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Αυτά είναι. Σας χάσαμε με τις διακοπές του Πά-
σχα και μας λείψατε πολύ. Και εκεί, που όλοι νο-
μίζαμε πως μπαίνουμε στη θερινή σεζόν και τα 
πολιτικά πάθη πηγαίνουν για ηλιοθεραπεία, αίφνης 
έσκασε η υπόθεση με την αίτηση ανατροπής της 
κανονιστικής απόφασης για τη φόρτωση αμμοχά-
λικων στο λιμάνι της Παροικιάς και ζήσαμε όλοι 
στιγμές απείρου κάλλους στη συνεδρίαση του το-
πικού Παροικιάς την περασμένη Δευτέρα! 

Δ.Μ.Μ.

Το κλου της συνεδρίασης 
(ή καλύτερα ένα από τα 
κλου) ήταν η αντιπαράθεση 
Κ. Μπιζά και Μ. Καλακώνα. 
Μάχη σας λέω έγινε. Και 
ενώ το άρχισαν με πολιτι-
κά επιχειρήματα το θέμα, 
για το εμπορικό λιμάνι, 
στη συνέχεια ξεχάστηκαν. 
«Άσε μας ρε Κώστα», να 
λέει ο Μηνάς, «τι μας λες 
βρε Μηνά» να απαντάει ο 
Κώστας. Μάλιστα κυρίες 
και κύριοι. Εγώ το καταχάρηκα το θέμα. Έλληνες 
και Παριανοί είμαστε βρε παιδιά. Ή κάνουμε συζή-
τηση και βγάζουμε τα πάθη μας όπως είναι ή γινό-
μαστε ξενέρωτοι.

Δ.Μ.Μ.

Ο Μηνάς λοιπόν, σε κάποια στιγμή έφυγε από την 
αίθουσα για να πάει να φέρει νέα στοιχεία. Κάπου 
όμως έξω, στον προθάλαμο, έπιασε κουβέντα με 
άλλους θαμώνες της συνεδρίασης και ξεχάστηκε. 
«Βρε που είναι ο Μηνάς, που είναι;» έλεγαν όλοι. Ε, 
μπουρ-μπουρ ο Μηνάς, καθόταν και επί ώρες στην 
καρέκλα, ξαφνικά του ήρθε και η φυσική του ανά-
γκη. Λίγο ακόμα και θα τον έψαχναν και στην του-
αλέτα. Αμ δεν ήξερες βρε φίλε Μηνά, δεν ρώταγες 
και εσύ. Τι σου ήρθε να ανακατευθείς με τα κοινά. 
Τι το πέρασες; ΕΟΔ Κυκλάδων, πάμε στη φωτιά στο 
βουνό και «καθαρίζουμε» στο πιτς φυτίλι. 

Δ.Μ.Μ.

Ο έτερος φίλος Κ. Μπιζάς, γκάζωσε στη συνε-
δρίαση και σε πολλά πράγματα είχε δίκιο. Τελικά, 
αυτό που έχω διαπιστώσει τόσα χρόνια που πα-
ρακολουθώ τον Μπιζά σε δημόσιες συζητήσεις 
είναι πως πρέπει να νευριάσει για να βγάλει πο-
λιτικό ζουμί. Όταν τον βλέπω μ’ αυτή την ευγένειά 
του και τα «σας» και τα «εσείς», μου θυμίζει πέν-
θιμο εμβατήριο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού. 
Γκάζωσε τον Κώστα και να δεις μετά τι ωραία τα 
σπικάρει. Την προηγούμενη φορά που τα είχε πά-
ρει πάλι, ήταν σε δημόσια συνάντηση για το θέμα 

των σχολικών αιθουσών της Πάρου. Ποιος είχε δει 
τότε τον Μπιζά και δεν φοβήθηκε. Ειδικά οι Νεοδη-
μοκράτες βουλευτές της περιόδου εκείνης. Μόνο, 
που ο Μπιζάς τα παίρνει στο κρανίο κάθε 10ετία. 
Σαν πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού, ένα πράγ-
μα δηλαδή, τον Αλαφούζο μου μέσα!

Δ.Μ.Μ.

