοινωνίας εφημερίδα και online ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΜΑ (σε διαπραγμάτευση).
Ακόμα, 
- daily video highlights και δελτία τύπου του αγώνα 

θα σταλούν σε TV, online media και εφημερίδες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ μετά το πέρας των 
αγώνων:

- ένα τηλεοπτικό επεισόδιο να προβληθεί από ΟΤΕ ΤV 
και ΣΚΑΙ (συμβόλαιο προς υπογραφή) και

- video highlights θα συμπεριληφθούν στα διεθνή 
προγράμματα INSIDE SAILING και WATER SPORTS 
WORLD, που προβάλλονται σε περισσότερες από 120 
χώρες.

Απλές και καθαρές 
κουβέντες...

Μας γνωρίζετε καλά. Δεν συ-
ναντηθήκαμε μαζί σας χθες. Γνω-
ριζόμαστε από παλιά, γιατί από πα-
λιά περπατάμε δίπλα - δίπλα στις 
κινητοποιήσεις. Μας ξέρετε τόσο 
από την παρουσία μας εδώ και 
χρόνια στα δημοτικά συμβούλια, 
όσο και από τη δράση μας στους 
συλλόγους, στα σωματεία και άλ-
λους φορείς του νησιού. Έχουμε 
δώσει σειρά κοινών αγώνων για πολλά προβλήματα 
που αφορούν και εσάς αλλά και ολόκληρο το νησί.

Τα προβλήματα δεν τα ανακαλύψαμε τώρα, δεν ευ-
αισθητοποιηθήκαμε και δεν αγωνιζόμαστε τώρα που 
πλησιάζουμε στις τοπικές εκλογές, δε σηκωθήκαμε 
τώρα από τον καναπέ για να σώσουμε το Δήμο Πάρου 
ή την Περιφέρεια.

Δεν συνηθίζουμε να σηκώνουμε σκόνη για το τίπο-
τα. Το γάντι στο κατεστημένο και στους εκπροσώπους 
της άρχουσας τάξης, το έχουμε πετάξει εδώ και χρόνια. 
Και αυτό ο παριανός λαός το γνωρίζει.

Η Λαϊκή Συσπείρωση δεν αποτελεί μια ακόμα δη-
μοτική κίνηση. Είναι «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ». Έχει και, 
τεκμηριωμένα, διαμορφώνει θέσεις για όλα. Δεν είναι 
και με τους «δύο κόσμους», ούτε υπεράνω αυτών. Έχει 
κάνει την επιλογή της. Είναι με τους εργάτες, υπάλλη-
λους, συνταξιούχους, τους άνεργους, τους νέους και τις 
νέες. Τους επαγγελματοβιοτέχνες και μικρεμπόρους, 
που τους συνθλίβουν οι τεράστιες αλυσίδες πολυκατα-
στημάτων και οι πολυεθνικές. Είναι με όλους εκείνους 
που «βγάζουν το ψωμί τους» κοπιαστικά και με ιδρώ-
τα. Άλλωστε κι εκείνοι που προεκλογικά καμώνονται 
πως είναι με όλους, λένε ψέματα για να αποκρύψουν 
με ποιον «κόσμο» θα είναι πραγματικά την επομένη των 
εκλογών. Πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία, να 
διαχωρίζεται ο κόσμος σε αριστερούς, σε δεξιούς, 
σε κεντρώους και σε οτιδήποτε άλλο.

Οι πολίτες είναι εργάτες. Είναι εργαζόµενοι. Είναι 
ψαράδες, µικροεπαγγελµατίες, νοικοκυρές που προ-
σπαθούν να φέρουν βόλτα το νοικοκυριό, συνταξιού-
χοι, άνεργοι νέοι που ψάχνουν για δουλειά. Όλοι αυτοί 
βιώνουν τα ίδια προβλήµατα.

