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Αυτό και αν ήταν αυτογκόλ! Ούτε ο ΒλαχοJohn 
δε θα μπορούσε να σκεφθεί αυτό τον τρόπο. Κάνει 
που λέτε ο Κωβαίος τη συγκέντρωση, και εκεί που 
νομίζει ότι όλα παν καλά, τι κάνει λέτε στη συνέ-
χεια; Ανεβάζει στη σκηνή το Φραγκούλη! «ΓΚΟΟ-
ΟΟΛ», φωνάζει ο ΒλαχοJohn, από την εξέδρα της 
Αγίας Άννας!

Τα πράγματα όμως δε συνεχίζουν να πηγαίνουν 
και τόσο καλά στην εξέδρα της Αγίας Άννας. Και 
αυτό γιατί οι χούλιγκαν σκληροπυρηνικοί του συν-
δέσμου «εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΠ», άρχισαν τα 
«γαλλικά». Στη συνέχεια, μαζί με τους εργαζόμε-
νους, άρχισαν και τα πήραν στο κρανίο και κάποιες 
άλλοι χιλιάδες ψηφοφόροι. Γι’ αυτό σας λέω. Αυτο-
γκόλ Κωβαίου με τα όλα του!

Τώρα βέβαια θα μου πεις πως το παράκανε και 
η πιτσιρικαρία στο Facebook, με τη συγκέντρωση 
Κωβαίου. Τι για «φαν κλαμπ της Εκατονταπυλια-
νής» έγραψαν και το τι δούλεμα έκαναν, δε λέγετε. 
Εντάξει, δε λέω. Σίγουρα ο μέσος όρος ηλικίας της 
συγκέντρωσης Μάρκου, ήταν πάνω – κάτω στα 
65+ αλλά αυτό δεν είναι και κακό. Και οι μεγάλες 
ηλικίες, και το «φαν κλαμπ» του ΚΑΠΗ ψηφίζει. Το 
θέμα ήταν αλλού. Η απολίτικη ομιλία του Κωβαίου. 
Αίφνης ο Μάρκος παρουσιάστηκε εκτός κομμάτων 
Μάλιστα. Ο Μάρκος βγήκε από παρθενογένεση… 
Τες πα. Ας μην κάνω κριτική για το θέμα εδώ και 
ας το αφήσω για όταν «ζεσταθεί» το κλίμα περισ-
σότερο.

Η άλλη μεγάλη αλήθεια για τη συγκέντρωση 
Μάρκου, ήταν η απουσία της Παροικιάς. Στην Πα-
ροικιά, ο Μάρκος, δείχνει να μη τραβάει. Το δια-
πιστώνει κανείς και στις καθημερινές συζητήσεις 
στους καφενέδες. 

Άσχετο: Ποιος να το πίστευε τον Οκτώβριο του 
2013 ότι όλα εμείς τα βαζελάκια θα βγάζαμε γλώσ-
σα στο ποδόσφαιρο, την Άνοιξη του 2014! Λέτε 
να συνεχιστεί το θαύμα και στο τέλος να γράφω: 

«ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ-ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ!». (Και δεν έχει εγκλι-
ματιστεί ακόμα, στο κλίμα της ομάδας και το που-
λέν μου, ο Χουχούμης!).

Μεταξύ μας τώρα και μην το πείτε στους επικε-
φαλής των δημοτικών συνδυασμών. Το βίντεο που 
σαρώνει στο Παριανό διαδίκτυο, είναι του συνδυ-
ασμού των συνδυασμών, «ΣΤΟ ΧΑΝΤΑΚΙ!». Ο Μά-
νος (ΦΩΚ), στις «σοφές» προγραμματικές του δη-
λώσεις λέει: «Εμάς στον ύπνο, δίχως βρακί, δε θα 
μας πιάσουν». Ελάχιστοι χρήστες του διαδικτύου 
στην Πάρο, δεν πρέπει να μην έχουν δει το φοβε-
ρό βιντεάκι. Αν έκαναν διαδικτυακά οι υποψήφιοι 
των Παριανών συνδυασμών, τα μισά νούμερα του 
Μάνου, θα μίλαγαν όλοι για θρίαμβο. Κατά τα άλλα, 
ο ΦΩΚ συνεχίζει τον πιο ωραίο χαβαλέ των τελευ-

ταίων ετών στο νησί. Και 
μεταξύ μας τώρα. Δεν 
υπάρχει συνδυασμός 
που να μην έχει κάνει 
πρόταση υποψηφιότητας 
στο Φωκιανό.

Στη στήλη μας πάντως, 
ο συνδυασμός των συν-
δυασμών, «ΣΤΟ ΧΑΝΤΑ-
ΚΙ!», έταξε θέση. Θα μας 
βάλει πορτιέρηδες στο 
δημαρχείο και θα επιτρέ-
πουμε την είσοδο μόνο 
σε όποιον/α φοράει τα 
λιγότερα ρούχα. Αυτό 
είναι ΔΕΣΜΕΥΣΗ, του 
υπέρτατου συνδυασμού 
της Πάρου.

Ουπς, παραλίγο να το ξεχάσω. Οι ΚΕΠ-ΟΣΑνοί 
έχουν φίλους πολλούς ηλεκτρολόγους ως γνωστό. 
(Άγνωστο το γιατί για την ώρα και το τι έλκει τους 
ηλεκτρολόγους στο συγκεκριμένο συνδυασμό…). 
Ε λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή, που άνοι-
ξαν τα γραφεία τους για πρώτη φορά, δεν είχαν… 
ρεύμα! Έτσι έτρεχαν στα γύρω μαγαζιά και ζήταγαν 
κατσαβίδια και πένσες για να κάνουν σύνδεση! 

Σε νέο «αποκλειστικό» γκάλοπ της στήλης μας 
είχαμε τα εξής αποτελέσματα: ΠΑΣΟΚ-ΕΛΙΑ: Που 
να πιάσουν δάκο και να ξεραθούν. Κωβαίος, σε 
ηλικίες κάτω των 35 ετών: 2%. ΝΔ, σε ηλικίες 
κάτω των 35 ετών: 1,9%. ΣΥΡΙΖΑ, σε ηλικίες 
μη ψηφοφόρων: 61%. Το Ποτάμι: 189%. Κα-
ταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας: 
Στ. Θεοδωράκης 204%. Μπούτια κοτόπουλου 
κατεψυγμένα Δανίας: 2,65 ευρώ. Πιθανότη-
τα εκλογής περιφερειακού συμβούλου στο 
συνδυασμό Χατζημάρκου, εκτός Κ. Μπιζά: 
Μη αναγνωρίσιμο νούμερο. Να μας τη «φορέ-
σει» ο ΟΦΗ στον αγώνα ρεβάνς του κυπέλου: 
Δεν πληρώνει. Εγκυρότητα ειδήσεων Mega 
Chanel: 322%. Εγκυρότητα «αποκλειστικού» 
γκάλοπ στις «Διαφωνίες»: 506%.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Στις λίγες µέρες που αποµένουν
µέχρι τις εκλογές…

Κάθε  εβδοµάδα

4000 φύλλα δωρεάν
σε Πάρο και Αντίπαρο

είναι το μοναδικό µέσο

για την διαφήµιση σας.

Έξυπνα| οικονομικά | αποτελεσματικά.

» Επικοινώνησε
» Πρόβαλε τους

  στόχους  σου

» Απάντησε στις

 προκλήσεις
τηλ.: 6977 248885



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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Επίσκεψη Μπ. Σπύρου
Την Πάρο, επισκέφθηκε την πε-

ρασμένη Παρασκευή 28 Μαρτίου, ο 
υποψήφιος Περιφερειάρχης, με τη 
«Νησιωτική Ανατροπή», κ. Μπενέ-
τος Σπύρου και η κ. Άννα Μαυρουδή, 
υποψήφια χωρική αντιπεριφερειάρχης 
Κυκλάδων, όπου είχαν συναντήσεις με 
φορείς, κατοίκους και θεσμικά όργανα 
του νησιού.

Κατά την παραμονή τους στο νησί μας επισκέφθηκαν 
το Δημαρχείο Πάρου και συζήτησαν τόσο με το Δήμαρχο 
όσο και με τους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά και της Πε-
ριφερειακής Ενότητας, σχετικά με διοικητικές ελλείψεις, 
που έχει δημιουργήσει ο νόμος «Καλλικράτης». Ακόμα, 
συζήτησαν και άλλα θέματα του νησιού μας, όπως το αε-
ροδρόμιο, η διαχείριση του νερού, η έλλειψη αθλητικών 
χώρων και η εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών πάρ-
κων. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας, και 
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Το απόγευμα παραβρέθηκαν σε συγκέντρωση πολιτών 
στην Παροικιά. Στη συγκέντρωση έδωσε το παρόν και ο 
υποψήφιος δήμαρχος με την ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Ν. Σαρρής. 
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι προ-
γραμματικές θέσεις της «Νησιωτικής Ανατροπής» και η 
συμβολή των κατοίκων, των συλλογικοτήτων και των 
παραγωγικών και κοινωνικών φορέων στην τοπική εξει-
δίκευση του Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της 
Περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο ΕΣΠΑ, ΣΕΣ 
2014-2020 όπου τονίστηκε η ανάγκη για μια ριζοσπαστι-
κή αλλαγή της Αιρετής Περιφέρειας με τις πραγματικές 
ανάγκες των πολιτών ως προτεραιότητα, αλλά και τη 
δυνατότητα που προσφέρουν οι πολιτισμικές, οικολογι-
κές και κοινωνικές συνθήκες των νησιών μας. Το ακτο-
πλοϊκό,  με το υπέρογκο κόστος για τους κατοίκους των 
Κυκλάδων, τα μειωμένα δρομολόγια και τον αποκλεισμό 
από την διανησιωτική επικοινωνία, αναδείχθηκε για άλλη 
μια φορά ως δομικό πρόβλημα που επηρεάζει το σύνολο 
των λειτουργιών των νησιών.

Σε σχετικό δελτίο τύπου του συνδυασμού αναφέρεται: 
«[…] Η Πάρος είναι ένα νησί που μπορεί και πρέπει να 
ξαναβρεί την ισορροπία της, τον εξαγωγικό προσανατο-
λισμό των προϊόντων της (τυροκομικά, κρασί ΠΟΠ, κτλ), 
να συνδέσει άμεσα τον πρωτογενή και τον τριτογενή το-
μέα του τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον μέσω της 
ορθολογικής διαχείρισης των πόρων της. Προτεραιότητα 
αυτής της παράταξης θα αποτελέσει ο συντονισμός όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για την «Νησιωτική Ανατροπή», η εφαρμογή της νη-
σιωτικότητας αποτελεί μονόδρομο και αιτία σύγκρουσης 
με τις πολιτικές του κεντρικού κράτους. Παράλληλα, τοπι-
κοί και περιφερειακοί μηχανισμοί αλλά και  συμφέροντα,  
που δεν υπηρετούν τους κατοίκους και υπονομεύουν τη 
βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη οφείλουν να ανασχεθούν. 
Η Νησιωτική Ανατροπή δεν θα εγκλωβιστεί στη λογική 
διαχείρισης του Καλλικράτη, αλλά θα επιδιώξει την πραγ-
ματική και ουσιαστική διεκδίκηση με λαϊκή συμμετοχή».

Σχόλιο
Ενότητας, για 
Κωβαίο

Ο δημοτικός συνδυα-
σμός της πλειοψηφίας. 
«Ενιαία Κίνηση Ενερ-
γών Πολιτών, Ενότητα 
για το Μέλλον, έδωσε 
το περασμένο Σάββατο 
29 Μαρτίου, στη δημο-
σιότητα το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Με αφορμή τη συ-
γκέντρωση του κ. Κωβαίου, ο συνδυασμός μας 
έχει να κάνει το παρακάτω σχόλιο:

1. Ο κ. Κωβαίος έως ΧΘΕΣ, ήταν αντιδήμαρχος 
της παράταξής μας και ο καλύτερος «πλασιέ» 
έργων του συνδυασμού μας.

2. Ο κ. Κωβαίος έως ΧΘΕΣ, ήταν υπέρμαχος 
κάθε απόφασής μας στο δημοτικό συμβούλιο και 
ουδέποτε καταψήφισε έστω και μία από αυτές.

3. Ο κ. Κωβαίος έως ΧΘΕΣ, ήταν εκ των κύριων 
εκφραστών της πολιτικής του συνδυασμού μας 
για την παιδεία.

4. Ο κ. Κωβαίος έως ΧΘΕΣ, ήταν σύμφωνος με 
την πολιτική που ακολουθούσαμε στην Κοινωνι-
κή πολιτική, στο Λιμενικό Ταμείο, στον Τουρισμό, 
στη ∆ΕΥΑΠ, στην Κ∆ΕΠΑΠ και σε όλες τις επιχει-
ρήσεις του ∆ήμου. 

Ο κ. Κωβαίος ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ διαφοροποιήθηκε σε 
καμία από τις παραπάνω πολιτικές. Ο κ. Κωβαί-
ος ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ φορά διαφοροποιήθη-
κε: Όταν δεν κατάφερε να επιβάλει τον εαυτό του  
-στα μέλη της παράταξής μας-  για να ηγηθεί του 
συνδυασμού μας. 

Τελικά, αναρωτιόμαστε; Ποιος είναι ο λόγος που 
θέλει να είναι υποψήφιος δήμαρχος; Είναι μόνο ο 
διακαής πόθος και η σφοδρή επιθυμία του ή και η 
πίεση που δέχεται από κομματικό παράγοντα του 
νομού μας, ώστε ο τελευταίος να ελέγξει και το 
∆ήμο Πάρου;

Αυτά για αρχή με τον «πλασιέ» έργων του 
συνδυασμού μας…».

Συγκέντρωση
Κωβαίου

Την περασμένη Κυριακή 30 Μαρτίου, πραγματοποιή-
θηκε στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου Πάρου, 
η πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση, του υπό δημιουργία 
συνδυασμού, «Πάρος, Τώρα στην Πράξη», του υποψή-
φιου δημάρχου του νησιού μας κ. Μάρκου Κωβαίου.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν αρκετοί πολίτες, οι 
οποίοι γέμισαν την αίθουσα. Ακόμα, στη συγκέντρωση 
έδωσε το παρόν και ο πρ. πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, κ. Στ. 
Φραγκούλης, που έπλεξε το εγκώμιο του κ. Κωβαίου. 