Ωραίοι πάντως και οι «έμπειροι» της «Ενότητας». 
Άφησαν μόνο του το Μηνά και την έκαναν με ελα-
φρά πηδηματάκια. Μόνο όταν έχει θέματα ακίνδυ-

να και για διαλέξεις το 
τοπικό Παροικιάς, πη-
γαίνουν τρεις-τρεις για 
να δείξουν το μπόι τους 
και τις γνώσεις τους. 
Μόλις πλάκωσε  στην 
αίθουσα η μισή Παροι-
κιά είχαν δουλειές όλοι 
τους… Απίστευτοι… Με 
το Μηνά μόνο του πήγαν 
να βγάλουν την υπόθε-
ση.

Δ.Μ.Μ.

Άσχετο: θα τρίζουν τα κόκαλα του μακαρίτη 
παππούλη Αμβρόσιου με κάποιους αυλοκόλακες 
πέριξ του Προσκυνήματος. Εν όσω ζούσε έκαναν 
μετάνοιες από το λιμάνι όταν τον έβλεπαν τον παπ-
πούλη. Μετά την κοίμησή του ανακάλυψαν πως 
δεν τα είχε κάνει καλά με την υπόθεση της λιτανεί-
ας του 15Αύγουστου… Ευτυχώς, που ο Μητροπο-
λίτης Παροναξίας, Καλλίνικος, δεν τους έδωσε και 
τόσο σημασία και η παρέμβασή του για την αλλαγή 
της ώρας λιτανείας της εικόνας και ο τρόπος που 
τα είπε έδωσαν κύρος για την ουσία της υπόθεσης 
και δεν άναψαν φωτιές, που δεν ήθελε και πολύ να 
ανάψουν. Η παραπολιτική μας στήλη που ουδέπο-
τε έχει συναντήσει τον Μητροπολίτη Παροναξίας, 
δηλώνει γοητευμένη από την Ορθόδοξη στάση του.

Δ.Μ.Μ.

Και μιας και πιάσαμε στη στήλη μας και τον Καλ-
λίνικο (τι άλλο θα  κάνουμε ακόμα, για να δικαιο-
λογήσουμε την εργασία μας), να γράψουμε πως ο 
συγκεκριμένος Μητροπολίτης, δεν είναι του φαί-
νεσθε, αλλά της ουσίας. Γίνονται δεκάδες πράγμα-
τα, δίχως ποτέ να ακούγονται και η βοήθειά του 
–και του Ιερού Προσκυνήματος- είναι μεγάλη σε 
οικογένειες που υποφέρουν ένεκα της ορθής, στι-
βαρής, αξιοπρεπής, (δεν βρίσκω άλλα καλολογικά 
στοιχεία για να γράψω), τρικομματικής μας κυβερ-
νησάρας…

Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Στη δύσκολη εποχή που ζούμε η συνοχή της κοι-
νωνίας πρέπει να είναι μέλημα όλων μας.

Στα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
έχουμε να αντιπαραθέσουμε την ενότητα μας. 

Εκεί, είναι η δύναμη μας. Έτσι, θα έχουμε το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η λογική του διαίρει 
και βασίλευε, η λογική των τυράννων, δεν αρμόζει 
στους ανθρώπους της μικρής μας κοινωνίας. Δεν 
αρμόζει πολύ περισσότερο στους πολιτικούς αυτού 
του μικρού τόπου.

Με αφορμή το πρόβλημα με τις χρήσεις του μο-
ναδικού λιμανιού της Πάρου  και τις  βαρύγδουπες 
ανακοινώσεις πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες 
μας απέναντι στο Παριανό λαό.

Το πρόβλημα είναι και όλοι το ξέρουμε, ότι την ίδια 
στιγμή που στο λιμάνι υπάρχουν επιβατικά πλοία με 
εκατοντάδες επιβάτες, υπάρχουν κρουαζιερόπλοια 
που χρειάζονται για να ξανάρθουν το κατάλληλο 
κυκλαδίτικο περιβάλλον. Υπάρχουν μικρά σκάφη 
αναψυχής. Την ίδια ώρα στο ίδιο λιμάνι υπάρχει επι-
κίνδυνη και οχλούσα εμπορική δραστηριότητα.

Η λύση του προβλήματος φυσικά δεν θα βρεθεί 
αν οι μισοί Παριανοί στραφούν ενάντια στους άλ-
λους μισούς. Ούτε είναι λύση να βάλουμε τους Πα-
ροικιώτες ενάντια στους Μαρπησσαίους.