Κοινωνική, ταξική είναι η διαφοροποίηση. Και 
αυτό δεν είναι ξύλινη γλώσσα. Αυτή είναι η αλή-
θεια. Είναι αυτό που καθηµερινά εισπράττουµε από 
τις συζητήσεις µε τους συµπολίτες µας. Αυτή είναι η 
πραγματική ζωή. Και γι’ αυτά τα προβλήµατα, πρέπει 
να αγωνιστούμε όσο το δυνατό περισσότεροι. Αυτό 
επιδιώκουμε. Να αλλάξει ο συσχετισµός δυνάµεων 
υπέρ των αδικηµένων, υπέρ των συµφερόντων των 
πολλών και τότε υπάρχει προοπτική. Στο ψηφοδέλτιό 
της Λαϊκής Συσπείρωσης έχουν θέση αυτοί που θέ-
λουν να ονοµάζονται κοµµουνιστές, αυτοί που ονοµά-
ζονται αριστεροί έχουν θέση, αυτοί που ονοµάζονται, 
όπως θέλουν, αυτοί που θέλουν να παραµείνουν όρθι-
οι, έχουν θέση, άσχετα τι ψήφισαν µέχρι σήµερα. Μας 
ξέρουν και τους ξέρουµε. Έχουµε αποδείξει, στην πρά-
ξη, ότι ενώνουµε και δεν χωρίζουµε.

Σε μας δεν έχουν θέση η διγλωσσία, το παρα-
σκήνιο, οι παραγοντισμοί και οι καριερίστικες νο-
οτροπίες. Δεν κοροϊδεύουμε και δεν κοροϊδευό-
μαστε. Απαντάµε µε καθαρές κουβέντες, αγωνιστική 
συνέπεια, τιµιότητα και ανιδιοτέλεια.

Η Λαϊκή Συσπείρωση, σαν όνομα και σαν ουσία, 
εμπνέει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ. ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΛΥΣΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ 
ΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΡΟΣ-
ΤΑΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΦΡΕΝΟ ΚΑΙ ΧΑΛΙΝΑΡΙ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΙ-
ΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Τοπικές ειδήσεις | Απόψεις



12 Μικρές αγγελίες

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού  από 60 
έως 150 τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000, 
πολύ µικρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 
6932285768 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), 
ενοικιάζεται επαγγελµατι-
κός χώρος, 190 τµ, πρώην 
εικαστικό εργαστήρι ∆ή-
µου. Τηλ.: 6972077052  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ), 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 
πλήρως επιπλωµένη.
Τηλ.: 6989871269

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙ-
Α), ενοικιάζεται ισόγειο 
2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-
τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 
2109631639, 6977785214 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 48 τµ, επιπλωµένο. 
Άριστη κατάσταση. Θέα θά-
λασσα, µεγάλες βεράντες, 
ελεύθερο internet. Με το 

χρόνο. Τηλ.: 6976433642, 
2284052655

ΣΩΤΗΡΕΣ (10 λεπτά από 
Παροικία), ενοικιάζεται 
ισόγεια κατοικία, 60 τµ, 
επιπλωµένη,  µε ψυγεί-
ο, πλυντήριο ρούχων, 
air-condition, ηλεκτρική 
κουζίνα, τζάκι, γκαράζ. Με 
κήπο και απεριόριστη θέα. 
Τηλ.: 6974457463 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 90τµ, µε 
2 υπνοδωµάτια, καλο-
ριφέρ, air-condition, 
ηµιεπιπλωµένη, βεράντες, 
καταπληκτική θέα. Τηλ.: 
6974811838 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 
Κέντρο Υγείας), ενοικιάζε-
ται χώρος 110 τµ (πρώην 
εστιατόριο «Νησιώτισσα»), 
κενός, για κάθε χρήση. 
Τηλ.: 6934179139 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοι-
κιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα 36 τµ., 200 
µέτρα από τη θάλασσα, µε 
θέα. Τιµή 180,00 ευρώ. 
Τηλ.: 6974601331 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2ο ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-
ΑΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή 
Αµπέλα, όπισθεν ΙΚΑ), ε-
νοικιάζεται 2άρι, 60 τµ, µε 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
6945867229

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

ΕΝΤΟΣ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ζητείται σπί-
τι προς ενοικίαση, για όλο 
το χρόνο, µε τρία ή τέσ-
σερα υπνοδωµάτια. Τηλ.: 
6972288829

