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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
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ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
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Αρχίζει και μ’ αρέσει ο Κωβαίος. Λοιπόν, την 
ώρα που την περασμένη Κυριακή, είχαν πάει στην 
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», 
οι υποψήφιοι δήμαρχοι –προσκεκλημένοι του Συ-
ντονιστικού- να συζητήσουν για τα θέματα υγείας, 
υπήρχε μόνο μία απουσία. Αυτή, του Μ. Κωβαίου. 
«Βρε που να ’ναι ο Μάρκος» ρωτούσε ο κόσμος. 
Είπαμε όλοι εκεί: Βλαχογιάννης, Ρόκο, Σαρρής και 
Μαούνης. Ο Κωβαίος πουθενά! Ο Μάρκος λοιπόν, 
την ίδια ώρα, είχε πάει σε μία εκδήλωση και είχε 
πιάσει και τις δύο εισόδους (!) με αριστοτεχνικό και 
συνδυαστικό τρόπο και χαιρετούσε όποιον έμπαι-
νε και έβγαινε από την αίθουσα! Όχι, που θα πήγαι-
νε να συζητήσει για την υγεία. Σιγά… τα ωά! Αφού 
εκεί, δεν θα είχε ψηφοφό-
ρους σκέφθηκε. Και έτσι, 
αφού όλοι ήταν απασχολημέ-
νοι με τα θέματα υγείας, πήγε 
τσάρκα και άρχισε τη συνηθι-
σμένη πολιτική του πρακτική. 
Δηλαδή, τις χαιρετούρες!

Η κίνηση «ματ» της βδο-
μάδας που πέρασε, ήταν της 
Αννούλας. Η Kagani λοιπόν, 
έβγαλε ανακοίνωση για το 
μπάχαλο που γίνεται με το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» και μας ενημέρωσε 
πως εκείνη στην ΚΔΕΠΑΠ, 
πληρώνει κανονικά τους 
εργαζόμενους. Τι σημαίνει 
αυτό; Πως πάνω-κάτω, 100 
Παριανές οικογένειες, την 
ίδια στιγμή, μακάριζαν την 
Αννούλα, που φρόντισε γι’ αυτούς. Κίνηση «ματ» 
μιλάμε η Αννούλα και άσε τους άλλους να τρέχουν 
σε βαφτίσια, γάμους και κηδείες. Ονόματα δε λέμε, 
υπολήψεις δε θίγουμε.

Παρελθούσα εβδομάδα στα γραφεία της ΚΕΠ-
ΟΣΑ, δίχως κανένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα. 
ΣΤΟΠ. Έβγαλαν και φωτισμό απέξω. ΣΤΟΠ. Η στή-
λη μας υποκλίνεται! ΜΑΤΑΞΑ-ΣΤΟΠ. 

Δίπλα από τα γραφεία της ΚΕΠ-ΟΣΑ, νοίκιασε 
χώρο το Βλαχογιαννέικο. Παραδίπλα (πάρτε στρο-
φή προς πλατεία Αλυγαριάς) νοίκιασε χώρο το Ρο-
κονιδέικο. Βρε, θα φτερνίζεται σας λέω ο Ρόκο και 
θα συναχώνεται ο Σαρρής, ενώ ο Βλαχο-john, θα 
αρπάζει αμέσως τις αντιβιώσεις. Κοριούς θα βγά-
λουν έτσι κοντά που πήγαν.

Άσχετο, και το ξαναγράφω. Δεν πιστεύω να μας 
κάνει καμιά πλάκα ο ΟΦΗ στον ημιτελικό κυπέλου 
και να ψαχνόμαστε τώρα που πήραμε φόρα όλα τα 

βαζέλια της Πάρου.

Πάντως στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου Πάρου, τα πράγματα ήταν πολύ 
ήσυχα, έως απελπισίας θα έλεγα. Ο μόνος που ψή-
φιζε «όχι» ήταν ο κυρ-Παντελής, για τοποθετήσεις 
κάποιων λαμπών στον Κώστο και τσακωνόταν με 
το Λούη…

Η σεντερφοράρα Γκάρι Λίνεκερ, είχε πει κάποτε: 
«Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από 
22 ανθρώπους, που τρέχουν τριγύρω, κλωτσάνε 
την μπάλα, με έναν διαιτητή που κάνει μερικά λάθη 
και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί». Αυτή 

η δήλωση, του Εγγλέζου 
φορ, αντικατοπτρίζει –ίσως- 
την ουσία (που είναι η νίκη) 
του σύγχρονου ποδοσφαί-
ρου. Ε, και οι περιφερειακές 
εκλογές σε Πάρο-Αντίπαρο, 
είναι εκλογές που γίνονται 
με τους υποψηφίους να τρέ-
χουν από άκρη σε άκρη των 
νησιών μας και στο τέλος 
κερδίζει πάντα με διαφορά, 
ο Κώστας Μπιζάς. 

Νεώτερο «αποκλειστικό» 
γκάλοπ από τη στήλη μας: 
ΠΑΣΟΚ-Ελιά: Στα αποτελέ-
σματα με τα λοιπά κόμματα. 
Καμίνης, Δήμος Αθηναί-
ων: 17% βαριά-βαριά. Δη-
μοσίευση οπτικοακουστι-

κού υλικού: Τρία χρονάκια, άνευ έγκρισης της 
εισαγγελέας κ. Ευτέρπης Κουτζαμάνη, Το Ποτάμι: 
402%. Αρνί γάλακτος στην Κεντρική Αγορά 
Αθηνών: 5,70 ευρώ, το κιλό. ΝΔ, Νομός Λα-
κωνίας: 47%. ΔΗΜΑΡ, πλ. Κολωνακίου: 44%. 
ΚΚΕ, «Σπίτι του Λαού», Περισσός: 100,1%. 
ΠΑΣ Γιάννενα-Ολυμπιακός: 2-0. Πιθανότητα 
να καπνίσω κάτω από ένα πακέτο τσιγάρα την 
ημέρα: Το άλλο με τον Τοτό, το ξέρεις; 

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

Inside Information
Τρόμος έχει πέσει σε κάποιους υποψήφιους δη-

μάρχους, με το άκουσμα ότι κάποιοι άλλοι υποψή-
φιοι θα τους ζητήσουν δημόσιο διάλογο. Έτσι, οι 
υποψήφιοι που στηρίζουν τον προεκλογικό τους 
αγώνα στις χαιρετούρες και στα χτυπήματα στην 
πλάτη, γνωρίζουν πολύ καλά πως αν γίνει κάτι 
τέτοιο, τα συμπεράσματα θα είναι πολύ αρνητικά. 
Από την άλλη γνωρίζουν, πως αν πουν δημόσια 
«όχι» σε δημόσιο διάλογο, η τοπική κοινωνία θα το 
εκλάβει πολύ αρνητικά. Μπρος γκρεμός και πίσω 
ρέμα, που λέει και ο λαός.
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δώστε
δύναµη
στη δύναµή σας

Εκπαίδευση
Μέλη της ΕΟΔ (παράτη-

μα Κυκλάδων, με έδρα τη 
Νάουσα), συμμετείχαν σε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
από πεπειραμένους πυ-
ροσβέστες.

Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, που αφορά στην Εκπαίδευση Εθελοντικών 
Οργανώσεων στους τομείς Δασοπροστασίας και Δασο-
πυρόσβεσης από τις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυρο-
σβεστικών Υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε η σχετική 
εκπαίδευση στα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων, από εκπαι-
δευτές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σύρου και του 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου.

Το καλό της
χώρας (Πάρου)

Εν όψη των εκλογών που έρ-
χονται για την Ευρωβουλή την 
περιφέρεια και τους Δήμους, 
εμπλέκονται διάφοροι υποψήφιοι 
πολιτευτές, υποσχόμενοι να ΥΠΗ-
ΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
– ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ .

Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι το 
καλό της χώρας υπηρετείται τώρα 
από την κυβέρνηση Σαμαρά - Βε-
νιζέλου, με τα γνωστά αποτελέσματα, δηλαδή την 
εξαθλίωση των ανθρώπων, το καλό των εργαζομέ-
νων υπηρετείται από τον κ. Γ. Βρούτση, με επίσης τα 
ίδια αποτελέσματα.

Αντίστοιχα όσοι από τους υποψήφιους πολιτευ-
τές διακηρύττουν ότι σκοπεύουν να υπηρετήσου το 
καλό της Πάρου, θα πρέπει εγκαίρως και καθαρά, να 
κάνουν γνωστές τις πολιτικές απόψεις τους πάνω σ’ 
αυτήν την γενικότητα. Να μας πουν καθαρά πως το 
εννοούν. Διαφορετικά οι ψηφοφόροι θα τους κατηγο-
ρήσουν για ανεπάρκεια πολιτικής σκέψης ή θα τους 
ταυτίσουν με τις φήμες που κυκλοφορούν ότι εγκα-
τέλειψαν την παρούσα ακομμάτιστη Δημοτική Αρχή – 
παράταξη στην οποία συμμετείχαν ως αξιωματούχοι, 
προκειμένου να υπηρετήσουν και να υιοθετήσουν 
πολιτικές πρακτικές που «σώζουν την χώρα και τους 
εργαζομένους» και θα λειτουργήσουν για το καλό της 
Πάρου.

Συμπέρασμα: Εγκατέλειψαν ακομμάτιστη δημοτική 
παράταξη, προκειμένου να υπηρετήσουν σκληρές 
και βάναυσες κομματικές πολιτικές για «το καλό της 
Πάρου».

ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ

Παροικία: «Λαμπροτάτη 
των Παρίων Πόλις»

Αγαπημένη των περιηγητών, των τουριστικών οδηγών, των φωτογρά-
φων και των τουριστών προηγούμενων δεκαετιών, με αντικειμενικούς 
όρους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας από τους σπουδαιότερους 
οικισμούς του Αιγαίου.

Με μοναδική γεωγραφία, τοποθετημένη ιδανικά στο λόφο του Κάστρου 
δεσπόζει στον πανέμορφο καρδιόσχημο κόλπο της. 

Με δυτικό προσανατολισμό  και μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, με καταπλη-
κτικές παραλίες από τον Παρασπόρο μέχρι τον Άγιο Φωκά. Με την Εκατο-
νταπυλιανή, το Ενετικό κάστρο, πολλούς και σπουδαίους αρχαιολογικούς 
χώρους (Δήλιο, Ασκληπιείο, Ναός Αθηνάς, Αρχαίο Νεκροταφείο, Εργα-
στήριο Κεραμικής…) και ένα από τα πιο αξιόλογα περιφερειακά μουσεία. 
Παραδοσιακό οικισμό με ιδιαίτερη δομή, με σπίτια λαϊκής και νεοκλασι-
κής αρχιτεκτονικής, πολλές και αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες, χώρους 
τέχνης, μεγάλη αγορά και τουριστική υποδομή θα έπρεπε να είναι ένας 
από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Αντ’ αυτού:
Σήμερα, μετά από αποτυχημένες παρεμβάσεις, μια κλιμακούμενη αδι-

αφορία από μέρους του Καποδιστριακού και Καλλικρατικού Δήμου αλλά 
και την ασυδοσία πολλών ιδιωτικών συμφερόντων, η Παροικία έχει κα-
ταντήσει μια τριτοκοσμική  παραγκούπολη, γεμάτη γερμένα  κολωνάκια, 
βρωμερούς κάδους σε περίοπτη θέση, μπαζωμένη παραλία, αθηναϊκού 
τύπου πλατείες και πεζοδρόμια, προβολείς και λαμπτήρες ψυχρού φω-
τός και κάθε λογής πρόχειρο, ετερόκλητο και ακαλαίσθητο χρηστικό ή 
διακοσμητικό αντικείμενο και  κατασκευή ακόμα και δίπλα σε σπουδαία 
μνημεία. 

Βασίλειο του κιτς, χωρίς ταυτότητα, χωρίς σχέδιο πόλεως εδώ και 
χρόνια. Ένα μεγάλο, θορυβώδες και  βρώμικο λιμάνι με κυκλοφοριακή 
ασφυξία, αδιάβατο για άτομα με ειδικές ανάγκες, με το αυτοκίνητο να έχει 
καταλάβει κάθε ζωτικό για τον άνθρωπο χώρο.

Τι φταίει;
Τα έργα που έγιναν (διαμόρφωση παραλίας, πλατεία Μαντώς, διαμόρ-

φωση λιμανιού, περιφερειακός χωρίς πεζοδρόμιο…), αλλά και τα έργα 
που δεν έγιναν (εμπορικό λιμάνι, δεύτερος περιφερειακός, περιφερει-
ακός Λιβαδιών, μαρίνα για σκάφη, πολιτιστικό κέντρο…). Μα πάνω απ’ 
όλα φταίει η εγκατάλειψή της από τους δημοτικούς άρχοντες αλλά και 
η αδιαφορία πολλών από εμάς. Κανένας δήμαρχος δεν είχε το σθένος 
να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που καταδυνάστευσαν την πόλη και 
καθόρισαν τις τύχες της. Κανένας αυτόκλητος σωτήρας δεν είχε την πρό-
θεση και το όραμα που χρειάζονται για να ξαναδώσουν στην Παροικία την 
χαμένη της αίγλη.

