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δώστε
δύναµη
στη δύναµή σας

Ροκονίδας: «Είναι η ώρα να αναλάβου-
με τις τύχες του νησιού μας, μακριά από 
εγκάθετους επαγγελματίες «σωτήρες»
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
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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, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτο-
ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρι-
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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Ποιους 
θα ψηφίσουμε;

Λίγες εβδομάδες πριν από την κρίσιμη εκλογική δι-
αδικασία για την τοπική αυτοδιοίκηση και εξακολου-
θούν οι περισσότεροι υποψήφιοι να κρατούν κλειστά 
τα χαρτιά των πολιτικών τους θέσεων.

Δεν γνωρίζουμε θέσεις και δεσμεύσεις, δεν γνωρί-
ζουμε τους υποψηφίους συμβούλους.

Η απαξίωση καλά κρατεί με την παράλληλη δυστυ-
χώς διατήρηση παλαιοκομματικών  εκλογικών μεθο-
δεύσεων. Επίκληση στο συναίσθημα και στην φιλία, 
πρότερες «εξυπηρετήσεις» αλλά και καλλιέργεια  
ψευτο-διλλημάτων όπως επίσης και  «υπόγειες» 
γνωστές μεθοδεύσεις, Ζούμε σε μια μικρή κοινωνία 
που όλοι γνωριζόμαστε και οι φιλίες, οι κουμπαριές, 
οι επαγγελματικές σχέσεις,  είναι αυτονόητο ότι με-
ταξύ μας είναι δεδομένες,  αλλά σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να είναι πρόκριμα πολιτικής στήριξης. 
Καλά παιδιά είναι όλοι οι υποψήφιοι, αλλά τώρα  θέ-
λουμε αυτόν με τις πολιτικές θέσεις (όχι κομματικές) 
και πρόγραμμα που εξυπηρετούν τον Παριανό και 
την ανάπτυξη της Πάρου.

Ποιον πρέπει να επιλέξουμε; Αυτόν που στηρίζει 
αδιαμαρτύρητα τις συνέπειες της πολιτικής που μας 
έχει εξαθλιώσει  ή αυτόν που έχει όραμα και πρό-
γραμμα κόντρα στη στασιμότητα και τον στραγγαλι-
σμό ουσιαστικά κάθε μορφής ανάπτυξης.

Η ψήφος μας είναι καθοριστική και το αποτέλεσμα 
θα καθορίσει το μέλλον του τόπου μας. Η επιλογή 
μας είναι πολιτική. Ας αναλογιστούμε την ευθύνη μας 
και να αποφασίσουμε. 

Λαουτάρης

Λοιπόν έχει αρχίσει και μ’ αρέσει η προεκλογική 
περίοδος. Έχει ένα κάτι και κυρίως, έχει δικαίω-
μα στο όνειρο. Κάθε πικραμένος κάνει όνειρα και 
θέλει να γίνει δήμαρχος. Γιατί όχι άλλωστε; Εδώ, ο 
Κουρκουλόπουλος έκανε όνειρα για την ευρωπα-
ϊκή πορεία του Θρύλου, άσχετο ότι τώρα τελευταία 
οι ήττες της ακατονόμαστης ομάδας του τον πάνε 
«μία και πλοκή», που λέγαμε και στο στρατό. Στους 
«δήμαρχους» και τα όνειρά τους θα κολλήσουμε;

Μα πως τα λέει ο Ρόκο, πως τα λέει; Το πέταξε 
προχθές στη συγκέντρωσή του: «Μην σας παραμυ-
θιάζουνε ότι αγωνίζονται για την Πάρο. Γιατί συνει-
δητά ή ασυνείδητα αυτό κάνουν. Η καραμέλα έλιω-
σε πια». Ε, να, κάτι 
τέτοια ακούν και 
οι υποψήφιοι «δή-
μαρχοι» και λένε 
μετά για το Ρόκο, 
«το παλιοκομούνι». 
Εμ, θα τα ακού-
σεις Ρόκο μου, θα 
τα ακούσεις. Πας 
και αμφισβητείς σε 
πολλούς το «ΟΛΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ 
ΜΑΣ».

Προς διόρθωση εφημερίδας. Την τελευταία πρό-
ταση της παραπάνω διαφωνίας, μη τη διορθώσετε! 
Την έχω γράψει σωστά!

Λοιπόν οι της ΚΕΠ-ΟΣΑ συναντήθηκ με το ΔΣ 
των καφε/εστιατόρων. Τι το κακό θα πείτε; Κανένα 
κακό, θα σας απαντήσω, αλλά με έζωσαν τα φίδια… 
Όπως έμαθα η συζήτηση κράτησε μόνο τρεισήμισι 
ώρες! Δηλαδή, για όποιον γνωρίζει τον τρόπο συ-
ζήτησης με ΚΕΠΟΣιανό, είναι σαν να λέμε ότι τόσο 
δεν κρατάει ούτε εθιμοτυπική συνάντηση! Κάτι δεν 
πάει καλά με την ΚΕΠΟΣΑ. Δεν εξηγείται αλλιώς. 
Μα μόνο τρεισήμισι ώρες συνάντηση; Σαν να το 
πολυσοβάρεψαν το πράγμα έχω την εντύπωση. 
Που είναι εκείνες οι καλές εποχές, που ξεκινούσαν 
τη συζήτηση με αγώνα champions league, Τετάρτη 
βράδυ και την τελείωναν σε αγώνα ΑΟΠ-Νηρέα, 
Κυριακή απόγευμα. Σας το έγραψα και πιο πάνω. 
Σοβάρεψαν!

Πάντως εκείνο το βάλε-βγάλε τα γυαλιά, στο δι-
αδικτυακό μήνυμα Βλαχογιάννη, για την κάθοδό 
του στις εκλογές, ήταν όλα τα λεφτά. Αφού κύριε 
ΒλαχοJohn μου, δεν μπορείς να διαβάσεις δίχως 

τα γυαλιά σου (ανθρώπινο είναι), τι το θες αυτό το 
βάλε-βγάλε; Εκτός και αν ήθελες να πεις στη νοη-
ματική γλώσσα: «τους έβαλα τα γυαλιά». Τότε, πάω 
πάσο. 

Μετά το σήμα με την «Πορτάρα», είδαμε και το 
σήμα με τα ανθρωπάκια! Ολόιδια ανθρωπάκια σαν 
αυτά που έβαζε στο σήμα της η «Eskimo» στα ψυ-
γεία! Μάλλον ξώμειναν από ιδέες οι «επικοινωνιο-
λόγοι». Τι να πω; «Πάρος, νέα πνοή» ο ένας, «Πά-
ρος, τώρα στην πράξη» ο άλλος, «έλα Λόλα, να ένα 
μήλο», λέω εγώ!

Σε νέο «αποκλειστικό» γκάλοπ που έχω, τα 
αποτελέσματα δεί-
χνουν: «Στο Χαντά-
κι»: 50%, Δημο-
τικός Σύμβουλος 
Πάρου ψάχνει το 
συνδυασμό νίκης 
για να δηλώσει 
πρόθυμος για υπο-
ψήφιος: 72%, Φρα-
πόγαλο στην παρα-
λία Παροικιάς: 2,50 
ευρώ, Ανεξάρτητοι 
Έλληνες: Μείον δύο 

βουλευτές αυτή την εβδομάδα, «Ελιά-ΠΑΣΟΚ και 
συνταξιούχοι πολιτικοί: 95,8%, «Το Ποτάμι»: 352%, 
Εγκυρότητα Mega: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.

Η ΚΕΠ-ΟΣΑ, πρώτη άνοιξε διαδικασίες εκλογής 
επικεφαλής, πρώτη έκανε δημόσιες συγκεντρώ-
σεις, πρώτη έδωσε σε διαβούλευση τις προτάσεις 
της και πρώτη πλέον, άνοιξε και προεκλογικό γρα-
φείο. Να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί όλα έχουν τη 
δική τους αξία.

Περνάει βέβαια δίχως «θόρυβο» -για την ώρα- 
η προεκλογική κίνηση των Περιφερειακών εκλο-
γών, αλλά έχει και αυτή τα δικά της πισώπλατα 
μαχαιρώματα. Τελευταίο σουξέ στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Πάρου, έχει το «δυνατός» υποψήφιος 
ψάχνει δύο ακόμα «αδύνατους» υποψήφιους για 
το ίδιο ψηφοδέλτιο…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside information
Όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει μόνο ένας Παρονα-

ξίας και αυτός είναι ο Καλλίνικος. Σωστά! Μόνο, 
που τώρα θέλει να εισπηδήσει στον τίτλο «Παρο-
ναξίας» και ένας πολιτικός ανήρ. Έτσι, θέλει να βά-
λει «τοποτηρητή» στο Δήμο Πάρου. Τα υπόλοιπα 
προσεχώς και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…



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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Δράσεις
της βιβλιοθήκης

Η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γιάννης Γκίκας», δημο-
σιοποίησε τις δράσεις της για το τρίμηνο Δεκεμβρί-
ου 2013-Φεβρουαρίου 2014.

Συγκεκριμένα, για το παραπάνω χρονικό διάστη-
μα ολοκληρώθηκε η δωρεά των βιβλίων της βι-
βλιοθήκης, από τη διαδικασία της απόσυρσης, στα 
σχολεία της περιοχής. Τα σχολεία που έδειξαν εν-
διαφέρον και επωφελήθηκαν της ευκαιρίας ήταν: 
1ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας, 1ο Νηπιαγωγείο 
Παροικίας, ΕΠΑΛ Πάρου, 2ο Δημοτικό Παροικίας, 
2ο Νηπιαγωγείο Παροικίας, 2ο Νηπιαγωγείο Νά-
ουσας, Δημοτικό Σχολείο Λευκών-Κώστου, Δη-
μοτικό Σχολείο Αρχιλόχου-Μάρπησσας, Γυμνάσιο 
Αρχιλόχου, Δημοτικό Σχολείο Νάουσας και Γυμνά-
σιο με ΤΛ Αντιπάρου

Επίσης, από τις 24/2/2014 ξεκίνησε το πρόγραμ-
μα «Κολυμπώντας στα ρηχά νερά της online θά-
λασσας», με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων στα 
προγράμματα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανταπό-
κριση και το ενδιαφέρον του κοινού ήταν η αμοιβή 
όλων όσοι συνεισέφεραν για την πραγματοποίηση 
και υλοποίηση αυτού το προγράμματος! Είναι άξιο 
να σημειωθεί πως η ιδέα υλοποιείται εξ ολοκλή-
ρου από εθελοντές και χορηγούς, δίχως να ξοδευ-
τεί ούτε ένα ευρώ, από τον προϋπολογισμό του 
Δήμου ή της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Ακόμα, σε συνεργασία 
με τη διοίκηση του Γηροκομείου μέρος της εκπαί-
δευσης θα επαναληφθεί και για τα άτομα της τρίτης 
ηλικίας στο χώρο των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα 
εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί και σε άλλες βιβλι-
οθήκες του Ν. Αιγαίου: Μύκονος, Λέρος, Λειψοί, 
Κως, Ρόδος. Εθελοντές εκπαιδευτές του παραπά-
νω προγράμματος είναι: Άγγελος Χανιώτης: twitter, 
linkedin, blogging,  Μανώλης Ζουμής: κατασκευή 
ιστοσελίδας, Σάμουελ Λέκα: facebook, sms,  Κώ-
στας Στεφανίδης: email, skype και χορηγοί: Τράπε-
ζα Πειραιώς, Alpha Bank, Smile graphic and web 
design, βιβλιοπωλείο «Πολύχρωμο» και παντού 
και πάντα: Γιάννης Γεωργούσης!

Επίσης, άλλες δράσεις της βιβλιοθήκης ήταν:
- Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου πραγματο-

ποιήθηκε εκδήλωση με επιτραπέζια παιχνίδια για 
το κοινό των εφήβων. Αυτή ήταν η πρώτη από μία 
σειρά εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν με σκο-
πό την προσέγγιση αυτής της ηλικιακής ομάδας. Τα 
επιτραπέζια παιχνίδια που αγοράστηκαν για την εκ-
δήλωση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα δανει-
στούν ή να τα παίζουν στο χώρο της βιβλιοθήκης 
(Παλέρμο, Uluru, Dixit, Bang). Πληροφορίες και 
οδηγίες για τα συγκεκριμένα μπορείτε να βρείτε 

στο kaissagames.com
- Τα σχολεία που επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη 

ήταν:
16/12/2013 οι Γ1 και Γ2 τάξεις του Δημοτικού 

Σχολείου Νάουσας με συνοδούς εκπαιδευτικούς 
την κ. Λαμπρινή Αυγέρη και τον κ. Λεωνίδα Τσο-
λάκη

23/1/2014 το Γυμνάσιο και Λύκειο Αντιπάρου με 
συνοδούς εκπαιδευτικούς τους κ. Ειρήνη Μακρή, 
κ. Μαρία Σανσαρίδου, κ. Μαρία Βενιέρη

29/1/2014 το 4ο Νηπιαγωγείο Παροικίας με τις 
εκπαιδευτικούς κ. Μαρία Δουλφή και κ. Δήμητρα 
Τσόπα

25/2/2014 η Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας με τους εκπαιδευτικούς κ. Ιωάννη Ζη-
νέλλη και κ. Αγγελική Παυλάκη.

Αναζήτηση εθελοντών
Η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γ. Γκίκας», θα συμμε-

τέχει και φέτος, στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανά-
γνωσης και δημιουργικότητας που διοργανώνει το 
«Future Library».

Συγκεκριμένα, 120 βιβλιοθηκονόμοι θα υλοποι-
ήσουν δραστηριότητες στις βιβλιοθήκες τους και 
στα παραρτήματα αυτών, με σκοπό την προώθηση 
της αναγνωσιμότητας και του ρόλου των βιβλιοθη-
κών στις τοπικές κοινωνίες.