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ευρύτερη 
περιοχή), ζητείται µονο-
κατοικία ή ισόγειο προς 
ενοικίαση, για µόνιµη 
κατοικία. Με δυο υπνο-
δωµάτια, 90 – 110 τµ. Τηλ.: 
6939629901

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, 

ζητείται προς αγορά µο-
νοκατοικία µε κήπο, όχι 
κολληµένη µε άλλο ακίνη-
το. Εγγυηµένη εχεµύθεια. 
Τηλ.: 6945169793

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ (Computer 
Science) αναλαµβάνει την 
εκπαίδευση σας στον µαγι-
κό κόσµο των computers. 
Ανεξαρτήτως ηλικίας. Τηλ.: 
6939584102, 6948626940, 
2284091332, 2284022379 

ΚΥΡΙΑ, 48 ετών, από Γε-
ωργία, νοσοκόµα, ζητεί 
εργασία για φύλαξη ηλικι-
ωµένων, ως εσωτερική. 
Τηλ.: 6998817070

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΤΟ KANALE’S 
ROOMS & SUITS, ζητεί 
receptionist, πρόγραµµα 
κρατήσεων, αγγλικά, ευ-
γενή άτοµα. Επιθυµητά 
γαλλικά. Αντίστοιχη εµπει-
ρία θα εκτιµηθεί. E-mail: 
kanalesu@otenet.gr, τηλ.: 
6937263928 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπει-
ρη καµαριέρα έως 30 
ετών και ρεσεψιονίστ (ά-
ριστα αγγλικά, γαλλικά 
και υπολογιστή). Απαραί-
τητη προϋπηρεσία. Τηλ.: 
6972601031 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται, 
από ξενοδοχείο στη Νάου-
σα. Τηλ.: 6976156084

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για κα-
τάστηµα στην Παροικία. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 
6974529581

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, µη κα-
πνιστές, ζητούνται, για 
εστιατόριο στην Πάρο και 
επίσης λαντζέρες. Τηλ.: 
2284023652

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ 
ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις 
Σωτήρες, ενοικιάζεται.
Τηλ.: 6934173780  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΣΟΥΒΛΙΑ, 
ενοικιάζεται beach-bar, 
καφέ-εστιατόριο, εξοπλι-
σµένο. Ιδιόκτητο parking. 
Τηλ.: 6974811838

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία Παροικίας Πάρου 
πωλείται, σε λειτουργία, 
µε πλήρη εξοπλισµό. Τηλ.: 
6946467908, 2284024507

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ SPEEDEX, µέλος 
των οµίλων FOURLIS & 
SFAKIANAKIS, ζητά συ-
νεργάτη (Franchisee) για 
την Πάρο και την Αντίπαρο. 
Για πληροφορίες: 
τηλ: 210-3407196, fax: 
2103407027, e-mail: 
network@speedex.gr

FORD RANGER πωλείται, 
µοντέλο 2001, τετράπορ-
το, 2.500 cc, turbo diesel, 
χρώµα ασηµί, προβολείς, 
σκαλοπάτια, cd player, σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6977205591 

Κ Α Ρ Α Μ Π Ι Ν Α 
REMINGTON sportsman 
πωλείται, και µπετονιέρα 
ηλεκτρική µισού σάκου. 
Τηλ.: 6977205591

JEEP SUZUKI JIMNY 
πωλείται, µοντέλο 2002, 
κυβικά 1.300, 4Χ4, µε ανοι-
γόµενη οροφή. Τιµή: 3.900 
ευρώ. Τηλ.: 6944449902

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ, 
διαµέρισµα 50 τµ µε βε-
ράντα 25 τµ, 3ου ορόφου, 
έτος κατασκευής Ιούνι-
ος 2008, ηλιακός, τέντες, 
δύο air-condition, ανταλ-
λάσσεται µε αντίστοιχο 
στη Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 
6977070546 (κος Γιώργος)  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ  

Ο Μπουτσέλης Παναγιώτης του Σταύρου και της 
Σταυρούλας, το γένος Τσιριγώτη, που γεννήθηκε 
στη Νίκαια Αττικής και κατοικεί στη Νίκαια Αττι-
κής, και η Ξανθίππη Βεντούδη του Ευάγγελου και 
της Βασιλικής, το γένος Βουτυρά, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στον Πειραιά, 
πρόκειται να παντρευτούν τον Ιούλιο στην Πάρο. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ 

ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του κυλικείου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικεί-

ου) 
Το Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας του ΓΕΛ 

Πάρου διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό δια-
γωνισμό ενσφραγίστων προσφορών για την 
εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκεί-
ου Πάρου. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο 
του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Πάρου στις 2 
Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
πμ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι να απευθύνονται στο σχολείο στις 
ώρες 8:30 μέχρι και 14:00 και στο τηλέφωνο 
2284021270.