Πολίτη της Παροικίας:
Ήρθε η ώρα να ασχοληθείς με την πόλη σου. Αν αδρανήσεις για άλλα 

πέντε χρόνια το τίμημα θα είναι βαρύ και για την πόλη και για σένα που 
ζεις από αυτήν.

Έχεις την ευθύνη ενός σπουδαίου μέρους με  Ιστορία και προοπτική. 
Στήριξε την ΚΕΠ – ΟΣΑ με επικεφαλής τον Νίκο Σαρρή, τη μόνη γνήσια 
και ακηδεμόνευτη αυτοδιοικητική δύναμη που έχει πρόθεση να απελευ-
θερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις της Πάρου. Μαζί με εσάς, ως πολίτες 
και όχι ως πελάτες, 
μπορούμε να προ-
γραμματίσουμε ένα 
μέλλον που αρμόζει 
στην πόλη μας.

Κοινωνικό
μέρισμα

Στα 500 ευρώ ορίστηκε το εφάπαξ 
βοήθημα, προϊόν του κοινωνικού με-
ρίσματος όπως προέκυψε κατά τη συ-
νεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. 

Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται στα 
666,7 ευρώ, εφόσον υπάρχει ένα επι-
πρόσθετο ενήλικο μέλος στο νοικοκυ-
ριό, ενώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμε-
νο μέλος θα προστίθενται 83,3 ευρώ. 
Έτσι, οικογένεια με δύο παιδιά η οποία 
έχει τα εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια, θα εισπράξει 833,3 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, 
το βοήθημα θα παρέχεται ύστερα από 
την υποβολή ηλεκτρονικής αίτηση 
του ενδιαφερόμενου και διασταύρω-
ση των στοιχείων τους από τη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Για να 
κριθεί αν θα πληροί κάποιος το εισο-
δηματικό κριτήριο ή όχι, θα λαμβάνε-
ται υπόψη το άθροισμα του συνόλου 
των εισοδημάτων όλων των μελών 
του νοικοκυριών ενώ θα συνυπολογί-
ζονται και τα τεκμαρτά εισοδήματα. Το 
εισοδηματικό κριτήριο, θα προκύπτει 
κατόπιν επεξεργασίας του πραγματι-
κού εισοδήματος με την οικογενειακή 
κλίμακα ισοδυναμίας η οποία ορίζεται 
ως 1 για τον πρώτο ενήλικα, 1/3 για 
κάθε άλλο ενήλικα και 1/6 για κάθε 
εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας έως 24 
ετών. Το ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται 
ως το πηλίκο του εισοδήματος αναφο-
ράς διά την οικογενειακή κλίμακα ισο-
δυναμίας. Δικαιούχοι του βοηθήματος 
εκτιμάται ότι μπορεί να είναι όσα νοι-
κοκυριά έχουν ισοδύναμο εισόδημα 
(φορολογική δήλωση 2013) έως 6.000 
ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικει-
μενικής αξίας (ΦΑΠ) έως 125.000 
ευρώ για ένα άτομο ή 250.000 για δύο 
ή περισσότερα ενήλικα μέλη του νοι-
κοκυριού. Δηλαδή για μια τετραμελή 
οικογένεια το όριο ορίζεται στις 10.000 
ευρώ. Αν και το εισοδηματικό κριτήριο 
δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη αναμένε-
ται να προσδιοριστεί ως εξής:

α. 6.000 ευρώ για ένα ενήλικο μέλος
β. 8.000 ευρώ για δεύτερο ενήλικο 

μέλος και
γ. 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε 

ενήλικο παιδί (δηλαδή 9000 ευρώ για 
οικογένειες με ένα παιδί και 10.000 
ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά).
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Εκδηλώσεις 
στο Άσπρο Χωριό

Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», 
διοργανώνει και φέτος το παραδοσιακό του παζάρι με 
Πασχαλινά είδη και τοπικά παραδοσιακά γλυκά και 
υφαντά. 

Το παζάρι θα είναι ανοικτό ολόκληρη την Μ. Εβδομάδα 
και την εβδομάδα του Πάσχα (Κυριακή των Βαΐων 13/4 
έως την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής 25/04 εκτός 
από την Κυριακή του Πάσχα) και θα λειτουργήσει στην 
αίθουσα δίπλα από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, πρωινές 
ώρες 10:00-14:00 και απογευματινές ώρες 17:00-20:00.

Επίσης, το βράδυ της Μ. Παρασκευής, στη διάρκεια 
της λιτάνευσης του Επιταφίου (περί ώρας 22:15) και του 
Μ. Σαββάτου στην Ανάσταση (ώρα 24:00), θα πραγμα-
τοποιηθούν και φέτος αναπαραστάσεις με θέματα των 
Παθών του Κυρίου μας

Τέλος, την Παρασκευή του Πάσχα, ανήμερα του πα-
νηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής, το πρωί μετά το πέρας 
της Θείας Λειτουργίας, θα ακολουθήσει το παραδοσιακό 
γλέντι με κεράσματα του συλλόγου και «ζωντανή» μου-
σική. 

Παριανά 
μονοπάτια

Ο Δήμος Πάρου, σε συνέχεια των ενεργειών του για 
την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
και συγκεκριμένα του περιπατητικού, πέτυχε την έντα-
ξη τεσσάρων διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
συνολικού μήκους 53 χιλιομέτρων, στο πρόγραμμα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου, σε συνεργα-
σία με το γυμναστή και συνοδό περιήγηση,ς κ. Κοσμά 
Χατζηγρηγορίου (συνεργάτη της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου), προέβη στον καθαρισμό της κεντρικής δια-
δρομής Νο 1 «Παροικία – Λεύκες – Πρόδρομος – Πίσω 
Λιβάδι» μήκους 18 km/χρόνος 6 ώρες.

Οι εργασίες καθαρισμού και σηματοδότησης της δια-
δρομής Νο 1 θα έχουν ολοκληρωθεί προς τα τέλη Απρι-
λίου, οπότε και θα δοθεί σε χρήση, για την τουριστική 
περίοδο του 2014.

Συγχρόνως θα καθαρίζονται και θα σηματοδοτηθούν 
οι άλλες τρεις διαδρομές που είναι:

1. Διαδρομή Νο 2 «Λεύκες – Πήγαδος – Αρχαία Λατο-
μεία – Λογγοβάρδα» μήκους 13 km χρόνος 4 ½ ώρες.

2. Διαδρομή Νο 3 «Λεύκες – Λαγκάδα – Άσπρο Χωριό 
– Δρυός» μήκους 12 km χρόνος 3 ώρες.

3. Διαδρομή Νο 8 «Λεύκες – Άγιος Ιωάννης Καπα-
ρού – Άγιος Γεώργιος Δαμάλια – Ανερατζιά – Καμάρι 
– Αγκαιριά μήκους 10 km χρόνος 3 ½ ώρες.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο  Δήμαρχος Πάρου, κ. 
Χρ. Βλαχογιάννης, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου, τον κ. Χατζηγρηγορίου Κοσμά, τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και τους 4 εργάτες καθαριότητας, τον κ. 
Ραγκούση Ανδρέα, τον κ. Γαβαλά Γιάννη και τον κ. Γε-
μελιάρη Γεώργιο, για την άριστη συνεργασία, την άμεση 
και αποτελεσματική παρέμβασή τους, που είχε ως απο-
τέλεσμα το κεντρικό μονοπάτι Νο 1 να δοθεί σε χρήση 
άμεσα.

Νέο ΔΣ 
στο «Σκόπα»

Στην κατανομή αξιωμάτων προέβησαν την Τρίτη 1 
Απριλίου, τα εκλεγμένα μέλη του πολιτιστικού συλλό-
γου Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος», που προήλθαν 
από τις εκλογές της Κυριακής 30 Μαρτίου 2014.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η 
παρακάτω: 
Πρόεδρος: Καλπάκογλου Ιωσήφ 
Αντιπρόεδρος Α’: Καβάλλη Σπυριδούλα
Αντιπρόεδρος Β’: Τζιάτζιος Κωνσταντίνος 
Γραμματέας: Κεφαλάς Αυγουστής
Ταμίας: Ρούσσου Άννα και Καλπάκογλου Ιωσήφ
Αναπληρωματικά μέλη: Τσιγώνια – Ψαρρά Μαρία, Γε-
μελιάρης Νικόλαος, Καβάλλη Γιανούλα
Ελεγκτική Επιτροπή: Σκορδάς Πασχάλης, Ρούσσος 
Γεώργιος του Αντωνίου, Ρούσσος Γεώργιος του Βατίστα
Υπεύθυνη χορευτικών τμημάτων: Φραντζή Αικατε-
ρίνη
Υπεύθυνος θεατρικής ομάδας: Κεφαλάς Αυγουστής

Συνεδρίαση 
δημοτικού 
συμβουλίου 
Πάρου

Τη Δευτέρα 7 
Απριλίου, συ-
νεδρίασε στην 
αίθουσα συνε-
δριάσεων του 
δημοτικού συμ-
βουλίου Πάρου, 
το δημοτικό 
συμβούλιο του 
νησιού μας. Οι 
κυριότερες απο-
φάσεις που έλα-
βε το δημοτικό συμβούλιο είναι οι εξής:

- Παραχωρήθηκαν -όπως κάθε χρόνο- κοινόχρηστοι 
χώροι αιγιαλού και παραλίας του νησιού μας.

- Το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία (μειοψή-
φησε ο κ. Γ. Καρατζάς), αποφάσισε την αγορά δύο κτι-
ρίων από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του νησιού μας. 
Πρόκειται για κτίρια στην Τοπική Κοινότητα Αρχίλοχου 
(Αγία Μαρίνα) και Αγκαιριάς (Αλυκή-ΚΑΠΗ). Τα δύο κτί-
ρια ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, πρόκειται να τα εκποιή-
σει στο Δήμο Πάρου, έναντι 70.000 ευρώ, το πρώτο και 
71.000 ευρώ, το δεύτερο. Η τιμή είναι πολύ πιο κάτω 
από την εκτίμηση πραγματογνωμόνων και αφορά μόνο 
για την αγορά τους από το Δήμο Πάρου.

- Εγκρίθηκε αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Πά-
ρου για την παραχώρηση εκτάσεων προς εκγύμναση 
σκύλων. Πρόκειται για δύο εκτάσεις στις Καντηνελιές 
(Κώστος) και Άσπρο Χωριό.

- Έγινε δεκτό αίτημα για επαναχάραξη αιγιαλού και 
παραλίας στο Πίσω Λιβάδι.

- Δόθηκε άδεια για εκτέλεση εργασιών υπογείωσης 
επίτοιχου δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ, στην 
Πάρο. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μετά τις εορ-
τές του Πάσχα.

- Εγκρίθηκε η άδεια για τοποθέτηση φωτιστικών 
σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΔΔΗΕ, στην 
Παροικιά, Νάουσα και Κώστο. Σημειώνουμε ότι πολλές 
από τις αιτήσεις ήταν σε αναμονή από το 2011. Ο Δήμος, 
εγκρίνει πλέον παρόμοιες αιτήσεις, μόνο για κολώνες 
που βρίσκονται σε κεντρικές οδούς. Έτσι, π.χ. στην Πα-
ροικιά, εγκρίθηκαν 8 άδειες από 14 αιτήσεις που είχαν 
γίνει.

- Συγκροτήθηκε επιτροπή παρακολούθησης του προ-
γράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
Η επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Παντελή Ρούσσο 
(δημοτικό σύμβουλο), Ριχάρδο Ζιπλ (μέλος φιλοζωικής 
οργάνωσης), Αντώνη Λάμπρου (κτηνίατρος) και τις κυ-
ρίες Ιακωβίνα Λουκή (εκπαιδεύτρια σκύλων) και Λένα 
Γιακουμοπούλου (μέλος φιλοζωικής οργάνωσης).

- Εγκρίθηκε ο απολογισμός έτους 2013 της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πά-
ρου. Τα έσοδα για το 2013 ήταν 149.469 ευρώ και τα 
έξοδα 147.450 ευρώ.

- Θετική ήταν η απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πάρου, σε αίτημα του ΝΟΠ, για εγκατάσταση γηπέδου 
beach volley, στις δημοτικές ναυταθλητικές εγκαταστά-
σεις στα Λιβάδια.

- Αποφασίστηκε η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού 
του έργου: «μέτρα αντιστήριξης για την προστασία αγρο-
τικής οδού παραπλεύρως του ΧΑΔΑ Νάουσας». Ο προ-
ϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 28.000 ευρώ.

Υπόμνημα 
Επιμελητηρίου 
σε Τσίπρα

Στο πλαίσιο 
π ρ ο γ ρ α μ μ α -
τισμένης συ-
νάντησης του 
προέδρου του 
ΣΥΡΙΖΑ, κ. 
Αλέξη Τσίπρα, 
με φορείς και 
συλλόγους της 
Σύρου, ο πρό-
εδρος του Επι-
μελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννης Ρούσσος, αναφέρθη-
κε εκτενώς στα φλέγονται θέματα του Νομού.