Δεν είναι λύση να στρέψουμε τους επιχειρηματί-
ες του τουρισμού ενάντια στους φορτηγατζήδες ή 
τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων. Ούτε είναι 
λύση να καταδικάζουμε την μεγαλύτερη επιχείρηση 
στο νησί μας αυτή την δύσκολη εποχή σε πολύμηνη 
απραξία.

Η λύση είναι μια και μοναδική. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥ-
ΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ.

 Όλοι μαζί φορτηγατζήδες, επιχειρηματίες του του-
ρισμού, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, οι αδελφοί 
Ρήγα, να πιέσουμε συντονισμένα τους αρμόδιους 
να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για το νέο 
εμπορικό λιμάνι. Όλα τα άλλα που ενδεχόμενα να 
κρύβουν πολιτικές σκοπιμότητες είναι επικίνδυνα 
για την Παριανή κοινωνία.

Λαουτάρης

Να μη διχάσουμε 
την κοινωνία
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4 Αντίπαρος Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Παραμυθένιες 
στιγμές για 
το Δημοτικό 
Αντιπάρου

Ένα τετραήμερο γεμάτο πολιτισμό και ιστορία έζησαν 
στα μέσα Απριλίου, οι μαθητές όλων των τάξεων του 
Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου, οι γονείς τους και οι 
εκπαιδευτικοί που τους συνόδεψαν στην Αθήνα.

Οι προορισμοί που επιλέχθηκαν να επισκεφθούν εί-
χαν άμεση συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα της 
κάθε τάξης. Έτσι, το πρόγραμμα περιλάμβανε:

1. Ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, στον Παρ-
θενώνα και την Αρχαία αγορά.

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Από την αγορά 
στο πιάτο μου» στο Παιδικό Μουσείο.

3. Ξενάγηση στη Βουλή.
4. Παρακολούθηση δύο προβολών «Η ζωή του κύ-

ριου Δεντρούλη» και «Ο ουρανός των Αρχαίων» στο 
Πλανητάριο.

5. Επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο.
6. Παρακολούθηση της παράστασης «Ο Θησέας και η 

Αριάδνη στο νησί των Ταύρων».
7. Ξενάγηση στην έκθεση «Οι Δεινόσαυροι της Πατα-

γονίας» στο Badminton.
Αρχικά, οι μαθητές συναντήθηκαν στο μουσείο της 

Ακρόπολης, για την πρώτη ξενάγηση με την υπεύθυνη 
κ. Έφη Σουπουρτζή. Ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώ-
ρους του μουσείου, ενώ οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο νέο έκθεμα του μουσείου, το χρυσό 
κύπελλο του πρώτου έλληνα Ολυμπιονίκη Σπύρου 
Λούη και στις Καρυάτιδες.

Στο χώρο της έκθεσης των Καρυάτιδων είχαν την ευ-
καιρία να μιλήσουν με τη συντηρήτρια έργων τέχνης κ. 
Λιάνα Τότου, η οποία έχει αναλάβει τη συντήρηση της 
μίας Καρυάτιδας και τους εξήγησε τις μεθόδους με τις 
οποίες συντηρείται ένα αρχαίο γλυπτό. Στη συνέχεια 
ανέβηκαν στο βράχο της Ακρόπολης για να ξεναγηθούν 
στα Προπύλαια, το ναό της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο 
και τον Παρθενώνα. Η ξενάγηση συνεχίστηκε και ολο-
κληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις στο χώρο της 
Αρχαίας Αγοράς.

Οι δύο μικρότερες τάξεις του σχολείου περπάτησαν 
στα σοκάκια της Πλάκας και έφθασαν στο μουσείο με τη 
συνοδεία των γονιών και των δασκάλων τους. Οι υπεύ-
θυνοι τους υποδέχτηκαν με πλατύ χαμόγελο και έπαι-
ξαν μαζί τους για 2 ώρες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που παρακολούθησαν ονομάζεται «Από την αγορά στο 
πιάτο μου». Εκεί συζήτησαν για τις υγιεινές τροφές, 
έφτιαξαν διατροφική πυραμίδα και έγιναν όλοι τους κα-
ταναλωτές και πωλητές καθημερινών προϊόντων μέσα 
σε μια κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα. Το επόμενο 
απόγευμα, μαθητές, γονείς και δάσκαλοι αφέθηκαν στο 

μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων παρακολου-
θώντας τις περιπέτειες του «Tad, Ο Χαμένος Εξερευνη-
τής». Ήταν μία παιδική ταινία απόλυτα συνυφασμένη με 
το πολιτιστικό κλίμα της εκδρομής.