Καλή επιτυχία
κ. Μαριάνε

Ο Εμποροεπαγγελ-
ματικός σύλλογος 
Πάρου-Αντιπάρου, 
με αφορμή τη συμμε-
τοχή στις Περιφερει-
ακές εκλογές Νοτίου 
Αιγαίου,  του μέλους 
του ΔΣ κ. Γρ. Μαριά-
νου, συνεδρίασε στις 
28 Μαρτίου και απο-
φάσισε να στηρίξει 
οποιοδήποτε μέλος 
του θελήσει να εκτεθεί στην εκλογική διαδικασία 
με άδεια (για όσους φέρουν υπογραφή).

Σε ανακοίνωσή του ο εμποροεπαγγελματικός 
σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, αναφέρει:

«Καλούνται οι επαγγελματίες των νησιών μας 
να στηρίξουν τους «δικούς τους» ανθρώπους, σε 
όποιους συνδυασμούς είναι υποψήφιοι. Με αυτό 
τον τρόπο ενισχύουμε την φωνή μας, γιατί προ-
ωθούν την λύση των προβλημάτων μας, αυτοί 
που τα γνωρίζουν. Ευχόμαστε στον Αντιπρόεδρο 
κ. Γρηγόρη Μαριάνο, που είναι ήδη σε εκλογική 
άδεια και θα συμμετέχει σε ψηφοδέλτιο της περι-
φέρειας, καλή επιτυχία».

Μποϊκοτάζ εκλογών: 
Απόφαση & Ευθύνη 
των Πολιτών

Η απόφαση για την κλιμάκωση 
του αγώνα, σύμφωνα με το αποτέλε-
σμα του δημοψηφίσματος, για ανεξή-
γητους, λόγους, σέρνεται για καιρό. 
Έκπληξη αποτελεί, επίσης, η επαναφορά, παρά τις σχετικές 
αποφάσεις, του ζητήματος της εξωδίκου διαμαρτυρίας.

Σεβόμαστε απόλυτα, αν και δυσκολευόμαστε να παρακο-
λουθήσουμε τέτοιες διαδρομές, το δικαίωμα του καθενός 
να προσπαθεί να ανατρέψει μιαν απόφαση, να αλλάζει θέση. 
Ανάλογο σεβασμό, όμως, δικαιούνται να απολαμβάνουν 
όλοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται για να εφαρμόζονται. «Κω-
λυσιεργία» στην εφαρμογή μιας απόφασης τι νόημα 
έχει; Αν νέα στοιχεία ανατρέπουν τα αρχικά, φρόνιμο 
είναι να επανεξετάζεται το θέμα για προσαρμογή της απόφα-
σης στα νέα δεδομένα. Είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας, 
όμως, να αναλωνόμαστε ανακυκλώνοντας τα ίδια χωρίς να 
υπάρχει ομολογημένος λόγος. 

Δεν αποδίδουμε σκοπιμότητα. Ο καθένας πορεύεται σύμ-
φωνα με τις εμπειρίες και γνώσεις του. Μερικές υπομνήσεις: 

Οι δράσεις καθορίζουν τα γεγονότα και όχι οι ιδέ-
ες. Όμως η σκέψη που γεννά τις δράσεις, ξεκαθαρίζει 
τη σημασία και το νόημα των δράσεων· τις φωτίζει ή τις 
συσκοτίζει προκαλώντας σύγχυση. Η σύγχυση όμως, εκτός 
από την αμηχανία, τρέφει βεβαιότητες, στερεότυπα, αποτε-
λώντας άλλοθι για την αποφυγή δράσης, ανάληψη ευ-
θύνης. Φυσικά, η σύγχυση δεν προκαλεί τα δράματα, αλλά 
τα τρέφει αναβάλλοντας τη λύση τους. Η σύγχυση και 
η αμηχανία μουντζουρώνουν τα οδόσημα δυσκολεύοντάς 
μας να δούμε καθαρά, τη στιγμή μάλιστα, που έχουμε ανά-
γκη να μπούμε σε δρόμο με ευανάγνωστη κατεύθυνση 
και ανοικτό ορίζοντα· Μας εμποδίζουν να σκεφτούμε 
για το αύριο, εμποδίζουν την ενεργοποίηση του νου που 
κατευθύνει δράσεις και πράξεις. Αναπαράγοντας τον παλιό 
τρόπο σκέψης και πολιτικής δράσης, είναι αδύνατον να ανα-
μένεις κάτι διαφορετικό. 

Κάποιες σκέψεις για το μποϊκοτάρισμα των εκλογών του 
Μαΐου, που θα προταθεί στη Συνέλευση των πολιτών. 

Προφανέστατα είναι πολιτική πρόταση ιδιαίτερου πο-
λιτικού βάρους. 

Δεν δημιουργεί έλλειμμα δημοκρατίας, συμμετοχής. 
Δεν απεμπολούνται δικαιώματα - όπλα του αγώνα για την 
Υγεία. Απεναντίας, ως αποτέλεσμα της εκφρασμένης βούλη-
σης του κόσμου, προσεγγίζει, όπως το δημοψήφισμα, αμε-
σοδημοκρατικές διαδικασίες και επομένως την ιδιότητα 
του πολίτη.

Αρνείται εμπράκτως το ρόλο του ψηφοφόρου και μάλι-
στα β’ κατηγορίας.

Δεν ανατρέπει το εκλογικό αποτέλεσμα σε Περιφέρεια και 
ευρωεκλογές.

Δεν στρέφεται εναντίον κοινωνικής ομάδας. 
Δεν δημιουργεί προβλήματα στον τουρισμό.
Ξεφεύγει από τις συνηθισμένες μορφές αγώνα. 
Επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στα κοινωνικά κινή-

ματα, την στήριξη του κινήματος Υγείας. 
Κατανοητή η επιφύλαξη των παρατάξεων· φοβούνται μή-

πως η προσχώρηση εκληφθεί ως αδυναμία, αλλά δεν ευστα-
θεί. Κατανοητοί και οι ενδοιασμοί για την επιτυχία της. Δεν 
υπάρχουν εγγυήσεις. Ενέχει ρίσκο όπως συμβαίνει με όλες 
τις αποφάσεις. Αν δεν δοκιμάσουμε, όμως, πώς θα μάθουμε; 
Το ίδιο ίσχυε με την πορεία στην Αθήνα και το δημοψήφισμα.

Είναι σημαντικότερες οι εκλογές από το κοινό καλό, την 
κοινωνική και πολιτική ενότητα; 

Ευκαιρία, κόμματα-παρατάξεις να δείξουν ότι πάνω από 
όλα βάζουν το κοινό καλό, τις ανάγκες της κοινωνίας και 
όχι τα δικά τους στενά συμφέροντα.

Όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις και όχι μόνο από τα λόγια. 
Την ιστορία τη γράφουν οι άνθρωποι. Θα γράψει ότι ως 

κοινωνία και ως άτομα φοβηθήκαμε, υποκύψαμε, υπο-
ταχθήκαμε, ηττηθήκαμε ή ότι ξεσηκωθήκαμε; 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
gourdoukisilias@yahoo.com

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Διάκριση
Γυμνασίου Τ.Λ. 
Αντιπάρου

Το Γυμνάσιο Τ.Λ. 
Αντιπάρου, έλαβε το 
πρώτο βραβείο στην 
κατηγορία δημι-
ουργίας αφίσας στο 
μαθητικό διαγωνι-
σμό «Το δώρο της 
βροχής», που δι-
οργάνωσε η Global 
Water Partnership-
Mediterranean και 
το Μεσογειακό 
Γραφείο Πληροφό-
ρησης στο πλαίσιο 
του Προγράμματος 
Συλλογής Όμβριων 
Υδάτων, υπό το ευ-
ρύτερο περιβαλλο-
ντικό Πρόγραμμα 
«Αποστολή Νερό», 
με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματείας 
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε  με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 600 μαθητές από 38 σχολεία σε 16 
νησιά. 

Οι μαθητές δημιούργησαν 60 ομαδικά και 67 ατομικά 
έργα σε 3 κατηγορίες: Ζωγραφιά, Αφίσα, Βίντεο. Μέσα 
από τα έργα τους εξέφρασαν τις απόψεις και τις ανησυ-
χίες τους για το σοβαρό θέμα των υδατικών πόρων στα 
νησιά τους και το ρόλο του νερού γενικότερα στη ζωή 
και στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Οι νεαροί συμμετέ-
χοντες φάνηκαν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο θέμα 
αυτό, αφού η λειψυδρία αποτελεί ένα διαχρονικό πρό-
βλημα που ταλανίζει τις νησιωτικές περιοχές. Συνεπώς, 
μέσα από τα έργα τους υπογράμμισαν το πρόβλημα 
αυτό, αλλά και πρότειναν με τη φαντασία και την ευρη-
ματικότητά τους εναλλακτικές πηγές νερού, όπως είναι 
και η συλλογή και η αξιοποίηση του βρόχινου νερού.

Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτιζόμενη από διακεκρι-
μένους εκπροσώπους των συνοδιοργανωτών, της εκ-
παίδευσης, της επιστήμης και τη τέχνης ανέδειξε τρία 
νικητήρια έργα ανά κατηγορία. Θα ακολουθήσει έκθεση 
των διαγωνιζόμενων έργων και απονομή των βραβεί-
ων στους πρώτους νικητές στην Αθήνα.

Το Αντιπαριώτικο σχολείο συμμετείχε στο διαγωνισμό 
με εκπροσώπηση μαθητών της Β’ Γυμνασίου, οι οποί-
οι δημιούργησαν μια αφίσα με τον τίτλο «Μια σταγόνα 
νερό όλος ο κόσμος μας », με υπεύθυνη την καθηγήτρια 
των εικαστικών κ. Κωνσταντίνου Ελένη. Οι βραβευθέ-
ντες μαθητές της Β’ Γυμνασίου είναι οι: Μαρινάτος Κο-
σμάς, Σταθερού Χρυσούλα, Τριανταφύλλου Ευαγγελία 
και Τριανταφύλλου Μαρία.

Σε ανακοίνωση του σχολείου τονίζεται: «Θερμά συγ-
χαρητήρια σε όλους τους βραβευμένους μαθητές των 
σχολείων που συμμετείχαν, ανάμεσα στους οποίους 
ήταν και τα παιδιά μας που μας έκαναν ιδιαίτερα περή-
φανους!».

Δωρεάν εξετάσεις
Στο πλαίσιο του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι», 

που υλοποιεί ο Δήμος Αντιπάρου και η Κ.Ε.Δ.Α. υπεν-
θυμίζουν ότι κάθε Τετάρτη 9:00-12:00 γίνεται μέ-
τρηση χοληστερίνης, σακχάρου και πίεσης από τις νο-
σηλεύτριες του προγράμματος, στο κτήριο της πρώην 
ΚΕΤΠΑΑ, στο Κάστρο. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσέρχονται. Τηλ. 
για πληροφορίες: 22840-28314

Υπεύθυνοι: Λίτσα Βιάζη- Φιλοθέη Μαριάνου.

Πρόγραμμα
κοινωνικού 
τουρισμού 
2014

Διακοπές έξι ημερών, εκδρομι-
κά προγράμματα σε εγκαταστάσεις 
ιαματικών πηγών, δωρεάν διανομή 
βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων, 
αλλά και παροχή τροφείων σε παι-
δικούς σταθμούς, περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας για 
το 2014 από το οποίο θα ωφεληθούν 
περισσότερα από 200.000 άτομα.

Τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούν οι δικαιούχοι προκειμένου 
να κάνουν χρήση των παροχών της 
Εστίας, προβλέπει κοινή υπουργική 
απόφαση που υπέγραψαν ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας και ο υπουργός Ερ-
γασίας, Γιάννης Βρούτσης. Ο αριθμός 
των δικαιούχων για τη φετινή χρονιά, 
διαμορφώνεται ως εξής:

- Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου 
κοινωνικού τουρισμού 130.000 άτο-
μα εκ των οποίων:

α) εκατό δέκα πέντε χιλιάδες άτο-
μα θα πραγματοποιήσουν 6 ημέρες 
διακοπές (5 διανυκτερεύσεις).

β) δέκα πέντε χιλιάδες συνταξιού-
χοι, θα πραγματοποιήσουν 6 ημέρες 
διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) και μέ-
χρι τέσσερις απλές λούσεις σε εγκα-
ταστάσεις αναγνωρισμένων ιαματι-
κών πηγών της χώρας, στο πλαίσιο 
του επιδοτούμενου προγράμματος 
ιαματικού τουρισμού.

- Στο εκδρομικό πρόγραμμα 
50.000) άτομα, εκ των οποίων, 5.000 
άτομα θα πραγματοποιήσουν 3ήμε-
ρες εκδρομές, 7.000 άτομα θα πραγ-
ματοποιήσουν 2ήμερες εκδρομές 
και 38.000 άτομα μονοήμερες εκ-
δρομές.

- Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής 
εισιτηρίων θεάτρων, 93.000 άτομα.

- Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής 
βιβλίων, 300.000 άτομα εκ των οποί-
ων 200.000 άτομα θα προμηθευτούν 
δωρεάν βιβλία της επιλογής τους, 
από τα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/
ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και 100.000 άτο-
μα, άμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα 
παραλάβουν δωρεάν βιβλία τα οποία 
θα προμηθευτεί ο ΛΑΕ/ΟΓΑ.

- Στο πρόγραμμα παροχής χρημα-
τικών βοηθημάτων και βραβείων σε 
πολύτεκνες μητέρες 300 άτομα.

- Στο πρόγραμμα παροχής τροφεί-
ων για βρεφονηπιακούς σταθμούς 
1250 άτομα.

- Στο πρόγραμμα ανάληψης δα-
πανών για επιμορφωτικά σεμινάρια 
νέων αγροτών δέκα 10.000 άτομα.