Ο κ. Ρούσσος, τόσο στην προφορική τοποθέτηση, 
παρουσία όλων των φορέων, ενώσεων και συλλόγων, 
αλλά και μέσω αναλυτικού υπομνήματος που δόθηκε 
στον κ. Τσίπρα, παρουσίασε την κατάσταση των νησιών 
μας.

Το υπόμνημα υπογραμμίζει: «[…] πράγματι αξιοσημεί-
ωτο ότι ενώ αναγνωρίζεται η έννοια της νησιωτικότητας 
ως συνταγματική αρχή (άρθρο 101 του Συντάγματος) 
σύμφωνα με την οποία «ο νομοθέτης και η διοίκηση 
όταν δρουν κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαμβά-
νουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιώτικων 
περιοχών», στην πράξη γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Κα-
ταργήσεις υπηρεσιών χωρίς εναλλακτικό σχεδιασμό και 
λύσεις, περικοπές δρομολογίων και επιδοτήσεων άγο-
νων γραμμών, δαιδαλώδεις διαδικασίες και μη εφαρμό-
σιμες διατάξεις, καταδικάζουν τη νησιωτική χώρα – στην 
οποία ήδη το κόστος διαβίωσης είναι υψηλότερο κατά 
20% από την ηπειρωτική χώρα - υποχρεώνοντας τους 
κατοίκους των νησιών σε πολυήμερες και δαπανηρές 
μετακινήσεις για την διεκπεραίωση των υποχρεώσε-
ών τους προς υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
Δ.Ο.Υ. κλπ».

Τέλος, σε ανακοίνωση του Επιμελητήριου Κυκλά-
δων, γράφεται: «[…] Οι 23 σελίδες του υπομνήματος 
επισημαίνουν σημείο προς σημείο τα δεκάδες θέματα 
που άπτονται της «νησιωτικότητας» από το άκρως προ-
βληματικό ακτοπλοϊκό ζήτημα - συμπεριλαμβανομένου 
του αποκλεισμού νησιών χωρίς τη δυνατότητα βασικής 
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης - «πλοίου ασφαλείας» - 
μέχρι την υποστελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών, τα 
ασφαλιστικά θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ καθώς και γενι-
κότερα θέματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης αλλά 
και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την τόνωση της 
ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
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Γιατί μετακινούνται
ξαφνικά τα δόντια;

Η περιοδοντίτιδα είναι η εξέλιξη της ουλίτιδας και οφείλεται στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις στη μη απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας. Η 
τελευταία με τη σειρά της οφείλεται είτε σε πλήρη απουσία στοματικής 
υγιεινής είτε συνηθέστερα σε αναποτελεσματικό βούρτσισμα. 

Ο περισσότερος κόσμος βουρτσίζει τα δόντια του οριζόντια και βια-
στικά. Αυτή την τεχνική την μαθαίνουμε από πολύ μικροί και μας εξυ-
πηρετεί γιατί όλοι θέλουμε να αφιερώσουμε το λιγότερο δυνατό χρόνο 
στο βούρτσισμα. 

Ωστόσο, πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο όχι μόνο δεν 
αναχαιτίζουμε την εξέλιξη της ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας, αλλά 
προκαλούμε και αποτριβές στον αυχένα των δοντιών και τραυματισμό 
στα ούλα. Η ξαφνική μετακίνηση ενός η περισσοτέρων δοντιών, είναι 
ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από 
περιοδοντίτιδα (30% έως και 55%) και αποτελεί συχνά την αιτία προσέ-
λευσης ενηλίκων ασθενών στον ορθοδοντικό.

Το σύμπτωμα αυτό εμφανίζεται όταν η περιοδοντική νόσος (περιο-
δοντίτιδα) έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη απώλεια οστικής στήριξης και 
διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ των παραγόντων που διατηρούν τα 
δόντια στη φυσιολογική τους θέση. Σε περίπτωση που η σύγκλειση -με 
απλά λόγια ο τρόπος που «πατάνε» τα δόντια- είναι προβληματική και 
ασταθής, τότε σε συνδυασμό με την περιοδοντική καταστροφή είναι πι-
θανό να προκύψουν δραματικές αλλαγές στο στόμα.

Αυτό που προέχει σε όλες τις περιπτώσεις είναι η θεραπεία της περι-
οδοντίτιδας, για να σταματήσει η καταστροφή των περιοδοντικών ιστών 
(οστό και ούλα) ώστε να σωθούν τα δόντια. Για τη θεραπεία της περιο-
δοντίτιδας όμως, δεν αρκεί το αποτελεσματικό βούρτσισμα, όπως γίνε-
ται στην περίπτωση της ουλίτιδας. Χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη και 
παρακολούθηση από εξειδικευμένο οδοντίατρο-περιοδοντολόγο. Μό-
λις σταματήσει η περιοδοντίτιδα και τεθεί υπό έλεγχο, μπορεί να επέμβει 
ο ορθοδοντικός για να επαναφέρει τα δόντια στην αρχική τους θέση και 
να αποκαταστήσει έτσι την αισθητική του χαμόγελου.

 Η αντιμετώπιση της παθολογικής αυτής μετακίνησης των δοντιών 
μπορεί να είναι απλή και έτσι τα δόντια να επανέλθουν αυτόματα στη 
θέση τους έπειτα από την άρση της φλεγμονής κατά την περιοδοντι-
κή θεραπεία. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σύνθετη και 
απαιτεί προσεκτική εφαρμογή των ορθοδοντικών δυνάμεων κάτω από 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με συγκεκριμένες μεθόδους και πάντα 
εφόσον η φλεγμονή έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ορφέας Ν. Χαραλαμπάκης
Οδοντίατρος Παν/μίου Αθηνών

Ο γιατρός μας

Αντίδραση Μπ. 
Σπύρου

Με αφορμή την πρόταση του Περιφερει-
άρχη Ν. Αιγαίου, κ. Γ. Μαχαιρίδη, για την 
ενίσχυση των νοσοκομείων των νησιών της 
Περιφέρειας με οδηγούς του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, ο επικεφαλής της Νησιωτικής 
Ανατροπής και υποψήφιος Περιφερειάρχης 
Ν. Αιγαίου, κ. Μπενέτος Σπύρου, έκανε την 
παρακάτω δήλωση:

«Αφού έγιναν στάχτη ανυπολόγιστες εκτά-
σεις στη χώρα μας, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι 

υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στο πυροσβε-
στικό σώμα, όταν οι όποιες πρωτοβουλίες της 
Αυτοδιοίκησης για την προστασία της φύσης 
έχουν πέσει στο κενό.

Σήμερα, με αλχημείες διαφόρων τύπων, 
ψάχνουμε να μεταφέρουμε προσωπικό από 
τη μία υπηρεσία στην άλλη και μάλιστα από 
ευαίσθητους τομείς και δεν αναδεικνύουμε 
το τεράστιο έλλειμμα για την Υγεία ειδικά στο 
νησιωτικό χώρο ούτε και την έλλειψη υγειο-
νομικής θωράκισης στο Αιγαίο.

Μήπως, στο τέλος, θα χρειαστεί να μεταφέ-
ρουμε… πυροσβεστικά δια θαλάσσης από το 
ένα νησί στο άλλο ονομάζοντάς τα ασθενοφό-
ρα;».

Συνεδρίαση και 
αποχώρηση 
Αργουζή

Συνεδρίασε την Κυριακή 6/4/2014 το Συ-
ντονιστικό Φορέων για τον τομέα υγείας του 
νησιού μας. Η συνεδρίαση έγινε παρουσία λί-
γων μελών του Συντονιστικού και δυο-τριών 
συλλόγων (βλ. φωτο). 

Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκε το 
θέμα της συγκρότησης επταμελούς επιτρο-
πής για την παράδοση εξώδικης διαμαρτυρίας 
στον υπ. υγείας κ. Α. Γεωργιάδη (η παράδο-
ση της διαμαρτυρίας θα γινόταν την Τετάρτη 
9/4, που η εφημερίδα μας είχε κλείσει την ύλη 
της).

Ακόμα, τέθηκε το ζήτημα της πρότασης που 
είχε τεθεί για τη μαζική αποχή από τις ευρω-
εκλογές, τις περιφερειακές και τις δημοτικές 
εκλογές. Ορισμένα μέλη του Συντονιστικού 
επέμεναν να συζητηθεί το θέμα, παρά την 
απουσία φορέων και πολιτών. Κάτι που προ-
κάλεσε τη δυσφορία αρκετών και του κ. Χρ. 
Βλαχογιάννη, ο οποίος είπε: «Αν παρθεί από-
φαση από τόσο λίγα άτομα για ένα τόσο σοβα-
ρό θέμα, τότε, αύριο θα γελάει όλη η Πάρος 
μαζί μας». Τελικά, το Συντονιστικό αποφάσισε 
μόνο για την παράδοση του εξωδίκου στον 
υπουργό υγείας. Τέλος, όπως έγινε γνωστό 
μετά από ερώτηση της Φ.τΠ. την εξώδικη δι-
αμαρτυρία την έχουν υπογράψει μόνο 15 φο-
ρείς, ενώ οι υπόλοιποι φορείς αρνήθηκαν να 
συναινέσουν. 

Η αποχώρησή μας
Η συνεδρίαση δυστυχώς απέδειξε ότι με-

γάλος αριθμός φορέων έχει χολωθεί 
από διάφορα γεγονότα και πρακτικές που 
έχουν προηγηθεί και έτσι, δε επιθυμεί να 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις. 

Η εφημερίδα μας αποχώρησε από τη 
συνεδρίαση, διότι αν παρέμενε «νομιμο-
ποιούσε» τη συνεδρίαση λίγων ατόμων, 
που ήθελαν να αποφασίσουν για πολύ 
σημαντικά πράγματα για την πορεία του 
Συντονιστικού. Επειδή, από την πρώτη 
στιγμή η Φ.τΠ. στήριξε και στηρίζει τους 
αγώνες της Παριανής κοινωνίας και του 
Συντονιστικού για την υγεία, -σεβόμενοι 
τους αναγνώστες μας- αποχωρήσαμε από τη 
συνεδρίαση.

Η παραίτηση Αργουζή
Στις 7 Απριλίου, με δήλωσή του προς τα 

μέλη της οργανωτικής ομάδας του Συντονι-
στικού αποχώρησε από την άτυπη προεδρία 

ο κ. Κ. Αργουζής.
Η επιστολή παραίτησης του κ. Αργουζή, έχει 

ως εξής:
«Λόγοι που έχουν σχέση με προβλήματα 

υγείας δεν μου επέτρεψαν να παραστώ στις 
τελευταίες συνεδριάσεις του Συντονιστικού 
καθώς και στη συνέλευση της Κυριακής. 

Επειδή, για ένα διάστημα, που δεν μπορώ 
να προσδιορίσω χρονικά, δεν θα μπορέσω 
να συμμετέχω στις μελλοντικές συνεδριάσεις 
αλλά και στις εν γένει δραστηριότητες του Συ-
ντονιστικού, εξαιτίας των προβλημάτων υγεί-
ας που αντιμετωπίζω, παρακαλώ να δεχθείτε 
την παραίτησή μου.

Κρίνοντας όσο πιο νηφάλια μπορώ την πο-
ρεία μας  οφείλω να καταθέσω ότι η εθελοντι-
κή προσφορά όλων μας,  σε συνθήκες δύσκο-
λες για την τοπική μας κοινωνία, κατέγραψε 
στην πρόσφατη ιστορία των νησιών μας σημα-
ντικά γεγονότα με κορυφαία την κινητοποίηση 
της Αθήνας, το τοπικό μαζικό δημοψήφισμα, 
το πρώτο στην Ελλάδα και τη μεγάλη διαμαρ-
τυρία στο λιμάνι της Πάρου.

Τα επόμενα βήματα του Συντονιστικού δεν 
είναι εύκολα και απαιτούν μεγάλη προσοχή. Το 
παραμικρό λάθος, που κάτω από άλλες συν-
θήκες θα περνούσε απαρατήρητο, τώρα που 
όλη η κοινωνία παρακολουθεί με ιδιαίτερη 
προσοχή τις κινήσεις μας είναι πολύ εύκολο να 
σκορπίσει απογοήτευση και να αφαιρέσει από 
το Συντονιστικό το βασικό του στήριγμα, που 
είναι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου 
της Πάρου και της Αντιπάρου.

Επειδή, σε όλες χωρίς εξαίρεση τις συ-
γκεντρώσεις που προηγήθηκαν του δημο-
ψηφίσματος  και στις οποίες ήμουν ο κύριος 
ομιλητής, δήλωνα ότι μετά το δημοψήφισμα 
θα επισκεφτούμε τον Υπουργό Υγείας  για να 
τον ενημερώσουμε και επίσημα για το απο-
τέλεσμα, καθώς και για τα  προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια δημόσια περί-
θαλψη στην Πάρο και την Αντίπαρο, γεγονός 
αντίθετο  με αυτό που αποφάσισε η πλειοψη-
φία του Συντονιστικού, δηλαδή την αποστολή 
εξώδικης διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό και 
επειδή δεν επιθυμώ να είμαι ανακόλουθος 
με αυτά που έλεγα στους πολίτες της Πάρου 
και της Αντιπάρου, θα μου επιτρέψετε να μην 
υπογράψω το εξώδικο».
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«Λαζαράκια»
Η εθελοντική ομάδα Μάρπησσας, καλεί τους μικρούς 

της φίλους στο ΚΑΠΗ Μάρπησσας-Αρχιλόχου, το Σάβ-
βατο 12 Απριλίου 2014 στις 5.30 μμ στην γιορτή του Λα-
ζάρου

Γυναίκες της Μάρπησσας θα δείξουν στα παιδιά πως 
θα φτιάξουν μαζί τους τα παραδοσιακά «Λαζαράκια» 
Μετά την εκδήλωση το κάθε παιδί θα πάρει μαζί του το 
«Λαζαράκι».