Το φετινό θέμα είναι οι αντιθέσεις, τα αντίθετα 
μέσα από τα οποία κυρίως ορίζουμε και κατανοού-
με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Το θέμα προσφέ-
ρεται για αναφορές σε πολλές κατηγορίες βιβλίων, 
γνώσεων και μυθοπλασίας αλλά και σε διαφο-
ρετικές ηλικίες, από τα πολύ μικρά παιδιά (πάνω 
– κάτω, μέσα – έξω, μπροστά – πίσω) μέχρι τους 
έφηβους που τα περισσότερα λογοτεχνικά βιβλία 
και οι κινηματογραφικές ταινίες που προτιμούν, 
στηρίζουν την πλοκή τους στην ύπαρξη αντίθετων 
κόσμων (πλούσιοι – φτωχοί, μορφωμένοι – αμόρ-
φωτοι, δυνατοί – αδύναμοι κλπ.). Οι προετοιμασίες 
είναι πυρετώδεις ώστε να είναι όλα έτοιμα για την 
εκστρατεία η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 
Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Σε ανακοίνωσή της η δημοτική βιβλιοθήκη επι-
σημαίνει: «Όσοι ενδιαφέρεστε να μας βοηθήσετε, 
αλλά και να διασκεδάσετε δημιουργώντας και επι-
κοινωνώντας με τα παιδιά, μπορείτε να περάσετε 
από τη βιβλιοθήκη και να συμπληρώσετε την «Αί-
τηση εθελοντή» ώστε να γνωρίζουμε το ανθρώπινο 
δυναμικό που θα πλαισιώσει την προσπάθειά μας 
αυτή. Δεν χρειάζεται να έχετε ιδιαίτερες δεξιότητες. 
Αρκεί η διάθεση! Όσο περισσότεροι μαζευτούμε 
τόσο καλύτερα θα περάσουμε! Ώρες λειτουργίας 
Βιβλιοθήκης: Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη: 10:00 
– 15:00. Τετάρτη – Παρασκευή: 10:00 – 13:00 & 
17:30 – 20:30».

Η Αμφισβήτηση (1)
Κατά την τελευταία κάθοδο μου, στα πατρο-

γονικά χώματα, εξ αφορμής γενικόλογης συζή-
τησης, κατά την διάρκεια της ελαιοσυγκομιδής, 
μου σφηνώθηκε στη σκέψη μια λέξη-έννοια, η 
Αμφισβήτηση.

Η Αμφισβήτηση, είναι η κινητήρια δύναμη 
της εκάστοτε επιστήμης που χάρη σε αυτήν 
εξελίσσεται, βελτιώνεται και προχωράει. Αλλά 
και στη ζωή έχει ευεργετικά αποτελέσματα. 
Όμως, δυστυχώς, πολλές φορές χρησιμοποιεί-
ται αρνητικά από τυχάρπαστους κακοπροαίρετους, καιροσκό-
πους και κακόβουλους συνανθρώπους μας.

Σύμφωνα με το λεξικό του Τριανταφυλλίδη το ρήμα «Αμφι-
σβητώ», ορίζεται ως εξής: η αντίρρηση για την αλήθεια ή την 
ορθότητα ενός πράγματος, για κάτι που δε γίνεται ευρύτερα 
αποδεκτό. Ενώ το Μείζον Ελληνικό Λεξικό ερμηνεύει το ουσ. 
Αμφισβήτηση ως την αντιλογία, την αντίρρηση, την άρνηση αξι-
ώσεως, δικαιώματος. Σε μια εποχή, που κεκτημένα ετών έχουν 
αμφισβητηθεί, από τους κρατούντες-«υπηρετούντες» την εξου-
σία-διακυβέρνηση αυτής της δύσμοιρης χώρας (υγειονομικά, 
εργασιακά-εργατικά, ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τα πολιτεύμα-
τα, η ελευθερία του έθνους κ.α). Φθάσαμε στο σημείο οι όψιμοι 
αμφισβητίες, να αμφισβητούν ακόμη κατάμουτρα και οικογε-
νειακώς, την καταγωγή, ανατροφή ανθρώπων που στο καιρό 
της νιότης τους, προσπάθησαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους, τις παραστάσεις τους, εκτός των τοπικών ακτογραμμών 
ή εθνικών συνόρων και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, άμα 
τη επιστροφή τους στην γενέθλια γη. Ενώ την ίδια στιγμή αυτοί 
όψιμοι αμφισβητίες, ξεπουλούν (-ούσαν) την πατρική γη ή προ-
σκυνούν (-σαν) ανθρώπους-κεφάλαια αμφιβόλου προέλευσης 
και τους αποκαλούσαν ντόπιους εποχικούς επιχειρηματίες με 
την διαχρονική νεοελληνική γιάπικη μεθοδολογία, έρποντας και 
γλύφοντας. Οι εφήμεροι ή καιροσκόποι επιχειρηματίες γιαλατζί 
με δανεικά και αγύριστα μη επενδυμένα κακοδιαχειριζόμενα 
χρήματα. Σε μια νεοελληνική εξαθλιωμένη επιχειρηματική κοι-
νωνία που την τέχνη του Διοικείν-Επιχειρείν την μετέτρεψαν 
σε τέχνη του Δανείζειν και Δανείζεσθαι ανεπιστρεπτί… Για τους 
υπό αμφισβήτηση ανθρώπους, που προσπαθούν (-σαν), που 
έκανα και κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, μακριά από 
τον τόπο που μεγάλωσαν, με το όνειρο της επιστροφής πάντα 
νοσταλγικό και ορατό. Αδιαμφισβήτητα και Αδιαπραγμάτευτα 
παραμένουν, οι Αξίες, οι Αρχές, τα Ιδανικά και οι Τοπικές Δρα-
στηριότητες-Συνήθειες των ντόπιων αξιοπρεπών γονιών τους, 
που μας μύησαν  στην παιδική και εφηβική μας ηλικίας: 

- στα μονοπάτια που μας περπάτησαν πηγαίνοντας στο διθέ-
σιο σχολείο, 

- στην τέχνη του παραδοσιακού ζυμώματος, της τυροκομι-
κής και της μπακαλικής,

- στη θάλασσα που μας έμαθαν να ψαρεύουμε,
- στα χωράφια που φυτεύαμε και μαζεύαμε χόρτα, κάπαρη, 

μύγδαλα, σύκα, αμάνιτες και καραβόλους, 
- στα οικόσιτα ζώα που μας πρόσφεραν τα αγαθά της επιβί-

ωσης μας,
- στα αμπέλια που θειαφίζαμε και αργότερα τρυγούσαμε, στα 

πατητήρια με τη μυρωδιά του μούστου στα δρύινα κρασοβά-
ρελα, στα καζάνια-ρακιδιά και τη μυρωδιά από τα στροφυλά-
τσάμπουρα,

- στους ελαιώνες και τα λιόπανα για την παραγωγή ελαιολά-
δου που μοσχομύριζε στα λιοτρίβια.

Τέλος, πριν από χρόνια το συνειδητοποίησα όσο ποτέ άλλοτε 
ότι υπάρχουν στιγμές, που ο εκάστοτε αμφισβητούμενος ανα-
ζητείται και αποκτά την χαμένη του εντοπιότητα ως δια μαγείας, 
που την είχε απολέσει ακόμη και σε Δημοτικές Προκηρύξεις 
φωτογραφικών διαγωνισμών ΑΣΕΠ! Η αναζήτηση του προέρ-
χεται, από την επικαιρότητα των εκλογών, είτε ως δυνητικός 
ψηφοφόρος-πρόβατο είτε ως συμπλήρωμα-τσόντα σε κάποιο 
υπό διερεύνηση πρόχειρα αναρτιζόμενο συνδυασμό υστάτης 
στιγμής. Χωρίς σχεδιασμό, προγραμματισμό, στοχοθεσία και ο 
αμφισβητούμενος, επωμίζεται τον ρόλο του αμνοεριφίου της 
Λαμπρής. 

Πάγια αρχή, των εκάστοτε Προεστών, σε όλη την ελληνική 
επικράτεια από το 1821, κατά τον Σκαρίμπα, η αναζήτηση δη-
μιουργείται για λόγους Πολιτικαντισμού και όχι Πολιτικής σε 
τοπικό ή εθνικό επίπεδο με οδηγό την Αρχή του Φαίνεσθε, του 
Θεαθήναι και της Συντήρησης των Κεκτημένων του διαχρονι-
κού καθεστώτος, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΓΙΏΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ

Αυτόφωρο για 
κακοποίηση 
ζώου

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φιλόζωων Εθελο-
ντών Πάρου, στις 24/3 βρέθηκε από διερχόμενους 
πολίτες ένας σκύλος (φωτό) στις Κολυμπήθρες, σε 
κακή κατάσταση υγείας χωρίς τροφή και με μου-
χλιασμένο νερό.

Οι μάρτυρες απευθύνθηκαν στον Αστυνομικό 
Σταθμό Νάουσας και στη συνέχεια πήγαν στο ση-
μείο που ήταν το αλυσοδεμένο σκυλί με αστυνομι-
κά όργανα και κτηνίατρο. Ο τελευταίος διαπίστω-
σε την τραγική κατάσταση του ζώου και συνέταξε 
σχετική έκθεση.

Στη συνέχεια κινήθηκε αυτόφωρη διαδικασία και 

ο ιδιοκτή-
της του 
σ κ ύ λ ο υ 
σ υ ν ε λ ή -
φθη και 
απολογή-
θηκε. Πα-
ρ ά λ λ η λ α 
με αίτηση 
των φι-
λ ό ζ ω ω ν 
ζητήθηκε 
από την Εισαγγελία να δοθεί εντολή οριστικής απο-
μάκρυνσης του ζώου από την κατοχή του παρα-
βάτη.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως εκτός της ποινικής δί-
ωξης ο νόμος 4039 προβλέπει και διοικητικά πρό-
στιμα για την παράλειψη των κανόνων ευζωίας, 
την έλλειψη βιβλιαρίου και κτηνιατρικής περίθαλ-
ψης-εμβολιασμών και την έλλειψη ηλεκτρονικής 
σήμανσης.
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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     

«Μένουν» 
στο Φαρούπο

Ο δημοτικός συνδυασμός «Μένουμε 
Αντίπαρο», που στις δημοτικές εκλογές 
του 2010 είχε κάνει την έκπληξη απο-
σπώντας ποσοστό 13%, με ανακοίνωσή 
του στις 20 Μαρτίου 2014, δημοσιοποί-
ησε την απόφασή του να στηρίξει στις 
ερχόμενες εκλογές το συνδυασμό «Ανα-
γέννηση Αντιπάρου», του κ. Φαρούπου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Όλοι εμείς, τα μέλη και οι φίλοι του 

συνδυασμού «Μένουμε Αντίπαρο», δεί-
ξαμε έμπρακτα καθόλη τη διάρκεια της 
παρουσίας και συμμετοχής μας στα κοι-
νά, ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στις 
βασικές αρχές και αξίες, οι οποίες μας 
δημιούργησαν και συνεχίζουν να μας 
εμπνέουν.

Ο συνδυασμός μας δεν θα συμμετέχει 
αυτόνομα στις ερχόμενες κρισιμότατες 
αυτοδιοικητικές εκλογές, εξακολουθεί 
ωστόσο να υφίσταται σαν μια ομάδα αν-
θρώπων- ενεργών πολιτών με συγκε-
κριμένες αρχές, θέσεις και προβληματι-
σμούς και ως διακριτός συνδυασμός  θα 
συνεχίσει να υπάρχει και μετά το πέρας 
των εκλογών.

Κρίνοντας ότι συμμερίζεται παρόμοιες 
αξίες και ευαισθησίες,  και υπό το κοινό 

πρίσμα να αλ-
λάξουν τα κα-
κώς κείμενα 
του Δήμου και 
η εν γένει πο-
ρεία του, απο-
φασίσαμε να 
υποστηρίξου-
με την προ-
σπάθεια του 
συνδυασμού 
«Αναγέννηση 
Α ν τ ι π ά ρ ο υ » 
με επικεφα-
λής τον κ. Φαρούπο Αναστάσιο, καθώς 
και να καταθέσουμε ιδέες και προτάσεις 
χρήσιμες τόσο στην κατάρτιση του προε-
κλογικού του προγράμματος όσο και στο 
μετεκλογικό σχεδιασμό. Στο προσεχές 
χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε και 
υποψηφίους από το συνδυασμό μας οι 
οποίοι θα συμμετέχουν στο συνδυασμό 
του κ. Φαρούπου.

Ελπίζουμε και καλούμε όλους για μια 
ακόμη φορά σε ένα πολιτισμένο προε-
κλογικό κλίμα. Βοηθήσαμε σ’ αυτό στις 
προηγούμενες εκλογές και ελπίζουμε 
αυτό να συνεχιστεί από όλους τους συμ-
μετέχοντες, υποψηφίους και πολίτες. 

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εκ-
δοθεί και αναλυτικό δελτίο τύπου με τον 
απολογισμό των τελευταίων 3μιση ετών, 
καθώς και την κριτική στην απερχόμενη 
δημοτική αρχή».

Κουκλοθέα-
τρο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι 
παραστάσεις κουκλοθέατρου που οργά-
νωσε ο σύλλογος γονέων και κηδεμό-
νων Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, στις 
10,11 και 12 Φεβρουαρίου, στη Νάουσα, 
στην Παροικιά και την Αντίπαρο.

Η ομάδα «Κοκου-μουκλό», ανταποκρί-
θηκε στο κάλεσμα του συλλόγου παρου-
σιάζοντας «Τα Μαγικά Καρυδότσουφλα». 
Η καλύτερη επιβράβευση για το σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων και τους συντε-
λεστές της παράστασης, ήταν τα πρόσω-
πα των παιδιών που αποχωρούσαν από 
τις αίθουσες χαμογελαστά, σχολιάζοντας 
τους ήρωες.   

Ο σύλλογος, σε ανακοίνωσή του ευ-
χαριστεί τους μαθητές των Δημοτικών 
σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών 

Σταθμών Πάρου και Αντιπάρου, που 
παρακολούθησαν την παράσταση, τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς. 
Ευχαριστεί επίσης, τους πολιτιστικούς 
συλλόγους «Νηρέας» και «Αρχίλοχος», 
για την παραχώρηση των αιθουσών 
τους, καθώς και τουριστικό πρακτορείο 
του νησιού, για την έκπτωση στα εισι-
τήρια της μετακίνησης της ομάδας του 
κουκλοθέατρου και τέλος, το σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου, 
για την όλη προετοιμασία ώστε η παρά-
σταση να ταξιδέψει και εκεί.

Υπερμαραθώ-
νιος Αντιπάρου

Με επιτυχία  ολοκληρώθηκε την Κυ-
ριακή 23 Μαρτίου, ο 1ος διεθνής υπερ-
μαραθώνιος Αντιπάρου 100 χλμ. που 
διοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλ-
λογο «Αντίπαρος Εν Πλω», με τη συμμε-
τοχή δρομέων από την Ιαπωνία, Τσεχία, 
Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Μαρόκο και 
Ελλάδα. 

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος «Αντί-
παρος Εν Πλω» σημειώνει: «[…] Ευχαρι-
στούμε θερμά τους χορηγούς, τον Δήμο 
Αντιπάρου, τη τοπική κοινωνία και φυ-
σικά τους εθελοντές για την καθοριστική 
συμβολή τους στην επιτυχία της διοργά-
νωσης. Ευχαριστούμε όλους τους αθλη-
τές και τους επισκέπτες που μας τίμησαν 
με την παρουσία τους και έκαναν αυτό το 
τριήμερο ξεχωριστό για όλους μας».