Πότε αρχίζει
η ορθοδοντική

θεραπεία;

Ο περισσότερος κόσμος δε γνωρίζει ότι η πιο σημαντική συμβολή της 
ορθοδοντικής στην υγεία των δοντιών και των ούλων δεν είναι τόσο το 
ίσιωμα των στραβών δοντιών όσο η αποκατάσταση μιας αρμονικής σχέ-
σης (σύγκλεισης) μεταξύ όλων των άνω και όλων των κάτω δοντιών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πιο δύσκολα προβλήματα είναι αυτά με ίσια 
δόντια και κακή σύγκλειση. Η αποκατάσταση της ανώμαλης διάταξης 
των δοντιών είναι σίγουρα χρήσιμη για τη βελτίωση της στοματικής 
υγείας ακόμα και μέσω του αυτοκαθαρισμού που γίνεται από τη γλώσ-
σα και τα χείλη, αλλά χωρίς αρμονικές συγκλεισιακές επαφές κατά τη 
μάσηση, την ομιλία και την κατάποση η λειτουργία και τελικά η σταθε-
ρότητα των δοντιών και των ούλων υπονομεύεται και το αποτέλεσμα 
αφορά μόνο την αισθητική. 

Η ορθοδοντική είναι σίγουρα μια θεαματική οδοντιατρική παρέμβαση 
που μπορεί να κάνει κάποιος για να βελτιώσει την αισθητική του χα-
μόγελου και τη γοητεία του προσώπου του. Ταυτόχρονα όμως και σε 
συνδυασμό με την καθημερινή στοματική υγιεινή είναι η πιο σημαντική 
και ίσως η πιο οικονομική επένδυση για τη μακροπρόθεσμη υγεία και 
σταθερότητα των δοντιών και των ούλων του.

Ο ορθοδοντικός έλεγχος και η πρώτη αξιολόγηση γίνεται συνήθως 
στην ηλικία των 7-8 στα κορίτσια και 8-9 στα αγόρια περίπου. Για την 
ακρίβεια όταν στο στόμα υπάρχουν 12 μόνιμα και 12 παιδικά δόντια αν 
δεν έχουν προηγηθεί πρόωρες απώλειες. Τα παιδικά δόντια και ιδιαί-
τερα τα τέσσερα τελευταία στην πάνω και στην κάτω γνάθο είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό να παραμένουν στο στόμα σε καλή κατάσταση μέχρι 
την περίοδο που θα απορροφηθούν οι ρίζες  τους και θα αποπέσουν 
φυσιολογικά.

Η κατάλληλη ηλικία για έναρξη ορθοδοντικής είναι αυτή που εξυπη-
ρετεί την «οικονομία» της θεραπευτικής παρέμβασης. Είναι δηλαδή η 
περίοδος κατά την οποία αν αρχίσει η θεραπεία επιτυγχάνεται το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Στατιστικά το 15-20% από τα παιδιά με οδοντογναθικές ανωμαλίες 
χρειάζεται να αντιμετωπισθούν ορθοδοντικά στην ηλικία της πρώτης 
αξιολόγησης δηλαδή στην ηλικία 7-9. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις 
που η αναβολή αντιμετώπισής τους δημιουργεί μεγαλύτερη επιδείνω-
ση στο πρόβλημα ή εγκυμονεί κινδύνους τραυματισμού (π.χ. ανάποδη 
σύγκλειση, πρόωρη απώλεια παιδικού δοντιού, έντονος προγναθισμός, 
κ.τ.λ.) 

Όσον αφορά τους ενήλικες, οι οποίοι αποτελούν ολοένα και αυξανό-
μενο ποσοστό των ορθοδοντικών ασθενών, υπάρχουν κάποιες ιδιαι-
τερότητες σχετικά με τον χρόνο έναρξης. Παρόλο που ποτέ δεν είναι 
«αργά» για ορθοδοντική, τα προβλήματα που συναντάμε πιο συχνά σχε-
τίζονται με την περιοδοντική νόσο (περιοδοντίτιδα). Ωστόσο όταν υπάρ-
χει καλή συνεργασία με τον ασθενή και τον οδοντίατρο οι περιορισμοί 
αυτοί αντιμετωπίζονται και δεν αποτελούν εμπόδιο για μια επιτυχημένη 
ορθοδοντική θεραπεία.

 Νίκος Χαραλαμπάκης
Αν. καθηγητής Ορθοδοντικής Παν/μίου Αθηνών

Ο γιατρός μας
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Παρέμβαση στην 
Περιφέρεια

Παρεμβάσεις έκαναν στη συνεδρίαση (Ρόδος 29/3/14) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, οι δύο Περιφερεια-
κοί Σύμβουλοι Ενότητας Πάρου, κ.κ. Π. Τζανακόπουλος και 
Κ. Μπιζάς, για την παραχώρηση αεροδρομίων Ν. Αιγαίου, σε 
ιδιώτες.

Ο κ. Π. Τζανακόπουλος. μεταξύ άλλων ανέφερε: «[…] θα 
ήθελα να θέσω υπόψη σας ότι την παρούσα περίοδο κατα-
σκευάζεται στην Πάρο, ένα νέο αεροδρόμιο, μεγαλύτερο από 
το ήδη υπάρχον, το οποίο όταν ολοκληρωθεί, θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην αναβάθμιση των αεροπορικών μετακινή-
σεων αφού θα μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερα αεροσκά-
φη απ’ ότι μπορεί να δεχθεί το ήδη υπάρχον αεροδρόμιο. 
Όμως οι πιστώσεις που έχουν διατεθεί και η εργολαβία που 
έχει εγκατασταθεί αφορά μόνο τον διάδρομο προσγειώσεων 
- απογειώσεων και δεν έχουν προβλεφθεί ούτε εξασφαλισθεί 
πιστώσεις για τις κτιριακές υποδομές, που πρέπει να υπάρ-
χουν, για να λειτουργήσει ένα νέο και σύγχρονο Αεροδρόμιο.

Θα πρέπει επομένως η Περιφερειακή Αρχή και οι ∆ήμοι 
Πάρου και Αντιπάρου από κοινού να πιέσουν όπως το συντο-
μότερο δυνατό εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για 
τις αναγκαίες κτιριακές υποδομές».

Από την πλευρά του ο κ. Κ. Μπιζάς είπε: «[…] Το αρμόδιο 
Υπουργείο Μεταφορών και το ΤΑΙΠΕ∆ αποφάσισε να κάνει 
συμβάσεις παραχώρησης των αεροδρομίων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου για τα νησιά Σαντορίνη, Μύκονο, Κω και Ρόδο, 
χωρίς καμία διαβούλευση με τους θεσμικούς, κοινωνικούς 
και επαγγελματικούς φορείς (…) ∆εν μας έχει διασφαλιστεί ότι 
δεν θα υπάρξει παραχώρηση μέρους της Εθνικής Κυριαρχίας 
σε ευαίσθητα σημεία του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι προφανές 
ότι δεν συμφωνώ με την παραχώρηση των αεροδρομίων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια 
σχετική ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας τους και την οι-
κονομική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι νέοι διαχειριστές 
των αεροδρομίων».

Έκθεση Χανιώτη
Η Παριανή εικαστικός, Δήμητρα Χανιώτη, συμμετέχει 

στην έκθεση «12 Νέοι Εικαστικοί Καλλιτέχνες», που δι-
οργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την εφη-
μερίδα «Αυγή».

Η έκθεση ξεκινάει σήμερα (4/4), στο πολιτιστικό κέ-
ντρο Δήμου Αθηναίων, «Μελίνα», που βρίσκεται στο 
Θησείο (Ηρακλειδών 66, στάση μετρό «Κεραμεικός»).

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 25 Απριλίου 
και λειτουργεί από Τρίτη έως Σάββατο (10 πρωί έως 8 
το βράδυ) και Κυριακή (10 πρωί έως 2 το μεσημέρι).

Ομιλία Κουράγιου
Στις 21 Μαρτίου, στο 

Μπέργαμο της Ιταλίας, 
πραγματοποιήθηκε διάλε-
ξη του αρχαιολόγου, Γιάν-
νου Κουράγιου.

Την εκδήλωση παρα-
κολούθησαν περίπου 170 
άτομα και ο κ. Κουράγιος 
συνοδευόταν από τον πο-
λιτικό μηχανικό, κ. Ιάκωβο Σκιαδά, εκπρόσωπο του επί-
τιμου προξενείου της Ιταλίας στα νησιά μας. 

Τέλος, συνεχίζει με επιτυχία η έκθεση φωτογραφίας 
στην Ιταλία, που έχει προωθήσει το επίτιμο προξενείο 
που εδρεύει στο νησί μας και στην οποία συμμετέχουν 
καλλιτέχνες από Πάρο και Αντίπαρο.

Λαμπαδηφορία

Ο Δήμος Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ, σε συνεργασία με 
τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, 
διοργάνωσαν την καθιερωμένη λαμπαδηφορία που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εορτασμού της 25ης 
Μαρτίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχε πλήθος κόσμου, μικροί 
και μεγάλοι, η παιδική χορωδία της Δημοτικής Σχολής 
Μουσικής και οι ναυτοπρόσκοποι των Λευκών.

Με αφετηρία το 1ο Δημοτικό Σχολείο, όπου εκεί η 
ΚΔΕΠΑΠ μοίρασε δάδες στους μεγάλους και φαναρά-
κια στους μικρούς, ψάλλοντας ύμνους, εμβατήρια και 
εορταστικά άσματα, οι συμμετέχοντες περπάτησαν τον 
παραλιακό δρόμο και εν συνεχεία διασχίζοντας τα γρα-
φικά στενά περνώντας από το σπίτι της ηρωίδας Μαντώ 
Μαυρογέννους, την παλαιά αγορά και τον Άγιο Κωνστα-
ντίνο στο Κάστρο, κατέληξαν στην κεντρική πλατεία της 
Παροικιάς, όπου δόθηκαν κεράσματα, προσφορά του 
εμπορικού συλλόγου.

Σε ανακοίνωσή της η ΚΔΕΠΑΠ σημειώνει: «[…] Η 
μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σ’ αυτή την εκδήλωση 
τιμής στους ήρωες αγωνιστές του ’21 αποδεικνύει ότι οι 
ρίζες του έθνους μας είναι καλά ριζωμένες και οι μνήμες 
ζωντανές θυμίζοντας σε όλους μας ότι το φως της δάδας 
και του φαναριού ήταν αυτό που άναψε το φιτίλι της εξέ-
γερσης μεταφέροντας το μήνυμα της επανάστασης και 
του αγώνα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της ∆ημοτικής Κοι-
νότητας Πάρου κ. Μηνά Καλακώνα για την πολύτιμη βο-
ήθειά του, τον πρόεδρο και τα μέλη του Εμπορικού Συλ-
λόγου  Πάρου, την κ. Μαρουλία Κοντού και τα παιδιά της 
∆ημοτικής Σχολής Μουσικής, τους ναυτοπρόσκοπους 
Λευκών και όλους όσους βοήθησαν για την επιτυχία της 
εκδήλωσης».

Επιτυχίες της
Ολυμπιάδας Πάρου

«Στις 22-3-2014 συμ-
μετείχαμε στο πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα 
brazilian jiu jitsu, το 
οποίο έγινε στο κλειστό 
κέντρο πάλης στα Άνω 
Λιόσια. 

Η συμμετοχή μας αυτή 
για ακόμα μία φορά μας 
γέμισε εμπειρίες, χαρά 
και συγκίνηση τόσο εμάς 
όσο και αυτούς που πα-
ρακολούθησαν τους αγώνες οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη για 
τα ελληνικά δεδομένα συμμετοχή αθλητών και θεατών. Θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας υποστήριξαν σ’ 
αυτή μας την προσπάθεια όχι τόσο γιατί μας απέδωσε μετάλ-
λια τα οποία δίκαια μας απονεμήθηκαν αλλά διότι αισθανό-
μαστε υπερήφανοι που εκπροσωπούμε το νησί της Πάρου 
και τον αθλητικό μας σύλλογο «Ολυμπιάδα Πάρου» πανελ-
λαδικά. 

Σε σύνολο 12 αθλητών οι οποίοι έλαβαν μέρος διακρίθηκαν 
οι εξής: Αλεξάνδρα Ρούσου, χρυσό μετάλλιο, μπλε ζώνη, 
Κλαμπατσέας Γεώργιος, χάλκινο μετάλλιο, μπλε ζώνη, Χα-
νιώτης Μάριος, χάλκινο μετάλλιο, άσπρη ζώνη, Σιφναίος 
Αναστάσιος, χάλκινο μετάλλιο, άσπρη ζώνη, Ρούσσος Θεο-
δόσης, χάλκινο μετάλλιο, άσπρη ζώνη, Μισιάρη Άννα, χάλ-
κινο μετάλλιο, άσπρη ζώνη, Στέφανος Δουδουμής, χάλκινο 
μετάλλιο, άσπρη ζώνη. 

Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη 
σχολή μας λειτουργεί και παιδικό τμήμα παραδοσιακού ζίου 
ζίτσου και WTF Taekwondo, δύο τμήματα στα οποία γίνε-
ται ήδη σοβαρή προετοιμασία  για αγώνες επίδειξης DUO 
SYSTEM - POOMSAE. Επίσης, λειτουργεί και το αγωνιστικό 
fi ght system και για τα δύο αθλήματα».

Γιατί δεν μιλάνε
και δεν γρά-
φουν γι’ αυτά;

Είναι φυσιο-
λογικό ένα παιδί 
να σπουδάζει ανε-
μπόδιστα μέχρι τα 
21 του με σκο-
πό να βγει ένας 
σπουδαγμένος, 
όσο το δυνατόν 
πιο ολοκληρω-
μένος άνθρωπος; 
Είναι! 

Είναι φυσι-
ολογικό μετά 
τις σπουδές να 

απορροφηθεί στην παραγωγική διαδικασία, να 
εφαρμόσει όσα έμαθε, να συμβάλει κι αυτός στο 
να γίνει καλύτερος ο κόσμος; Είναι!

Είναι φυσιολογικό για τη συμβολή του στην 
παραγωγή του πλούτου να ανταμείβεται έτσι και 
τόσο, που να μπορεί να αναπαράγει την εργατι-
κή του δύναμη βελτιώνοντάς την; Είναι!

Είναι φυσιολογικό η ζωή να μην είναι μερο-
δούλι - μεροφάι; Είναι!

Είναι φυσιολογικό μετά το ωράριο εργασίας 
και πριν τον ύπνο να μπορεί, να έχει τη δυνατό-
τητα ο άνθρωπος να ασχολείται και να συμμε-
τέχει σ’ όλα εκείνα τα ωραία και σπουδαία που 
κάνουν την αναπαραγωγή να είναι ποιοτική; 
Είναι!