Τέλος, στην εκδήλωση ο πρεσβύτερος της Μάρπησ-
σας, Εμμανουήλ Τζιώτης, θα αναλύσει στα παιδιά και 
τους παραβρισκόμενους τη σημασία του.

Πάσχα
στη Μάρπησσα

Η Εβδομάδα των Βαΐ-
ων είναι εβδομάδα προ-
ετοιμασίας. Ασβεστώ-
νονται τα πλακόστρωτα 
δρομάκια του παραδο-
σιακού οικισμού, βά-
φονται τα σπίτια, ετοι-
μάζονται τα μαγαζιά και 
καθαρίζονται οι ακτές.

Το Σάββατο του Λαζάρου οι νοικοκυρές (γιαγιάδες 
και μανάδες) φτιάχνουν τα «Λαζαράκια» (κουλούρια με 
σταφίδες και σουσάμι) αφιερωμένα στην Ανάσταση του 
Λαζάρου και τα παιδιά τραγουδούν: «Πού’ σουν  Λάζαρε 
και δε φαινόσουν και σε γύρευε η μάνα κι αδελφή σου» 
κ.λπ. Την Κυριακή των Βαΐων κατά τη διάρκεια της λιτα-
νείας μικροί και μεγάλοι με τα βάγια στα χέρια τραγου-
δούν: «Το Βαγιώ – Βαγιώ – Βαγιώ τρώμε ψάρι και κολιό 
και την άλλη Κυριακή τρώμε το παχύ αρνί με τη φλάσκα 
το κρασί».

Η μεγάλη εβδομάδα γεμίζει τις ψυχές των Μαρπησ-
σαίων με δέος για το Θείο Πάθος και βιώνεται από 
αυτούς με μεγάλη συμμετοχή και κατάνυξη μέσα από 
παλιά έθιμα 90 και πλέον ετών. Τη νύχτα της Μεγάλης 
Πέμπτης ο Εσταυρωμένος Χριστός δε μένει μόνος του. 
Οι Μαρπησσαίοι όλων των γενεών ξενυχτούν στην εκ-
κλησία. Ψέλνουν και στολίζουν τον Επιτάφιο.

Η Μεγάλη Παρασκευή για τη Μάρπησσα, είναι μια 
μοναδική ημέρα του χρόνου. Το μεσημέρι στην εκκλη-
σία μετά την αποκαθήλωση δίνονται τα «Μεράσματα» 
(κέρασμα νηστίσιμο), για να συγχωρεθούν οι ψυχές. Η 
αποκαθήλωση στον Άγιο Γεώργιο της Λαγκάδας, γίνε-
ται πάνω στα βράχια του βουνού, ανάμεσα σε μυρωδιές 
και χρώματα. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, αξί-
ζει κανείς να ζήσει τις αναπαραστάσεις των παθών του 
Κυρίου. Το έθιμο το οποίο γίνεται συνεχώς στη Μάρ-
πησσα από το 1924 οπότε το εμπνεύστηκε και το ξεκί-
νησε η τότε δασκάλα του χωριού, η αείμνηστη Βασιλεία 
Καφούρου – Ασωνίτη.

Κατά την  περιφορά του Επιταφίου περιμετρικά του 
χωριού και σε επιλεγμένες θέσεις βιώνει κανείς: Την 
Ανάσταση του Λαζάρου. Την Είσοδο του Κυρίου στα Ιε-
ροσόλυμα. Τη Μετάνοια της Μαγδαληνής. Το Μυστικό 
Δείπνο. Τον Πόντιο Πιλάτο. Την προσευχή στο όρος των 
ελαιών. Την ανάβαση στο Γολγοθά. Το «πριν αλέκτωρ 
λαλήσει. Την κρεμάλα του Ιούδα. Τη Σταύρωση. Την 
Αποκαθήλωση. Τον Επιτάφιο Θρήνο.

Στις αναπαραστάσεις παίρνουν μέρος 200 άτομα όλων 
των ηλικιών. Τυχερός αισθάνεται όποιος ακολουθήσει 
τον Επιτάφιο και βιώσει το μοναδικό αυτό έθιμο (στο 
χωριό που το γέννησε), μέσα στην ανοιξιάτικη φύση και 
στις μυρωδιές της ρίγανης και της φασκομηλιάς. Το Θείο 
Δράμα ολοκληρώνεται με το κάψιμο του Ιούδα κατά την 
λιτανεία της Δεύτερης Ανάστασης, που δικαιώνει τους 
πιστούς και τιμωρεί τον προδότη, καθώς και με το γλέ-
ντι της Αγάπης το μεσημέρι της ίδιας μέρας στο γήπεδο 
της Μάρπησσας. μαζί με την αναβίωση του εθίμου της 
κούνιας.

Σε ανακοίνωσή η Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας ση-
μειώνει: «Σας προσκαλούμε στο χωριό μας να ζήσετε 
μαζί μας ένα Πάσχα μοναδικό, ένα Πάσχα «εμπειρία 
ζωής». Χρόνια πολλά , καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα».

1ο Δίαθλο
Έναν όμορφο και πολύ ιδιαίτερο αγώνα, το 1ο Δίαθλο 

Πάρου, διοργάνωσε η αθλητική επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ, 
την  Κυριακή 6 Απριλίου 2014. Ο αγώνας πραγματο-
ποιήθηκε στην περιοχή του Μώλου, της Τοπικής Κοι-
νότητας Αρχιλόχου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία και 
ασφάλεια για τους συμμετέχοντες αθλητές.  

Μία αθλητική δραστηριότητα απόλυτα ενταγμένη και 
εναρμονισμένη με το μοναδικό περιβάλλον και το φυ-
σικό κάλλος  της ευρύτερης περιοχής του Μώλου στο 
πλαίσιο της φιλοσοφίας  που θα πρέπει να έχουν παρό-
μοιες δραστηριότητες.

Στον αγώνα συμμετείχαν 53 αθλητές από την Πάρο, 
την Αντίπαρο και τη Νάξο.  Ο αγώνας ξεκίνησε με τις 
συμμετοχές στο ομαδικό,  όπου 13 ζευγάρια βρέθηκαν 
στην αφετηρία. Νικητές αναδείχτηκαν με βραχεία κε-
φαλή οι Φίλιος Αθανάσιος και Μανιός Μιχάλης, από τη 
Νάξο, με χρόνο 50:55. Δεύτεροι τερμάτισαν οι Αγγελά-
κος Βαγγέλης και Τσαντάνης Αρσένης, με χρόνο 50:56 
και τρίτοι τερμάτισαν οι Σκαραμαγκάς Κώστας και Κου-
τσαυτάκης Ιωάννης, με χρόνο 57:02.

Στις ατομικές κατηγορίες έλαβαν μέρος 27 αθλητές 
όλων των ηλικιών. Οι πρώτοι τρείς σε κάθε κατηγορία 
είναι οι εξής: 

Γυναικών 15 ετών και άνω
1. Χριστοπούλου Μάγδα 1:12:10
2. Γενισαρλή Καλλιόπη 1:13:30
3. Robinson Julia 1:20:55
Ανδρών 15-19 ετών
1. Ανουσάκης Ιωάννης 1:00:05
2. Πατρίκης Αθανάσιος 1:07:40
3. Αλιπράντης Πολυχρόνης 1:30:10
Ανδρών 20-29 ετών
1. Amarildo Tusha 58:53
2. Τζανακός Κων/νος 1:07:00
3. Τσιγώνιας Βασίλειος D.N.F.
Ανδρών 30 ετών και άνω
1. Σπανός Στέφανος 57:30
2. Κεχαόγλου Νικόλαος 58:40
3. Ραγκούσης Ανδρέας 1:00:06
Σε ανακοίνωσή της η ΚΔΕΠΑΠ σημειώνει: «Ευχαρι-

στούμε από καρδιάς τον Α.Π.Ο.Π. για την επιλογή της 
διαδρομής αλλά και για την άψογη συνεργασία στη δι-
οργάνωση του αγώνα (ένα μεγάλο μπράβο ανήκει δι-
καιωματικά στον Χάρη Σπανό), την Τοπική Κοινότητα 
Αρχιλόχου, τον ΜΕΑΣ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, τον Ανα-
πτυξιακό Σύλλογο Μώλου – Τσουκαλιά – Γλυφάδων 
Πάρου, «Πρόοδος – Ανάπτυξη», τον Antiparos En Plo, 
Paros active (Simo Zak), το Κ.Υ Πάρου την ΕΟΔ, αλλά 
και τον κάθε ανώνυμο εθελοντή που βοήθησε στην 
ολοκλήρωση αυτού του δύσκολου αγώνα». Τέλος, η 
ΚΔΕΠΑΠ ευχαρίστησε ονομαστικά τους ευγενικούς χο-
ρηγούς της.

Συγκέντρωση
στην Αντίπαρο

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αναγέννηση Αντι-
πάρου», κ. Τάσος Φαρούπος, θα μιλήσει για πρώτη 
φορά στους δημότες Αντιπάρου το Σάββατο 12 Απρι-
λίου στις 7.30 μμ στην πλατεία του χωριού, όπου θα 
παρουσιάσει τις θέσεις και τις αρχές του συνδυασμού.

Καθαριότητα
Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας και η Τοπική Κοι-

νότητα Μάρπησσας, ευχαριστούν πολύ όλους όσους 
συμμετείχαν στο καθαρισμό των παραλίων μας στα 
πλαίσια του Let’s do it Greece 2014. 

Έγιναν δυο ομάδες δράσης. Η μια ξεκίνησε από τη 
παραλία του Δρυού και η άλλη από το Πίσω Λιβάδι. Κα-
θαρίστηκαν  οι περιοχές: Πίσω Λιβάδι, Λογαράς, Πού-
ντα, Μεσάδα, Τσερδάκια, Ν. Χρυσή Ακτή, Χρυσή Ακτή, 
Μπουτάρι και Δρυός. Ο κύριος όγκος των σκουπιδιών 
αφορούσε πλαστικά και αλουμίνιο.

Ανθρώπινα…
Πυκνή από γεγονότα και ειδήσεις η εβδομάδα που 

πέρασε. Αναφορά σε ορισμένα. Το πρώτο, που σημά-
δεψε την εβδομάδα και μας τα-
ρακούνησε (για άλλη μια φορά), 
είναι ο πρόωρος χαμός του Νί-
κου Λιανόπουλου. 

Στεκόμαστε με σεβασμό και 
ευλάβεια μπροστά στον ανεί-
πωτο πόνο που προκαλεί ο θά-
νατος -ανερμήνευτος ακόμη 
για τον άνθρωπο. Όσοι μίλησαν 
και έγραψαν σχετικά τα είπανε πολύ ωραία. Ανθρώ-
πινα, συγκινητικά. Τα θερμά μας συλλυπητήρια. Καλό 
κουράγιο. Προσθέτουμε μόνο το πόσο ανούσια, πε-
ριττά φθοροποιά φαίνονται μπροστά στον θάνατο 
πολλά από αυτά που κάνουμε από ανθρώπινη αδυ-
ναμία. 

Στα άλλα, που εύλογα φαντάζουν πλέον ως τετριμ-
μένα, συμπεριλαμβάνονται: 

1. Η επίσκεψη της Επιτροπής στην Βουλή και συ-
ζήτηση με αντιπροσωπείες των κομμάτων, την Τε-
τάρτη 9 Απριλίου, αναφορικά με τα προβλήματα του 
Κέντρου Υγείας. Στην επιτροπή μετέχουν οι δήμαρχοι 
Πάρου και Αντιπάρου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, η 
Αν. Κάγκανη, η Μ. Κορδονέλη, ο Γ. Κοντός, και ο υπο-
γράφων. Δε μπορούν να έρθουν ο Κ. Αργουζής (για 
λόγους υγείας) και ο εκπρόσωπος της εκκλησίας. 

2. «Μεγάλος» ντόρος γίνεται(;) για την εξώδικη 
διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Υγείας. Κάποιοι μά-
λιστα δεν την υπέγραψαν. Η αποστολή μιας εξώδικης 
διαμαρτυρίας προς κάποιον υπουργό δεν είναι κάτι 
ασυνήθιστο. Αν ψάξει κανείς στο ιντερνέτ θα βρει 
πολλές και για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Προτάθη-
κε, ανάμεσα σε άλλες, από συμπολίτη μας στο «Συ-
ντονιστικό», συγκέντρωσε μια σχετική πλειοψηφία 
και τέθηκε σε εφαρμογή. Συντάχθηκε από μέλη του 
Συντονιστικού και «χτενίστηκε» από δύο παρια-
νούς δικηγόρους. 