Τα αποτελέσματα
1. MOHAMED SAOUTE 10:02
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 10:55

3. ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11:07
4. ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

11:21
5. ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11:30
6. JANDA MAREK 11:44
7. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 12:09
8. YOSHIKOSHI OSAMU 12:24
9. HICKMAN JASON 12:34
10. ΚΟΜΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 12:51
11. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13:21
12. MAUBAN XAVIER 14:25
13. BROCKLEBANK SUSAN 15:18
14. FUCKS THOMAS -
15. ΞΑΝΘΑΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
16. ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - 
17. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ –

Εκλογές 
στους τρίτε-
κνους

Ο Σύλλογος Γονέων Τριτέκνων, Πάρου-
Αντιπάρου, θα προβεί σε αρχαιρεσίες για 
την εκλογή διοικητικού συμβουλίου και 
ελεγκτικής επιτροπής, την Κυριακή 30 

Μαρτίου.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν από 

τις μία έως τις τρεις το μεσημέρι, στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρ-
χίλοχος» που βρίσκεται στον παραλιακό 
δρόμο Παροικιάς.

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψη-
φιότητα μπορούν να το κάνουν ως σήμε-
ρα (Σάββατο 29/03/2014) στο τηλέφωνο 
6972 609 728 (κ. Αρμάου Μάγκυ). Ακό-
μα, όσοι προσέλθουν πρέπει να έχουν 
μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα, κα-
θώς και τις ταυτότητες του συλλόγου για 
να γίνουν και οι ανανεώσεις.

Υποτροφίες 
από τον Ε.Σ. 
Πάρου

Ο Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
Πάρου-Αντιπάρου, μετά τις υποτροφίες 
σπουδών, αξίας 12.400 ευρώ, που εξα-
σφάλισε για τα νησιά μας από τον εκπαι-
δευτικό όμιλο Ξυνή, στο χορό που πραγ-
ματοποίησε την ημέρα της γυναίκας, 
ανακοίνωσε ότι θα γίνει κλήρωση μιας 

νέας υποτροφίας σπουδών για τα παιδιά 
των μελών του.

Συγκεκριμένα, καλεί τα μέλη του που 
ενδιαφέρονται, να αποστείλουν ονομα-
τεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, στο 
email του συλλόγου (info@esparou.gr}.

Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος 
να είναι μέλος του συλλόγου, ενήμερο 
για το έτος 2014. Η υποτροφία σπουδών 
αφορά αποκλειστικά το επόμενο σχολικό 
έτος. Ακόμη, ο σύλλογος εξασφάλισε για 
όλα τα μέλη του έκπτωση 20% στα δί-
δακτρα, όλων των  εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων. Η τελευταία ημέρα δήλωσης 
συμμετοχής για την κλήρωση, ορίστηκε 
στις 10/4/2014.
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Ερωτήματα
επαγγελματιών

Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου-Αντι-
πάρου, «Μαντώ Μαυρογένους», με επιστολή του στους 
βουλευτές του Νομού Κυκλάδων, στις 26 Μαρτίου, επι-
σημαίνει το θέμα πορείας εργασιών για το νέο αεροδρό-
μιο Πάρου.

Ο σύλλογος, υπενθυμίζει ότι από τις 15 Νοεμβρίου 
2013, είχε στείλει επιστολή στα υπουργεία: α) Οικο-
νομικών, β) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, γ) 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δ) Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και ε) Τουρισμού, 
στην οποία κατέθεσε συνοπτικά τους λόγους που επι-
βάλλουν την επίσπευση των διαδικασιών-μελετών για 
τα κτιριακά και τη δημοπράτηση των σχετικών έργων 
με στόχο την ολοκληρωμένη κατασκευή του νέου Αε-
ροδρομίου Πάρου.

Τότε, ο σύλλογος ανέφερε: «Θεωρούμε όλοι οι Παρια-
νοί και Αντιπαριώτες ως ύψιστης σημασίας και άμεσης 
προτεραιότητας το συγκεκριμένο έργο υποδομής, τόσο 
για την Πάρο & Αντίπαρο, όσο και για τα κοντινά Κυκλα-
δονήσια.

Χωρίς αμφιβολία το νέο Αεροδρόμιο Πάρου θα απο-
τελέσει πυλώνα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 
στο νησί μας. Οι επισκέπτες πλέον δεν θα σπαταλούν 
χρόνο και χρήμα για να φτάσουν στην Πάρο. Αυτό και 
μόνο το γεγονός αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ως 
προς την προσέλευση επισκεπτών στο νησί μας, και κατ’ 
επέκταση μπλοκάρει την ανάπτυξη και την ποιότητα του 
τουριστικού προϊόντος. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό το 
νησί δεν υστερεί σε κανένα τομέα: πολιτιστική και πολιτι-
σμική κληρονομία, φυσικότητα τοπίου, υποδομές, υπη-
ρεσίες, προϊόντα, κλπ. Είναι κρίμα να μην του δώσουμε 
την ώθηση να ξεπεράσει τα γεωγραφικά του όρια, να 
γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, με τους πολυάριθμους 
επισκέπτες που ευελπιστούμε να προσέρχονται σε αυτό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με το νέο Αεροδρόμιό 
του».

Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου ο σύλλογος 
ενοικιαζομένων δωματίων, «Μαντώ Μαυρογένους, 
έλαβε στις 14 Μαρτίου 2014 απάντηση από την Υ.Π.Α. 
(Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), στην οποία του γνω-
στοποιήθηκε ότι η Τεχνική Διεύθυνση της Υ.Π.Α. έχει 
προχωρήσει στην εκπόνηση του πρώτου σταδίου της 
μελέτης των κτιριακών υποδομών του Νέου Αερολι-
μένα Πάρου και προτίθεται να αναθέσει τα υπόλοιπα 
στάδια της μελέτης, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, 
σε εξωτερικούς μελετητές, εφόσον οι οικονομικές συν-
θήκες το επιτρέψουν.

Γι’ αυτούς τους λόγους ο σύλλογος στην επιστολή του 
προς τους βουλευτές Κυκλάδων αναφέρει:

«Κύριοι Βουλευτές,
Αντιλαμβάνεστε την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης 

του νέου αεροδρομίου Πάρου για την αειφόρο ανάπτυξη 
και πρόοδο των νησιών μας. Στις σημερινές συνθήκες 
οικονομικής κρίσης η κατασκευή του νέου αεροδρομίου 
θα συμβάλλει στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος 
προς τα νησιά μας, θα διευρύνει την τουριστική περίοδο 
και θα δημιουργήσει ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας.

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι θα σταθείτε 
αρωγοί και συμπαραστάτες στο αίτημα μας».
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Ο ΧΟΝ
στη Σμύρνη

Στη Σμύρνη βρέθηκε το τριήμερο της Καθαρής Δευ-
τέρας, ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, με 15μελή απο-
στολή, μετά από πρόσκληση του Δήμου Καρσίγιακα 
(Κορδελιό), για να παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς 
και τραγούδια σε παράσταση που δόθηκε σε τοπικό θέ-
ατρο την 1η Μαρτίου 2014.

Ήταν η τρίτη φορά που ο παριανός όμιλος επισκέφθη-
κε την τουρκική μεγαλούπολη (με τις δύο προηγούμε-
νες το 2000 και το 2003, μετά από πρόσκληση τοπικού 
πανεπιστημίου). 

Η παράσταση, με σημείο αναφοράς τις εκατέρωθεν 
στο Αιγαίο ανταλλαγές πληθυσμών -και από κοινού με 
το συγκρότημα του Δήμου Καρσίγιακα- έγινε σε θέατρο 
στην περιοχή Μποστάνλι, ασφυκτικά γεμάτο από 2000 
περίπου θεατές. Ο ΧΟΝ παρουσίασε, σε καλλιτεχνική 
επιμέλεια της χοροδιδασκάλου Ελένης Τριώδα, αρχικά 
χορούς από τη Μικρά Ασία και έπειτα από την Πάρο και 
τις Κυκλάδες, με εικόνες από τις ομορφιές του νησιού 
μας να προβάλλονται συνέχεια πίσω από τους χορευ-
τές. Μουσική έπαιξαν η Χαριτίνη Κώττη (βιολί) και ο 
Νίκος Παγκράτης (λαούτο) και τραγούδησε η Βούλα 
Κρητικού. 

Η ανταπόκριση ήταν θερμότατη, ενώ ανάλογες ήταν οι 
αντιδράσεις και κατά την σύμπραξη Ελλήνων και Τούρ-
κων μουσικών, στα μουσικά διαλείμματα μεταξύ των 
παρουσιάσεων χορών, όπου ερμηνεύτηκαν και στις 
δύο γλώσσες παραδοσιακά κυρίως τραγούδια, όπως 
το «Σάλα σάλα», «Από ξένο τόπο» και άλλα, εξίσου δη-
μοφιλή και στις δύο χώρες. Ενθουσιασμό προξένησε η 
χορευτική σύμπραξη μελών των δύο συγκροτημάτων, 
που χόρεψαν μαζί ένα ελληνικό κι ένα τουρκικό χορό 
(χασάπικο και χαρμάνταλι αντίστοιχα). Η παράσταση 
ολοκληρώθηκε με το δρώμενο του παζαριού, μια σύ-
ντομη αναπαράσταση της πολυπολιτισμικής αγοράς της 
Σμύρνης, με όλους τους χορευτές επί σκηνής. Μετά την 
εκδήλωση, τα μέλη της ελληνικής αποστολής έγιναν 
κατ’ επανάληψη δέκτες θερμών συγχαρητηρίων, ενώ 
εκατοντάδες ήταν οι σχετικές αναρτήσεις στα διάφορα 
κοινωνικά δίκτυα με σχόλια και φωτογραφίες. Αρκετές 
ήταν και οι δημοσιεύσεις στα τοπικά ΜΜΕ, ενώ σύντο-
μη συνέντευξη έδωσαν στο εθνικής εμβέλειας κανάλι 
TRT η πρόεδρος του ΧΟΝ Κατερίνα Σιφναίου, η χορο-
διδάσκαλος Ελ. Τριώδα και ο υπεύθυνος επικοινωνίας 
Μιχάλης Θεοδωράκος. 

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων οι παριανοί χορευ-
τές μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν γνωστές περιοχές της 
Σμύρνης όπως το Κόνακ, το Πασαπόρτ και το Αλσα-
ντσάκ, ενώ ξεναγήθηκαν στην αρχαία Έφεσο, στο λεγό-
μενο «Σπίτι της Παναγίας» (σύμφωνα με την Καθολική 
Εκκλησία), και στο χωριό Σιριντζέ, τον πάλαι ποτέ Κιρκι-
ντζέ, της Διδώς Σωτηρίου.

Σε ανακοίνωσή του ο ΧΟΝ ευχαρίστησε το Δήμο Καρ-
σίγιακα για την πρόσκληση και την άψογη φιλοξενία και 
δηλώνει ευτυχής που για μια ακόμα φορά εκπροσώπη-
σε επάξια τον τόπο μας στο εξωτερικό και συμπλήρω-
σε: «Το ταξίδι αυτό ήταν για όλους μας μια συγκινητική 
εμπειρία και χαιρόμαστε που πλέον η Πάρος, για μια 
μερίδα κόσμου στη Σμύρνη και όχι μόνο, είναι περισσό-
τερο γνωστή».

Για την «Άρτεμις»

Σε απάντηση επιστολής που δημοσιεύσαμε στο προη-
γούμενο φ. της εφημερίδας μας με τίτλο «Δαίμονες πα-
ντού», του κ. Αγ. Κουράγιου, η κ. Βίκυ Σάρου («Γάτες 
της Πάρου»), μας έστειλε την εξής απάντηση:

«Δεν είχα σκοπό να σπαταλήσω το χρόνο μου απα-
ντώντας στο παραλήρημα, ενός ανθρώπου που μες την 
«αρρώστιά» του, βλέπει δαίμονες παντού... Σκέφτηκα 
όμως, πως ίσως κάποιοι από σας διαβάζοντας αυτό το 
δημοσίευμα, το οποίο στο μεγαλύτερο κομμάτι του αφο-
ρά εμένα και το έργο μου, θα νομίζουν ότι «απήγαγα» 
την «Άρτεμις» από το σπίτι, την αυλή ή το κτήμα, του εν 
λόγω κυρίου. Μόνο και μόνο γι’ αυτό λοιπόν, απαντώ:

Η γατούλα για την οποία γίνεται λόγος «απήχθει» απ τα 
σκουπίδια της γειτονιάς μου, όπου ζει με καμιά 10αριά 
ακόμη ταλαίπωρες γατούλες, πολλές απ’ αυτές λευκές, 
προφανώς απόγονοί της... Αυτές είναι και στη χειρότερη 
κατάσταση, καμένα αυτιά απ τον ήλιο, βγαλμένα μάτια 
κτλ... Πολλές απ’ αυτές έρχονται και μέχρι το σπίτι μου, 
τρώνε και ξαναφεύγουν... Κάποιες έχουν εγκατασταθεί 
μόνιμα. Ταΐζω ήδη 30 γάτες, και δεν έχω το περιθώ-
ριο να ταΐσω περισσότερες... Στείρωση λοιπόν, η μόνη 
λύση... Δεν θα σας γράψω εδώ για την αναγκαιότητα 
της στείρωσης. Όσοι έχουν ασχοληθεί στοιχειωδώς με 
τα αδέσποτα γνωρίζουν… Η ελληνική νομοθεσία άλ-
λωστε, από το 2003, προβλέπει την υποχρεωτική 
στείρωση των αδέσποτων ζώων. Επίσης μπορείτε να 
μπείτε στην σελίδα μας στο facebook: Γάτες της Πάρου, 
όπου θα βρείτε πολλά σχετικά με την στείρωση άρθρα.

Την «Άρτεμη» λοιπόν την «απήγαγα» μαζί με άλλες 2 
γατούλες από τα ίδια σκουπίδια, και μεταφέρθηκαν στον 
κτηνίατρο, για στείρωση...Ήταν έγκυος, και της κάναμε 
έκτρωση και στείρωση μαζί. Ταλαιπωρημένη, γεμάτη 
ψύλλους, η μύτη της μαύρη απ’ τη βρώμα, και τα αυτιά 
της καμένα απ’ την συνεχή έκθεσή της στον ήλιο... Δεν 
έφερε microchip, τη φιλοξένησα για 2 μέρες και δεν την 
αναζήτησε κανείς... Για όλους όσοι λοιπόν δεν γνωρί-
ζουν, βάση νόμου (4039/12):

1. Οποιοδήποτε ζώο που βρίσκεται ελεύθερο σε 
δημόσιο χώρο χωρίς την επίβλεψη του ιδιοκτήτη 
του, και δεν φέρει ηλεκτρονική σήμανση (chip), θε-
ωρείτε αδέσποτο.