Έχουν καμιά σχέση τα θέματα, που, τα αφε-
ντικά των ΜΜΕ και οι εκδότες των εφημερίδων, 
προβάλλουν ως δήθεν δικά μας ενδιαφέροντα, 
με τη ζωή που θέλουμε να έχουμε; Το κάθε 
σκουπίδι που προβάλουν για χρυσό. Όταν η ίδια 
η ζωή εκρήγνυται καθώς έναν άνθρωπο «τον 
εμποδίζουν να βαδίσει», γιατί το κρύβουν;

Για απλά πράγματα μιλάμε. Γιατί δε διαβά-
ζουμε και δεν ακούμε γι’ αυτά;

Γιατί πρέπει η εκμετάλλευση να παραμείνει 
καθεστώς; Έχουν ευθύνη και οι δημοσιογράφοι; 
Τεράστια! 

Δεν ξέρουν ότι τα παιδιά πάνε σχολείο για να 
βγουν διπλωματούχοι ημιμαθείς σκλάβοι;

Δεν ξέρουν ότι οι άρρωστοι πάνε στο νοσο-
κομείο για να πλουτίσουν οι πολυεθνικές και οι 
διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι;

Δεν ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι παράγουν 
χρυσάφι κι αντί για πληρωμή παίρνουν απόλυ-
ση;

Ότι το απόγευμα θες να πας βόλτα κι αντί γι’ 
αυτό σκοτώνεσαι όντας «ντιλίβερι μπόι».

Ξέρουν! Και παραξέρουν!
Αλλά γράφουν και λένε για την χαμένη τιμή 

της Ε.Ε. μπας και σώσουν κάποιο από τα αφε-
ντικά τους.

Ρε! Πρέπει ο εργάτης να βγαίνει στη σύνταξη 
νωρίς ή δεν πρέπει;

Ζει κανένας σας με 400 και 500 ευρώ;
Εργαζόμενοι κλέβουνε τους φόρους;
Γιατί προσπαθείτε να κάνετε τη λογική μας 

σούπα;
Για ποια συστημική και ανθρωπιστική κρίση 

μιλάτε; Πως λέγεται το σύστημα που ζούμε; Κα-
πιταλισμός. Άρα, καπιταλιστική κρίση λέγε-
ται. Και στο διάβα της φέρνει καταστροφή και 
θάνατο. Γιατί αποφεύγετε τη λέξη; Τι σας φοβί-
ζει; Η σύγκριση με κάτι άλλο;  

Ό,τι φοβάστε δεν ξορκίζεται. Αργά ή γρήγορα 
θα συμβεί!

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Έκθεση Χανιώτη
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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     

φωτογραφία από την έκθεση climatherm energy 2014

HELLENIC
M A T C H
R A C I N G
T  O  U  R

HELLENIC
M A T C H
R A C I N G
T  O  U  R

8 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
3 ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ HELLENIC MATCH 
RACING TOUR ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

χορηγός: οργάνωση:

χορηγός 
επικοινωνίας:

www.hmrt.gr

ΠΑΡΟΣ 11-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΣ 2-4 ΜΑΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Ο.Π.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 12.00 - 17.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 - 14.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.30 “SAILORS NIGHT” ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΤΟ Ν.Ο.Π., ΚΥΡΙΑΚΗ 16.30

Με Χατζημάρκο, ο 
Κ. Μπιζάς

Ο νυν περιφερειακός σύμβουλος, κ. Κώστας Μπιζάς, 
ενώνει τις δυνάμεις του με τον υποψήφιο περιφερειάρ-
χη Νοτίου Αιγαίου, της ανεξάρτητης περιφερειακής κί-
νησης «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο», Γιώργο Χατζημάρκο.

Ο κ. Κ. Μπιζάς δημοσιοποίησε την κάθοδό του στις 
εκλογές, ως εξής: 

«Αγαπητές Φίλες και Φίλοι, Συμπατριώτισσες και Συ-
μπατριώτες, Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου 
δώσατε να εργαστώ, ως Περιφερειακός Σύμβουλος, για 
την πρόοδο και ευημερία των νησιών του Νοτίου Αιγαί-
ου τα τελευταία 4 χρόνια.

Η εμπιστοσύνη σας υπήρξε κίνητρο και πηγή δύναμης, 
ώστε να αγωνίζομαι, καταθέτοντας εισηγήσεις και προ-
τάσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου.

∆ηλώνω ότι θα είμαι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμ-
βουλος με τον συνδυασμό «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο» 
που έχει επικεφαλής τον Γιώργο Χατζημάρκο. Οι Κυκλά-
δες και τα ∆ωδεκάνησα χρειάζονται άμεσα αλλαγή. Το 
Νότιο Αιγαίο θέλει ανθρώπους που να πιστεύουν στην 
αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων, την τεχνολογία, 
το σύγχρονο μάρκετινγκ, την εξωστρέφεια. Χρειάζεται 
ανθρώπους με έμπνευση, όραμα και νέες αντιλήψεις, 
και όχι διαιώνιση του χθες. Χρειάζεται μια νέα αρχή.

Συνεχίζω να είμαι μάχιμος  στην Αυτοδιοίκηση, να πι-
στεύω στις μεγάλες δυνατότητες της Περιφέρειας και να 
αποδεικνύω έμπρακτα την αγάπη μου για τα νησιά μας, 
θέτοντας τον εαυτό μου στην υπηρεσία τους.

Προτείνω να δώσετε εντολή στον συνδυασμό «Μπρο-
στά το Νότιο Αιγαίο» να υλοποιήσει το δημιουργικό του 
πρόγραμμα. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης με τις δυ-
νατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΣΠΑ 

2014-2020, η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και 
το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει δημιουρ-
γήσει η Παγκοσμιοποίηση, επιβάλλεται η ανάδειξη των 
ικανών σε θέση ευθύνης. Έτσι εξασφαλίζετε την αποτε-
λεσματικότητα και αναθέτετε την ευθύνη της ανάπτυξης 
σε αυτούς που αποδεδειγμένα μπορούν να ανταποκρι-
θούν με επιτυχία. 

Ζητώ να μας δώσετε την ευκαιρία να δουλέψουμε 
σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσμα-
τικότητας και της αποδοτικότητας για να υλοποιήσουμε 
τις προτάσεις του συνδυασμού μας. Να φτιάξουμε κα-
λύτερες υποδομές που θα βελτιώσουν την ποιότητα 
ζωής μας και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις αειφό-
ρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς μας. Να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε την 
Τουριστική περίοδο με εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
(Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Αθλητικός, Περιπατητικός 
κλπ.). Να καταρτίσουμε ετήσια και πολυετή περιφερεια-
κά αναπτυξιακά προγράμματα για τη γεωργία, κτηνοτρο-
φία και αλιεία καθώς και για την αξιολόγηση σχετικών 
μελετών και μέτρων πολιτικής.

∆εσμεύομαι να συνεχίσω και την επόμενη πεντα-
ετία (2014-2019 ), ως Περιφερειακός Σύμβουλος την 
προσπάθεια για συνολικά καλύτερη ποιότητα ζωής στην 
Πάρο και την Αντίπαρο. ∆εσμεύομαι να αγωνιστώ για να 
φέρουμε μια νέα εποχή στα νησιά μας.

Η ψήφος σας στις 18 Μαΐου θα  βοηθήσει πολύ σε 
αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

Η δράση του
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) 

και της Ομοσπονδίας Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.)., 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων 
Πάρου–Αντιπάρου, «ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ», από το 
1998 έως σήμερα.

12 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου από 
1/1/2011 έως σήμερα, Μέλος της Τουριστικής Επιτρο-
πής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δημοτικός Σύμ-
βουλος Πάρου (1/1/2003 – 31/12/2010), Μέλος της 
Δημαρχιακής Επιτροπής ως εκπρόσωπος της Αντιπο-
λίτευσης  (1/1/2003-31/12/2006), Εκπρόσωπος της 
Αντιπολίτευσης του Δήμου στα παρακάτω Διοικητικά 
Συμβούλια: α) Τουριστική Επιτροπή, β) Κ.Α.Π.Η .Δήμου 
Πάρου, γ) Σχολικές Επιτροπές των     Δημοτικών Πα-
ροικίας, Λευκών-Κώστου και των Λυκείων Παροικίας 
και Νάουσας, δ) Δημοτική Επιχείρηση Πρότυπο Περι-
βαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρου Αϊ Γιάννης  Δέτης, ε) 
Νομικό Πρόσωπο Μουσείου Γλυπτικής «Ν. ΠΕΡΑΝΤΙ-
ΝΟΣ», στ) Δημοτικό Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης 
(Δ.Ο.Ν.Α.), ζ) Δημοτικό και Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «ΑΓΙΑ 
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ»
Η επίσκεψη Χατζημάρκου

Τη Δευτέρα 31/3 και Τρίτη 1/4 επισκέφθηκαν το νησί 
μας, ο επικεφαλής του συνδυασμού κ. Γ. Χατζημάρκος 
και ο υπ. αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γ. Λεοντα-
ρίτης.

Κατά την επίσκεψή τους στην Πάρο, πήγαν σε προ-
γραμματισμένες συναντήσεις με αθλητικούς φορείς, 
εκπροσώπους εργαζομένων, ξενοδόχων και εμπόρων, 
στο Κ.Υ. Πάρου, στην Εκατονταπυλιανή, στον παραδοσι-
ακό οικισμό Παροικιάς και στη συνεδρίαση του Συντονι-
στικού Φορέων για τα θέματα υγείας. Ακόμα, παραχώ-
ρησαν συνέντευξη τύπου σε ξενοδοχείο της Παροικιάς.



8 Πρώτο θέμα Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Κυκλοφοριακό Παροικιάς
Σαν κάτι να κινείται…

Το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Παροικιά, απασχολεί κα-
θημερινά επαγγελματίες και τους κατοίκους της πολύπαθης πρωτεύουσας της Πά-
ρου.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, πολύ σύντομα, πολλά πράγματα θα αλλάξουν στην καθη-
μερινότητά μας, αφού το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνουν παρεμβάσεις στον 
οδικό άξονα πέριξ του λιμένα Παροικιάς.

Για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού του λιμανιού και της ευρύτερης περιοχής 
πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης και ο ειση-
γητής του θέματος, κ. Παναγιώτης Κουτσουράκης, είπε:

«Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε τα είχαμε αποφασίσει σε προηγούμενη συνε-
δρίαση μας, γι’ αυτό το προεδρείο εξέδωσε έγκαιρα ανακοίνωση που ζητούσε προ-
τάσεις και απόψεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων από φορείς και πολίτες προκει-
μένου να ληφθούν υπόψη κατά την διαμόρφωση της τελικής γνωμοδοτική πρότασης.

Η κανονιστική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Παροικίας και των κοι-
νοτήτων που ισχύει συζητήθηκε στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης της προηγού-
μενης διετίας, είναι μία κανονιστική ολοκληρωμένη η οποία προέκυψε από σύμπτυξη 
παλαιοτέρων αποφάσεων και θέσεων αρμοδίων αρχών, φορέων κλπ. Πρέπει να ση-
μειωθεί δε, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για οτιδήποτε αναφέρεται στην κανονιστική 
του κυκλοφοριακού θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένες μελέτες που έχουν 
συνταθεί από συγκοινωνιολόγο ή και την τεχνική υπηρεσία του δήμου ανάλογα .Με-
λέτες για τη Παροικιά και τις κοινότητες υπάρχουν συμπεριλαμβανομένης και αυτής 
του πολυτεχνείου. Πιστεύω ότι έχει δοθεί λύση σε πολλά σημεία και τα πράγματα θα 
ήταν καλύτερα εάν υπήρχε καλύτερη αστυνόμευση π.χ. η ελεγχόμενη στάθμευση δεν 
εφαρμόσθηκε ποτέ και εάν οι πολίτες κατέλαβαν περισσότερη προσπάθεια για συμ-
μόρφωση στα όσα περιλαμβάνονται σ’ αυτή. Όμως και σήμερα μπορούμε να πούμε 
ότι το πρόβλημα παραμένει έμπροσθεν των τραπεζών και στη διασταύρωση στο 
τέρμα του αλσυλλίου. Εκτίμηση μας που διαμορφώσαμε και από απόψεις συμπο-
λιτών μας που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιμανιού είναι ότι μπορεί να δο-
θεί λύση στο πρόβλημα, γι’ αυτό χωρίσαμε τα θέματα σε δύο μέρη στα άμεσα που 
μπορούν να εφαρμοσθούν από εφέτος χωρίς ή και ελάχιστο κόστος και στο επόμενο 
βήμα που αφορά το επόμενο χρονικό διάστημα με κύρια παρέμβαση την διέλευση 
δρόμου διπλής κυκλοφορίας μέσω της πλατείας του Αγίου Νικολάου και τη 
διαμόρφωση του κόμβου του αλσυλλίου. 

Το προεδρείο καθ’ όλο το διάστημα συνεργάσθηκε με τους εισηγητές τους οποίους 
θέλω να ευχαριστήσω για την όλη προσπάθεια και την διάθεση του χρόνου τους ώστε 
να είναι έτοιμη η σημερινή παρουσία των εισηγήσεων τους, Επίσης, θέλω να ευχαρι-
στήσω το λιμεναρχείο για τις προτάσεις του και τον κύριο λιμενάρχη για την παρουσία 
του σήμερα, τον εμπορικό σύλλογο, το ΚΤΕΛ, το σύλλογο των ΤΑΧΙ για τις προτάσεις 
τους, τους εκπροσώπους του συλλόγου του παραδοσιακού οικισμού και όλους όσους 
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση».

Οι κυριότερες προτάσεις
Οι κυριότερες προτάσεις των επαγγελματιών, που έγιναν για τη λύση του κυκλοφο-

ριακού προβλήματος στην Παροικιά, είναι οι εξής:
ΚΤΕΛ Πάρου

1. Αυστηρή οριοθέτηση των χώρων στάθμευσης.
2. Έλεγχος και επιβολή προστίμων στους παραβάτες.
3. Θέσπιση αυστηρού ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων σε όλο τον οικισμό 

της πόλεως της Παροικίας αποφεύγοντας τις ώρες αιχμής για κάθε τμήμα ξεχωριστά.
4. Στις ώρες αφιξοαναχώρησης των πλοίων να απαγορεύεται η είσοδος προς το 

λιμάνι χωρίς την επίδειξη εισιτηρίων.
5. Να εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών και υπέργηρων ατόμων που επιθυμούν να 

επιβιβαστούν αποβιβαστούν. Εξυπακούεται ότι το ίδιο ισχύει και για τους χρήζοντας 
ιατρική περίθαλψη από το Κέντρο Υγείας.