Δεν περιμένει κανείς ότι η εξώδικη διαμαρτυρία θα 
«ασκήσει» τέτοια πίεση που ο Υπουργός θα στέρξει 
στο αίτημα της παριανής και αντιπαριώτικης κοινω-
νίας διορίζοντας γιατρούς, νοσηλευτές και διασώ-
στες του ΕΚΑΒ στο Κ. Υγείας μας. Είναι μια από τις 
ενέργειες για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. 
Είναι η καλύτερη; Κανείς δεν ξέρει. Θα μπορούσε 
κάποιος άλλος να προτείνει κάτι καλύτερο; Ίσως αλλά 
δεν προέκυψε. Είναι κάτι διαφορετικό. Πορευόμαστε 
και με αυτή. Είναι άλλη μια μορφή πίεσης. Με την 
εξώδικη διαμαρτυρία προσπαθείς να καταστήσεις 
υπεύθυνο τον Υπουργό Υγείας για ό,τι συμβεί 
εξαιτίας των ελλείψεων στο Κέντρο Υγείας. Δεν 
είναι κακό να δοκιμάζεις και ενέργειες που ξεφεύ-
γουν από τα τετριμμένα που μας έχουν συνηθίσει οι 
συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Μια πρόταση δεν είναι σωστό να κρίνεται από το 
ποιος την έκανε. Καλύτερα να κρίνουμε την πρότα-
ση αυτή καθεαυτή αποδεσμευμένα από το πρόσωπο 
που την κατέθεσε. Εξάλλου, δεν είναι υποχρεωτικό 
να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Ο υπογράφων προτι-
μά το «Συντονιστικό» να λειτουργεί στη βάση της 
ομοφωνίας. Από τη στιγμή όμως που κάποιοι επι-
καλούνται τον κανόνα της πλειοψηφίας, αυτός ο 
κανόνας θα πρέπει να εφαρμόζεται για όλους και 
όχι επιλεκτικά. 

3. Το άλλο «μείζον» θέμα είναι η πρόταση για μη 
συμμετοχής στις εκλογές του Μαΐου. Την πρότα-
ση κατέθεσε από καιρό συμπολίτισσά μας του «Συ-
ντονιστικού». Κατατέθηκε προς διερεύνηση, προς 
συζήτηση. Είναι μια πρόταση με βαρύνουσα σημα-
σία από πολιτικής άποψης. Εδώ όμως το πρώτο 
λόγο τον έχουν οι δημοτικές παρατάξεις, γιατί έχει να 
κάνει με τη δική τους στάση. Η απόφαση μη συμμε-
τοχής, όμως, δεν είναι θέμα πλειοψηφίας αλλά ομο-
φωνίας. Εδώ δεν χωρούν διφορούμενες στάσεις, 
μεσοβέζικες απόψεις. Ζητούμενο είναι το καλύτερο 
για την κοινωνία. 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
gourdoukisilias@yahoo.com
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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 Med Wood

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

Θέατρο
Ένας ακόμη κύκλος του θεατρικού εργαστηρίου του 

πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», ολοκληρώθηκε 
μετά από ένα χειμώνα γεμάτο με δημιουργία, αλληλε-
πίδραση και αυτοσχεδιασμό.

Ολοκληρώνοντας τον τρίτο κύκλο δράσης, με μεγα-
λύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση, μας προσκαλούν 
να μοιραστούμε μαζί τους ένα μικρό μέρος των εμπει-
ριών τους, μέσω μιας σειράς αποσπασμάτων από ελλη-
νικές και ξένες θεατρικές σκηνές.

Υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Γιώργου Γεμε-
λιάρη, συντονιστή και εμπνευστή της δράσης αυτής, 
τα μέλη του θεατρικού εργαστηρίου του συλλόγου, θα 
κλείσουν την αυλαία του φετινού χειμώνα με ένα ξεχω-
ριστό διήμερο, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το 
επόμενο Φθινόπωρο.

Η εκδήλωση και τις δύο ημέρες (12-13/4/2014) θα 
ξεκινήσουν στην αίθουσα του συλλόγου στις 9 το βρά-
δυ.

Μείωση
δημοτικών τελών
ζητούν οι
Καφε/εστιάτορες

Με ανακοίνωσή του ο σύλλογος καφε/εστιατόρων 
Πάρου, ζητά μείωση δημοτικών τελών, κατά 50%.

Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος υποστηρίζει: «Μετά 
από επαναλαμβανόμενα ερωτήματα πολλών συναδέλ-
φων σχετικά με το θέμα του επανακαθορισμού των λι-
μενικών και δημοτικών τελών, που επιβαρύνουν τις επι-
χειρήσεις των μελών του συλλόγου, το Δ.Σ. ενημερώνει 
ότι έχει καταθέσει εγγράφως σχετικό αίτημα με αριθμό 
πρωτοκόλλου 3522/26-3-2014 στο οποίοι και ζητείται η 
μείωση των τελών κατά 50%.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει ούτε απά-
ντηση, ούτε καθορισμό ημερομηνίας συζήτησης του εν 
λόγου αιτήματος».

Συναντήσεις
Ο σύλλογος στο προηγούμενο χρονικό διάστημα συ-

νέχισε τις επαφές του με δημοτικούς συνδυασμούς του 
νησιού μας.

Συγκεκριμένα, στις 4 Απριλίου, συναντήθηκαν εκ-
πρόσωποί του με τη Λαϊκή Συσπείρωση. Μεταξύ άλλων 
στην ανακοίνωση αναφέρεται: «[…] Η εν λόγω συνάντη-
ση αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων, 
τόσο από μεριάς του συνδυασμού της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, όπου ανέπτυξε λεπτομερώς το προεκλογικό της 

πρόγραμμα, όσο και από μεριάς του συλλόγου που με 
τη σειρά του επισήμανε τις ανάγκες και τους προβλημα-
τισμούς του κλάδου των Καφεζυθεστιατόρων. Μεταξύ 
των άλλων που συζητήθηκαν, ιδιαίτερη έμφαση δόθη-
κε και στη γνωστή πλέον πρωτοβουλία του συλλόγου 
σχετικά με τα 4 Π (Πρωτοβουλία Προώθησης Παριανών 
Προϊόντων), η οποία και έτυχε θερμής υποστήριξης από 
τα μέλη του συνδυασμού».

Ακόμα, ο σύλλογος στις 5 Απριλίου, συναντήθηκε με 
το συνδυασμό της πλειοψηφίας. Σε ανακοίνωσή του για 
τον παραπάνω λόγο ο σύλλογος υποστηρίζει:

«Με πρωτοβουλία του συλλόγου Καφεζυθεστιατόρων 
και στο πλαίσιο της δράσης του περί γνωριμίας και γόνι-
μης συζήτησης με τους διεκδικητές του πολιτικού αξιώ-
ματος της Δημαρχίας, πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 
4-4-2014 συνάντηση μεταξύ του επιτελείου της «Ενιαίας 
Κίνησης Πολιτών - Ενότητα για το Μέλλον» και του νυν 
δημάρχου κ. Χρίστου Βλαχογιάννη με τα μέλη το Δ.Σ. του 
συλλόγου και του προέδρου του κ. Τάσου Κουρκουλό-
πουλου. Το Δήμαρχο συνόδευε και η αντιδήμαρχος κυ-
ρία Μαρία Χανιώτη. 

Στη συνάντηση, κατόπιν πρόσκλησης παρευρέθη και ο 
αρχιτέκτων μηχανικός κ. Θεοφάνης Καταπόδης, ο οποί-
ος ανέπτυξε στους παρευρισκόμενους τη μελέτη για την 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, που έχει ο ίδιος 
εκπονήσει. Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα από τα καίρια 
ζητούμενα του συλλόγου στο πλαίσιο της τουριστικής 
ανάπτυξης τόσο της παροικίας , όσο και ολόκληρου του 
νησιού. Εν συνεχεία, αναπτύχθηκε διάλογος  σχετικώς 
με θέματα όπως η Μαρίνα και εξέλιξη των εργασιών στο 
αεροδρόμιο. Τέλος, η συνάντηση έκλεισε με ανταλλαγή 
απόψεων σχετικών με θέματα που αφορούν στον τουρι-
σμό και στη λειτουργία της Επιτροπής Τουριστικής Ανά-
πτυξης».

ΣΟΚ!
Την περασμένη Πα-

ρασκευή 4 Απριλίου, 
«έφυγε» από κοντά μας 
–μετά από πολύμηνη 
μάχη με την επάρατο 
νόσο- ο νέος συμπατρι-
ώτης μας και λαμπρός 
επιστήμονας, Νίκος Λιανόπουλος.

Ο Ν. Λιανόπουλος, κηδεύτηκε την Κυριακή 6 Απριλί-
ου. Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στο Ιερό 
Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, παρουσία 
εκατοντάδων φίλων της οικογένειας. Η εφημερίδα μας 
εύχεται θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και να 
τον θυμούνται πάντα με το χαμόγελό του.
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Ιδιωτικοποιούν τα πάντα
Στον «αέρα» το «Βοήθεια στο Σπίτι»

‘Ένα πρόγραμμα που βοηθάει δεκάδες συμπολίτες μας και το οποίο μόνο θετικά 
αποτελέσματα φέρνει, βρίσκεται στο «αέρα».

Συγκεκριμένα, την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή 3 και 4 Απριλίου, οι εργαζό-
μενοι σε όλη τη χώρα προχώρησαν σε 48ώρη απεργία. Στους περισσότερους δήμους 
της χώρας οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και 6-7 μήνες.

Το πρόγραμμα προσφέρει, μέσα από αντίστοιχες δομές στους δήμους, σημαντικές 
υπηρεσίες φροντίδας σε ηλικιωμένους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο «Βοή-
θεια στο Σπίτι», εργάζονται σε όλη τη χώρα περίπου 3.500 άτομα με ετήσιες συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου, χωρίς διακοπή μεταξύ των συμβάσεων. Προσφέρουν βο-
ήθεια σε περίπου 100.000 ηλικιωμένους και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). Οι 
υπάλληλοι του προγράμματος, ανάλογα με την περίπτωση, προσφέρουν νοσηλευτική 
φροντίδα (μέτρηση πίεσης, συνταγογράφηση φαρμάκων, ενέσεις, συνοδεία σε νοσο-
κομεία, ατομική υγιεινή κλπ), καθαριότητα του χώρου (σιδέρωμα, μαγείρεμα, ψώνια, 
συντροφιά κλπ), καταγράφουν και ιεραρχούν τις ανάγκες, καθορίζουν το πρόγραμμα, 
ενημερώνουν τα άτομα για τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται και φροντίζουν 
για τη διεκπεραίωση και κατάθεση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και 
τέλος, παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στο άτομο που βοηθούν. Το «Βοήθεια στο 
Σπίτι», συμβάλει στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης των ηλικιωμένων και ΑμΕΑ, 
γιατί παραμένουν στο φυσικό τους οικείο περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει, σύμ-
φωνα με την ΚΕΔΕ, τεράστια εξοικονόμηση πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην Πάρο, το πρόγραμμα υλοποιείται από δύο υπαλλήλους (νοσηλεύτρια, καθα-
ρίστρια) και από ακόμα ένα άτομο από το ΚΗΦΗ, που βοηθάει εθελοντικά. Ενώ το 
πρόγραμμα προβλέπει κοινωνικό λειτουργό, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει εφικτό, καθώς 
η πρόσληψή του δεν εγκρίθηκε ποτέ από την Περιφέρεια για το Δήμο Πάρου. Από το 
«Βοήθεια στο Σπίτι», εξυπηρετούνται στο νησί μας περίπου 80 άτομα.

Η δύσκολη συνέχεια

Στην παρούσα φάση, το πρόγραμμα λήγει το Σεπτέμβριο 2014. Τα τελευταία χρόνια 
με την κρίση παρατηρείται έλλειψη βασικών υλικών που είναι απαραίτητα για τη σω-
στή λειτουργία του προγράμματος (π.χ. νοσηλευτικό υλικό και αναλώσιμα). 

Από το 2012 έχει ψηφιστεί νόμος αντικατάστασης του προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» με το «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων». Το νέο πρόγραμμα διαχειρίζεται 
το ΙΚΑ και έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες αναλαμβάνουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές έναντι αμοιβής.

Ακόμα, προσπαθούν να προωθήσουν την ιδιωτικοποίηση μέσα από τις λεγόμενες 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). Πέρυσι το υπουργείο εργασί-
ας, πρότεινε τη δημιουργία παρόμοιων επιχειρήσεων. Οι υπάλληλοι θα εμφανίζονται 
πλέον ως ιδιώτες, που θα πουλούν τις υπηρεσίες τους (δηλαδή, επίσημα ιδιωτικο-
ποίηση). 
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Τι είναι οι «ΚΟΙΝΣΕΠ;»

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(ΚΟΙΝΣΕΠ), είναι ουσιαστικά όχημα για εύρεση 
φτηνών εργαζομένων δίχως δικαιώματα, για 
ανακύκλωση της ανεργίας.