Πάρος, 10-03-2014
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότη-

τας 
Καρποδίνης Ανδρεάς.  

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 29 Μαρτίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449
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με το φακό
 της 

Ορθοπεταλιές 
στον Κώστο

Ένας πανέμορφος αγώνας ορεινής πο-
δηλασίας (αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελί-
δα 14 της Φ.τΠ.), πραγματοποιήθηκε στις 
16 Μαρτίου, στον Κώστο.

Πενήντα αθλητές και αθλήτριες όλων 
των ηλικιών μετείχαν στον αγώνα ορει-
νής ποδηλασίας, που κερδίζει στο νησί 
μας όλο και περισσότερους φίλους.
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Χρυσά 
στο kick 
boxing

Στην διοργάνωση «Open 
Championship», που έγινε στο 
Περιστέρι, πήραν μέρος αθλη-
τές του τμήματος kick boxing 
από τη Νάουσα και το σύλλογο 
του κ. Γιώργου Ελευσινιώτη.

Ο Βασίλης Κατσούλας, κέρ-
δισε την 1η θέση στα +75κ. 
στο αγώνισμα kick light (15-17 
ετών) και ο Μάριος Τσορέι, κέρ-
δισε την 1η θέση, στο ίδιο αγώ-
νισμα, στα -75κ. (15-17 ετών).

Η σχολή karate και kick boxing του κ. Ελευσινιώτη, στη Νάουσα, βρίσκεται στον πρώτο χρόνο λειτουργίας 
της και οι ασκούμενοι άρχισαν ήδη να παίζουν αγώνες εκτός σχολής και να διακρίνονται. Τον περασμένο μήνα 
πήραν μέρος σε διασυλλογικούς αγώνες, στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, και εκεί ο Χρήστος Σκορδούλης βγήκε 
1ος στα -70κ. (15-17 ετών), ενώ ο Κώστας Ζώτος 1ος στα -65κ. (15-17 ετών). Στην ίδια διοργάνωση ο εκπαι-
δευτής κ. Ελευσινιώτης, πραγματοποίησε επίδειξη kobudo.

Αθλητικά Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Νίκη και fi nal 4
Εντυπωσιακή νίκη με 6-1 πέτυχαν οι Νέοι του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, εναντίον 

του Νηρέα, για τον Α’ όμιλο της ΕΠΣ Κυκλάδων.
Το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει εντυπωσιακό υπέρ της ομάδας της Παροικιάς, 

αλλά τα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν εντελώς διαφορετικά. Ο Νηρέας 
προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με το Ζουέλι και ο ΑΟΠ ισοφάρισε 1-1 στο 16ο λεπτό με το 
Νίκο Σκιαδά.

Στη συνέχεια –δίχως υπερβολή- ό,τι και αν έκαναν οι παίκτες του ΑΟΠ μέσα στο 
γήπεδο τους έπιανε και έτσι, οδηγηθήκαμε στο 6-1. Ο Κοσμάς Σαρρής στο 26ο και 27ο 
λεπτό έγραψε το 3-1 και ο Κρουσταλλάκης στο 30ο λεπτό έβαλε το τέταρτο γκολ για 
την ομάδα του. Ο Πρίφτης στο 48ο λεπτό, έγραψε το 5-1 και ο Ν. Σταθερός, στο 55ο 
λεπτό, το τελικό 6-1. Μετά τη νίκη αυτή ο ΑΟΠ προκρίθηκε για το fi nal 4 των νέων 
Κυκλάδων, που θα αναδείξει και τον πρωταθλητή του Νομού μας.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Λάμπρου, Κ.Π. Σαρρή, Ντόμπρη, Σάμιο, Σ. 
Σκιαδά, Σένκα, Κρουσταλλάκη, Κ. Σαρρή, Σταθερό, Κ. Σαρρή, Πρίφτη και Ν. Σκιαδά.