6. Γνωστοποίηση και υπενθύμιση σε όλους για την ύπαρξη και λειτουργία της Αστι-
κής Συγκοινωνίας που συνδέει τους χώρους στάθμευσης με το κέντρο και αντίστρο-
φα.

7. Παράταση του μεταφορικού της έργου κατά δέκα ώρες ημερησίως τους θερινούς 
μήνες με καθιέρωση μηνιαίας κάρτας ή με ημερήσιο εισιτήριο ή ακόμα και μοναδικού 
εισιτηρίου χαμηλής αξίας χωρίς άλλες αντισταθμιστικές καταβολές του Δήμου. 

8. Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στην διασταύρωση του Γκίκα.
9. Μονοδρόμηση  της οδού από αρχής αλσυλλίου Εκατονταπυλιανής μέχρι την δι-

ασταύρωση (μόνο άνοδος) με υποχρεωτική κάθοδο προς λιμάνι από το ποτάμι που 
οδηγεί στο Αρχαϊκό νεκροταφείο μετά την απομάκρυνση των εκεί σταθμευμένων 
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οχημάτων.
10. Μονοδρόμηση δρόμου με πορεία από ΕΛ.ΤΑ προς Κ. 

Υγείας.
11. Εφαρμογή στο σύνολό της, της μελέτης του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Οδηγοί Ταξί
1. Μονοδρόμηση από ΕΛ.ΤΑ μέχρι το λιμάνι.
2. Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση Γκί-

κα ή παρουσία τροχονόμου τις ώρες αιχμής.
3. Μονοδρόμηση της οδού από αρχής αλσυλλίου Εκατοντα-

πυλιανής μέχρι τη διασταύρωση (μόνο άνοδος) με υποχρε-
ωτική κάθοδο προς το λιμάνι από το ποτάμι που οδηγεί στο 
Αρχαϊκό νεκροταφείο μετά την απομάκρυνση των εκεί σταθ-
μευμένων οχημάτων (εξαιρούνται Ταξί-λεωφορεία).

4. Περισσότερη βοήθεια από τις αστυνομικές, δημοτικές και 
λιμενικές αρχές στο θέμα στάθμευσης των οχημάτων.

5. Σε όλο το τμήμα του δρόμου στον Αγ. Νικόλαο να απαγο-
ρεύεται η στάθμευση.

6. Στο χώρο στάθμευσης των Ταξί να υπάρξει καλύτερη σή-
μανση διότι αρκετές φορές καταστηματάρχες αναγκάζονται να 
τοποθετήσουν καρέκλες προκειμένου να διατηρηθεί ο χώρος 
κενός διαφορετικά παρκάρουν Ι.Χ. κι αυτό έχει σαν αποτέλε-
σμα τα Ταξί να αδυνατούν να σταθμεύσουν στη πιάτσα  (υπάρ-
χουν στιγμές όπου το ΚΤΕΛ δυσκολεύεται να περάσει όταν 
συμβαίνει αυτό).

7. Τις πρωινές ώρες όπου υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα 
στον περιφερειακό (ώρες πλοίων) θα μπορούσε ο δρόμος της παραλίας να είναι δι-
πλής κατεύθυνσης για τα Ταξί ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη κυκλοφοριακή σύγ-
χυση, καθώς και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

8. Να τηρείται όσο το δυνατόν καλύτερα από όλους μας ο κώδικας οδικής κυκλο-
φορίας (υπάρχει σήμα απαγορευτικό στην αφετηρία του ΚΤΕΛ για μη αναστροφή το 
όποιο δεν τηρείται σχεδόν ποτέ).

Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος
1. Δημιουργούμε parking ανθρώπινα, διατηρώντας τα καθαρά, προσβάσιμα, με την 

κατάλληλη σηματοδότηση, να απομακρυνθούν τα εγκαταλειμμένα ΙΧ, να δημιουργη-
θούν και μισθωμένες θέσεις στο παρκινγκ πίσω από το 1ο Δημοτικό σχολείο Παροι-
κίας, στο παρκινγκ απέναντι από την μεταφορική Ανάργυρος, στο παρκινγκ πάνω από 
το γυμνάσιο, ενώ σκόπιμο θα ήταν να διανέμεται έντυπο υλικό που θα έχει πληροφο-
ρίες για τους χώρους στάθμευσης. 

2. Τα λεωφορεία να μεταφερθούν στο χώρο έναντι του κέντρου υγείας (μέχρι 4) και 
να βρεθεί χώρος περιφερειακά για να μισθωθεί ως παρκινγκ του ΚΤΕΛ.

3. Τα ΤΑΧΙ να μεταφερθούν στο χώρο μπροστά στις τράπεζες ALPHA,EUROBANK 
σε διαμορφωμένο χώρο με νησίδα, όπως ήταν έξω από το ΟΤΕ. 

4. Ο δρόμος της παραλίας να κλείνει το απόγευμα από τον ΟΤΕ και τη μικρή πύλη 
του νέου λιμανιού. 

5. Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, να εφαρμοστεί αυστηρά το ωράριο εισόδου ακό-
μη και από τους μόνιμους κατοίκους της, ενώ ως ωράριο εισόδου προτείνουμε από 
τις 6-9.30 το πρωί και 2-7.00 το απόγευμα. 

6. Στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, ο κάδος σκουπιδιών κοντέινερ να τοποθε-
τείται μόνο τις βραδινές ώρες (12.00-900) και να απομακρύνονται το πρωί. 

7. Να μπει τρενάκι στην Παροικία, αλλά και στην Νάουσα, που θα ξεναγεί τους επι-
σκέπτες αλλά θα διευκολύνει και την μεταβίβαση των επισκεπτών από τα παρκινγκ 
προς την παλιά αγορά και την παραλία. 

8. Να εκτελεί το δημοτικό λεωφο-
ρείο δρομολόγια τις απογευματινές 
και βραδινές ώρες για να διευκολύνει 
την μεταφορά των επισκεπτών από τα 
παρκινγκ προς την παλιά αγορά και την 
παραλία.

Ναυτιλιακοί Πράκτορες (Δ. Πετρόπου-
λος)

1. Παραλιακή ζώνη – πάρκο Αγ. Νι-
κολάου. Στο μήκος από τη διασταύρω-
ση της παραλίας με το κέντρο υγείας 
και μέχρι τη διασταύρωση του ξενοδο-
χείου «Oasis» να τοποθετηθεί στο μέσο 
του οδοστρώματος ελαφριάς αναστρέ-
ψιμης κατασκευής εμπόδιο που να επι-
βάλλει α) υποχρεωτική διέλευση των 
οχημάτων από τη δεξιά πλευρά, που 
είναι προς τη θάλασσα, για το κεντρι-
κό λιμάνι και β) υποχρεωτική διέλευση 
των οχημάτων από την αριστερή πλευ-
ρά, που είναι προς την πλευρά του Αγ. 
Νικολάου για να στρίψει το όχημα αρι-
στερά προς την Εκατονταπυλιανή.

2. Από διασταύρωση Oasis μέχρι Εκατονταπυλιανή. Αναδι-
άταξη των χώρων στάθμευσης, αφήνοντας μόνο πολύ μικρό 
αριθμό θέσεων για οχήματα ανάγκης ή χρηματαποστολών. 
Στον κεντρικό δρόμο από το λιμάνι προς την Εκατονταπυλια-
νή, δε θα δίνεται η δυνατότητα στάθμευσης. Να οριοθετηθεί 
το πλάτος του δρόμου που είναι ικανό να εξυπηρετήσει όλα 
τα οχήματα με αναστρέψιμη μορφής εμπόδιο. Στο χώρο που 
θα δημιουργηθεί μεταξύ του πεζοδρομίου και του δρόμου δι-
αφυγής να δοθεί η δυνατότητα εκτός από τα οχήματα ανάγκης 
να σταθμεύουν μηχανές.

3. Μπροστά από το πεζόδρομο της Εκατονταπυλιανής. Να 
δημιουργηθεί εσωτερικά του κράσπεδου που σταθμεύουν τα 
ΙΧ δρόμος διέλευσης λεωφορείων που θα μπορεί να σταθ-
μεύει, ώστε να παραλάβει προσκυνητές ή επισκέπτες από 
την Εκατονταπυλιανή. Από τον ίδιο το δρόμο θα μπορούν να 
κατευθυνθούν τα αυτοκίνητα του προσκυνήματος που σταθ-
μεύουν στο αλσύλλιο.

4. Δρόμος μπροστά από το Κέντρο Υγείας. Θα πρέπει να δη-
μιουργηθούν 2 τουλάχιστον νησίδες όπως προβλέπονται και 
από την υπάρχουσα συγκοινωνιακή μελέτη του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου α) εμπρός από το Κέντρο Υγείας και β) εμπρός 
από το χώρου του περιπτέρου στη παραθαλάσσια ζώνη μετά 
το κέντρο υγείας. 

Οι νησίδες θα πρέπει να είναι χαμηλού ύψους ώστε τα μα-
κριά και δυσκίνητα οχήματα να μπορούν να περάσουν από 
πάνω. Οι νησίδες θα αποτρέψουν από τη στάθμευση τα οχή-
ματα και θα διευκολύνουν τη συνεχή ροή των αυτοκινήτων. 
Εκτός από τις δυο νησίδες που θα κατασκευαστούν ώστε να 

εμποδίζεται η στάθμευση στις στροφές ΙΧ αυτοκινήτων θα μπορούσε να γίνει δια-
γράμμιση επί του δρόμου με τόξα και ένδειξη κατεύθυνσης των οχημάτων δεξιά προς 
την περιοχή Λιβάδια ή αριστερά προς το λιμάνι. Επίσης, στο τμήμα του πάρκου που 
βρίσκεται μπροστά από το κέντρο υγείας και περιβάλλεται από στηθαίο να καλυφθεί 
με αμμοχάλικα και χωρίς να κοπεί κανένα δέντρο να χρησιμοποιηθεί για στάθμευση 
μηχανών. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μικρή είσοδος – έξοδος σε 
σημείο πριν τις δημόσιες τουαλέτες.

5. Από την Εκατονταπυλιανή μέχρι τη διασταύρωση του περιφερειακού. Στο δρό-
μο να επανατοποθετηθούν τα πλαστικά κολωνάκια στη μια πλευρά του δρόμου που 
απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση -και τα οποία αφαιρέθηκαν στη διάρκεια της 
νέας ασφαλτόστρωσης-. Η πρότασή μου είναι να τοποθετηθούν στη πλευρά που βρί-
σκεται το προσκύνημα (έξοδος από την πόλη) και να επιτραπεί η στάθμευση από την 
πλευρά του κέντρου υγείας καθώς σε όλη αυτή την πλευρά υπάρχουν σπίτια και κα-
ταστήματα και είναι πιο πρακτικό για τους χρήστες. Ακόμα προτείνω να δημιουργηθεί 
πεζόδρομος εντός του αλσυλλίου και που θα έχει εξόδους α) στο δρόμο πίσω από το 
αρχαιολογικό και β) στο μέσο του δρόμου που βρίσκεται μεταξύ του κέντρου υγείας 
και τη διασταύρωση του περιφερειακού.

Σημειώνουμε πως ο κ. Πετρόπουλος έκανε προτάσεις για όλη την Πάρο και τους 
χώρους στάθμευσης.

Λιμεναρχείο
1. Μεταφορά αφετηρίας ΤΑΞΙ από το ξενοδοχείο «ΟΑΣΙΣ», μέχρι την Παναγία Εκα-

τονταπυλιανή. Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει αποφασιστικά στην απο-
συμφόρηση του λιμανιού, αφού εκτιμάται ότι θα είναι η πλέον αποτελεσματική για τη 
διασφάλιση της στάθμευσης μίας – μόνο – σειράς οχημάτων στο συγκεκριμένο – κρι-
σιμότατο – σημείο, καθώς δεν θα ενθαρρύνεται η διπλή στάθμευση (ενώ, παράλληλα 
θα εξοικονομηθούν αναγκαίες περιπολίες από το Α.Τ. Πάρου). Στη σημερινή αφετηρία 

ΤΑΞΙ, προτείνεται να οριοθετηθεί περι-
οχή ελεγχόμενης στάθμευσης.

2. Κίνηση απορριμματοφόρων και 
φορτηγών οχημάτων τροφοδοσίας κα-
ταστημάτων, μόνο πρωινές ώρες μέχρι 
09:00 και από 13:00 έως 17:00.

3. Εγκατάσταση και λειτουργία «έξυ-
πνων» φωτεινών σηματοδοτών στη δι-
ασταύρωση Γκίκα.

4. Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης 
δικύκλων στο ύψος του Ταχυδρομείου 
Πάρου,                      απελευθερώνοντας 
την πλατεία Αγίου Νικολάου και ορι-
σμένα άλλα σημεία που χρησιμοποιού-
νται σήμερα (π.χ. στροφή ξενοδοχείου 
«ΟΑΣΙΣ»).

5. Απομάκρυνση της τριγωνικής νη-
σίδας στη στροφή έμπροσθεν του ξε-
νοδοχείου «ΟΑΣΙΣ», καθώς όχι μόνο 
έχει διαπιστωθεί ότι δεν προσφέρει 
κάποια ιδιαίτερη εξυπηρέτηση στους 
πεζούς, αλλά, αντιθέτως, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις χρησιμοποιείται από 
οχήματα (κυρίως δίκυκλα), ως χώρος 
στάθμευσης, επιβαρύνοντας τον κυ-
κλοφοριακό φόρτο.
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Ο επικίνδυνος
ψηφοφόρος

Πραγματικά έχει πλάκα να 
ακούω καθημερινά όλους τους 
επαναστάτες του καναπέ, που 
ασκούν αυστηρή κριτική για 
τους συνδυασμούς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τους επικε-
φαλής τους. Να πω την άποψή 
μου –με τη μία- για όλους όσοι 
ασκούν παρόμοια κριτική από 
τον καναπέ: ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ!

Έρχομαι επί της ουσίας, για να υποστηρίξω την πα-
ραπάνω άποψη και να δικαιολογήσω τον ισχυρισμό 
μου περί της επικινδυνότητας των συμπολιτών μας.