Διευκολύνουν την είσοδο ιδιωτών σε κρί-
σιμες υπηρεσίες, απαλλαγή του κράτους από 
την ευθύνη του σε μια σειρά αρμοδιότητες και 
οδηγούν στην ενίσχυση της ανταποδοτικότητας. 
Στις ΚΟΙΝΣΕΠ ωθούνται να συμμετέχουν ως 
«μέτοχοι» χιλιάδες άνεργοι, απολυμένοι, πρώην 
συμβασιούχοι των δήμων και άλλοι, προκειμέ-
νου οι δημοτικές αρχές να συνεχίσουν με λιγό-
τερα χρήματα την παροχή μιας σειράς υποβαθ-
μισμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ εμφανίστηκαν επί κυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ με το ν. 4019/2011 («Νόμος Κατσέλη» 
για «Κοινωνική Οικονομία»). Οι πόροι τους απο-
τελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, 
δωρεές τρίτων, έσοδα από την επιχειρηματι-
κή δραστηριότητά τους, επιχορηγήσεις από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΕ, δι-
εθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ΟΤΑ, καθώς 
και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους. Επίσης, έχουν πρόσβα-
ση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνι-
κής Οικονομίας (συστήνεται με ΚΥΑ βάσει του 
Ν.3912/2011), καθώς επίσης και από το Εθνι-
κό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
(προβλέπεται στο λεγόμενο «αναπτυξιακό» 
νόμο). Σύμφωνα με δημοσιεύματα «[…] όπου 
δοκιμάστηκαν, μειώθηκε παραπέρα η κρατική επιχορήγηση προς τους δήμους και 
απολύθηκε προσωπικό τους, εμπορευματοποιήθηκαν έργα και υπηρεσίες προς τους 
δημότες, μεθοδεύτηκε η απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη να προσφέρει πλή-
ρεις, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στο λαό, που τις έχει ήδη πληρώσει μέσω άμε-
σης και έμμεσης φορολογίας».

Η ανακοίνωση της ΚΔΕΠΑΠ

Την περασμένη εβδομάδα από την ΚΔΕΠΑΠ με τίτλο: «Με σεβασμό στις ανάγκες 
των δημοτών και των εργαζόμενων της Πάρου», εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Σε σαρανταοκτάωρη απεργία και διαδήλωση στην πλατεία Συντάγματος προχώρη-
σαν οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με βασικά αιτήματα την κα-
ταβολή της μισθοδοσίας τους, την διασφάλιση της σταθερής και τακτικής χρηματοδό-
τησης του προγράμματος, την συνέχιση της λειτουργίας του προσφέροντας κοινωνική 
φροντίδα για 12 συνεχόμενα έτη καθώς και αποτροπή της ιδιωτικοποίησης και εμπο-
ρευματοποίησης των υπηρεσιών του μέσου Μ.Κ.Ο ή Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Οι εργαζόμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Πανελλαδικά παραμένουν 
απλήρωτοι για 7 συνεχόμενους μήνες ενώ οι συμβάσεις τους έχουν ανανεωθεί έως 
και τον Σεπτέμβριο του 2014. 

Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π και ο Δήμος Πάρου αναγνωρίζοντας ότι οι δωρεάν παροχές υγείας 
είναι υποχρέωση κάθε πολιτισμένου τόπου που σέβεται τους κατοίκους του και ότι το 
πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι» πρέπει να συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτα, δωρε-
άν, οργανωμένα και συστηματικά τις υπηρεσίες του όχι μόνο στους ηλικιωμένους αλλά 
και στα άτομα με ειδικές ανάγκες έχει καταβάλει έως και σήμερα τα δεδουλευμένα των 
εργαζομένων στο πρόγραμμα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει να καταβληθεί 
στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π από τον Μάρτιο του 2013, η Επιχείρηση χάρη στην ορθή διαχείριση 
των οικονομικών της πόρων έχει προβεί στην εξόφληση της μισθοδοσίας των εργαζο-

μένων για περισσότερο από ένα χρόνο, εξασφα-
λίζοντας έτσι όχι μόνο την παροχή υπηρεσιών σε 
πάνω από 55 εξυπηρετούμενους, αλλά και την 
αποτροπή της εξαθλίωσης των εργαζομένων  
του προγράμματος και των οικογενειών τους. Ο 
πολίτης και οι ανάγκες του αποτελούν την βασι-
κή μας προτεραιότητα».

Τι ισχυρίζεται η Λαϊκή Συσπείρωση

Για το θέμα και την ανακοίνωση της ΚΔΕ-
ΠΑΠ, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, με τίτλο: 
«Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Μια ανακοίνωση με νόη-
μα...», εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Δεν θα αμφισβητήσουμε το περιεχόμενο της 
ανακοίνωσης της Προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ σχε-
τικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και 
τα χρόνια προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει.

Δεν θα αμφισβητήσουμε επίσης τις καλές 
προθέσεις και προσπάθειες της παρούσας δη-
μοτικής αρχής στήριξης των 55 συμπολιτών μας 
και των εργαζομένων στο πρόγραμμα. Όμως θέ-
τουμε ορισμένα ερωτήματα.

- Το ότι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 
από το 2012 έχει αλλάξει και ονομάζεται πλέον 
«Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων», το ότι το 
νέο πρόγραμμα θα το διαχειρίζεται το ΙΚΑ πλέ-
ον και έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμ-
βάσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις ανοίγοντας 
έτσι το δρόμο ιδιωτικοποίησης και εμπορευμα-
τοποίησης αυτών των υπηρεσιών, γι’ αυτά γιατί 
δεν είδαμε κάποια ανακοίνωση;

- Το ότι με το νέο πρόγραμμα πανελλαδικά, αντί να εξυπηρετεί, όπως γίνεται μέχρι 
σήμερα, 100.000 ηλικιωμένους και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) θα φθάσει να 
εξυπηρετεί –σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων στο πρόγραμμα –περίπου 1600 
με 2000 άτομα!!! και αυτό διότι θεσπίζονται διάφορα «κριτήρια» (ηλικιακά, εισοδη-
ματικά, οικογενειακά, κατάσταση υγείας) ένταξης στο πρόγραμμα, για αυτά γιατί δεν 
είδαμε κάποια ανακοίνωση; Κάποια ενημέρωση;

- Οι παραπάνω μειώσεις δεν σημαίνει ότι και ο αριθμός των δικών μας συμπολιτών 
που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα θα μειωθεί δραματικά σε μια περίοδο που 
αντί να υπάρχει αύξηση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών συμβαίνει το αντίθετο; Γι’ 
αυτά δεν έπρεπε να υπάρξει κάποια αντίδραση;

- Γιατί, ενώ οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, κάθε χρόνο, εδώ και χρόνια, κατεβαί-
νουν σε απεργίες τέτοια εποχή διεκδικώντας και απαιτώντας την ανανέωση των συμ-
βάσεών τους, η δημοτική αρχή δεν έδειξε και τα προηγούμενα χρόνια έμπρακτα τη 
συμπαράστασή της με την έκδοση κάποιας ανακοίνωσης; Το 2014 αντιλήφθηκαν ότι 
απεργούν;

- Το ότι από το 2013 το κονδύλιο ανά εξυπηρετούμενο άτομο του προγράμματος μει-
ώθηκε από 2.000 ευρώ σε 1.200 ευρώ το χρόνο, αυτό δεν σημαίνει υποβάθμιση 
των υπηρεσιών; Και αυτό πως και διέφυγε της προσοχής της δημοτικής αρχής που 
τόσο νοιάζεται για τις ανάγκες του πολίτη και δεν εξέδωσε κάποια ανακοίνωση;

Προς τι λοιπόν αυτή η επιλεκτική και προεκλογικά «ευαίσθητη» ανακοίνωση 
της ΚΔΕΠΑΠ (και όχι της δημοτικής αρχής) ότι ο πολίτης και οι ανάγκες του 
αποτελούν βασική της προτεραιότητα; Βασική της προτεραιότητα για τα αυτο-
νόητα;

Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούσαν και δεν αποτελούν βασική προτεραιότητα της 
δημοτικής αρχής; Περιμένουμε την απάντηση στα ερωτήματα.

Ο προεκλογικός δρόμος είναι ολισθηρός και η οδήγησή του θέλει προσοχή, μέτρο 
και δεξιοτεχνία».

Πρώτο Θέμα
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Περί αποχής από 
τις εκλογές

Στο προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας, δημοσιεύσαμε 
άρθρο του κ. Γουρδούκη, με τις 
απόψεις του περί αποχής από 
τις ερχόμενες εκλογές. Από-
ψεις, που έχει ως πρόταση και 
μία μερίδα μελών του Συντονι-
στικού.

Άποψή μου είναι, ότι αν η 
αποχή έλυνε προβλήματα, τότε στην Αμερική, όπου 
οι πρόεδροι εκλέγονται με τις μισές ψήφους του μι-
σού εκλογικού σώματος, ο λαός θα ζούσε εδώ και 
δεκαετίες σε παράδεισο.

Ακόμα, αν αποχή εμπόδιζε τη λήψη αντιλαϊκών μέ-
τρων, τότε το 48,5% της αποχής στις ευρωεκλογές 
του 2009 θα είχε εμποδίσει την ΕΕ να πάει τα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 για τους άντρες και 
στα 65 για τις γυναίκες. Το αυτί όμως της Κομισιόν, 
καθόλου δεν ίδρωσε… Επίσης, αν η αποχή εμπόδιζε 
τη λήψη βάρβαρων μέτρων, τότε το 30% της απο-
χής στις προηγούμενες εθνικές εκλογές του 2012, 
θα είχε εμποδίσει την συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 
να μας οδηγήσει στην εξαθλίωση, στην ανεργία 
και την ανασφάλεια. Πόσο λοιπόν πείραξε η αποχή 
τους τραπεζίτες, που εδώ και 4 χρόνια θησαυρί-
ζουν; Πόσο προβληματίστηκαν με την αποχή οι 500 
οικογένειες των βιομηχάνων με καθαρά κέρδη 15 
δις. ευρώ, που πιέζουν για μισθούς των 400 και 500 
ευρώ; Πόσο ενόχλησε τους εφοπλιστές η αποχή, 
όταν έχουν στομώσει από τις επιδοτήσεις από τις 
νόμιμες και συνεχείς φοροαπαλλαγές; Πόσο αυτή η 
μορφή της «προοδευτικής» διαμαρτυρίας, εμποδί-
ζει τα κόμματα του συστήματος να ερμηνεύουν την 
αποχή κατά το δοκούν και την επαύριον των εκλο-
γών να υποστηρίξουν ότι ο κόσμος μας ψήφισε, ότι 
έχουμε τη δεδηλωμένη, κλπ;

Τέλος, αν η αποχή από τις εκλογές, σύμφωνα με 
τους «εγκέφαλους» της πρότασης, αποτελεί το κλει-
δί για να λυθούν τα προβλήματα υγείας, γιατί δεν 
ενημερώνουν οι καλοί συμπολίτες μας και τους ανά 
την επικράτεια «προοδευτικούς» ομοϊδεάτες τους 
να την υιοθετήσουν για να ξεμπερδεύουμε; Οι ίδιοι 
δεν υποστηρίζουν άλλωστε – και σωστά – ότι τα ζη-
τήματα υγείας είναι πρόβλημα πανελλαδικό και όχι 
τοπικό;

Οι ώρες είναι κρίσιμες. Δεν είναι ώρα για λόγια, 
λόγια, λόγια... Αγνοήστε αυτούς που λένε ότι η απο-
χή εκφράζει αντίσταση!

Η αποχή είναι βούτυρο στο ψωμί της συγκυβέρ-
νησης και στο εγχώριο πολιτικό κατεστημένο, του 
ΣΕΒ, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών. Η απο-
χή δεν τους τιμωρεί. Τους ξελασπώνει. Τρίβουν τα 
χέρια τους... Η αποχή είναι κτύπημα στο συμφέρον 
της κάθε λαϊκής οικογένειας. Πρέπει κάθε Παριανός 
να αντισταθεί στην ισοπέδωση. Να μην θεωρούν ότι 
τα πράγματα έχουν πάρει μια αμετάκλητη και «μοι-
ραία» τροπή, αλλά να συναντηθούν με το αίτημα της 
οργανωμένης αντίδρασης, της ανυπακοής και της 
απειθαρχίας. Να μην αφήσει κανείς τη δύναμή του 
να μετατραπεί σε μπούμερανγκ εναντίον του, «ψηφί-
ζοντας» διά της απουσίας και της σιωπής. Στις κάλ-
πες πρέπει να βρεθούμε ΟΛΟΙ!