2. Κάθε ιδιοκτήτης ζώου, είναι υποχρεωμένος να 
τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου. Δεν το αφήνει 
χωρίς τροφή ώστε να αναγκάζεται να τρώει στα σκουπί-
δια ή στα γύρω σπίτια, φροντίζει για την περίθαλψή του 
κτλ....

3. Κάθε ιδιοκτήτης ζώου, οφείλει να μεριμνά για 
την στείρωσή του, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρη-
ση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα δια-
θέσει σε νέους ιδιοκτήτες. Η εγκατάλειψη των μωρών 
του, τιμωρείτε από το νόμο.

Βάση λοιπόν νόμου, η «Άρτεμις» είναι αδέσποτη. Μια 
από τις 900 περίπου γατούλες που έχουμε στειρώσει, 
κάτι που με κάνει ιδιαίτερα περήφανη! Ένα έργο που 
κανονικά είναι αρμοδιότητα του Δήμου, ο οποίος όλα 
αυτά τα χρόνια δεν κάνει τίποτα, με αποτέλεσμα να είμα-
στε ένα νησί 15.000 περίπου κατοίκων στο οποίο ζουν 
70.000 περίπου γάτες...

Τέλος, θα ήθελα να προειδοποιήσω τον κ. Κουράγιο. 
Αν είναι ιδιοκτήτης της «Άρτεμις» όπως ισχυρίζεται, άρα 
και των απογόνων της, να φροντίσει να τηρήσει τον πα-
ραπάνω νόμο, γιατί εγώ θα συνεχίσω να στειρώνω όσες 
γατούλες βρίσκω στους κάδους σκουπιδιών και δεν φέ-
ρουν τσιπ. Επίσης, αν ξαναδώ λευκή γατούλα, ή γατάκι 
εγκαταλειμμένο στα συγκεκριμένα σκουπίδια, και μιας 
και δήλωσε δημόσια «ιδιοκτήτης» τους, θα του κάνω κα-
ταγγελία για παθητική κακοποίηση και εγκατάλειψη…».
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Άλλο Κίνηση και άλλο 
Κίνημα Πολιτών

Παρακολουθήσαμε στον «Αρχί-
λοχο», τη συνάντηση πολιτών για 
την «ίδρυση ενός νέου τοπικού 
κινήματος», τη «δημιουργία 
ενός ευρύτατου μετώπου πο-
λιτών με σκοπό να αλλάξει επο-
χή, πρόσωπα, νοοτροπίες, πολι-
τικές…». Ορισμένες διαπιστώσεις 
και κάποιες θέσεις μας. 

1. Η συνάντηση δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί επι-
τυχημένη. Δεν πρέπει να ικανοποίησε τους προσκαλούντες 
για τη συμμετοχή και το πολιτικό περιεχόμενο της συζήτη-
σης. Αυτό δείχνει απογοήτευση, μειωμένο ενδιαφέρον για τα 
κοινά. Σημεία των καιρών.

2. Ήταν αισθητή η προσπάθεια ολιγομελούς ομάδας οπα-
δών (;) του Σώρα (;) να ορίσει τη θεματολογία της συζήτη-
σης. Δείχνει να αναζητά όχημα παρέμβασης στις δημοτικές 
εκλογές; 

3. Είναι αναγκαία η διάκριση μεταξύ Κίνησης και Κινήμα-
τος Πολιτών. Ως «Κίνηση Πολιτών» καταγράφεται συνήθως 
η δημιουργία δημοτικής (περιφερειακής) παράταξης. Το «Κί-
νημα» αφορά κυρίως την υπεράσπιση δικαιωμάτων, δημό-
σιων ή φυσικών αγαθών και υπερβαίνει κομματικές οριο-
θετήσεις. Στην Πάρο μόνο το «κίνημα για την υγεία», τείνει 
να πάρει χαρακτηριστικά κινήματος. Με τον υπάρχοντα κα-
τακερματισμό, η δημιουργία άλλης μιας «Κίνησης Πολιτών» 
- συνδυασμού, έχει μικρό ενδιαφέρον και μεγάλες δυσκολί-
ες. Η δημιουργία «κοινωνικού και πολιτικού μετώπου» και 
πολύ περισσότερο «αυτοδιοικητικού κινήματος» ανατροπής 
κατεστημένων πολιτικών έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ξε-
φεύγει από τα τετριμμένα, αλλά μάλλον δεν είμαστε «έτοι-
μοι». Σίγουρα χρειάζονται συγκλίσεις, με αρχές, ξεκάθαρους 
στόχους, δημοκρατικά μέσα και έντιμους ανθρώπους. 

4. Ένα αυτοδιοικητικό κίνημα από τα «κάτω», ένα κοινω-
νικό και πολιτικό μέτωπο ανατροπής: α) δεν χτίζεται με το 
ύποπτα αποπολιτικοποιημένο σύνθημα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ». Όλοι 
μαζί γιατί; Ενάντια σε τι; Για το καλό της Πάρου; Πώς ορίζεται 
το «καλό» της Πάρου; β) είναι ενάντιο στα Μνημόνια και στις 
πολιτικές τους (οδυνηρή μαρτυρία η εξαθλίωση της κοινω-
νίας). Όμως δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται σαφές πολιτικό πε-
ριεχόμενο και συγκεκριμένους άξονες:

Ι. Αυτόνομο, αυτοκαθοριζόμενο θετικά κίνημα και όχι ετε-
ροκαθοριζόμενο ως «αντί». Το «αντί», αν και όσο έχει ση-
μασία πρέπει να αφορά κυρίως πολιτικές, παλαιοκομματικές 
πρακτικές και λιγότερο πρόσωπα. Είναι σημαντικό να αλλά-
ζουν τα πρόσωπα- γιατί αλλιώς δημιουργούν καθεστώς – 
αλλά δεν φτάνει. Το ενοποιητικό στοιχείο δεν μπορεί παρά να 
είναι πολιτικό. Σύγκρουση με το παλιό και όχι αναπαραγωγή 
του με άλλα πρόσωπα.

ΙΙ. Όχι λογικές διαχείρισης, ενσωμάτωσης. Δήμος διεκδι-
κητικός, δημιουργική δύναμη αντίστασης, αλλά και αυτοορ-
γάνωσης τοπικά (στα του οίκου του). Σεβασμός και ενίσχυση 
κοινωνικών κινημάτων με το Δήμο πρωταγωνιστή και όχι 
ουραγό. Δημοτικές Κοινωνικές Δομές (αλληλεγγύης, κλπ).

ΙΙΙ. Ανατροπή του δημαρχοκεντρικού τρόπου λειτουργία 
του Δήμου. Χορτάσαμε από δημαρχοπατέρες!! Στόχος η 
δημοκρατία, η λαϊκή κυριαρχία με λαϊκές συνελεύσεις δε-
σμευτικά για σημαντικά θέματα, δημοψηφίσματα για σημα-
ντικότερα.

ΙV. Όραμα για την Πάρο που θέλουμε. Ιεραρχήσεις – προ-
τεραιότητες σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας, την κλί-
μακα του νησιού, τη φέρουσα ικανότητά του. Αειφορία και 
βιώσιμη ανάπτυξη για να υπάρχει ελπιδοφόρο μέλλον. Στην 
ευάλωτη μονοκαλλιέργεια αντιπαραθέτεις τη συμπληρωμα-
τικότητα με ισόμετρη ανάπτυξη περιοχών και τομέων που 
διασφαλίζει διάρκεια και ποιότητα στον τουρισμό. 

V. Ισότητα, αλληλοσεβασμός, αμοιβαιότητα. Ήθος, εντιμό-
τητα, στάση ζωής που τιμά τα πρόσωπα αιρετών και κοινω-
νίας. Κοινωνική διαθεσιμότητα, ριζοσπαστισμός της πράξης. 
Σύνθεση απόψεων, κοινωνικών αιτημάτων – αναγκών. Όχι 
αποκλεισμοί, διαχωρισμοί, προσπορισμοί σε βάρος του δη-
μόσιου συμφέροντος. 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
gourdoukisilias@yahoo.com

Ενέχυρο τα τέλη 
των Δήμων!

Νομοσχέδιο με 80 άρ-
θρα που ανοίγει το δρόμο 
για εκτεταμένες ιδιωτικο-
ποιήσεις κρίσιμων υπη-
ρεσιών των Δήμων κα-
τέθεσε η συγκυβέρνηση 
στη Βουλή στις 20 Μάρτη.

Με το νομοσχέδιο 
γίνονται οι απαραίτη-
τες προσαρμογές στον 
«Καλλικράτη» ώστε να 
λειτουργεί ακόμα πιο 
αποτελεσματικά η Τοπική Διοίκηση ως κομμάτι της 
κεντρικής εξουσίας.

Οι ιδιωτικοποιήσεις που φέρνει το νομοσχέδιο αφο-
ρούν τους τομείς της καθαριότητας και του φωτισμού 
και γενικά όποια υπηρεσία θεωρείται ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, όπως δράσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ. Δηλαδή, σχετίζονται με ανά-
γκες του λαού, για τις οποίες ήδη φορολογείται και 
πληρώνει. Μόνο που τώρα, οι δήμοι θα βάζουν ως 
ενέχυρο τα μελλοντικά τους έσοδα από τα αντα-
ποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού - που 
εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ - 
και θα υπογράφουν συμβάσεις με ιδιώτες που θα 
αναλάβουν αυτές τις υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις θα 
εισπράττουν κατευθείαν από τη ΔΕΗ αυτά τα εγγυημέ-
να έσοδα. Με δεδομένο δε ότι τέτοιες υπηρεσίες, που 
θεωρούνται από τις βασικές σε έναν δήμο, θα παραχω-
ρούνται σε ιδιώτες, είναι προφανές ότι χιλιάδες εργα-
ζόμενοι στους δήμους θα βρεθούν στον «αέρα»...

Το έδαφος, λοιπόν, που έχουν να δράσουν οι ιδιώτες 
είναι αρκετά αποδοτικό, αφού σε πλείστους δήμους τα 
ανταποδοτικά τέλη και γενικώς τα τέλη και πρόστιμα εί-
ναι όχι απλά αυξημένα αλλά αποτελούν την κυρίαρχη 
πηγή εσόδων τους. Για παράδειγμα:

Ένας δήμος υπογράφει σύμβαση με μια επιχείρηση 
και της αναθέτει την αποκομιδή των απορριμμάτων, 
«πατώντας» πάνω στην οικονομική αδυναμία να συ-
ντηρήσει και να επισκευάσει τα απορριμματοφόρα, να 
λειτουργήσει τα πλυντήρια για τους κάδους απορριμ-
μάτων ή επειδή έχει μειωθεί το προσωπικό. Η συμ-
φωνία κλείνει ως εξής: Ο επιχειρηματίας κάνει το έργο 
και στη συνέχεια εισπράττει ο ίδιος απευθείας από τη 
ΔΕΗ τα ανταποδοτικά τέλη που έχει επιβάλει ο δήμος 
και έχει πληρώσει η λαϊκή οικογένεια μέσω του λογα-
ριασμού της ΔΕΗ. Η συγκεκριμένη επιλογή διευκολύνει 
δημάρχους που υποστηρίζουν τον εξορθολογισμό των 
δαπανών του δήμου τους ή την περιβόητη δήθεν «οι-
κονομική αυτοτέλεια», που συνεπάγονται περικοπές σε 
προσωπικό, απολύσεις, κατάργηση ή περαιτέρω περι-
κοπές σε υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουν στην υλο-
ποίηση αυτής της πολιτικής.

Κυβέρνηση και δήμαρχοι συμπλέουν στο ότι η κρα-
τική χρηματοδότηση προς τους δήμους θα σβήσει και 
σ΄αυτό το πλαίσιο αναζητούνται διέξοδοι ώστε να εκτε-
λούνται υπηρεσίες με την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή 
επιχειρηματικών σχημάτων.

Και οι ευθύνες των δημάρχων είναι τεράστιες γι’ 
αυτό. Ενημερώνουμε και προειδοποιούμε.

Σ’ αυτά τα προβλήματα που, λίαν συντόμως, θα τα 
βρούμε μπροστά μας, καλούμε και όλες τις υπόλοιπες 
δημοτικές κινήσεις να ξεκαθαρίσουν στον Παριανό 
λαό την πολιτική τους θέση και στάση.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Συνάντηση 
ΚΕΠ-ΟΣΑ

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών - Οικολογία - 
Συμμετοχή - Αλληλεγγύη (ΚΕΠ-ΟΣΑ, Πάρος), 
διοργανώνει σήμερα Σάββατο 29 Μαρτίου, στις 
12.00 το μεσημέρι, συνάντηση, στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
- Παρουσίαση των θέσεων για την πολιτιστική 

οργάνωση και ανάπτυξη στο νησί μας.
- Εντοπισμός και παρουσίαση και των εσωτε-

ρικών προβλημάτων εκ μέρους του κάθε συλ-
λόγου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΠ-ΟΣΑ «[…] 
η συμμετοχή σας και οι απόψεις σας είναι πο-
λύτιμες στα πλαίσια ενός πλουραλιστικού διαλό-
γου».

Συγκέντρωση
Κωβαίου

Την Κυριακή 30 Μαρτίου, στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Πα-
ροικιά, θα μιλήσει ο υποψήφιος δήμαρχος κ. 
Μάρκος Κωβαίος. 

Η ομιλία, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε ο νέος δημοτικός συνδυασμός, «Πάρος, 
Τώρα στην Πράξη», θα ξεκινήσει στις 10:30 το 
πρωί.

ΤΟΠΣΑ Πάρου
Με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού πολιτών, 

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Μαρτίου, 
στην αίθουσα του εμποροεπαγγελματικού Πά-
ρου-Αντιπάρου, η εναρκτήρια συνάντηση για 
την πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης Για την Προ-
ώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πάρου».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από την 
αναπτυξιακή σύμπραξη ΤΟΠΣΑ Πάρου, στην 
οποία συμμετέχουν: Ο εμποροεπαγγελματικός 
σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, ο οποίος είναι και 
ο συντονιστής της σύμπραξης, ο Δήμος Πάρου, 
η ΚΔΕΠΑΠ, το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πάρου Κοινωνι-
κής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, η 
«Asset Τεχνολογική» και το κέντρο επαγγελμα-
τικής κατάρτισης, «Εκπαιδευτική Νοτίου Αιγαί-
ου». 

Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος Πάρου, κ. 
Χρ. Βλαχογιάννης και ο αντιδήμαρχος κ. Πανα-
γιώτης Κουτσουράκης, οι οποίοι τόνισαν ότι ο 
Δήμος του νησιού μας στηρίζει κάθε δραστηρι-
ότητα που δίνει εργασία στους δημότες του και 
τη σημασία που έχει η δημιουργία κοινωνικών 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων προς την κατεύ-
θυνση αυτή. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του 
ΤΟΠΣΑ Πάρου, κ. Γιώργος Ντόλκας, ενώ χαι-
ρετισμό και χρήσιμες διαπιστώσεις έδωσε η 
Πρόεδρος το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πάρου κοινωνι-
κής προστασίας πρόνοιας και αλληλεγγύης, κ. 
Μαρία Τριβυζά. Στην εσπερίδα  παρουσιάστηκε 
αναλυτικά η πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για 
την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πά-
ρου», από τον κ. Γιώργο Κουκλάκη σε συνερ-
γασία με τον κ. Στράτο Παδαδογιαννάκη, ενώ 
ακολούθησε και παρουσίαση με θέμα «Ο ρόλος 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσε-
ων στην απασχόληση - ανάπτυξη κοινωνικών 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή 
παρέμβασης».
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Ροκονίδας:
«Είναι η ώρα να αναλάβουμε τις τύχες 

του νησιού μας, μακριά από εγκάθετους 
επαγγελματίες «σωτήρες»

Σε μία πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση –για τα δεδομένα του νησιού μας- μίλησε 
την Τετάρτη 26 Μαρτίου, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου και υποψή-
φιος δήμαρχος, κ. Κώστας Ροκονίδας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά.

Η ομιλία Ροκονίδα, χαρακτηρίστηκε μεστή νοημάτων. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης, ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας:

«Πέρασαν 3 ½ χρόνια, από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Τότε είχαμε προει-
δοποιήσει: Οι αλλαγές που έφερνε ο «Καλλικράτης», μετέτρεπε τους Δήμους σε όργα-
να υλοποίησης τοπικά της κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή η κυβέρνηση αποφασίζει 
και οι Δήμαρχοι υλοποιούν. Οι Δήμοι έχαναν κάθε αυτοδιοικητικό χαρακτηριστικό που 
τους είχε απομείνει. Λέγαμε χαρακτηριστικά το 2010 στην διακήρυξη μας: 

«Οι αλλαγές που επιφέρει ο «Καλλικράτης» στην τοπική διοίκηση στόχο έχουν, όπως 
ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση, τη διαμόρφωση των κατάλληλων μηχανισμών που θα 
υπηρετούν τη πολιτική της. Αυτό το ρόλο επιφυλάσσουν στους Δήμους, που χάνουν 
πλέον όποιο αυτοδιοικητικό χαρακτηριστικό τους είχε απομείνει και μετατρέπονται σε 

όργανα κρατικής τοπικής διοίκησης. Η κυβέρνηση από τη δική της μεριά, θα εποπτεύ-
ει και θα ελέγχει την υλοποίηση της πολιτικής της από τους Δήμους».

Τότε οι διεκδικητές του δημαρχιακού θρόνου, ο καθένας για λογαριασμό του ο νυν 
Δήμαρχος και η πρώην Έπαρχος, μίλαγαν για επανάσταση στο χώρο της αυτο-
διοίκησης, τις νέες δυνατότητες της διοικητικής μεταρρύθμισης, μίλαγαν για 
Δήμους κυβερνεία και δημάρχους που θα ήταν μικροί πρωθυπουργοί.

Σήμερα τι λένε; Αποκρύπτουν τις πολιτικές τους ευθύνες για τα λεγόμενα τους, πο-
ντάροντας στην λαϊκή αμνησία ή στην καλύτερη περίπτωση λέγοντας ότι εμείς άλλα 
πιστεύαμε και άλλα ήρθαν, θέλουν να πετάξουν την ευθύνη από πάνω τους για τις 
αυταπάτες που καλλιέργησαν στην τοπική κοινωνία.

Πέρασαν 3 ½ χρόνια και τα λεγόμενα μας του τότε είναι φρέσκα, σαν να περιγρά-
φουν το σήμερα. Γιατί σήμερα φτάσαμε στο σημείο ο προϋπολογισμός του Δήμου να 
συντάσσεται βάσει οδηγιών, που αν τις αγνοήσεις στον γυρίζουν πίσω, που αν δεν 
ανταποκριθείς στους 3μηνους ελέγχους τους εφαρμόζεται ποινολόγιο, που για να 
νοικιάσεις αίθουσες για να καλύψεις τις κτιριακές ανάγκες των σχολείων σου πρέπει 
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να περάσεις από την κρίση της 
επιτρόπου, όχι για την νομιμό-
τητα αλλά για την σκοπιμότητα 
της πράξης σου. Και βέβαια η 
Γ. Πρωτολάτη δεν είναι πολιτικά 
παρούσα, αν και με την πολιτική 
της τότε που ήταν η άλλη όψη 
του ίδιου νομίσματος με τον Χρ. 
Βλαχογιάννη, εγκλώβισε το 40% 
του παριανού λαού. Αλλά, ο Χρ. 
Βλαχογιάννης, είναι εν ενεργεία 
Δήμαρχος και πολιτικά παρών 
και σε αυτές τις εκλογές. Τι έχει 
να απολογηθεί για τα τότε λεγό-
μενα του;».

Απολογισμός
Στην ομιλία του ο κ. Ροκονίδας 

είπε για τη Λαϊκή Συσπείρωση 
και την παρουσία της στο δημο-
τικό συμβούλιο:

«Παρά τη μονοπρόσωπη πα-
ρουσία της στο δημοτικό συμ-
βούλιο, θεωρούμε ότι το έργο 
μας είχε συνέπεια, συνέχεια 
με μοναδικό κριτήριο πάντα τα 
συμφέροντα των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων της παριανής κοινωνίας. 

Δεν υπήρξε τοποθέτηση μας που να μην στηρίζει τους ανθρώπους του μόχθου, 
της εργασίας, του μεροκάματου, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους 
μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους ψαράδες την νέα γενιά και 
τα προβλήματα της, τους απόμαχους της ζωής, τις γυναίκες. Γιατί με την στάση μας 
σε κάθε δημοτική απόφαση από το προϋπολογισμό του Δήμου μέχρι το τεχνικό του 
πρόγραμμα, από τα δημοτικά τέλη μέχρι την παραχώρηση των παραλιών προς εκ-
μετάλλευση, από τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών μέχρι τα προβλήματα του 
αθλητισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, από τη διαθεσιμότητα των υπαλ-
λήλων μέχρι την ανακύκλωση της ανεργίας με τους 5μηνίτες  των 420-490 ευρώ στο 
επίκεντρο της πρότασης μας ήταν η λαϊκή οικογένεια και τα προβλήματα της».

Οι «ακομμάτιστοι»
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, σχετικά με τα όσα λέγονται εναντίον του ότι 

είναι «κομματικός», ενώ οι υπόλοιποι επικεφαλής συνδυασμών «ακομμάτιστοι» είπε:
«Μετά από 3 ½ χρόνια κάθε καλόπιστος κριτής θα συμφωνήσει ότι η στάση μας στο 

δημοτικό συμβούλιο, οι θέσεις μας στην περιφέρεια, οι πολιτικές μας θέσεις, οι θέσεις 
του ΚΚΕ επιβεβαιώθηκαν πλήρως. 

Οι δήμαρχοι τοπικά που το παίζουν «ανεξάρτητοι και υπερκομματικοί», μαζί και ο 
δικός μας, έχουν βάλει όλοι πλάτη για να εφαρμοστεί η πολιτική που επεξεργά-
ζονται εδώ και χρόνια κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις, πολιτική που εκπο-
ρεύεται από την ΕΕ και τα όργανα της και εφαρμόστηκε ή εφαρμόζεται σε όλες 
τις χώρες της ΕΕ είτε έχουν μνημόνια είτε δεν έχουν είτε έχουν τρόικα είτε δεν 
έχουν. Που είναι όλοι αυτοί όταν τους παρακρατούν παράνομα τους θεσμοθετημέ-
νους πόρους των Δήμων (…).

Είναι πολλοί αυτοί, μαζί και όλοι οι άλλοι συνδυασμοί στην Πάρο, που δεν θέλουν 
να πουν τα πράγματα με το όνομα τους, δεν θέλουν να ονοματίσουν τη κρίση που 
βιώνουμε κρίση του συστήματος που ζούμε, δηλαδή του καπιταλισμού, γιατί ανεξάρ-
τητα από τα μείγματα της πολιτικής που προτείνουν και εμφανίζονται τάχα διαφορετι-
κοί έχουν όλοι κοινό παρονομαστή. Φιλοδοξούν να γίνουν Δήμαρχοι χωρίς να αμφι-
σβητούν τη πολιτική που θα κληθούν να υπηρετήσουν, διεκδικούν να γίνουν καλοί 
διαχειριστές αυτής της πολιτικής, μιας πολιτικής που στρέφεται ενάντια στα 
συμφέροντα των πολλών και υπηρετούν τα  συμφέροντα των λίγων. Έτσι μιλάνε 
για ανθρωπιστική κρίση, για αξιακή κρίση, για κοινωνική αλληλεγγύη και παρουσιά-
ζουν ευφυολογήματα ως διακηρύξεις, που για όποιον γνωρίζει τη πολιτική κατάσταση 
στη χώρα, για όποιον γνωρίζει τι σημαίνει τοπική διοίκηση σήμερα και τα ασφυκτικά 
πλαίσια λειτουργίας της, αν δεν βάλει τα γέλια σίγουρα θα προβληματιστεί για το τι εξυ-
πηρετούν όλοι αυτοί οι σχηματισμοί. Μην σας παραμυθιάζουνε ότι αγωνίζονται για 
την Πάρο. Γιατί συνειδητά ή ασυνείδητα αυτό κάνουν. Η καραμέλα έλιωσε πια (…).

Αυτοί όμως, που πλασάρονται σαν ανεξάρτητοι, τι λένε για όλα αυτά; Τι έκαναν εδώ 
και 12 χρόνια; Δεν αξιοποιούσαν τους κομματικούς μηχανισμούς και το «σύστημα» 
της τοπικής εξουσίας; Τι έκαναν κάποιοι άλλοι τα τελευταία 4 χρόνια; Δεν υπηρέτησαν 
πιστά την πολιτική της δημοτικής αρχής; Τι τους κάνει να διαφοροποιούνται τελευταία; 
Γιατί φοβούνται να πουν ότι ευλογήθηκαν από τον κυβερνητικό κομματάρχη 
της Παροναξίας; 

Για να δούμε όμως οι «ανεξάρτητοι, υπερκομματικοί, φθαρμένοι ή άφθαρτοι» που 
δεν κατανοούν ή δεν συμμερίζονται ότι είπαμε νωρίτερα, που αγαπούν την Πάρο και 
θέλουν να συνεχίσουν να προσφέρουν στο τόπο είτε μόνοι είτε μαζί, την εμπειρία και 
την ικανότητα τους, για να μας απαντήσουν: Εδώ και 12 χρόνια ή λιγότερα που κυριαρ-
χούν στο τοπικό πολιτικό σκηνικό, τι έκαναν με τα ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα 
του νησιού μας;».

Δεν τάζουμε!

Ο κ. Ροκονίδας, συνεχίζοντας 
την ομιλία του είπε: «Εμείς δεν 
φιλοδοξούμε να καλλιεργήσου-
με αυταπάτες, ότι αυτά που δεν 
έγιναν εδώ και 12 χρόνια άλλων 
δυνατοτήτων θα γίνουν τώρα 
από εμάς.

Εμείς νοιώθουμε πόσο βαρύ 
είναι το χρέος στις πλάτες μας 
και πρέπει να πούμε αλήθειες 
και όχι να χαϊδέψουμε αυτιά. 
Πρέπει να σπάσει η αντίληψη 
ότι ο Δήμαρχος ή το ΔΣ μπορεί 
να λύνει τα πάντα, γιατί εξηγή-
σαμε τα ασφυκτικά πλαίσια λει-
τουργίας της τοπικής διοίκησης. 
Η κοινωνία, οι απλοί άνθρωποι 
αυτά που λέμε λαϊκά στρώματα 
και τα προβλήματα τους, οργα-
νωμένα μέσα από συλλόγους, 
φορείς, σωματεία πρέπει να 
βρεθούν στο προσκήνιο. Εμείς 

δεν τάζουμε τίποτα. Μόνο για ένα πράγμα δεσμευόμαστε. Να στηρίζουμε και 
να συμπαραστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια κινητοποίησης, να εμπνέουμε και 
να μπαίνουμε μπροστά αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν αγώνες. Θα πρέπει να 
υπάρξει συσπείρωση όλων, να διαμορφώσουμε ένα αγωνιστικό χείμαρρο έτοιμο να 
παρασέρνει τα εμπόδια. Να είστε σίγουροι ότι εμείς θα είμαστε παντού και πάντα.

Τα προβλήματα των παριανών με το χαράτσι, τα ζητήματα υγείας αρχικά, η τωρινή 
Δημοτική Αρχή τα θεωρούσε έξω από τις αρμοδιότητες της. Αποδείξαμε στην πράξη 
και πολλές φορές την δύναμη που μπορεί να κρύβει η αγωνιστική διάθεση του κό-
σμου».

Ποιοι είναι Λαϊκή Συσπείρωση

Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Ροκονίδας, έκανε αναφορά στους στόχους του συν-
δυασμού του και είπε:

«Στη Λαϊκή Συσπείρωση συναντώνται όσοι αρνούνται να συμβιβαστούν, όσοι επι-
λέγουν το δρόμο της αντίστασης, στην νέα θύελλα μέτρων που έρχεται και στέλνουν 
μήνυμα ενότητας, συσπείρωσης, κοινωνικής συμμαχίας και προοπτικής για μια ζωή 
που μας αξίζει.

Είναι η ώρα να δείξουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε τις τύχες του νησιού 
μας, μακριά από εγκάθετους επαγγελματίες «σωτήρες», μακριά από τους ρου-
σφετολόγους και τους υπηρέτες της συναλλαγής, που πιστεύουν ότι περνάει 
ακόμα η μπογιά τους.