Δέχομαι να ακούσω τους πάντες, αρκεί και μόνο 
να μου αποδείξουν στο ελάχιστο το πραγματικό τους 
ενδιαφέρον για την αυτοδιοίκηση και την απλή γνώ-
ση τους για το τι πραγματικά συμβαίνει στον τόπο 
μας. Ακούω καθημερινά δεκάδες συμπολίτες μας να 
ασκούν κριτική για οτιδήποτε, ρουφώντας τον καφέ 
τους και καθήμενοι ανέμελοι στους καφενέδες. Όχι 
μόνο αυτό, αλλά έχουν και άποψη «που σκοτώνει», 
περί του ότι γίνεται ή χρειάζεται να γίνει από την αυ-
τοδιοίκηση.

Άλλοι πιστεύουν ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να νο-
μοθετεί σε εθνικό επίπεδο για διάφορα θέματα. Άλ-
λοι πιστεύουν ότι η αυτοδιοίκηση έχει ένα σκασμό 
λεφτά και μπορεί να κάνει -δίχως να δίνει σε κανέ-
ναν λογαριασμό- πάσης φύσεως έργα. Ο καθένας 
δηλαδή, με ευκολία λέει ό,τι του έρθει στην κούτρα. 
Ενίοτε οι ίδιοι, έχουν και άποψη για το πως μπορεί 
να δουλέψει καλύτερα η αυτοδιοίκηση. Μάλιστα… 
Και όταν τους πεις «εσύ, γιατί δε συμμετέχεις;», σου 
απαντούν «όλοι είναι κλέφτες!» ή «δεν με ενδιαφέ-
ρει το θέμα». Άντε, και πάλι μάλιστα. Οι ίδιοι φυσικά, 
στο δεύτερο φραπόγαλο που πίνουν, ρωτούν πονη-
ρά. Ποιοι είναι υποψήφιοι με τον α’ και ποιοι με το β’ 
συνδυασμό; Μετά, με φοβερή ευκολία, κάνουν κρι-
τική με τα ονόματα, και το τι σόγια και φιλίες έχει ο 
καθένας υποψήφιος…

Η Πάρος, δεν έφθασε στο δύσκολο οικονομικά ση-
μείο που βρίσκεται σήμερα, γιατί κάποιοι ανέλαβαν 
τις τύχες του τόπου αυθαίρετα. Οι εκάστοτε δημοτι-
κοί άρχοντες του νησιού μας δε βρέθηκαν στις κα-
ρέκλες του δημοτικού συμβουλίου, επειδή, έτρεξαν 
πρώτοι απ’ όλους. Τους έστειλαν εκεί, κάποιοι συ-
γκεκριμένοι ψηφοφόροι, που στην πλειονότητά τους 
είναι αυτοί που σκέφτονταν με κομματικό κριτήριο 
ή με το κριτήριο τι θα κερδίσουν από τη σταυροδο-
σία υποψηφίων. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η 
πραγματικότητα. 

Από το δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας –που 
έχω την «ατυχία» να παρακολουθώ κάθε συνεδρί-
ασή του πάνω από μία δεκαετία- έχουν περάσει 
πολλοί. Άλλοι ήταν πολύ καλοί και τυπικοί στα κα-
θήκοντά τους, άλλοι ήταν «ψάρια» -δε μίλησαν ποτέ- 
άλλοι ήταν ανεπαρκέστατοι και άλλοι ήταν «ό,τι του 
φανεί του Λολοστεφανή». Και τους μεν και τους δε, 
κάποιος τους ψήφισε… Αφήνω στην άκρη πως οι πε-
ρισσότεροι από τους ανεπαρκέστατους ανήκαν στα 
λεγόμενα μεγάλα σόγια, ενώ κάποιοι από τους σο-
βαρούς και τυπικούς των συνεδριάσεων, δεν είχαν 
πίσω τους μεγάλα σόγια… Υπήρξαν και ορισμένοι 
δηλαδή, που όπως αποδεικνύεται, τους εμπιστεύ-
εται μία μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων, διότι πιστεύει 
στην αξία τους και όχι γιατί έχει να κερδίσει κάτι απ’ 
αυτούς ή περιμένει κάποιο ρουσφέτι…

Φοβάμαι πολύ και δεν το κρύβω. Φοβάμαι όλους 
εκείνους που καθήμενοι στον καφενέ ασκούν ανέ-
ξοδη κριτική, φοβάμαι όλους εκείνους που με την 
άγνοιά τους περί αυτοδιοίκησης, φαντάζονται διά-
φορα πράγματα, πως μπορούν να υλοποιηθούν. Και 
δυστυχώς, αυτούς τους ψηφοφόρους, τους εκμε-
ταλλεύονται συγκεκριμένοι υποψήφιοι…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Συνάντηση 
ΚΕΠ-ΟΣΑ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 
Μαρτίου, η προγραμματισμένη Γενική 
Συνέλευση της Κίνησης Ενεργών Πο-
λιτών-Οικολογία, Συμμετοχή, Αλληλεγ-
γύη. Συζητήθηκαν εκτενώς οι εισηγή-
σεις των ομάδων εργασίας στα θέματα 
τοπικής αυτοδιοίκησης, πρωτογενούς 
τομέα, πολιτισμού και αλληλεγγύης.

Ακόμα, συστάθηκε επιτροπή που θα 
κωδικοποιήσει τις εισηγήσεις που θα 
αποτελέσουν και τα αντίστοιχα κεφά-
λαια των προγραμματικών θέσεων της 
ΚΕΠ-ΟΣΑ.

Επίσης, συζητήθηκε ο οικονομικός 
προγραμματισμός της Κίνησης και ακο-
λούθως ανακοινώθηκαν στη συνέλευση 
τα πρώτα 40 ονόματα των υποψηφίων 
που θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο. 
Αποφασίστηκε τα ονόματα να δοθούν 
στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες 
μέρες.

Τέλος, σε ανακοίνωσή της η ΚΕΠ-ΟΣΑ 
σημειώνει: «[…] Αποφασίστηκε επίσης, 
η ένταση της Προεκλογικής Καμπάνιας 
με στόχο την Ευαισθητοποίηση των 
Πολιτών στις θέσεις της Κίνησης και τις 
Προοπτικές που ανοίγονται για τη  Ριζι-
κή Ανατροπή της κατάστασης που έχουν 
φέρει στο ∆ήμο, οι Πολιτικές που εδώ 
και πολλές τετραετίες εφαρμόζονται».

Ως πότε παλικάρια...
Δύο μήνες έχουν απομείνει για τις Δημοτικές - 

Περιφερειακές εκλογές που θα διεξαχθούν στη 
χώρα μας. Ταυτόχρονα έχουμε και τις Ευρωε-
κλογές, που έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Τα ψηφοδέλτια ακόμη «μαγειρεύονται» και εί-
ναι η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που ο 
κόσμος δε συζητάει γι’ αυτό το γεγονός. 

Έχουμε απορροφηθεί όλοι στα καθημερινά 
μας προβλήματα και δεν υπάρχει διάθεση να 
ασχοληθούμε με τις εκλογές. Ίσως να έχουμε 
βαρεθεί, ή και γιατί όχι, σιχαθεί, να ακούμε κάθε 
φορά τα ίδια και τα ίδια. Μπορεί αυτή η στάση 
που υιοθετούν πολλοί συμπολίτες μας να είναι κατανοητή, όμως 
ετούτη τη χρονική στιγμή να μην είναι και η πιο ορθή!

Σίγουρα η κατάσταση στη χώρα είναι δύσκολη και η «ανάκαμψη», 
για την οποία πολλοί μιλούν, να μη φαίνεται. Ακριβώς γι’ αυτούς 
τους λόγους, ήρθε η ώρα να δείξουμε σε όλους όσοι ζητούν την 
ψήφο μας, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η οικονομική κρίση μας 
έκανε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δε γίνεται να εμπιστευτούμε 
ξανά όσους έχουν μείνει στο παλιό πελατειακό μοντέλο. Αυτούς που 
ζητούν την ψήφο μας και όλο και κάπου θα μας «βολέψουν».

Ειδικότερα για την Πάρο, δεν επιτρέπεται να εκλέξουμε δημοτι-
κούς άρχοντες οι οποίοι κόπτονται μόνο για την καρέκλα ή για το τι 
μπορούν οι ίδιοι να κερδίσουν. 

Κοινό μυστικό είναι πως το νησί είχε και από το είδος των δημοτι-
κών συμβούλων, των οποίων κύριο μέλημα ήταν να μπορέσουν να 
καρπωθούν ό,τι μπορούν για το δικό τους επιχειρηματικό όφελος 
ή να ανέλθουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αρκετοί από αυτούς 
τους καιροσκόπους ξαναζητούν να τους ψηφίσουμε. 

Φυσικά, δε βάζουμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους στο ίδιο 
τσουβάλι! Έχει έρθει καιρός να κατανοήσουμε πως συλλογικά μπο-
ρούμε να χτίσουμε το μέλλον του τόπου και να προσπαθήσουμε να 
λυθούν μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα, όπως η σωστή στελέ-
χωση του Κέντρου Υγείας, σύγχρονο λιμάνι και εκσυγχρονισμένες 
μαρίνες, χώροι άθλησης, αναδιοργάνωση αγροτικού συνεταιρισμού, 
διαφήμιση τοπικών προϊόντων, σωστή δόμηση και λειτουργία της 
τουριστικής επιτροπής και άλλα, έτσι ώστε να πάρει το νησί τη θέση 
που του αρμόζει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, αφού έτσι κι αλ-
λιώς ο τουρισμός είναι το νούμερο ένα έσοδό του. Αυτόματα, έτσι 
πετυχαίνουμε και την αναβάθμιση της ζωής των μόνιμων κατοίκων.

Έτσι λοιπόν οι εκλογές του 2014 είναι υπόθεση όλων μας!
Με τη συμμετοχή μας και την επιλογή ικανών υποψηφίων τους 

δίνουμε τη σημασία που πρέπει να έχουν, αφού είναι η μόνη διαδι-
κασία που μπορεί να αποφασίσει ο λαός... για το λαό. 

Αγγελική Παυλάκη-Ρούσσου
Εκπαιδευτικός
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Καλλιτεχνικά 
νέα

Η θεατρική 
ομάδα του 
σ υ λ λ ό γ ο υ 
γ υ ν α ι κ ώ ν 
Ν ά ο υ σ α ς , 
διοργανώνει 
για μία ακό-
μα χρονιά τις «βραδιές θεάτρου».

Φέτος, θα παρουσιαστούν τα έργα: «Ο 
καφενές της Μαρίκας», της Αγγελικής Πα-
παναστασίου-Τριπολιτσιώτη και «Ένα ηλιό-
λουστο πρωινό», των Serafi n και Joaquin 
Quintero, και τα δύο σε σκηνοθεσία του κ. 
Γιάννη Τριπολιτσιώτη. Οι παραστάσεις θα 
δοθούν στην αίθουσα Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας», 
στις 5, 6 και 27 Απριλίου, στις 8 το βράδυ.

Επίσης, μέλη της θεατρικής ομάδας συμ-
μετείχαν στην εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε από την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με αφορμή την 
«Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου», στην αίθουσα 
Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας», την Πέμπτη 27 Μαρτίου.

Ακόμα, η δασκάλα κ Σοφία Πιτσικάλη και 
οι μαθητές του «εργαστηρίου ψηφιδωτού», 
του συλλόγου γυναικών Νάουσας, μας 
προσκαλούν στην έκθεση με έργα τους, 
που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 
Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου έως Μ. Πέμπτη 17 
Απριλίου 2014 και ώρες από 10:00-13:00 
και 17:30-20:00, στην αίθουσα τέχνης Αγίου 
Αθανασίου στη Νάουσα Πάρου. 

Τέλος, την Κυριακή των Βαΐων 13 Απρι-
λίου, στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποι-
ηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Τοπικές ειδήσεις | Απόψεις

Πρωτοβουλία 
καφε/εστιατόρων

Ο Σύλλογος Καφεστιατόρων Πάρου, ως δείγμα σεβα-
σμού και υποστήριξης των ανθρώπων του νησιού στο 
οποίο δραστηριοποιείται, με ανακοίνωσή του δημοσιο-
ποίησε την πρωτοβουλία ανάληψης δράσης των «4Π» 
(Πρωτοβουλία Προώθησης Παριανών Προϊόντων).

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, με άξονα πάντα τα 
καταστήματα των μελών του Συλλόγου και σε συνερ-
γασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, όπως 
την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Πάρου, θα προ-
σπαθήσει να προωθήσει στους χιλιάδες καλοκαιρινούς 
επισκέπτες τα αυθεντικά προϊόντα της παριανής γης, 
τονώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο την αγροτική παραγωγή 
του νησιού.

Επιπλέον, σε δεύτερο βήμα θα έρθει σε επαφή με πα-
ραδοσιακούς συλλόγους του νησιού, όπως το Σύλλογο 
Παραδοσιακού Οικισμού Παροικίας, για την από κοινού 
δραστηριοποίηση, με σκοπό την ανάδειξη της Πάρου, 
των αξιοθέατών της και της παράδοσής της. 

Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος σημειώνει: «[…] 
Καλούμε λοιπόν σε συνεργασία τον Εμπορικό Σύλλογο, 
την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, αλλά και όλους 
τους παραγωγούς της Πάρου, για να προωθήσουμε από 
κοινού τις γεύσεις και τις ομορφιές του νησιού μας. Στο 
πλαίσιο της προσπάθειας για πιο άμεση δυνατότητα επι-
κοινωνίας ο σύλλογος ανακοινώνει το πρώτο του επίση-
μο τηλεφωνικό αριθμό 6987 347115, στον οποίο απαντά 
ο αντιπρόεδρος ∆ημήτρης Παναγιωτίδης».

Παρουσίαση
βιβλίου

Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, η 
ΚΔΕΠΑΠ και ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», θα 
παρουσιάσουν τον τόμο πρακτικών του 3ου διεθνούς 
συνεδρίου αρχαιολογίας, «Ο Σκόπας και ο κόσμος του».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Απρι-
λίου, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: Ντόρα Κατσωνοπούλου, 
καθ. αρχαιολογίας, πρόεδρος ΙΑΠΚ, Δημοσθένης Ζίρω, 
Δρ. αρχιτεκτονικής, υπουργείο πολιτισμού και Ζώζη 
Παπαδοπούλου, Δρ. αρχαιολόγος, υπουργείο πολιτι-
σμού. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο αρχαιολόγος του 
ΙΑΠΚ, κ. Κων/νος Ρούσσος.