Εκεί, να καταδικάσουμε αυτούς που μας θέλουν 
απογοητευμένους, μοιρολάτρες και με σκυμμένο το 
κεφάλι. Να καταδικάσουμε αυτούς που απαρτίζουν 
την συγκυβέρνηση, σε αντίθεση με τους «προοδευ-
τικούς της «αριστεράς» στην Πάρο, που τώρα ξεχά-
σανε τι έλεγαν πριν λίγο καιρό: «οι εκλογές δεν είναι 
το παν». Και όλα αυτά, διότι, οι εκλογές αποτελούν 
άλλη μια πολιτική μάχη, που πρέπει να τη δώσουμε 
δυνατά και αποφασιστικά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Η Αμφισβήτησις (3)
Πολλοί σύγχρονοι φιλόσοφοι αναφέρουν ότι, η γλύ-

κα  του μελιού είναι απόλυτη γι’ αυτόν που την νιώθει 
– όπως και η γλύκα του έρωτα  Αν νοσταλγούμε το 
απόλυτο, ας το αναζητήσουμε εκεί που πραγματικά 
υπάρχει και όχι στους ανακυκλωμένους πολιτικάντη-
δες ή κομματικούς σχηματισμούς: στα υποκειμενικά 
δεδομένα της εμπειρίας μας.

Επικαλούμαι τα παρακάτω συμπεράσματα από δη-
μοσιευμένα κείμενα του Ν. Δήμου, για την Αμφισβή-
τηση: (…) η Αμφισβήτηση, δεν είναι απόλυτη και η κα-
ταναγκαστική τάση για απόρριψη των πάντων. (Αυτή  
μπορεί  να είναι μία αρρωστημένη της μορφή). Αμφι-
σβήτηση είναι η έκφραση του ελεύθερου, του ζωντα-
νού, του ανοικτού πνεύματος που δε δέχεται τίποτα 
ως δεδομένο, απόλυτο, τελεσίδικο – αλλά κρίνει, εξε-
τάζει, αναθεωρεί, ελέγχει διαρκώς και δεν επαναπαύ-
εται σε δόγματα. Η αμφιβολία είναι πράγμα σωτήριο. 
Όπως έγραψε ο ποιητής Ε. Fried: «Μην αμφιβάλλεις 
/ γι αυτόν που σου λέει / πως φοβάται – να φοβάσαι 
όμως / αυτόν που σου λέει / πως δεν αμφιβάλλει». 
Ούτε μας χρειάζονται απόλυτες ηθικές αξίες. Ο ορθός 
λόγος μπορεί να οδηγήσει σε κώδικες συμπεριφοράς 
που να βασίζονται στο σεβασμό της ελευθερίας και της 
αξιοπρέπειας του άλλου. Και οι οποίοι θα διαφοροποι-
ούνται όταν αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες. (Κάτι 
που ήταν αμαρτία -σαν τον ελεύθερο έρωτα- σήμερα 
είναι δικαίωμα, κάτι που ήταν κάποτε φυσικό -σαν την 
δουλεία- σήμερα είναι έγκλημα).

Προσωπικά και βιωματικά, δεν υπέπεσα στην παγί-
δα της απολυτότητας απλά πίστεψα στην «ειλικρίνεια» 
των ανθρώπων, η οποία μου ενέπνευσε την λογική 
της αμφισβήτησης. Και για τον λόγο αυτό αμφισβητώ 
τα 40 χρόνια της «Ηθικής» μεταπολίτευσης από τους 
διαχρονικά παγιωμένους τοπικούς άρχοντες που ήταν 
αγκιστρωμένοι στις εκάστοτε κομματικές αγκυλώσεις 
του διπολισμού των προσωπικών ρουσφετιών της θε-
ωρίας του Γκρέουζα, μέχρι τους εκάστοτε κυβερνώ-

ντες της Ελληνικής επικράτειας. Θε-
ωρώ και πιστεύω ότι υποχρέωση της 
Παριανής κοινωνίας είναι, τον συνδυ-
ασμό που θα διεκδικήσει την καρέκλα 
της διοίκησης του Δήμου, να μην τον 
αναζητήσει στα παρωχημένα κομμα-
τικά καλάθια που ξεπουλιούνται και 
διαφθείρονται και καταπατούνται, οι 
αξίες, οι αρχές και τα δικαιώματα της 
δημοκρατίας, της ιδιοκτησίας και της 
αυτοδιάθεσης λαών και εθνών. Η αναζήτηση κατάρ-
τισης του κατάλληλου συνδυασμού, να μην πραγμα-
τοποιηθεί σε μεταλλαγμένα φθαρτά, σαθρά υλικά με 
το μανδύα της αποστασιοποίησης των παρελθόντων 
κακοδιαχειρισμένων πεπραχθέντων. Η αναζήτηση 
να εμπνέει εμπιστοσύνη, να αφουγκρασθεί, να μελε-
τήσει-σχεδιάσει-στοχοθετήσει τις ανάγκες όλης της 
Παριανής κοινωνίας και όχι να εξυπηρετήσει μεμο-
νωμένα οικογενειακά συμφέροντα με ψηφαλάκια που 
καθορίζουν την εφήμερη εξουσία λησμονώντας τα 
όσα παρελθόντα.

Εν κατακλείδι, η βιωμένη εμπειρία των ψηφοφόρων 
(που δεν διακατέχεται από την λήθη) να μετουσιωθεί 
σε πυξίδα και προοπτική ζωής και ευημερίας για το 
αύριο και επόμενων Παριανών γενεών. Ο συνδυα-
σμός που θα συμμετάσχει στις επικείμενες εκλογές 
επιβάλλεται να είναι στοχευμένος στην Παριανή αει-
φορία σε όλες τις Παριανές εκδηλώσεις και δραστηρι-
ότητες, ανεξαρτήτου εποχικότητας, διότι η Πάρος είχε, 
έχει και θα έχει ζωή το Φθινόπωρο, το Χειμώνα και 
την Άνοιξη…

Τέλος, όταν κυριαρχεί η κουτοπονηριά, η ανειλι-
κρίνεια, η μη ομονόησις μεταξύ των μελών μιας οι-
κογένειας, τότε επεμβαίνουν οι προστάτιδες δυνάμεις 
(καλοθελητάδες) και καρπώνονται τα καλούδια του 
νοικοκύρη και την ιδιοκτησία του και γίνονται όλοι 
δουλοπάροικοι στο σπίτι τους! Ελπίζω να λέει κάτι 
αυτό, τόσο σε επίπεδο μικροκοινωνικό όσο και μα-
κροκοινωνικό. 

ΓΙΏΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ

Πασχαλινό ωράριο
Το Πασχαλινό ωράριο έχει ως εξής:

Παρασκευή 11/4: 08.00-21.00
Σάββατο 12/4: 08.00-21.00
Κυριακή 13/4: 10.00-14:00
Μ. Δευτέρα: 14/4: 08.00-21.00

Μ. Τρίτη 15/4: 08.00-21.00
Μ. Τετάρτη 16/4: 08.00-21.00
Π. Πέμπτη 17/4: 08.00-21.00
Μ. Παρασκευή 18/4: 13.00-20.00
Μ. Σάββατο 19/4: 09.00-20.00
Κυριακή του Πάσχα 20/4: ΑΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα του Πάσχα 21/4: ΑΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
Τρίτη του Πάσχα 22/4: Εφαρμογή θερινού ωραρίου. 



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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 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

ΑΛΥΚΗ, πωλείται αγρο-
τεµάχιο, 4,6 στρεµµάτων, 
πανοραµική θέα, πρό-
σβαση µε ασφαλτόδροµο,  
περίπου 500 µ. από την πα-
ραλία. Τηλ.: 6976407948, 

6985963626

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 (5 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 

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

parking. Τηλ.: 6932447962

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  

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 40 τµ, σαλονοκου-
ζίνα, ένα υπνοδωµάτιο, 
µε αυτονοµία ∆ΕΗ και νε-
ρό. Εύκολο parking. Τηλ.: 
2284022881 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

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

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

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

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ», στην Χρυσή 
Ακτή, ζητά συντηρητή (η-
λεκτρολογικές γνώσεις 
επιθυµητές) και  καµα-
ριέρες µε προϋπηρεσία. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
info@poseidon-paros.gr ή 
στο φαξ 2106232082 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α και 
ΜΠΑΡΜΑΝ ζητούνται, α-
πό το “Thalassamou” στην 
Πίσω Αλυκή. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις, η αντί-
στοιχη προϋπηρεσία και 

η πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 
6972297557 

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 

Μικρές αγγελίες

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 11 Απριλίου 2014

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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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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

18-3-2014
     

  Αρ. Πρωτ. 23074 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης 
ακινήτου για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ 2 Πάρου.

Το κτίριο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  
Το κτίριο να έχει επιφάνεια 130 τμ περίπου για χώρο 

κύριας χρήσης και 50 τμ περίπου για αποθηκευτικό 
χώρο. 

Να βρίσκεται κατά προτίμηση σε ισόγειο χώρο, κε-
ντρικό και 

Να έχει εύκολη πρόσβαση για το κοινό και τα ΑΜΕΑ. 
Να βρίσκεται στην Παροικία. 

Οι χώροι κύριας χρήσης στους οποίους 
προσμετρώνται και οι χώροι υγιεινής μπορεί να 
ευρίσκονται σε ισόγειο ή όροφο ή και ένα τμήμα τους σε 
πατάρι εφόσον το καθαρό ύψος του παταριού δεν είναι 
μικρότερο των 2,40 μέτρων. 

Θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων όλη η 
επιφάνεια των κυρίων χώρων ή ένα μέρος αυτής 
ευρίσκεται στη στάθμη του ισογείου καθώς επίσης και τα 
ακίνητα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, 
έχουν καλή ποιότητα κατασκευής, διαθέτουν ανεξάρτητη 
θέρμανση, κλιματισμό, θερμομόνωση, ανελκυστήρα και 
καλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι προσφερόμενοι χώροι 
των ισογείων θα έχουν πολεοδομική άδεια για χρήση 
καταστήματος και οι χώροι των ορόφων θα έχουν 
πολεοδομική άδεια τουλάχιστον για χρήση γραφείου. 
Τα προσφερόμενα ακίνητα να έχουν άνετη πρόσβαση 
για το κοινό, να διαθέτουν ράμπες και κατάλληλους 
ανελκυστήρες για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και να διαθέτουν 
χώρους υγιεινής για τα άτομα αυτά. Εάν δεν υπάρχουν 
ανελκυστήρες ή ράμπες ή W.C. (για ΑΜΕΑ), να υπάρχει 
τουλάχιστον νόμιμη δυνατότητα κατασκευή των.  Επίσης 

θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων η στατική μελέτη 
έγινε σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του Ελληνικού 
Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) του 2000 και όπως 
αυτός έχει συμπληρωθεί. Σε περίπτωση προσφοράς 
κτιρίου που δεν διαθέτει οικοδομική άδεια θα πρέπει ο 
μειοδότης να προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής 
ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση δυο Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική 
επάρκεια του κτιρίου και τα κινητά φορτία για τα οποία 
έχει υπολογιστεί αυτό. 

Στις μικτές επιφάνειες των χώρων κύριας χρήσης ή 
των αποθηκευτικών προσμετρώνται μόνο οι εξωτερικοί 
τοίχοι ή το ήμισυ των τοίχων που συνορεύουν με άλλες 
ιδιοκτησίες και σε καμία περίπτωση δεν προσμετρώνται 
οι κοινόχρηστοι χώροι, τα κλιμακοστάσια που 
εξυπηρετούν και άλλες ιδιοκτησίες, οι επιφάνειες των 
ανελκυστήρων ή άλλες επιφάνειες των οποίων η χρήση 
δεν ανήκει αποκλειστικά στο προσφερόμενο ακίνητο. 

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι για εννέα (9) χρόνια. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 29-04-
2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μμ, στα γραφεία της 
Διοίκησης (Εθνικής Αντίστασης 8 – Τράχωνες).  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Δ/
νση Προμηθειών – Τμήμα Στέγασης τηλ.: 210-9989594- 
9989444, fax: 210-9989589.

Σχετικά έντυπα για την συμπλήρωση προσφορών 
χορηγούνται από το ΚΠΑ 2 Πάρου: 

Δ/νση Παροικία Πάρου – Πάρος , Τηλ.: 2284023171, 
καθώς και από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του 
Οργανισμού Εθν. Αντίστασης 8 – Τράχωνες  Γραφ. 231 
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 π.μ μέχρι 15.00 μ.μ. 

Οι προσφορές (οικονομική σε σφραγισμένο 
φάκελο και τεχνική σε σφραγισμένο φάκελο επίσης) 
μπορεί να κατατεθούν α) στη Διοίκηση του Οργανισμού 
στη Δ/νση Προμηθειών Τμήμα Στέγασης μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός 
και β) στην Επιτροπή Στέγασης την ώρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.

Πληροφορίες επίσης παρέχονται και από το Τμήμα 
Στέγασης της Διοίκησης του Οργανισμού Γραφείο 231, 
τηλ. 210-9989594- 9989444, fax: 9989589. 