Την επόμενη μέρα τα παιδιά επισκέφθηκαν το Πλα-
νητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, όπου και παρακο-
λούθησαν δύο εκπληκτικές ψηφιακές παραστάσεις που 
τους «μετέφεραν» σ’ ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο, 
όπου και ανακάλυψαν ποια είναι η πραγματική ιστορία 
για τις ιδέες και τις γνώσεις που είχαν οι Αρχαίοι για τον 
Ουρανό. Η πρώτη ενότητα επικεντρωνόταν στον «Ου-
ρανό της Αρχαίας Αιγύπτου» και στα διάφορα κτίσματα 
των Αιγυπτίων που βασίζονταν στην αντίληψή τους για 
τον νυχτερινό ουρανό. Η δεύτερη ενότητα ήταν αφιε-
ρωμένη στους Μινωίτες ναυτικούς και στον πολιτισμό 
που ανέπτυξαν στη Θήρα και την Κνωσό, ενώ στην τρίτη 
ενότητα επέστρεψαν στην Ελληνιστική Αίγυπτο και τα 
επιτεύγματα της Αλεξανδρινής επιστήμης, την περίφημη 
Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, τον Φάρο της Αλεξάνδρειας, 
ενώ η παράσταση έκλεισε με τις τελευταίες εντυπωσι-
ακές ανακαλύψεις για τον «Μηχανισμό των Αντικυθή-
ρων». Το απόγευμα της ίδιας μέρας, περιηγήθηκαν στον 
πανέμορφο κόσμο των ζώων, καθώς επισκέφθηκαν το 
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Την τελευταία μέρα της εκδρομής τους, είδαν μια 
καταπληκτική θεατρική παράσταση με τίτλο «ΘΗΣΕΑΣ 
ΚΑΙ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ». Η παράσταση 
παιζόταν στο θέατρο Badminton. Ήταν μια πραγματικά 
αξιόλογη μεταφορά του μύθου του Θησέα. Με κατα-
πληκτικά και ποικίλα σκηνικά, εντυπωσιακά κοστούμια 
και ειδικές κατασκευές (μάσκες, σπαθιά, ασπίδες, ακό-
ντια, στέμματα, περικεφαλαίες, περικνημίδες, θώρακες, 
φτερά για τις Άρπυιες, λύρες, ρόπαλα, τρίαινες κ.ά) η 
παράσταση τους ταξίδεψε από άθλο σε άθλο, από πόλη 
σε πόλη, έως την Αθήνα και από εκεί στην Κρήτη, στο 
παλάτι του Μίνωα στην Κνωσό, στα ταυροκαθάψια, στη 
γνωριμία και τον έρωτά του Θησέα με την Αριάδνη, στο 
λαβύρινθο όπου σκοτώνεται ο Μινώταυρος και τελικά 
στο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα και τη στέψη του 
ως βασιλιάς της Αθήνας.

Τα παιδιά περιγράφουν την παράσταση ως εξής: 
«Οι ηθοποιοί και οι χορευτές, που υποδύονταν θνη-

τούς ήταν υπέροχοι. Το ίδιο και οι ηθοποιοί που υπο-
δύονταν θεούς. Η Αφροδίτη με ένα κάτασπρο φόρεμα, 
αιωρούνταν πάνω στο κοχύλι της, ο Διόνυσος, όλος 

χρυσαφί, παίρνει την Αριάδνη, η τρο-
μερή Πασιφάη με μια ανατριχιαστική 
φωνή καλεί τις Γοργόνες να βυθίσουν 
το καράβι του Θησέα και ο Ποσειδώ-
νας με την τρίαινά του, μας αφήνουν 
άφωνους.