Γιορτή
Παιδικού Βιβλίου

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Αγκαιριάς, σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Σχολείο, διοργανώνει στις 5 & 6 Απριλίου 
στο χώρο του Σχολείου:

- ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ & ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
- ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 
- ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 
- ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
- ΚΥΝΗΓΙ  ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 
Οι ώρες της εκδήλωσης για το Σάββατο 

(5-4-2014) είναι 18:00μ.μ. -21:00μ.μ 
και την Κυριακή (6-4-2014) είναι 

11:00μ.μ.-14:00μ.μ και 17:00 μ.μ.-21:00 μ.μ.
Το πρόγραμμα κάθε ημέρας έχει ως εξής: 
ΣΑΒΒΑΤΟ (5/4)
18:30 -18:55 Αφήγηση παραμυθιού 
19:00 Προετοιμασία και προβολή ταινίας 

«Η κλέφτρα των βιβλίων» 
19:00-21:00 Εργαστήρι εικαστικών.
ΚΥΡΙΑΚΗ (6/4) 
12:00-14:00 Φτιάχνουμε τα δικά μας πα-

ραμύθια (Με τους γονείς της Α’ τάξης). Και 
για τις τάξεις Β’ –ΣΤ’ εργαστήρι Συγγραφής 
και εικονογράφησης 

17:00-19:00 Εργαστήρι εικαστικών 
19:00-21:00 Κυνήγι κρυμμένου θησαυ-

ρού (Γεώργιος Στουγιάννου).
Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος γονέων 

και κηδεμόνων Αγκαιριάς, σημειώνει πως 
στην εκδήλωση θα υπάρχουν κεράσματα 
από τον μπουφέ (λουκουμάδες, ζεστή σο-
κολάτα κλπ).

Θερινό ωράριο
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, ανακοίνωσε το θερινό ωράριο καταστημάτων, που 
έχει ξεκινήσει.

Εμπορικά – Τουριστικά: έως 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
καθημερινά ανοιχτά,10:00-24:00 μμ,

Τρόφιμα – Κάβες: 1 έως 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. Δευ-
τέρα-Σάββατο ανοιχτά, 08:00 πμ.-21:00 μμ., Κυριακή 
ανοιχτά, 10:00 πμ-20:00 μμ.

Στην ανακοίνωσή του ο εμποροεπαγγελματικός σύλ-
λογος Πάρου-Αντιπάρου, διευκρινίζει ότι οι απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων 
την Κυριακή (Ν.4177/2013) είναι:

α) Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επι-
φάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογα-
ριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια 
πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε 
αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσε-
ων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύ-
που «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops – in − a − 
shop) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα 
(outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Η Αμφισβήτησις (2)
Μετά την εξειδικευμένη ειδική αρνητική προ-

σέγγιση της έννοιας της αμφισβήτησης φρόνιμο 
είναι, ενόψει και των εκλογών, να προσεγγίσου-
με την έννοια της κοινωνικής αμφισβήτησης σε 
αυτούς τους ίδιους που διαχειρίζονται τις τύχες 
της εκάστοτε Περιφέρειας και του έθνους εν γέ-
νει.

Σε μια κοινωνία τοπική ή επικρατείας που τα 
σύνορα μεταξύ αμφισβήτησης και καταβαρά-
θρωσης αξιών είναι δυσδιάκριτα αισθάνομαι την 
ανάγκη να φέρω στην επιφάνεια τις ιδιότητες μιας υγιούς αμφι-
σβήτησης. Καταρχάς, η αμφισβήτηση στηρίζεται στη γνώση, η 
γνώση αποτελεί το λογικό επιχείρημα για να  αμφισβητήσεις. Αν 
απουσιάζει η γνώση, η αμφισβήτηση καταντά εξυπνάδα, κουτο-
πονηριά και κουτσαβακισμός.

Συνεπώς, δημιουργείται το ερώτημα «Κατά πόσο ένα άτομο ή 
ομάδα ατόμων που αμφισβητεί δύναται να διακατέχεται από τον 
σεβασμό;». Σήμερα, ο σεβασμός δεν αποδεικνύεται αξιωματικά. 
Είναι έννοια που κερδίζεται με το σπαθί της σύνεσης, της ειλικρί-
νειας και της ουσιαστικής πεπαιδευμένης παιδείας. Όλοι έχουν 
δικαίωμα στην κρίση και την κατάκριση ακόμα, όταν όμως αυτά 
στηρίζονται πάνω σε μια καλά δομημένη και λογική  επιχειρη-
ματολογία. Όταν ένας στερεοτυπικά αξιοσέβαστος συνομιλητής 
μας, επικαλεστεί μια από τις ιδιότητές του ή την πλουτοκρατική 
δύναμη του ή οικογενειοκρατική του καταγωγή για να οικειο-
ποιηθεί την αλήθεια και το δίκαιο, τότε η ειλικρινή πραγματική 
τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία τον ξεγυμνώνει, του αφαιρει 
τα σκήπτρα και τους χιτώνες της χλιδής. Τότε μόνο θα συνειδη-
τοποιήσεις ότι το προφίλ αυτού του «σημαντικού» ανθρώπου  ή 
ομάδας «σημαντικών» ανθρώπων έχει χτιστεί με σαθρά υλικά 
πάνω στην άμμο της αμάθειας και της ιδιοτέλειας με την βοήθεια 
των ΜΜΕ που στηρίζονται σε εμάς τα άβουλα πρόβατα.

Αυτό ακριβώς γινόταν τα τελευταία χρόνια, μέχρι που φτάσαμε 
στην «ανακάλυψη» της επιδημίας της Διαφθοράς σε όλα τα επί-
πεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Σε σημείο 
να έχουν αποδυναμωθεί οι λέξεις, οι φράσεις και τα πεπραγμένα 
και να έχουν προσπεράσει της καθημερινές ανάγκες επιβίωσης 
της καθημερινότητα μας… Συγκεκριμένα, αποκαλούνται, Κύριοι, 
οι υπόδικοι σκανδάλων και καταζητούμενοι για διασπάθιση και 
κατασπατάληση Δημοσίου Χρήματος. Κάποιοι άλλοι Κύριοι, να 
οχυρώνονται πίσω από δήθεν δημιουργίες νέων πολικών ιδε-
ολογιών-σχημάτων του τύπου Ε.Λ.Ι.Α, παρασυρόμενοι από ΠΟ-
ΤΑΜΙΑ που δεν γυρίζουν πίσω με κινήσεις των 58 ΣΕΪΧΙΔΩΝ… οι 
οποίοι ψήφιζαν ή υποστήριζαν τα μνημόνια τόσο σε τοπικό και 
περιφερειακό όσο και εθνικό επίπεδο. Με την μνημονιακή ψήφο 
τους, να καθοδηγείται από την ιδιοτέλεια τους και την επικείμενη 
απώλεια των κεκτημένων της εξουσίας που ΕΜΕΙΣ παραχωρή-
σαμε με διαχρονικές άσωτες ψήφους με αντάλλαγμα το εφήμερο 
ρουσφέτι! Οι σταυροί που μας σταύρωσαν χωρίς σωτηρία! 

Δείγματα κοινωνικής αμφισβήτησης υπάρχουν, αρκεί να αξι-
ολογήσει κάποιος το ποσοστό συμμετοχής των εγγεγραμμένων  
στις εκλογές των Τοπικών Οργανώσεων του Δικομματισμού που 
ήταν μονοψήφια και αυταπόδεικτα. Προσωπικά αμφισβητούσα, 
τις ιδεολογίες και τους ηγεμονικούς λόγους διότι, υπήρξαν ιδέ-
ες που μας πρόδωσαν, παρόλα αυτά αποδέχομαι ότι η δύναμη 
των ιδεών είναι τεράστια και θαυμάσια. Οι μοναδικές ιδέες μας 
επιβάλλεται να είναι, η επιβίωση, η ύπαρξη, τα όνειρά και 
οι πόθοι μας, ο τρόπος να φανταζόμαστε το μέλλον και να 
διεκδικούμε το παρόν.

Ένα παρόν που αμφισβητείται τα τελευταία χρόνια με έναν ιδι-
ότυπο πόλεμο με τα υποψήφια θύματα να αργοπεθαίνουν από 
τις επιταγές Πολιτικάντηδων* ανθρώπων που πρόδωσαν την 
εμπιστοσύνη των ανυποψίαστων ψηφοφόρων, αναμένοντας την 
εφήμερη αποπληρωμή-εκταμίευση ρουσφετιού. Από τους κα-
κοδιαχειριστές κλεπτοκράτες των ανταποδοτικών τελών, εισφο-
ρών και κοινοτικών κονδυλίων.

Συνεπώς, η κοινωνική αμφισβήτηση έγκειται στην ειλι-
κρινή, συνεπή αρμονία λόγων και πράξεων όχι μόνο να 
χαϊδεύουν τα αυτιά των ψηφοφόρων. Οι οποίοι είναι δύ-
σπιστοι για την αναξιοπιστία των λόγων και πράξεων ακό-
μα και σε αυτούς τους όψιμους άφθαρτους που πραγματικά 
θέλουν να προσφέρουν στον εκάστοτε Δήμο ή στο Έθνος 
και να αποτινάξουν ότι διαχρονικά σάπιο έχει παραμείνει ή 
επιδιώκει να επανέλθει στα απολεσθέντα κεκτημένα.

*Ένας πολιτικάντης σκέφτεται τις επόμενες εκλογές. Ένας πο-
λιτικός, τις επόμενες γενιές

ΓΙΏΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ



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

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιά-
ζεται σπίτι, τριάρι, άνετο, 
για οικογένεια, µε 3 υπνο-
δωµάτια, σαλόνι, τζάκι, 
καλοριφέρ, air-condition, 
ηλιακό τριπλής ενεργείας, 
parking. Τηλ.: 6932447962

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται ι-
σόγειο διαµέρισµα, 80 τµ, 
3άρι, µε δυο υπνοδωµά-
τια, κουζινοτραπεζαρία, 
τζάκι, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, αυλή σκεπαστή. Τηλ.: 
6973086872 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Α-
σπριές), ενοικιάζεται 
κατοικία 125 τµ, µε δυο 
υπνοδωµάτια, δυο µπά-
νια, τζάκι, αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλες βερά-
ντες, ελεύθερη πανταχόθεν 
σε κτήµα 6 στρεµµάτων. 
Τηλ.: 6977205591  

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   

ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει παι-
δάκι στο χώρο του. Τηλ.: 
6973475021

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

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) 

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 
ζητείται, απαραίτητη προϋ-
πηρεσία, περιοχή Αλυκής. 
Τηλ.: 6944722002

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ – ΜΑ-
ΣΕΡ ζητείται, για spa 
ξενοδοχείου στη Νάουσα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και δίπλωµα αισθητικού. 
Τηλ.: 6972601031  

ΝΕΑ ζητείται, από εµπορι-
κό κατάστηµα (οπτικών), 
για ηµιαπασχόληση. Με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Αποστολή βιογραφικών: 
xath66@otenet.gr

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 

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

Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στο 
πένθος μας, για τον χαμό της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, Βαρβάρας Καλακώνα. 

Ενημερώνουμε ότι  την Κυριακή 6 Απριλίου θα τελε-
στεί το 40ημερο μνημόσυνο στο Ιερό Προσκύνημα Πα-
ναγίας Εκατονταπυλιανής. 

Οι οικογένειες
Μηνά και Βασίλη Καλακώνα 

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 3.500 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | sales@typoparos.gr
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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

Κινητοποιήσεις
των εκπαιδευτικών

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου, «Π. 
Καλλίερος», διοργανώνει την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, ημέρα πανελλαδικής απεργίας 
της ΑΔΕΔΥ και ώρα 19:00 στο Σπίτι του Δασκάλου, στην Παροικιά, ανοικτή συζήτηση 
με θέματα:

α) Κοινά προβλήματα της σχολικής ζωής (κτιριακά, αξιολόγηση, σύνδεση σχολείου-
κοινωνίας)  β) Ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων γ) Πιθανή 
σύσταση ομάδας για την οργάνωση και την καταγραφή των παραπάνω

Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή σε θέματα και προβληματισμούς που μπορεί να προκύ-
ψουν.

Η διαμαρτυρία
Στις 27 Μαρτίου, ο σύλλογος εκπαιδευτικών των νησιών μας δημοσιοποίησε την πα-

ρακάτω διαμαρτυρία:
«Το Υπουργείο βλέποντας ότι το ηθικό των εκπαιδευτικών δεν κάμπτεται και κάθε προ-

σπάθεια αποπροσανατολισμού και εκφοβισμού του πέφτει στο κενό, περνάει για τρίτη 
φορά στην επίθεση εναντίον του δημόσιου σχολείου με την νέα εγκύκλιο υπ. αριθμ. 
44375/Γ1/24-3-2014. 

Με αυτή την εγκύκλιο προσπαθεί να υποχρεώσει το διευθυντή της σχολικής μονά-
δας μέχρι τις 4/4/2014, να ορίσει ο ίδιος τη σύνθεση, τον αριθμό και τις συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες των ομάδων εργασίας. Πλέον καθίσταται στις συνειδήσεις όλων μας βέ-
βαιο πως η αξιολόγηση κανένα σκοπό δεν έχει να βελτιώσει τις συνθήκες της δημόσι-
ας εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση αδυνατεί να πείσει την εκπαιδευτική κοινότητα για τις 
προθέσεις της και μέχρι αυτή την ώρα η αυτοαξιολόγηση έχει ματαιωθεί στην πράξη, 
καθώς το συντριπτικό ποσοστό του 93% των εκπαιδευτικών υπέγραψε το κείμενο για μη 
εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και η άρνηση συγκρότησης ομάδων εργασίας παραμέ-
νει πανελλαδικά μαζική.

Καλούμε: 
- Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να περιμένουν ώστε ο κλάδος να πάρει συλλο-

γικές αποφάσεις για τις δράσεις και η απάντησή μας να είναι ενιαία και μαζική.
- Καλούμε τη ∆ΟΕ να πάρει αγωνιστική απόφαση και να καλέσει σε ολομέλεια προέ-

δρων έχοντας ως προοπτική τη γενική απεργία.
- Καλούμε τη νομική σύμβουλο να γνωμοδοτήσει υπό το φως των νέων εξελίξεων 

καθώς και για το τι γίνεται με μονοθέσια, διθέσια σχολεία!
Συνάδελφοι πρόκειται για μάχη στην οποία είμαστε όλοι μαζί και από την έκβασή της  

θα κριθεί το μέλλον μας και το μέλλον του δημόσιου σχολείου!
Κανένας εκπαιδευτικός στις ομάδες εργασίας, κανένας μόνος του, όλοι μαζί 

μπορούμε!».