Ο Νηρέας ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Ρούσσο, Κοτσάρη, Τσούκε, Τσενάι, Τριπολι-
τσιώτη, Ντύσχι, Χασάνι, Ζουέλι, Τζανακόπουλο, Βιτζηλαίο και Ζυμπερί.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο κ. Γ. Κουζούμης, με βοηθούς τον κ. Β. Ρούσσο και την 
κ. Σ. Μαργαρίτη.

Τελική βαθμολογία Α’ ομίλου
1. Αίας Σύρου  19
2. ΑΟΠ            16
3. Πάγος          15
4. Νηρέας         6
5. ΑΟ Σύρου    3

Β’ φάση πρωταθλήματος
Για τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος ανδρών, που θα αναδείξει τον πρωτα-

θλητή Κυκλάδων, ο Αίας Σύρου νίκησε 2-0 τη Θύελλα Καμαρίου και ΑΟ Σύρου νίκησε 
με 2-1 τον Παμμηλιακό.

Βαθμολογία
1. Αίας Σύρου   6
2. ΑΟ Σύρου     6
3. Μήλος           0
4. Θύελλα          0
5. Πανθηραϊκός  0
ΣΗΜ: Παμμηλιακός και Πανθηραϊκός έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Ορεινή ποδηλασία
στον Κώστο

Την Κυριακή 16/3/2014 πραγματοποιήθηκε από την 
ΚΔΕΠΑΠ και τον Μ.Ε.Α.Σ. Κώστου, με την υποστήριξη 
του Αθλητικού Ποδηλατικού Ομίλου Πάρου, ο 2ος αγώ-
νας ορεινής ποδηλασίας (mountain bike), στον Κώστο.

Οι 50 περίπου ποδηλάτες όλων των ηλικιών από την 
Πάρο και τη γειτονική μας Νάξο απόλαυσαν μία πολύ 
όμορφη διαδρομή και στη συνέχεια τη θερμή υποδο-
χή και φιλοξενία από τους θεατές και τους φορείς του 
χωριού, στην κατάμεστη πλατεία του Κώστου. Πριν τον 
αγώνα οι μικροί φίλοι του ποδηλάτου 6-12 ετών πραγ-
ματοποίησαν τον γύρο του χωριού με τα ποδήλατά τους.

Σε ανακοίνωσή της η ΚΔΕΠΑΠ σημειώνει:
«Ευχαριστούμε θερμά τον συνδιοργανωτή μας ΜΕΑΣ 

ΚΩΣΤΟΥ, τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου, την Ε.Ο.Δ. Πα-
ράρτημα Κυκλάδων, το Κέντρο Υγείας Πάρου και προ-
σωπικά τον επιστημονικό διευθυντή κ. Βασίλη Πανα-
ρίτη, όπως και το ΕΚΑΒ, για την ιατρική κάλυψη του 
αγώνα. 

Επίσης, ευχαριστούμε από καρδιάς τον π. Νικόλαο 
Ανουσάκη, καθώς και  όλους τους εθελοντές, η βοή-
θεια των οποίων υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή 
διεξαγωγή της διοργάνωσης».

Κατάταξη αθλητών
7 χλμ. γυναικών
1. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 34:15
2. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 34:48
3. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 38:57
4. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 39:37

7 χλμ. ανδρών
1. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26:32
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26:32
3. ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 27:08
4. ΖΟΥΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 29:01
5. ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 30:02
6. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30:12
7. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30:23
8. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33:36
9. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33:49

14 χλμ. ανδρών
1. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34:07
2. ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 35:56
3. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 37:42
4. TUSHA AMARILDO 38:20
5. BROWN COLIN 39:04
6. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39:23
7. ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40:12
8. ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40:19
9. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42:24
10. ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 43:39
11. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 44:13

12. ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45:53
13. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 47:56
14. ΚΑΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48:23
15. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49:44
16. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 49:55
17. ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 50:43
18. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 52:14
19. ΣΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 54:05
20. ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 54:05
21. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 54:20
22. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 59:22
23. ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  59:22
24. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
25. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
26. ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -

Στο fi nal 4
οι έφηβοι 

Παρά την ήττα του στο ανοιχτό γήπεδο της Μάρπησσας, 
από τον Πανναξιακό, με 51-40, ο ΑΟΠ προκρίθηκε στο fi nal 
4 του πρωταθλήματος μπάσκετ νέων, της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ –που είχε κερδίσει με τέσσερις πόντους διαφορά 
στον πρώτο γύρο μέσα στη Νάξο- δεν μπόρεσε να κρατήσει 
τη διαφορά και να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου. 
Έτσι, ο ΑΟΠ σαν δεύτερος του ομίλου θα αντιμετωπίσει στο 
fi nal 4 τον ΑΟ Ερμούπολη, ενώ ο Πανναξιακός τον Περιστε-
ριώνα.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Θ. Καζακίδης), Ζουμής, Καπετανέας 9, Δεκα-

βάλας 14, Κονδύλης, Καλόγερος 6, Σιφναίος 5, Ανδρικό-
πουλος, Δούζας 6.

Πανναξιακός: (πρ. Π. Πολίτης), Ζαλώνης, Μαγκιώρος, 
Γ. Βάρσος 19, Γ. Βασιλάκης 10, Δαβιλάς, Α. Βάρσος 11, Δ. 
Βασιλάκης 3, Αρτσάνος 4, Π. Βασιλάκης, Μαργαρίτης, Βα-
θρακοκοίλης 4, Ποτικιάν.

Διαιτητές: Οι κ.κ. Παπαδημητρόπουλος και Κιουλάφας. 
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Βράβευση Σωτηρίου
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προπονητών Ιστιοπλοΐας, βράβευσε τον 

προπονητή του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, κ. Βασίλη Σωτηρίου, για τις 
καινοτόμες ιδέες του και την συμβολή του στην ανάδειξη του αθλή-
ματος.

Σε δελτίο τύπου του ΝΟΠ τονίζεται:
«Δεν περιμέναμε την βράβευση αυτή, για να νιώσουμε περήφανοι. 

Τα πραγματικά του βραβεία είναι όλες οι επιτυχίες των αθλητών μας, 
και η ανάδειξη του Ναυτικού Ομίλου της Πάρου, σ’ έναν πραγματικά 
αξιόμαχο και υπολογίσιμο όμιλο με Παγκόσμιες, Πανευρωπαϊκές και 
Πανελλήνιες διακρίσεις. Δεν είναι μόνο οι τόσες νίκες των αθλητών 
μας

Είμαστε υπερήφανοι για την τιμή της βράβευσης από συναδέλφους 
του. Γιατί ένα ακόμα μέλος της ομάδας, ή καλύτερα της οικογένειας του 
Ναυτικού Ομίλου Πάρου βραβεύεται. Επισφράγιση όλων αυτών είναι  
η γενικότερη εικόνα που αφήνουν τα «παιδιά» μας. Ήθος, σεμνότη-
τα και ευγενής άμιλλα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ίδιο και τους 
αθλητές. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ιδέες σου, την συμ-
βολή σου και την στήριξη σου. Για όλα όσα τόσο απλόχερα προσφέρεις 
στα παιδιά μας, στο νησί μας. Στο νησί σου».

Άλλες δραστηριότητες του ΝΟΠ
- Με επιτυχία διεξήχθη το 1ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας τριγώνου, στην 

περιοχή Λιβάδια, στις 22-23 Φεβρουαρίου 2014.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος οι αθλητές του ΝΟΠ που προπονούνται στα μονοθέσια 

σκάφη κατηγορίας Laser. Από τους συμμετέχοντες βραβεύτηκαν οι αθλητές που πή-
ραν τις πρώτες θέσεις ενώ οι υπόλοιποι πήραν αναμνηστικά διπλώματα.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Laser 4.7 (μονοθέσια)
1η θέση Βαλσαμής Μανώλης  
Laser Radial (διθέσια)
1η θέση Παπαδόπουλος Λουκάς - Παπάς Δημήτρης.
- Στον αγώνα Athens Eurolymp Week 2014 που διεξήχθη από τις 14 έως τις 20 

Μαρτίου 2014 στον κόλπο του Σαρωνικού υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας, ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε με τρία σκάφη διπλών πληρω-
μάτων τύπου «420». 