Είναι η ώρα να δείξουμε ότι δεν σκύβουμε το κεφάλι σε συμφέροντα που ξεζουμί-
ζουν το νησί μας με μόνο στόχο το δικό τους κέρδος, υποβαθμίζοντας τη ζωή μας και 
τον τόπο. Είναι η ώρα να υψώσουμε το μπόι μας απέναντι στη αντιλαϊκή πολιτική, τα 
κόμματα της και το ντόπιο πολιτικό τους προσωπικό, που υποθηκεύουν ακόμα και το 
μέλλον των παιδιών μας. Είναι η ώρα να τιμωρήσουμε αυτούς που μας ξεγέλασαν. 
Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε και να τους ανατρέψουμε!».

Το μικροσκόπιο της εκδήλωσης 

Η συγκέντρωση της Λαϊκής Συσπείρωσης ξεχώρισε για κάποιους συγκεκριμένους 
λόγους. Κατ’ αρχήν, η χρονική διάρκεια της συγκέντρωσης ήταν μικρή, με αποτέλε-
σμα όλοι οι ακροατές να κατανοήσουν την ομιλία Ροκονίδα. Ο επικεφαλής της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης, δεν πλάτειασε, δεν κούρασε και κυρίως, δεν επανέλαβε ανούσια 
πράγματα και χιλιοειπωμένα. 

Η σύνθεση του ακροατηρίου ήταν σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, αφού 
υπήρχαν πολλοί συμπολίτες μας, που δεν έχουν καμία πολιτική ταύτιση με το ΚΚΕ. 
Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που πήγαν στη συνάντηση, ήταν ως ενερ-
γοί πολίτες, που εκτιμούν τον τρόπο δράσης της Λαϊκής Συσπείρωσης στο δημοτικό 
συμβούλιο, και άλλοι που εκτίμησαν ότι σ’ αυτή τη συνάντηση είχαν κάτι ουσιαστικό 
να ακούσουν. Οι ερωτήσεις που έγιναν στο τέλος της εκδήλωσης ήταν ελάχιστες και 
αυτό διότι όλοι είχαν «καλυφθεί» από την ομιλία Ροκονίδα. 

Τέλος, αριθμητικά η εκδήλωση ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις εκδηλώσεις που είχε 
κάνει η Λαϊκή Συσπείρωση το 2010. Αυτό, από μόνο του λέει πολλά…

Πρώτο Θέμα
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Νέο ΔΣ
στους αλιείς

Στις 9 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στο σύλ-
λογο ερασιτεχνών αλιέων Πάρου-Αντιπάρου. 

Στις εκλογές ψήφισαν 39 άτομα και οι υποψήφιοι έλαβαν 
τους εξής ψήφους:

Μοστράτος Ευάγγελος: 37, Νομικός Γιώργος: 25, Σκαν-
δάλης Γιώργος: 22, Ακάλεστος Κων/νος: 21, Καλακώνας 

Χρήστος: 21, Ακάλεστος Γιώργος: 18, Μοστράτος Κυριά-
κος: 18, Φλώκος Ξενοφών: 13, Καρποδίνης Ιωάννης: 10, 
Βελέντζας Παναγιώτης: 9, Καλελές Στυλιανός: 7

Σημειώνουμε, ότι ο κ. Κ. Ακάλεστος, παραιτήθηκε του 
αξιώματος να μετέχει στο νέο ΔΣ του συλλόγου και αντι-
καταστάθηκε από τον κ. Ξ. Φλώκο.

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Νομικός
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Σκανδάλης
Γραμματέας: Ευάγγελος Μοστράτος
Ταμίας: Χρήστος Καλακώνας
Έφορος: Κυριάκος Μοστράτος
Μέλη: Γιώργος Ακάλεστος, Ξενοφών Φλώκος.

Συνεργασία για 
τους Κινέζους

Με επιστολή της προς τους επαγγελματίες, η 
αντιδήμαρχος και πρόεδρος της τουριστικής επι-
τροπής, κ. Μ. Χανιώτη, ζητά τη συνεργασία τους, 
προκειμένου να γίνει εφικτή η φιλοξενία ομαδικής 
γαμήλιας τελετής για 30 ζευγάρια Κινέζων.

Σύμφωνα με την επιστολή: «[…] Πρόκειται για 
μια ενέργεια, που αναμένεται να προσδώσει στην 
Πάρο, μεγάλη δημοσιότητα στη τεράστια αγορά της 
Κίνας αλλά και στην Ελλάδα, αφού την αποστολή θα 
συνοδεύσουν Κινεζικά και Ελληνικά ΜΜΕ. 

Η ενέργεια αυτή αποτελεί τη συνέχεια και άλλων 
δράσεων που αναλάβαμε στο πρόσφατο παρελθόν, 
με φιλοξενίες δημοσιογράφων από την Κίνα, από 
τις όποιες προέκυψαν πολύ σημαντικά δημοσιεύ-
ματα και τηλεοπτικά αφιερώματα σε μεγάλα κινε-
ζικά ΜΜΕ για το νησί μας. Σημαντική υπήρξε η συ-
νεισφορά, όλο αυτό το διάστημα των 9 μηνών που 
χρειάστηκε για να  οριστικοποιηθεί η δράση αυτή, 
του Αντιπροέδρου του Ελληνοκινεζικού  Συνδέ-
σμου, κ. Λευτέρη Κόντου. Η επιτυχία του εγχειρή-
ματος αυτού εξαρτάται από όλους μας».

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα φιλοξενίας των Κινέζων νεόνυμ-

φων και ΜΜΕ έχει ως εξής:
30/4 22.45 Άφιξη στο λιμάνι και μεταφορά στα 

ξενοδοχεία. (Δείπνο στο πλοίο).
01/5 09.00 Μικρός γύρος του νησιού (Παροικία, 

Μαράθι-αρχαία λατομεία, Λεύκες). 13.30-15.30 
γεύμα στο Πίσω Λιβάδι. Μετάβαση στα ξενοδοχεία 
για ξεκούραση. 18.30 Αναχώρηση από ξενοδοχεία. 
19.00-20.00  Λόφος Αγ. Άννας, event γάμων, χαι-
ρετισμοί, φωτογραφίσεις κτλ. 20.00 Παράσταση 
χορευτικού, δείπνο. 22.00 Επιστροφή στα ξενοδο-
χεία.

02/5 09.00 Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία 
για Αλυκή, επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο 
«scorpios». 11.30 Πέρασμα από Πούντα, για Αντί-
παρο, επίσκεψη στο σπήλαιο της Αντιπάρου, πε-
ρίπατος στα σοκάκια του νησιού. 14.00 γεύμα 
στην Αντίπαρο. 15.30 Αναχώρηση. Ξεκούραση. 
18.30 Επίσκεψη στο οινοποιείο Μωραΐτη. 19.30 
Παράσταση χορευτικών - αναπαράσταση Παρια-
νού γάμου στη Νάουσα, στον προαύλιο χώρο της 
Παντάνασσας. Περπάτημα μέσα στα στενάκια της 
Νάουσας, προς το λιμανάκι. 20.30 Δείπνο στο λι-
μανάκι.

3/5 08.30 Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία. 09.00 
- 10.00 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο. 10.30 
Λιμάνι για αναχώρηση στον Πειραιά.

Τραγωδία
Τραγικές σκηνές εκτυλίχθησαν το περασμένο 

Σάββατο 22 Μαρτίου, στον Πρόδρομο, όταν ένα 
τρίχρονο αγοράκι, παίζοντας σε αυλή, καταπλακώ-
θηκε από σιδερένια γκαραζόπορτα, με αποτέλεσμα 
να κοπεί το νήμα της ζωής του.

Οι γιατροί στο Κ.Υ. Πάρου, παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες που κατέβαλαν, δεν μπόρεσαν να το 
σώσουν. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση 
της Αστυνομίας, «Την 22/3/2014 στις 12.15 στην 
Πάρο, 3χρονος ημεδαπός, διέφυγε της προσοχής 
της γιαγιάς του και προσπάθησε να ανέλθει σε γει-
τονική σιδερένια γκαραζόπορτα οικίας, ιδιοκτησίας 
ημεδαπού, η οποία υποχώρησε και τον πλάκωσε. 
Ανήλικος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, 
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ενεργείται προ-
ανάκριση».

Υποψηφιότητα 
Βλαχογιάννη

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου, ο δήμαρχος του νησιού μας κ. 
Χρήστος Βλαχογιάννης, με ανακοίνωση του συνδυασμού 
«Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον», γνωστο-
ποίησε την κάθοδό του κε νέου, στις ερχόμενες δημοτικές 
εκλογές του Μαΐου 2014.

Η ανακοίνωση του κ. Βλαχογιάννη έχει ως εξής:
«Παριανές και Παριανοί,
Αυτή την ώρα που η χώρα μας διανύει τις πιο δύσκολες 

στιγμές της μεταπολιτευτικής περιόδου, τόσο οικονομικά 
όσο και κοινωνικά, αποφασίσαμε να δηλώσουμε το «πα-
ρόν» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Σε αυτήν την 
εκλογική αναμέτρηση, ο πολίτης και οι ανάγκες του αποτε-
λούν την βασική προτεραιότητα του συνδυασμού μας.

Πιστεύουμε ότι η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τις ανα-
νεωμένες ιδέες και το όραμά μας αποτελούν τη λύση για 
την Πάρο του αύριο.  

Πορευόμαστε σταθερά με ένα σύνθημα: Αλληλεγγύη και 
Ανθρωπιά. 

Στόχος μας η βελτίωση της ζωής και της καθημερινότη-
τάς μας.

Παριανές και Παριανοί,
Έχουμε αποδείξει ότι η εργατικότητα, η μεθοδική δου-

λειά και η εντιμότητα αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά 
μας.  Λάθη φυσικά και έγιναν, τα οποία αναγνωρίζουμε. 
Λάθη όμως δεν κάνει, όποιος δεν κάνει τίποτα…

Με γνώμονα τα παραπάνω προγραμματίσαμε, σχεδι-
άσαμε και υλοποιούμε μέσω ΕΣΠΑ, έργα αξίας πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ. Αποτέλεσμα η Πάρος να κατατάσσε-

ται μέσα στα πρώτα νησιά σε 
εντάξεις έργων στις Κυκλάδες. 
Η γνώση, η εμπειρία και η σο-
βαρότητα μας αποτελούν εγγύ-
ηση για το μέλλον.

Κρατήσαμε το Δήμο Πάρου 
όρθιο και σταθερό μέσα σε μία 
περίοδο βαθύτατης δημοσιο-
οικονομικής κρίσης. Έχουμε 
ένα Δήμο πλεονασματικό, χω-
ρίς να έχουμε κάνει αυξήσεις 
στα δημοτικά τέλη και δίχως 
δανεισμό.

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε 
την ανανέωση της εμπιστοσύ-
νης σας. Τώρα, είναι η ώρα να 
αγωνιστούμε περισσότερο από 
ποτέ, για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, για την ενί-
σχυση του πρωτογενούς τομέα και βέβαια για τον τουρισμό 
που αποτελεί πυλώνα της Παριανής οικονομίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προχωράμε σε μία γενναία 
ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού μας. Δημιουργούμε 
συνδυασμό νίκης αξιοποιώντας την εμπειρία δοκιμασμέ-
νων στελεχών και τη διάθεση νέων, άφθαρτων πολιτικά και 
ικανών ανθρώπων, που θα παλέψουν  για τις προσδοκίες 
και τις ανάγκες των συμπολιτών μας.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα και έχουμε τις λύσεις. 
Δεσμευόμαστε να είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη και 
τις ανάγκες του.

Είναι χρέος μας να εκφράσουμε το μήνυμα που στέλνει η 
κοινωνία μας για αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Ας ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας, για ένα καλύτερο αύριο. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
για την Πάρο που αγαπάμε. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ για την Πάρο 
που αξίζουμε. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ για την Πάρο που ονειρευ-
όμαστε».
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Προτάσεις Κ. Μπιζά
Με επιστολή του προς τους Δήμους Πάρου και Αντι-

πάρου, ο περιφερειακός σύμβουλος, κ. Κ. Μπιζάς, εκ-
φράζει τις απόψεις του για το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα (ΠΕΠ) Ν. Αιγαίου, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Κ. Μπιζάς, το ΠΕΠ 
Ν. Αιγαίου, θα έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 
172,3 εκ. ευρώ.

Επιπρόσθετα προβλέπεται η εκχώρηση στην Περιφέ-
ρεια 23,5 εκ. ευρώ (κοινοτική συμμετοχή) του Ταμείου 
Συνοχής από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη και το 30% των πόρων του 
Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη που αντιστοιχούν στην Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπονται χρή-
ματα για λιμάνια και τοπικές συνδέσεις (30 εκ. ευρώ). 
Γι’ αυτό το λόγο ο κ. Μπιζάς, υποστηρίζει: «[…] Είναι μια 

σημαντική ευκαιρία να εντάξουμε το εμπορικό λιμάνι της 
Πάρου, αν έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη. Για το 
παραπάνω θέμα δεν δικαιολογείται καμία καθυστέρηση. 
Δεν υπάρχει οι αναγκαίοι πόροι για την κατασκευή νο-
σοκομείων και άλλων υποδομών υγείας. Προβλέπονται 
δράσεις προμήθειας εξοπλισμού και κάλυψης της πρό-
σβασης του ανασφάλιστου πληθυσμού στην πρωτοβάθ-
μια υγεία (12 εκ. ευρώ).

Για τις υποδομές εκπαίδευσης – αρχικής κατάρτισης 
και δια βίου μάθησης θα διατεθούν 15 εκ. ευρώ. Αντι-
λαμβάνεστε ότι τα παραπάνω χρήματα είναι ελάχιστα αν 
αναλογιστούμε ότι το νέο Γυμνάσιο Παροικίας χρειάζεται 
περίπου 4 εκ. ευρώ. Άρα αν η μελέτη του παραπάνω 
έργου δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα τους επόμενους μήνες 
θα κινδυνεύσει η χρηματοδότηση του διότι θα μας προ-
λάβουν άλλα σχολεία της Περιφέρειας. Το ίδιο ισχύει και 
για την επέκταση του 2ου Δημοτικού σχολείου, αλλά και 
για οποιοδήποτε άλλο σχολικό έργο έχει αποφασιστεί να 
υλοποιηθεί. Επίσης είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί την 

τρέχουσα προγραμματι-
κή περίοδο το έργο της 
Αίθουσας Πολλαπλών 
Χρήσεων στο Δημοτικό 
Σχολείο Αρχιλόχου - 
Μάρπησσας.

Τα πράγματα δεν εί-
ναι ευχάριστα για το νέο 
αεροδρόμιο της Πάρου, 
διότι στον τομέα των με-
ταφορών η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υπο-
δομών, είναι η βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου 
και η σύνδεση του με τα διαμετακομιστικά λιμάνια και τα 
μεγάλα αστικά λιμάνια».