Η γνωμάτευση, η απεργία
Με νέα ανακοίνωσή του ο σύλλογος στις 31/3/2104, επανέρχεται στο θέμα της αυ-

τοξιολόγησης και σημειώνει:
«Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάρου – Αντιπάρου μετά 

τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της υπ’ αριθμόν 44375/Γ1/24-3-2014 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την διαδικασία της αξιολόγησης στις ενέργειες των 
συλλόγων διδασκόντων και στην συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες έργου θέ-
λει να τονίσει κάποια δεδομένα :

α) Σύμφωνα με την γνωμάτευση της νομικού συμβούλου κα Τσίπρα  (…Με δε-
δομένο, ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προβαίνει σε ερμηνεία διατάξεων νό-
μου, φρονώ, ότι οι ενέργειες της διοικήσεως θα πρέπει να θεωρηθούν παράνομες, με 
αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να πρέπει να τις εκτελέσουν, αναφέροντας παράλληλα τους 
λόγους, για την οποία τις θεωρούν παράνομες.)(σελ 7), γίνεται κατανοητό ότι οι διευ-
θυντές των σχολείων αυταρχικά και παράνομα πλέον αναγκάζονται να ακολου-
θήσουν τις εντολές του υπουργείου.

β) Με το ίδιο σκεπτικό επισημαίνουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς ότι πρέπει και 
αυτοί να δηλώσουν την γνώση του για το παράνομο της διαδικασίας και θυμίζουμε ότι 
δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να παρέχει έργο στις διαδικασίες της Αυτοαξιολόγησης 
εκτός ωραρίου εργασίας τους .

Από την γνωμάτευση της νομικού κα Τσίπρα και τις ανακοινώσεις της ∆ΟΕ κατανοούμε 
απόλυτα την παράνομη και αυθαίρετη φύση της εγκυκλίου του υπουργείου και επιβε-
βαιώνεται δυστυχώς ακόμα μία φορά η αδιαφορία του υπουργείου για τις απόψεις και 
τις θέσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών (...)

- Θυμίζουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει τόσο η νομική διαδικασία με την κατάθεση αίτησης 
ακύρωσης της συγκεκριμένης εγκυκλίου όσο και η διερεύνηση άλλων νομικών ενερ-
γειών ενάντια στην επιβολή της αξιολόγησης και καλούμε τους συλλόγους των σχολείων 
να περιμένουν τις πιθανές εξελίξεις ως την τελευταία στιγμή .

Συμμετέχουμε όλοι στις απεργιακές κινητοποιήσεις
Παρασκευή 4 του Απρίλη
24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΔΟΕ
Τετάρτη 9 του Απρίλη
24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ».
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με το φακό
 της 

Εκδήλωση 
στη Νάουσα

Το Σάββατο 22 Μαρτίου, στο χώρο 
τέχνης Αγ. Αθανασίου, στη Νάουσα, 
πραγματοποιήθηκε με τη φροντίδα του 
συλλόγου γυναικών Νάουσας, η πα-
ρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα-
συνταξιούχου γιατρού γυναικολόγου, 
κ. Αντώνη Αρκά, με τίτλο: «Ο ξενιτεμέ-
νος»βιωματικοί δρόμοι: Πάρος-Αθήνα, 
Αθήνα-Πάρος».    

Η βραδιά έκλεισε με κέρασμα που 
ετοίμασαν και προσέφεραν οι κυρίες-
μέλη του συλλόγου. Σε ανακοίνωσή του 
ο σύλλογος γυναικών Νάουσας σημειώ-
νει: «Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετεί-
χαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση 
αυτής της παρουσίασης, τον συγγραφέα 
κ. Αρκά, τις ομιλήτριες, τις κυρίες που 
ετοίμασαν τα κεράσματα, αλλά κι όλους 
εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία 
σας».

φωτο: Δημήτρης Καλαποδάς

φωτο: Δημήτρης Καλαποδάς
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Ο «Αιγαίας»
στη Βουλγαρία

Ο «Αιγαίας» Πάρου, έλαβε μέρος σε αγώνες 
Taekwodo, στη Βουλγαρία («Sofi a Open»), στις 22-23 
Μαρτίου, με τρεις αθλητές.

Στους αγώνες συμμετείχαν 900 αθλητές από 15 χώ-
ρες. Η αθλήτρια του «Αιγέα» Rini Seit p πήρε την 2η θέση 
στην κατηγορία της, ο Rini Ntepora και ο Βασίλης Σκιά-
θος, την 5η θέση. Ο σύλλογος στη γενική κατάταξη ήταν 
14ος.

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος μεταξύ άλλων σημει-
ώνει: «[…] Ευχόμαστε να συνεχίσουν όλοι μαζί αυτή την 
δημιουργική ανοδική πορεία, μεταφέροντας σε όλους, 
ακόμα κ εκτός συνόρων, το πνεύμα του αθλητισμού».

Αθλητικά

Ευχαριστίες προς 
ΑΟΠ

Η αντιδήμαρχος, κ. Μ. Χανιώτη, με ανακοίνωσή της 
ευχαρίστησε τον ΑΟ Πάρου, για τη βοήθειά του προς τα 
ΑΜΕΑΙ. Η ανακοίνωση της κ. Χανιώτη, έχει ως εξής:

«Αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσω 
θερμά, για την άμεση ανταπόκρισή του, το συμπολίτη 
μας, Πρόεδρο του Α.Ο.Π., κ. Κώστα Τσαντάνη, για την 
χορηγία οκτώ αθλητικών στολών στα παιδιά του Πρότυ-
που Κέντρου ΑΜΕΑΙ Πάρου.

Όταν ο φίλος μου Έντυ, μου μίλησε για την αγάπη του 
για το ποδόσφαιρο και άκουσα το παράπονό του, ότι δη-
λαδή τα παιδιά του κέντρου παίζουν καθημερινά χωρίς 
«στολές», αμέσως στο μυαλό μου ήρθε ο Α.Ο.Π. Με ένα 
τηλεφώνημα σε φίλο του ΑΟΠ, το «αίτημα» του Έντυ, 
έγινε πραγματικότητα. Η χαρά που είδα στα μάτια των 
παιδιών αλλά και των εθελοντών του κέντρου, επιβεβαι-
ώνουν την ουσία της πράξης. 

Ενέργειες σαν κι αυτή φανερώνουν τη μεγάλη ευαι-
σθησία του κ. Τσαντάνη, και του ΑΟΠ για τα παιδιά με 
ειδικές ικανότητες. Ταυτόχρονα αποτελούν παράδειγμα 
φωτεινό και ελπιδοφόρο».

Πρωταθλητής
ο Αίας

Με τη συμπλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής του 
ομίλου μπαράζ για την ανάδειξη του πρωταθλητή ΕΠΣ 
Κυκλάδων, ο Αίας Σύρου, κατέκτησε μαθηματικά, μία 
αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των αγώνων, την 
πρώτη θέση.

Συγκεκριμένα, ο Αίας Σύρου κέρδισε την περασμέ-
νη Κυριακή στο τοπικό ντέρμπι με 1-0 τον ΑΟ Σύρου. 
Η νίκη του Αίαντα (ομάδα μόλις δύο ετών στο ανδρικό 
πρωτάθλημα), απέδειξε πως η καλή δουλειά στα τμή-
ματα υποδομών, είναι ικανή να πετύχει, ακόμα και αν 
μπροστά της βρίσκει αντιπάλους που έχουν δαπανήσει 
αρκετά χρήματα για μεταγραφές (περίπτωση ΑΟ Σύ-
ρου).

Στον άλλον αγώνα του ομίλου μπαράζ, ο Πανθηρα-
ϊκός νίκησε 1-0 τον Παμμηλιακό. Πλέον, απομένει η 
τελευταία αγωνιστική (δίχως κανένα βαθμολογικό εν-
διαφέρον) στην οποία, ο ΑΟ Σύρου, θα αγωνιστεί με τον 
Πανθηραϊκό και η Θύελλα Καμαρίου με τον Παμμηλια-
κό. Από εδώ και πέρα ο Αίας Σύρου ετοιμάζεται για τα 
μπαράζ ανόδου στη Γ’ Εθνική κατηγορία, όπου θα αντι-
μετωπίσει τους πρωταθλητές των ΕΠΣ Σάμου, Χίου και 
Λέσβου. Όλοι οι Κυκλαδίτες ποδοσφαιρόφιλοι εύχονται 
καλή επιτυχία στη Συριανή ομάδα, καθώς ο Νομός μας 
κινδυνεύει να μείνει χωρίς εκπρόσωπο σε Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα, έπειτα από το διαφαινόμενο υποβιβασμό 
του Πανναξιακού και της Μυκόνου.

Βαθμολογία
1. Αίας Σύρου     9
2. ΑΟ Σύρου       6
3. Πανθηραϊκός   6
4. Παμμηλιακός   3
5. Θύελλα            0

Η παράδοση
των επιτυχιών
συνεχίζεται…

Η ομάδα του 
Ναυτικού Ομί-
λου Πάρου, 
με 13 αθλητές, 
συνοδευομένη 
από τους προ-
πονητές Σωτη-
ρίου Βασίλη και 
Γκιόκα Ερμή, 
συμμετείχε στο 
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α -
κό Πρωτάθλη-
μα Ιστιοπλοΐας 
σκαφών τύπου 
Optimist που 
διεξήχθη στην 
Ρόδο στις 21/3-
25/3 2014.

Η κατάταξη 
είχε ως εξής:

Μπομποτάς 
Χρήστος, 1ος 
γενικής κατάταξης και 1ος στην κατηγορία Optimist 
αγοριών.

Μαλατέστα Πωλίνα, 2η γενικής κατάταξης 1η κατη-
γορία Optimist κοριτσιών.

Μπρούσης Βίκτωρ, 5ος γενικής κατάταξης 2ος στην 
κατηγορία Optimist 11χρόνων αγοριών.

Σκιαδά Αικατερίνη, 9η γενικής κατάταξης.
Τριανταφύλλου Άρτεμις, 10η γενικής κατάταξης.
Μυτιληναίος Ανδρέας, 17ος γενικής κατάταξης.

Καλάργυρος Μιχάλης, 20ος γενικής κατάταξης.
Μπομποτάς Νικόλαος, 25ος γενικής κατάταξης.
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος, 34ος γενικής κατά-

ταξης.
Κουτσαφτίκη Ευαγγελία, 49η γενικής κατάταξης.
Καλακώνα Μαρίνα, 58η γενικής κατάταξης.
Δαφερέρα Θεοφανία, 60η γενικής κατάταξης.
Καρασαντές Κωνσταντίνος, 61ος γενικής κατάτα-

ξης.
Στην διοργά-

νωση συμμετεί-
χαν 77 ιστιοπλό-
οι από τα νησιά 
του  Ν. Αιγαίου, 
την Ρόδο, την 
Κω, την Χίο, την 
Σύρο, την Άνδρο, 
την Αντίπαρο 
και την Κρήτη. 
Οι αγώνες ήταν 
υψηλού αθλη-
τικού επιπέδου 
και οι καιρικές 
συνθήκες που 
επ ικρατούσαν 
στην περιοχή 
ήταν αρκετά δύ-
σκολες, καθώς 
είχε λιγοστό 
αέρα, με αρκετό 
θαλάσσιο ρεύμα. 

Οι αθλητές του Ν.Ο.Π εκτός από κύπελλα διακρίσεις και 
καλές θέσεις στις βαθμολογίες, έφεραν και προκρίσεις 
για το επερχόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των ιδίων 
σκαφών που θα διεξαχθεί στο Πόρτο Ράφτη Αττικής 
στις 12-17/4/2014.

Σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ σημειώνει: «Θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Περιφέρεια και τον κ. 
Γρυπάρη ∆ημήτρη υπεύθυνο για θέματα αθλητισμού για 
την πολύτιμη βοήθεια του στην κάλυψη εξόδων και τον 
Ναυτικό όμιλο Ρόδου για τη θερμή φιλοξενία».

Ερώτηση Μπιζά, 
για το κλειστό

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Ν. Αιγαίου, κ. Κώστας 
Μπιζάς, έκανε ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
–που κοινοποίησε στο Δήμο Πάρου- σχετικά με το κλει-
στό γυμναστήριο του νησιού μας.

Στην ενημέρωση προς το προεδρείο του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου, ο κ. Μπιζάς σημειώνει:

«κε Πρόεδρε,
Σας ενημερώνω ότι κατά την συνεδρίαση του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου στην Ρόδο στις 29.03.2014 απο-
φασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου 
για την κατασκευή κλειστού γηπέδου μπάσκετ στον 
∆ήμο Ρόδου προϋπολογισμού 586.800 ευρώ.

Σε σχετική μου ερώτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη 
Κυκλάδων, κ. Πουσσαίο, εάν είναι εφικτό να πραγμα-
τοποιηθεί κάτι ανάλογο και στην Πάρο, όπου οι αθλη-
τές των ομάδων μπάσκετ και βόλεϊ των νησιών μας δεν 
έχουν κλειστό γυμναστήριο, προπονούνται σε ανοικτά 
γήπεδα, δίνουν τους επίσημους αγώνες τους στα εκτός 
έδρας νησιά και νιώθουν φτωχοί και αδικημένοι «συγ-
γενείς» μου απάντησε ότι εάν ο ∆ήμος Πάρου έχει τον 
σχετικό χώρο και την μελέτη, η Περιφέρεια θα βοηθήσει 
στην ωρίμανση της σχετικής μελέτης και στην σύναψη 
ανάλογης προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή 
κλειστού Γυμναστηρίου και στην Πάρο. 

Όπως αντιλαμβάνεστε κ. Πρόεδρε είναι αναγκαίο να 
διερευνηθεί ο κατάλληλος χώρος και να πραγματοποιη-
θεί η αναγκαία μελέτη για την κατασκευή ενός κλειστού 
γυμναστηρίου και στο νησί μας».



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;