Ο ΝΟΠ έχει μπει δυναμικά στην κλάση επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό και 
σε υλικά, αφού μόλις πρόσφατα πριν τον αγώνα προχώρησε στην αγορά ενός νέου 
σκάφους «420». Η συμμετοχή της ομάδας εντάσσεται στην προετοιμασία για το επερ-
χόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της ίδιας κλάσης, που θα γίνει στην Πάρο 12-16 
Απρίλιου.

Οι αθλητές του ΝΟΠ κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις:
Πατέλης Νικόλαος-Δαφερέρας Γιώργος: 14η θέση
Θεοχαρίδη Βενετία-Γκόκα Αικατερίνη: 23η θέση
Μαθιέλλης Φίλιππος-Πιερτζοβάνης Νικόλαος: 25η θέση

Antiparos Ultra 100
Την Κυριακή 23 Μαρτίου θα διεξαχθεί στην Αντίπαρο, ο αγώνας δρόμου με την 

επωνυμία: «Antiparos Ultra 100».
Σημειώνουμε, ότι για πρώτη φορά ο τοπικός σύλλογος «Αντίπαρος Εν Πλω», διορ-

γανώνει τον διεθνή υπερμαραθώνιο αγώνα 100 χιλιομέτρων, που διατρέχει κυκλικά 
το νησί τρεις φορές. 

Ο αγώνας έχει την ιδιομορφία να είναι υβριδικός κατά το έδαφος, καθώς είναι 40% 
αγώνας δρόμου και 60% αγώνας βουνού. Η υψομετρική διαφορά του αγώνα υπολο-
γίζεται σε περίπου 2.000 μέτρα. Διοργανώνεται από δρομείς με μακρά εμπειρία τόσο 
στη συμμετοχή, όσο και στη διοργάνωση υπερμαραθώνιων αγώνων. Φιλοδοξία των 

διοργανωτών είναι οι δρομείς που θα συμμετέχουν να ζήσουν μία αξέχαστη εμπει-
ρία, που θα σφραγιστεί τόσο από την ομορφιά της διαδρομής, όσο και από την άψογη 
διοργάνωση.

Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι: Φώτογλου Γεώργιος, Ξανθάκος Γεώργιος, Ξανθά-
κος Κωνσταντίνος, Μακριδάκης Άγης, Κιουρέλη Χριστίνα, Μαστροπέρρος Παναγιώ-
της, Ραζέλος Δημήτριος, Βυζαντιάδης Μιχάλης, Κοζανίτης Κωνσταντίνος, Καζούρης 
Δημήτρης, Δευκαλίων Κόμης, Κατσικάδης Χρήστος, Δούκας Τσιακίρης, Καπιράκης 
Γιώργος, Αναγνώστου Μιχάλης, Θάνος Νικόλαος, Γεωργουλόπουλος Νικόλαος, 
Δανιηλίδης Γεώργιος, Φιλολίας Γιάννης, Δραγάτης Ανδρέας, Σοφία Κασίμη, Γιάννης 
Μπενίσης (Ελλάδα), Marek Janda (Τσεχία), Brocklebank Susan, Hickman Jason 
(Μ. Βρετανία), Mauban Xavier (Γαλλία), Palásthy István (Ουγγαρία), Thomas Fuchs 
(Γερμανία), Saoute Mohamed(Μαρόκο), Illana Ronald (Φιλιππίνες) και Yoshikoshi 
Osamu (Ιαπωνία).

Δίαθλον Πάρου
 Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, σε συνερ-

γασία με την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π και την υποστήριξη του «Αντί-
παρος ΕΝ ΠΛΩ», της Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου, 
του Μ.Ε.Α.Σ Αστέρας Μαρμάρων, του Αναπτυξιακού 
Συλλόγου Μώλου - Τσουκαλιών - Γλυφάδων Πάρου, 
καθώς και με την πολύτιμη παρουσία της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης, διοργανώνουν το 1ο Δίαθλον Πά-
ρου Μάρμαρα – Μώλος, στις 6 Απριλίου..