Τέλος, ο κ. Κ. Μπιζάς, κάνει συγκεκριμένες προστά-
σεις τους δύο δήμους για τη διεκδίκηση πόρων και για 
κονδύλια από το ΕΣΠΑ, για δομές κοινωνικής φροντί-
δας και αναγκαία έργα περιβάλλοντος.

Βαφτίσια
Δημιουργούν καθημερινά καινούριες παραπλανητι-

κές λέξεις που εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο μας με εκ-
φράσεις που η προπαγάνδα των ΜΜΕ χρησιμοποιεί 
προκειμένου να συνεχίζεται η καταδυνάστευση και ο 
αποπροσανατολισμός του ελληνικού λαού.

Για παράδειγμα, ξεπούλησαν αντί πινακίου φακής μια 
κερδοφόρα δημόσια επιχείρηση, τον ΟΤΕ, από το Ελλη-
νικό δημόσιο, στο αντίστοιχο Γερμανικό δημόσιο (!!!), με 
όσα αυτό συνεπάγεται, και το βάφτισαν ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟ-
ΠΟΙΗΣΗ.

Εκχώρησαν τον ΟΠΑΠ, την ΔΕΗ, τα πετρέλαια κτλ και 
το βάφτισαν μεταρρυθμίσεις. Αυτό δε, «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ» (αποδιάρθρωσης και ξεπουλή-
ματος σε όλα τα επίπεδα), θα συνεχιστεί επ’ αόριστον, 
διότι υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν 

από το μνημόνιο, που παράγουν μετενέργεια για το 
μέλλον.

Στη χώρα μας έγινε η μεγαλύτερη μείωση μισθών και 
συντάξεων στην Ευρώπη. Φαγώθηκαν τα αποθεματικά 
των ασφαλιστικών ταμείων, με ανεύθυνες πολιτικές και 
θαλασσοδάνεια διαλύοντάς τα, οι οφειλές των οποίων 
μόνο από τις συντάξεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα 
ανέρχονται σε 3 δις ευρώ. Στα 4,4 εκατομμύρια ευρώ, 
υπολογίζονται οι οφειλές του δημοσίου προς τρίτους. 
Δημιούργησαν 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Δημιούρ-
γησαν ανασφάλιστους επαγγελματίες στο ΤΕΒΕ λόγω 
οφειλών. Επέβαλαν αφόρητες φορολογίες. Διέλυσαν το 
ΕΣΥ. Απολύουν χιλιάδες εργαζομένους διαλύοντας τις 
εργασιακές σχέσεις, επιβάλλοντας το νόμο της εργασι-
ακής ζούγκλας. Είναι ηθικοί αυτουργοί για καθημερινές 
αυτοκτονίες κλπ. Στα 63 δις ευρώ υπολογίζεται το οικο-
νομικό αποτέλεσμα της παραπάνω ληστρικής πολιτικής 
των μνημονίων. Ένα πολύ μικρό κομμάτι που περίσσε-
ψε από την παραπάνω  ληστεία το βάπτισαν ΠΡΟΤΟ-

ΓΕΝΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ. 
Μέρος δε, (ψίχουλα), θα 
τα μοιράσουν ως προε-
κλογικό φακελάκι, εφάπαξ, 
στους φτωχότερους των 
φτωχών που δημιούργη-
σαν, και το βάφτισαν ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ.

Η κοινωνία γνωρίζει 
πολύ καλά γιατί νιώθει στο 
πετσί της, τις επιπτώσεις 
αυτής της κρίσης. Καταλα-
βαίνει κι εξοργίζεται γιατί 
υποτιμούν την νοημοσύνη 
της. Εξοργίζεται γιατί τους αντιμετωπίζουν σαν ιθαγενείς 
δίνοντάς τους χάντρες και μπιχλιμπίδια για να τους ξε-
γελάσουν ΒΑΦΤΙΖΟΝΤΑΣ τα πρωτογενές πλεόνασμα!!!

                                                        
ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ

«Η παρεξήγηση» 
(Το τόλμημα της 
Μοσχούλας)

Αιφνιδίασε ευχάριστα για άλλη μια φορά η Μοσχού-
λα Κοντοσταύλου, με την τόλμη της να παρουσιάσει επί 
σκηνής το έργο του Αλμπέρ Καμύ, «Η παρεξήση». Για 
τούτη τη συνειδητή τόλμη να καταπιάνεται με τα δύσκο-
λα, αλλά και για την παράσταση, θα γράψουμε δυο λόγια 
στη συνέχεια. 

Ο μύθος απλός και γνωστός από παλιά με διάφορες 
παραλλαγές. Οι δυο γυναίκες, μάνα και κόρη, δυστυ-
χισμένες στο μικρό χωριό, ονειρεύονται την άλλη ζωή 
ή το θάνατο. Ο γιος, χρόνια μακριά στη ζωή του ήλιου, 
επιστρέφει πλούσιος. Δεν αναγνωρίζεται, το φροντίζει 
ο ίδιος, παίζοντας με τη μοίρα. Οι γυναίκες οδηγούνται 
στο αναπόφευκτο από το πεπρωμένο. Το δηλητήριο, η 
ληστεία, η αποκάλυψη της αλήθειας, η λύση του δρά-
ματος. Όλα κινούνται από την ιδέα ότι υπάρχει ένα σκο-
τεινό «δαιμονικό» στοιχείο που εισβάλλει και δεσπόζει 
στην ψυχή και την καθοδηγεί,  χωρίς να μπορούμε να 
δώσουμε εξηγήσεις και να αντισταθούμε. Είναι  σαν την 
ιδέα του παραλόγου που μελετά στις «Βάκχες» ο Ευρι-
πίδης, και που εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύναμοι να 
αντιμετωπίσουμε. Ο Αμπέρ Καμύ, δεν είναι φιλόλογος, 
είναι ένας μεγάλος στοχαστής. Κάθε φράση του είναι και 
μια φιλοσοφική σκέψη. Το πλησίασμα είναι δύσκολο και 
επικίνδυνο. Το εγχείρημα για μια σκηνική ερμηνεία του 
έργου του χρειάζεται τόλμη.

Εδώ επανέρχομαι στην αρχή του σημειώματος για 

την τόλμη της κ. Κοντοσταύλου, η  οποία ανέλαβε να 
διδάξει, να σκηνοθετήσει και να υποδυθεί τον κύριο 
ρόλο της Μάνας. Πρέπει να μεταφερθούμε τώρα σε ένα 
μικρό νησί, να υπολογίσουμε το διαθέσιμο ανθρώπινο 
δυναμικό και τα μέσα και να αξιολογήσουμε το αποτέ-
λεσμα που είδαμε. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα προϋποθέτει 
βαθειά γνώση, ακαταπόνητη θέληση, διακριτό τάλαντο 
και τόλμη. Στην περίπτωσή μας στάθηκα μόνο στην τόλ-
μη γιατί, αφ’ ενός τα άλλα είναι γνωστά για τη Μοσχού-
λα, αφ’ ετέρου γιατί πρέπει να είσαι τολμηρός μέχρι τρέ-
λας να αποτολμήσεις ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Η Μοσχούλα, εργάστηκε με μια ομάδα ερασιτεχνών 
ηθοποιών και εμείς παρακολουθήσαμε ένα θεωρητικό 
αξίωμα να μεταμορφώνεται σε θέατρο. Όλα ήταν απο-
καλυπτικά, τόσο που υπήρχαν στιγμές που ένοιωθες 
ότι δεν βρισκόσουν στη σκηνή ενός μικρού επαρχιακού 
ερασιτεχνικού θεάτρου. Η μάνα (Κοντοσταύλου), με 
την απλή εσωτερικότητα είχε στο βλέμμα χαραγμένη τη 
μοίρα για το επερχόμενο κακό. Η αισθητική της διαύγεια 
συναντούσε ασφαλώς την αποφθεγματικότητα του στο-
χαστή. Η εκφορά του λόγου, η χροιά και ο τονισμός της 
κάθε λέξης, μαζί με τη νωχελική συρτή κίνηση ανθρώ-
που που ταξίδευε ήδη για την απέναντι όχθη, σε μετέφε-
ραν στα εσωτερικά διλήμματα που ο συγγραφέας ήθελε 
να αναδείξει πίσω από τους απλούς διαλόγους.  

Πολύ καλοί και με συνέπεια οι άλλοι ρόλοι. Η Μάρθα 
(Έμμυ Δημητρακοπούλου), με το σκληρό, αδίστακτο, 
ανέκφραστο, νεκρικό σχεδόν πρόσωπο, κατάφερε να 
ενσαρκώσει σε όλες τις εναλλαγές του έργου την ιδέα 
της άρνησης στα… καθιερωμένα «ηθικά». Ένα σώμα 
χωρίς ψυχή. Τα πάντα για το όνειρο μιας ζωής,  πέρα 
εκεί στον ήλιο και στη θάλασσα… που τελικά απαρνήθη-
κε, προκρίνοντας το  άλλο τέλος, εκείνο της λησμονιάς, 
της τελικής λύτρωσης. Τα μεγάλα ερωτήματα για τη ζωή 

και το θάνατο. 
Οι δυο ανδρικοί ρόλοι, του γιου και του υπηρέτη, τους 

οποίους υποδύθηκαν και τους δύο εναλλάξ, οι Χρήστος 
Θεοδωρακόπουλος και Βασίλης Ποταμιάνος, προσαρ-
μοσμένοι στο προσχεδιασμένο από την αρχή μοιραίο 
πλαίσιο. Ο γιος κουβαλώντας τη μοίρα του, χωρίς να το 
αντιλαμβάνεται, και ο γερο-υπηρέτης σιωπηρός παντο-
γνώστης αυτής της ασάλευτης ζωής, τα είπε όλα με την 
παρουσία του… Άνοιξε το στόμα του μόνο μια φορά και 
η μόνη λέξη που είπε ήταν άρνηση. Όχι.

Τέλος, η Μαρία, γυναίκα του Γιαν (Χρύσα Σιλιτζίρη), κι-
νήθηκε άνετα στο ρόλο. Η επιλογή της, με τη δροσεράδα 
και την αθωότητα στα ροδαλά φλεγόμενα μάγουλα,  σαν 
τα αγγελούδια στις παλιές χαλκομανίες στα λευκώμα-
τα των μαθητριών, ταίριασε θαυμάσια στην τελευταία 
σκηνή, όταν έστρεψε τα γήινα προς την αιώνια ελπίδα. 
Πήραν και οι θεατές μια ανάσα αισιοδοξίας…

Πάντα όρθια και ακούραστη  για τη γενική φροντίδα 
της παράστασης η Κατερίνα Αρμπελιά. Αναρωτιέμαι πό-
σος χρόνος χρειάστηκε και πόση θέληση για να μπουν 
στο πνεύμα τέτοιων δύσκολων κειμένων οι εξαίρετοι 
αυτοί συμπατριώτες!

Με όλα αυτά και τις ευχαριστίες στους συντελεστές 
της παράστασης για το ωραίο θέαμα, θέλω να πω δυο 
λόγια για τη δική μας «παρεξήγηση» πάνω στα θέματα 
της τέχνης και του πολιτισμού. Το τόλμημα της Μοσχού-
λας, δείχνει πως έχουμε δυνάμεις με ταλέντο και θέλη-
ση να πάμε ένα βήμα, κάθε φορά, πιο πέρα. Αρκεί να 
αναγνωρίζουμε και να δεχόμαστε την προσφορά αυτών 
των ανθρώπων. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η Μο-
σχούλα και το λέω με γνώση και όχι επειδή είναι φίλη 
μου. Την ευχαριστώ για το ωραίο ταξίδι της σκέψης που 
μας προσέφερε.

ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ



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 

ΝΑΟΥΣΑ (περιοχή Πιπέρι 
-Παλιόµυλος), πωλούνται 
δύο διαµερίσµατα, ένα 
ισόγειο και ένα 2ου ορό-
φου, 48 τµ και τα δύο, 150 
µέτρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6946378440

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

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  

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

6939629901

ΝΑΟΥΣΑ (ευρύτερη πε-
ριοχή), ζητείται σπίτι προς 
ενοικίαση, µε τρία υπνο-
δωµάτια και µε άµεση 
πρόσβαση στη θάλασσα. 
Για ετήσια χρήση. Τηλ.: 
6941664194

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   

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

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για φούρνο 
ζητείται. Τηλ.: 6974367781 
(κος Γιώργος) 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ζητείται. Τηλ.: 6944818550, 
2284300550 (κος Βασίλης)  

ΤΟ KANALE’S ROOMS 
& SUITES, ζητεί GROOM 
ηλικίας έως 28 ετών και 
µε γνώση αγγλικών. Αντί-
στοιχη εµπειρία επιθυµητή 
(όχι απαραίτητη). E-mail: 
kanalesu@otenet.gr , 
6937263928 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για κατάστηµα 
ειδών δώρου στην Πα-
ροικία ζητείται, άνω των 
35 ετών, οµιλούσα Αγ-
γλικά. Τηλ.: 2284025086, 
6945259620

ΚΥΡΙΑ ζητείται, µε 
εµπειρία, για φροντίδα ηλι-
κιωµένου, ως εσωτερική. 
Τηλ.: 2284023163 (ώρες 
καταστηµάτων) 

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 Αντίπα-
ρο. Για πληροφορίες: 
τηλ: 210-3407196, fax: 
2103407027, e-mail: 
network@speedex.gr

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)

ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΒΡΩΜΗ και 
ΑΧΥΡΟ πωλούνται, πα-
ραγωγός από Λειβαδιά 
Βοιωτίας, παραγγελία άνω 
των 200 δεµάτων. Τηλ.: 
6937181999 (κος Γιάννης)   

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

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Στον ξάδελφο μου
Μάρκο Καπαρό
Ξάδελφε Μάρκο δυο λόγια μόνο θέλω να σου πω απλά
Γιατί με την απουσία σου τα Μάρμαρα μείναμε πιο φτω-
χά
Ήσουν σπουδαίος άνθρωπος ξεχωριστός στο  πλήθος
Ευγενικός στους τρόπους σου με το καλό σου ήθος
Καλοδεχούμενη ήτανε πάντα η εμφάνιση σου 
Στην εκκλησιά σαν έψελνες ξεχώριζε η φωνή σου
Ήσουν καλός συζητητής ιστορικός στη μνήμη
Γι΄ αυτό την απουσία σου ο χρόνος δεν τη σβήνει
Ήσουν σωστός και δίκαιος μα πάντοτε θλιμμένος
Γεύτηκες πίκρες και χαμούς ήσουν χαροκαμένος
Κι από τούτη την ζωή έφυγες πικραμένος
Στην εκλεκτή σου σύζυγο και στα καλά παιδιά σου 
Εύχομαι κουράγιο και υγεία
 Να σε θυμούνται πάντοτε με μια γλυκιά ηρεμία
Αιώνια η μνήμη σου αξέχαστη στο χρόνο
Και η άυλη ψυχούλα σου σε επουράνιο θρόνο

Δημήτριος Γ. Καπαρός



13www.fonitisparou.gr Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟ-
ΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1
(περίληψη)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε εν-
διαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική 
προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά 
των  παρακάτω ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
Ακίνητο στην Παροικιά, επί της παραλιακής οδού (θέση 

Βίντζι), που εδράζεται σε οικόπεδο 2.033 τ.μ., εντός οικι-
σμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 1.274 τ.μ. και ορόφου 
786 τ.μ. 