ΑΘΗΝΑ 14-03-2014
Από τη Διοίκηση του Οργανισμού 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΤΥΛ. ΚΛΑΔΗΣ 

«Let’s do it» στην Αντίπαρο
Στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προ-
γράμματος του 
Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 
«Εβδομάδα Εθελο-
ντισμού Let’s do it 
GREECE 2014», την 
πρώτη εβδομάδα του 
Απριλίου, το δημοτικό 
σχολείο Αντιπάρου, 
συμμετείχε ενεργά με 
τις παρακάτω δράσεις:

- Διαμόρφωση της 
σχολικής αυλής και 
των τάξεων με φύτευ-
ση δέντρων, λουλουδιών και λαχανικών

- Οργάνωση εθελοντικού καθαρισμού της αυλής και των τάξεων
Σύμφωνα με την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολικού συγκροτήματος: «[…] Μια 

μέρα ξεχωριστή για το σχολείο μας, καθώς οι μαθητές προσήλθαν οπλισμένοι με πολ-
λή όρεξη για δημιουργία, κρατώντας στα χέρια τους εργαλεία κηπουρικής αντί για τις 
σχολικές τους τσάντες! 

Στόχος της θέσπισης της εβδομάδας εθελοντισμού «Lets do it Greece» στα σχολεία 
είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των μαθητών 
καθώς και η υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης απέναντι σε θέματα που αφορούν στο σε-
βασμό του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του σχολικού περιβάλλοντος, όπου περνούν το 
περισσότερο χρόνο της ημέρας τους.

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς για την προσφορά των φυτών για την διαμόρφωση 
της αυλής μας, το φυτώριο της κ. Μαριάννου Γαρυφαλιάς για την διάθεση ενός μεγά-
λου αριθμού λουλουδιών και δενδρυλλίων, καθώς και τις μαμάδες για την εθελοντική 
συνεισφορά τους».
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με το φακό
 της 

Τα κορίτσια
της Μάρπησσας

Η ομάδα κορασίδων του Μαρπησσαϊκού, κατέ-
κτησε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα καλαθο-
σφαίρισης Κυκλάδων.

Στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος κέρ-
δισε 36-32 τον Πανναξιακό. Η Μάρπησσα αγωνί-
στηκε με τις: Τσιγώνια Δ., Τσιγώνια Χ., Δαμουλάκη, 
Τζιώτη, Αγούρου, Κυπραίου, Φραντζή 2, Καπού-
τσου 24, Τσιγώνια Μ., και Λαουράκη 10.
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Εκτός του τελικού εφήβων του πρωταθλήματος της Ένωσης Σωματείων Καλαθό-
σφαιρας (ΕΣΚΚ), έμεινε ο ΑΟΠ, στο fi nal four εφήβων που διεξήχθη το περασμένο 
Σαββατοκύριακο στη Σύρο.

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, ηττήθηκε από τον ΑΟ Ερμούπολης με 65-49 στα ημι-
τελικά της διοργάνωσης, ενώ στον άλλο αγώνα ο Πανναξιακός, κέρδισε τον Περιστε-
ριώνα Τήνου, με 71-53.

Στον τελικό, η Συριανή ομάδα κέρδισε τον Πανναξιακό με 67-58 και στέφτηκε πρω-
ταθλήτρια Κυκλάδων.

Σχόλιο
Ο ΑΟΠ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δείχνει πως το τμήμα μπάσκετ που δημι-

ούργησε πέρσι πάει από το καλό στο καλύτερο.
Πέρσι οι παίδες του –στην πρώτη εμφάνισή τους- πήραν το πρωτάθλημα και είχαν 

καλές συμμετοχές στη συνέχεια στους αγώνες του πανελληνίου πρωταθλήματος. 
Αυτή, είναι η μία πλευρά, η ευχάριστη. Πέρα όμως απ’ όλα αυτά υπάρχει και μία 
άλλη μεγάλη αλήθεια για τα Παριανόπουλα που ασχολούνται με αθλήματα, που παί-
ζονται σε κλειστά γυμναστήρια. Το πρόβλημα με την έλλειψη κλειστού γυμναστηρίου 
στο νησί μας είναι γνωστό. Δεν θα προσθέσουμε κάτι αν ξαναγράψουμε στη Φ.τΠ. το 
πρόβλημα. Αφήστε, που η εφημερίδα μας κινδυνεύει να χαρακτηριστεί «γραφική» 
γράφοντας και ξαναγράφοντας για το παραπάνω πρόβλημα.

Η Πάρος, έχει μεγάλα προβλήματα στους αθλητικούς χώρους. Οι αθλητικές υπο-
δομές στο νησί αντιμετωπίζονται περίπου ως «παραχώρηση» προς τη νεολαία… Την 
περασμένη Δευτέρα (7/4/2014) συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο τα θέματα 
αθλητικών εγκαταστάσεων, που έθεσε ο ΑΟΠ. Σημειώνουμε, ότι ο ΑΟΠ απασχολεί 
100 παιδιά περίπου στο μπάσκετ και άλλα 60 στο βόλεϊ. Αυτά τα παιδιά, τους χειμε-
ρινούς μήνες –που υπάρχει και η δραστηριότητα του πρωταθλήματος Κυκλάδων-, 
προπονούνται κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες και σε εντελώς ακατάλληλους 
χώρους. Προπονούνται μικρά παιδιά κάτω από βροχή. Προπονούνται σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ! 

Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μία γειτονιά, η οποία λόγω του μπάσκετ, μπήκε 
στον αθλητικό χάρτη. Είδα –αν και προσωπικά ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο- πολύ 
μεγάλους αθλητές στον Ιωνικό Νικαίας, να ανδρώνονται σε ακατάλληλα ανοιχτά γή-
πεδα. Είδα αθλητές (Π. Γιαννάκης), να κερδίζουν τα πάντα με τις ομάδες που έπαιξαν, 

αλλά είδα και πολύ μεγάλους αθλητές (Κ. Αλεξανδρίδης), στην ίδια γειτονιά, να φθά-
νουν στη βρύση, αλλά ποτέ να μην πίνουν νερό (μόνο συμμετοχές στην Α’ Εθνική 
και στο κύπελλο Κόρατς). Είδα το θαύμα της φύσης (Ν. Οικονόμου) να κάνει «όργια» 
σε μικρή ηλικία, αλλά πάνω στο «πικ» της καριέρας του –μετά τον Παναθηναϊκό- να 
χάνεται. Είδα πλέι μέικερ (Φ. Κατσικάρης), που «χάζευες» όταν τους έβλεπες, είδα 
«χαιράδες» (Χατζησμάλης), που σκόραραν με σουτ έξω από το γήπεδο, είδα, είδα, 
είδα. Ήταν βλέπετε μπασκετομάνα πάντα η Κοκκινιά… Τα περισσότερα απ’ αυτά τα 
παιδιά δεν μπόρεσαν να φθάσουν έως την Εθνική Ελλάδος ή να πανηγυρίσουν πρω-
ταθλήματα. Χάθηκαν… Γιατί; Πολύ απλά. Είχαν «φάει» τα πόδια τους στα ανοιχτά γή-
πεδα. Μηνίσκοι, εγχειρήσεις, κόντρα εγχειρήσεις κλπ. Όλα αυτά όμως στις δεκαετίες 
του ’70 και το ’80. Σήμερα όμως, στον 21ο αιώνα, όλα αυτά πίστευα ότι δε θα υπήρχαν. 
Μόνο, που υπάρχουν εν Παρία Γη. Σήμερα, τα παιδιά στην Παροικιά, δεν έχουν καν 
ανοιχτό γήπεδο (σωστό), για προπόνηση. Το γήπεδο του Λυκείου –στη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου- χαρακτηρίστηκε «άκρως επικίνδυνο», ενώ του γήπεδο 
του δημοτικού σχολείου «πολύ επικίνδυνο». Σε ό,τι αφορά το γήπεδο του ΕΠΑΛ είναι 
αυτή την εποχή άνευ αντικρίσματος, αφού οι προβολείς που έχει είναι προς επισκευή.

Στην Πάρο, έχουμε την ευτυχία να ζει ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολί-
στες που έχει βγάλει η Ευρώπη. Αν λέω, αν, η Πάρος, είχε ένα σωστό κλειστό γυμνα-
στήριο και η πιτσιρικαρία του νησιού «έκλεβε» ένα κάτι απ’ αυτά που θα τους έδειχνε 
από το ταλέντο του ο Φάνης Χριστοδούλου, τότε να είσαστε όλοι σίγουροι πως τα 
Παριανόπουλα, αν μη τι άλλο, θα μάθαιναν πολλά απ’ ένα άθλημα που μπορεί να τα 
βοηθήσει στη ζωή τους. Όχι απαραίτητα για να γίνουν μεγάλοι αθλητές, αλλά για να 
γίνουν σωστοί πολίτες.

Σήμερα, στην Πάρο –που θέλουμε κλειστό γυμναστήριο- από χθες… δεν είμαστε 
άξιοι ούτε για να έχουμε ένα σωστό ανοιχτό γήπεδο. Έχουμε τρία ανοιχτά γήπεδα 
μπάσκετ στην Παροικιά, που και τα τρία έχουν μπασκέτες σε λάθος ύψος, έχουν πολύ 
κοντά στον αγωνιστικό χώρο πεζούλες, έχουν λάθος διαστάσεις. (Αλήθεια, όταν γίνε-
ται παραλαβή έργων ποιος τα ελέγχει;).

Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων, ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Όποιος δεν μπο-
ρεί να κατανοήσει τα παραπάνω, τουλάχιστον, ας μη θέλει να επιβάλλει την άποψή 
του και στους υπόλοιπους…

Δ.Μ.Μ.

Συνέλευση
Νηρέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ, συ-
γκαλεί την τακτική γενική συνέλευση των μελών 
του, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Απρι-
λίου 2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου στη Νά-
ουσα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1) Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
2) Συζήτηση για την εκλογική διαδικασία
3) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρε-

σίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με τον πρόεδρο του συλλόγου, κ. Τριπο-
λιτσιώτη Σταύρο, στα τηλέφωνα 22840 51795 και 
6976 688939 και τον κ. Ρούσσο Κωνσταντίνο 22840 
51999 και 6947 301526 μέχρι σήμερα Παρασκευή 
11 Απριλίου. 

Τελικοί στις υποδομές
Ξεκίνησε χθες στην Άνδρο, το fi nal four του πρωταθλήματος 

Νέων της ΕΠΣ Κυκλάδων –με τη συμμετοχή του ΑΟΠ- από την 
Πάρο. ΟΙ άλλοι τρεις αντίπαλοι της ομάδας μας είναι ο ΠΑΣ Νά-
ξου, ο Αστέρας Κορθίου και ο Αίας Σύρου.

Ακόμα, σήμερα (11/4), ξεκινάει στο δημοτικό στάδιο Παροικι-
άς και η τελική φάση του πρωταθλήματος παίδων.

Συγκεκριμένα, στις 5 το απόγευμα, ο ΑΟΠ, αντιμετωπίζει στον 
τελικό τον Πύργο Σαντορίνης, ενώ στις 7 το απόγευμα, θα ακο-
λουθήσει ο άλλος ημιτελικός μεταξύ Σύρος 2002 και ΠΑΣ Νά-
ξου. Ο τελικός θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο, στις 7 το απόγευμα.

Ατύχησε ο ΑΟΠ



διάγνωση
Στη Νάουσα της Πάρου δηµιουργήθηκε και ξεκινά τη λειτουργία του ένα πρότυπο πολυιατρείο για τα έως τώρα 

δεδοµένα στο νησί µας, πολυιατρείο στον τοµέα της πρωτοβάθµιας  φροντίδας υγείας. Ο σύγχρονος ιατρικός 

εξοπλισµός µε µηχανήµατα υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας και το άριστο επιστηµονικά καταρτισµένο και 

εξειδικευµένο προσωπικό αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που διευρύνουν το επίπεδο των παρεχόµενων ιατρικών 

υπηρεσιών σε  Πάρο, Αντίπαρο αλλά και στα γειτονικά νησιά.

Οι κάτοικοι των νησιών µας αλλά  και οι χιλιάδες  επισκέπτες  µας  µπορούν  πλέον να υπολογίζουν στις νέες 

αυτές υπηρεσίες και να αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα.

Τα άρτια εξοπλισµένα διαγνωστικά εργαστήρια πτα οποία θα λειτουργούν είναι: 

» Αξονικής τοµογραφίας » Μικροβιολογικό

» Μαστογραφίας » Ανοσολογικό  

» Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας » Βιοχηµικό - Ορµονολογικό 

» Κεφαλοµετρικής » Καρδιολογίας

» Ακτινολογικό » Νευροφυσιολογικό

» Πανοραµικής » Ηλεκτροµυογραφηµάτων

» Υπερήχων – triplex  

Επιπλέον µε την οργανωµένη και σταθερή συνεργασία µε εξειδικευµένους γιατρούς ειδικοτήτων: γενικής 

παθολογίας, ενδοκρινολογίας, γυναικολογίας, ουρολογίας, παιδιατρικής, αλλεργιολογίας, νευρολογικής 

νευροφυσιολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, µυοσκελετικού πόνου, πνευµονολογίας, ολιστικής.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | fax: 22840 55350 | info@diagnosiparou.gr

πρόληψη | διάγνωση | ιατρική φροντίδα | έκτακτη ανάγκη

Με την ΔΙΑΓΝΩΣΗ παρέχονται υψηλής ποιότητας

υπηρεσίες υγείας στην Πάρο και στα γύρω νησιά