 
Πρόγραμμα

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Μώλου, η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο 
NATURA 2000, λόγω του φυσικού της κάλους, η δια-
δρομή θα είναι σε έδαφος χωμάτινο και με κάποια πολύ 
μικρά ασφάλτινα κομμάτια. Ο αγώνας θα περιλαμβάνει 
7 χλμ συνολικά τρέξιμο και 12 χλμ ποδήλατο. Έναρξη 
λειτουργίας Γραμματείας 09:30 για όλες της κατηγορίες. 
Παύση 30 λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα.11:00 Εκ-
κίνηση κατηγορίας Ομαδικού.

 
Κατηγορίες

Ομαδικό, μια κατηγορία μικτό
Ατομικό 15 - 19
20 - 29
30+
Γυναικών - Κορασίδων

 Έπαθλα-Απονομές
Οι απονομές θα γίνουν αφού έχουν τερματίσει όλες οι 

κατηγορίες.
ΑΤΟΜΙΚΟ
1ος Νικητής κάθε κατηγορίας: Μετάλλιο – Δίπλωμα
2ος Νικητής κάθε κατηγορίας: Μετάλλιο – Δίπλωμα
3ος Νικητής κάθε κατηγορίας: Μετάλλιο – Δίπλωμα
ΟΜΑΔΙΚΟ
1η Ομάδα Μετάλλιο – Δίπλωμα
2η Ομάδα Μετάλλιο – Δίπλωμα
3η Ομάδα Μετάλλιο – Δίπλωμα 
Αναμνηστικό Δίπλωμα σε όλους
 

Απρόβλεπτα
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη οι 

διοργανωτές αποφασίζουν επιτόπου και τελεσίδικα και 
έχουν το δικαίωμα τροποποίησης του αγώνα και την 
σύμπτυξη κατηγοριών.

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά αγώνα

Ο αγώνας θα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: Ατομικό 
και Ομαδικό. Στο ΑΤΟΜΙΚΟ ο αθλητής/τρια ξεκινάει με 
τρέξιμο συνεχίζει με ποδήλατο και ολοκληρώνει με τρέ-
ξιμο.

Στο ΟΜΑΔΙΚΟ οι αθλητές ξεκινούν με τρέξιμο και 
ολοκληρώνουν με ποδήλατο. Όλοι οι αθλητές θα λαμ-
βάνουν τροφοδοσία με την εγγραφή τους. Όλοι η δια-
δρομή θα είναι οριοθετημένη με κορδέλες και τόξα κα-
τέυθυνσης. Η διαδρομή τρεξίματος δεν εμπλέκεται στην 
διαδρομή του ποδηλάτου.

 Συμμετοχή
Δικαίωμα συμμετοχής από ηλικίες 15 και άνω. Δηλώ-

σεις συμμετοχής – παραλαβή αριθμών στη γραμματεία 
στον χώρο της εκκίνησης που θα είναι στην παραλία του 
Μώλου. 

Υπεύθυνη δήλωση ανηλίκου υπογεγραμμένη από το 
γονέα. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και για τους 
ενήλικες. Η υπεύθυνη δήλωση θα παραδίδεται την ήμε-
ρα του αγώνα στην γραμματεία. Το κόστος συμμετοχής 
είναι 5 ευρώ για κάθε αθλητή, δωρεάν για ηλικίες 15 
έως 19.

 
Λοιπά

Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για όλους τους 
συμμετέχοντες, ακόμα και στις προπονήσεις. Οι αθλη-
τές συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη, ο 
διοργανωτής δεν έχει καμιά υποχρέωση και ευθύνη 
για κάθε ενδεχόμενο ατύχημα ως και φθορά ή απώλεια 
αγωνιστικού υλικού κλπ.



Η Πάρος ταξιδεύει
σε όλο τον κόσµο µέσα από το

www.paros-vacations.com.

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr

Εσύ είσαι µέσα;