Ακίνητο στην Παροικιά, επί της παραλιακής οδού (θέση 
Βίντζι), που εδράζεται σε οικόπεδο 450 τ.μ., εντός οικι-
σμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 450 τ.μ. 

Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάν-
νης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 

Ακίνητο στην Μάρπησσα, επί της επαρχιακής οδού Μάρ-
πησσα – Πίσω Λιβάδι,  (θέση Μάκρωνας), που εδράζεται 
σε οικόπεδο 1.614 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 
εμβαδού 201 τ.μ.

Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρ-

πησσα – Πίσω Λιβάδι, (θέση Αγ.Χαράλαμπος), που εδράζε-
ται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγειο κτίσμα 
εμβαδού 122 τ.μ.

Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε 
οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 
εμβαδού 108 τ.μ. 

Ακίνητο στην Παροικιά (πλατεία Αλυγαριάς), που εδρά-
ζεται σε οικόπεδο 350 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτί-
σματα εμβαδού 253 τ.μ.

Ακίνητο στην Παροικιά (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
που εδράζεται σε οικόπεδο 514τ.μ., εντός οικισμού, με 
ισόγεια κτίσματα εμβαδού 423τ.μ. και εμβαδόν ορόφου 
338τ.μ.

Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προ-
δρόμου – Μάρπησσας, (περιοχή περδικάκι), που εδράζε-
ται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσμα-
τα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.  

- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό 
των 1.000,00 ευρώ ανά ακίνητο. Η εγγύηση αυτή θα δίδε-
ται με εγγυητική επιστολή που θα έχει εκδοθεί από πιστω-
τικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφω-
να με τους όρους της προκήρυξης. 

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέ-
ρω πίνακα με την αρίθμηση που ακολουθεί και αφορά την 
περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται στον 
πίνακα προς  πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩ-
ΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΒΙΝΤΖΙ) 6.897.185,73
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΒΙΝΤΖΙ) 1.480.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 604.284,80
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΩΝΑΣ) 258.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 110.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο6 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ) 58.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο7 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ) 386.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο8 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ) 1.936.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο9 (ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡ∆ΙΚΑΚΙ) 101.000,00

 Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρί-

πτονται.
- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου στην Παροικία Πάρου – 
θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 10 Απριλίου 2014 ημέρα 
Πέμπτη και  από ώρα 09:00 έως 13:00. Το άνοιγμα των 
προσφορών θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού ως άνω, την 10η  Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα  20:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει 
ορισθεί με την αριθ. 5 και με ημερομηνία 04-08-2013 από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων 
των δικαιολογητικών και των προσφορών και την απόρ-
ριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα 
κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε 
συμμετέχων του οποίου η προσφορά έχει κριθεί αποδε-
κτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά προφο-
ρικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό 
που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί 
του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα 
να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα 
συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφο-
ρές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την υποβολή και της 
τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με 
μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγρα-
φη πρόσκληση σε αυτόν από τους προσφέροντες που έχει 
προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να καταρτι-
στεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύ-
ρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού και γενικά δια-
τηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την 
απόλυτη κρίση της χωρίς καμία υποχρέωσή της έναντι 
των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και περισ-
σότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τον Διευθυντή 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Γκόκα Αλέξη στην έδρα 
του στην Παροικία Πάρου ( τηλ. 2284-0-22235 και 2284-
0-22179, fax  2284-0- 22.189).

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

Μενου**ο καιρός για να ανοίξεις
πλησιάζει. Ανανέωσες
την εικόνα του µαγαζιού σου.
Μήπως θέλει ανανέωση
και το µενού σου;

& ακόµα σουπλά | σουβέρ | θήκες για µαχαιροπίρουνα | επαγγελµατικές κάρτες | µπλοκ παραγγελίας | διαφηµιστικά έντυπα
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Το οδοιπορικό Μπάγεβιτς 
στην Πάρο

Ο δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Κουμουρτζής, της μεγαλύτερης ηλεκτρονικής σε-
λίδας της ΑΕΚ (aek365.gr), έγραψε ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ για την επίσκεψη του 
Ντούσαν Μπάγεβιτς στις 23/2 στην Πάρο, με αφορμή την κοπή πίτας των φιλάθλων 
της παραπάνω ομάδας στα νησιά μας.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ «[…] στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο αντιπρό-
εδρος του Συνδέσμου Φίλων ΑΕΚ Πάρου-Αντιπάρου, Ηλίας Αλεξόπουλος. Και από 
εκεί… γραμμή για το λιμανάκι του γραφικού Αμπελά, οπού στην ψαροταβέρνα «το θα-
λάμι», πάνω απ’ το κύμα, θα γινόταν η πρώτη γνωριμία με τα μέλη του Συνδέσμου (…).

Στον Αμπελά, περίμεναν ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Στέλιος Αλιπράντης, -αργό-
τερα ήρθαν η σύντροφός του Νεκταρία και η κόρη του Αγγελική- και ο γενικός γραμ-
ματέας Λούης Κοντός, με τους Ραφαήλ και Χρήστο Κουτσουράκη, που είχαν επιμε-
ληθεί το βίντεο με την ιστορία της ΑΕΚ και του Μπάγεβιτς, που θα προβάλλονταν το 
βράδυ στην εκδήλωση. Στην παρέα, σταδιακά προστέθηκαν ακόμη και οι γονείς του 
τραγουδιστή Στάν, Δημήτρης Αντιπαριώτης και Στέλλα Φυρογέννη, ο Κωνσταντίνος 
Πιερτζοβάνης, ο πρώην λιμενάρχης Πάρου, Ηλίας Κουντρομιχάλης και ο ταμίας του 
Συνδέσμου Δημήτρης Βεντούρης. Ακόμη στην παρέα παρόντες ο επιχειρηματίας Μι-
χάλης Κονιτόπουλος, που διαθέτει την ομώνυμη Villa, ως ξενοδοχειακή μονάδα στην 
γραφική Αλυκή και η Ελισάβετ Φειδάντση. Το κλίμα από την πρώτη στιγμή ήταν κα-
ταπληκτικό. Λες και όλοι γνωριζόμασταν χρόνια... Και γι’ αυτό συνέβαλε όχι μόνο η 
καλή παρέα και το όμορφο τοπίο, αλλά το ότι ο καλεσμένος του Συνδέσμου, ήταν πολύ 
προσιτός και οικείος. Μάλιστα, με αφορμή την περιπλάνηση της θύμησης που έκανε 
ο Στέλιος Αλιπραντής, για το πώς έγινε ΑΕΚ, έδωσε το στίγμα των φιλοδοξιών του 
Δημήτρη Μελισσανίδη, για το μέλλον της ΑΕΚ».

Η ιστορία που διηγήθηκε ο κ. Στ. Αλιπράντης, για το πώς έγινε ΑΕΚ, είναι η εξής:
«Στη μαγεία της ΑΕΚ με μύησε ο παππούς μου, ο  οποίος ως Μικρασιάτης, πιστεύω 

ότι προτιμούσε την «Ένωση» για την ιστορική του καταγωγή αλλά με το ρομαντισμό 
που εκφράζει. Με πήγε πρώτη φορά στο γήπεδο το 1967. Σ’ εκείνο τον αγώνα μά-
λιστα είχαμε χάσει 1-0 από τον Απόλλωνα. Και ο παππούς, έβγαλε το μαντηλάκι του 
που ήταν ποτισμένο με λεβάντα για να σκουπίσει το δάκρυ του. Ήταν σα να ένοιωθε 
ότι γινόταν και πάλι η καταστροφή της Σμύρνης. Μετά από αυτή την εικόνα δεν θα 
μπορούσα να υποστηρίξω άλλη ομάδα εκτός από την ΑΕΚ, που είναι συναίσθημα και 
οικογενειακή κληρονομιά»

Η εκδήλωση
Για την εκδήλωση προς τιμή του κ. Μπάγεβιτς, σε αίθουσα της Παροικιάς, στο ρε-

πορτάζ γράφεται:
«[…] Η αίθουσα ήταν στολισμένη με σημαίες της ΑΕΚ, και οι μικροί φίλοι της «Ένω-

σης» είχαν μπαλόνια στα χέρια τους. Και οι διοργανωτές, που είχαν κάνει κάλεσμα στον 
κόσμο για να δει την ιστορία της ΑΕΚ, με την παρουσία του Μπάγεβιτς, φρόντισαν να 
υπάρχουν μια σειρά από video τα οποία είχε επιμεληθεί ο  Ραφαήλ Κουτσουράκης, 

που έκαναν αναδρομή στην «χρυσή» ιστορία της ΑΕΚ και του Ντούσαν.
Ο Μπάγεβιτς μπήκε στην αίθουσα γύρω στις 8 μμ συνοδευμένος από τον κ. Αλεξό-

πουλο και τον κ. Σαρκίρη. Ζεστό και χειροκρότημα συνόδευσε την είσοδό του. Κάθισε 
σ’ ένα τραπέζι με τους διοργανωτές, έβαλε τα γυαλιά του και απόλαυσε το 20λεπτης 
διάρκειας βίντεο, που ήταν αφιερωμένο στην ζωή του».

Το δάκρυ Ντούσαν
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπάγεβιτς, ένιωσε συγκίνηση όταν παρέλαβε από τον 

πρόεδρο του Συνδέσμου, Στέλιο Αλιπράντη,την τιμητική πλακέτα με το λογότυπο του 
Συνδέσμου και άκουσε μεταξύ άλλων να λέει:

«Ντούσαν είσαι ο κύριος εκφραστής της ιδέας που λέγεται ΑΕΚ και που εκφράζει τα 
ιδανικά από τις χαμένες πατρίδες. Σε αυτή την ομάδα, είχαμε πολλά ινδάλματα. Αλλά 
εσύ,  είσαι το μεγαλύτερο από τα ινδάλματα που είχαμε  μέσα στην ιστορία μας ως ομά-
δα. Αυτή η χώρα, που λέγεται Σερβία και έζησε εμφυλίους, δέχτηκε βομβαρδισμούς, 
μας έστειλε τον ευλογημένο Ντούσαν Μπάγεβιτς, για να οδηγήσει την ομάδα μας τόσο 
ως ποδοσφαιριστής σε τίτλους όσο και ως προπονητής.  Σε θυμάμαι νέο παιδί, όταν 
έμπαινες στον αγωνιστικό χώρο λες και ήσουν τσαντισμένος. Και μας μάγευες με τις 
ενέργειές σου. Και δόξασες την ΑΕΚ και ως προπονητής. Δεν θέλω να μιλήσω για την 
παρουσία του σε άλλες ομάδες και εάν τις δόξασες και αυτές, γιατί ξέρω πόσο ΑΕΚ 
είσαι». 

Οι εκπλήξεις
Στη συνέχεια της εκδήλωσης υπήρξαν αρκετές εκπλήξεις και προσφέρθηκε στον κ. 

Μπάγεβιτς, η εικόνα της Παναγιάς Εκατονταπυλιανής. Ο Ντούσαν, φίλησε την εικόνα 
και ευχήθηκε να μας φυλάει όλους.

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο Δήμαρχος, Χρήστος Βλαχογιάννης, που είπε: 
«Θέλω να συγχαρώ όλους τους υπευθύνους του Συνδέσμου φιλάθλων ΑΕΚ του νη-

σιού μας για τη διοργάνωση που είχαν την πρωτοβουλία να φέρουν στο νησί μας ένα 
από τους μεγαλύτερους αθλητές που ήλθαν στην Ελλάδα και ο οποίος εξελίχθηκε και 
σε προπονητή τίτλων. Η εκδήλωση τιμάει στην προσφορά του Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο 
οποίος δεν δόξασε μόνο την ΑΕΚ, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο με την προσφορά 
του. Και είμαι τυχερός, που τον γνώρισα. Η ΑΕΚ έχει συνέχεια και εύχομαι να επανέλ-
θει σύντομα εκεί που ανήκει. Γιατί όπως και να το κάνουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, 
είναι φτωχότερο χωρίς την ΑΕΚ στην μεγάλη κατηγορία αλλά και την Ευρώπη».

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, κ. Βλαχογιάννης, με τον πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου Πάρου και γενικό γραμματέα του Συνδέσμου, Λούη Κοντό, προσέφεραν τα 
δικά τους δώρα στον Μπάγεβιτς, με την ιστορία της Πάρου και άλλες εικόνες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τα αξιοσημείωτα της βραδιάς ήταν ότι στη λαχειο-
φόρο αγορά, τυχερός αναδείχθηκε ο 9χρονος Ιάκωβος Ραγκούσης, που κέρδισε ένα 
δερμάτινο πορτοφολάκι της ΑΕΚ από την μπουτίκ της ομάδας που δήλωσε: «Εγώ 
θα συνεχίσω να είμαι ΑΕΚ, παρ’ ότι αγωνίζεται στην Γ’ Εθνική. Είμαστε ομάδα που 
έχουμε μεγάλη ιστορία. Και αυτό με συγκινεί. Και στην πορεία, όπως είπε και ο κύριος 
Μπάγεβιτς, θα έλθουν και οι τίτλοι». 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον ύμνο της ΑΕΚ, ο οποίος ακούστηκε και σε καφέ 
της Παροικιάς, όπου οι οικοδεσπότες, με τον Δήμαρχο, κ. Βλαχογιάννη, φρόντισαν να 
πέσει με τον καλύτερο τρόπο η αυλαία της εκδήλωσης.
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 της 

Εκδηλώσεις 
25ης Μαρτίου

Με κάθε επισημότητα και παρά τους δυνα-
τούς νοτίους ανέμους που φυσούσαν στις 25 
Μαρτίου 2014 στην Πάρο, εορτάστηκε από 
άκρη σε άκρη του νησιού, η επέτειος της επα-
νάστασης του 1821.



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;