Ενθουσιαστήκαμε όταν ένα τεράστιο 
σατέν πανί πέρασε από πάνω μας και 
εμείς με τα χέρια μας το ακουμπάγα-
με και σχηματίζαμε τα κύματα, όπως 
επίσης και με το κόκκινο νήμα, το μίτο 
της Αριάδνης, που τον ακουμπήσαμε 
κι αυτόν. Διασκεδάσαμε μαζί με το 
Θησέα στη γιορτή της υποδοχής του 
από το βασιλιά Μίνωα και «χορέψα-
με» έστω και καθιστοί το περίφημο 
κρητικό πεντοζάλη. Τελειώνοντας το 
έργο χειροκροτούσαμε ρυθμικά και 
ήμασταν ενθουσιασμένοι. Αυτή η πα-
ράσταση θα μας μείνει αξέχαστη».

Μείωση ΦΠΑ 
εστίασης αν…

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ «από την 1η Ιουλίου θα 
έχει τη δυνατότητα το υπουργείο Οικονομικών να 
μειώσει τον συντελεστή 23% του ΦΠΑ στην εστί-
αση, υπό την προϋπόθεση να υπάρξει συμφω-
νία τον Ιούνιο με τους επικεφαλής της τρόικας». 
Αυτό ανέφερε υψηλόβαθμος παράγοντας του υπουρ-
γείου, ο οποίος επίσης σημείωσε πως οι εκπρόσωποι 
των δανειστών θα επανέλθουν στην Αθήνα στις αρχές 
Ιουνίου - και κατά πάσα πιθανότητα στις 4 του μηνός - 
για τη νέα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας.

Νέος δημοτικός 
σύμβουλος 
Αντιπάρου

Ο κ. Γιάννης Παντελάκης, θα είναι ο νέος δημοτικός 
σύμβουλος Αντιπάρου, εκ μέρους του δημοτικού συν-
δυασμού «Μένουμε Αντίπαρο». Σημειώνουμε, πως ο κ. 
Γ. Παντελάκης, θα αντικαταστήσει τον κ. Σωτ. Σκούρτη, 
ο οποίος με τη σειρά του είχε αντικαταστήσει τον επι-
κεφαλής του συνδυασμού κ. Παν. Σφαλαγκάκο, στο 
πλαίσιο εναλλαγής προσώπων στην εκπροσώπηση του 
συνδυασμού στο δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου.

Ο κ. Γιάννης Παντελάκης, γεννήθηκε στην Αθήνα, το 
1971. Είναι απόφοιτος του Λεόντειου Λυκείου Πατησί-
ων, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτο-
χος διπλωμάτων σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά). 

Ο ίδιος το 2000 επαναλειτούργησε με επιτυχία το 
θερινό κινηματογράφο, ένα χώρο ο οποίος γρήγορα 
εξελίχθηκε σε πολιτιστικό πυρήνα του νησιού, καθώς 
εκτός από τις κινηματογραφικές προβολές πραγματο-
ποιούνται εκθέσεις, αφιερώματα, συναυλίες καθώς και 
εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Από το 2004 
διατηρεί και εμπορικό κατάστημα στον κεντρικό δρόμο 
του χωριού. Ακόμα, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της 
τοπικής επιτροπής της Ελληνικής Εταιρίας για τη προ-
στασία του Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς και μέλος άλλων συλλόγων.

Σεμινάρια 
στην Αντίπαρο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος των 
σεμιναρίων πληροφορικής που πραγματοποίησε η Κοι-
νωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αντιπάρου στο πλαίσιο 
κατάρτισης στις σύγχρονες τεχνολογίες. 

Το πρόγραμμα ήταν 24 ωρών και είχε θέμα την εισα-
γωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη χρήση του 
Office, Word, Excel και P.Point καθώς και τη χρήση του 
Internet. Το παρακολούθησαν 22 καταρτιζόμενοι και 
στη συνέχεια αποδόθηκαν στους συμμετέχοντες βεβαι-
ώσεις παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος. 

Όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, ήταν μια 
επιτυχημένη πρωτοβουλία του Δήμου Αντιπάρου και 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης, που βοήθησε τους 
επαγγελματίες που το παρακολούθησαν. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αντιπάρου: «[…] 
επιθυμία όσων συμμετείχαν αλλά και του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. είναι τα σεμινάρια αυτού του 
είδους να συνεχιστούν και κατά τη χειμερινή περίοδο και 
να αποτελέσουν θεσμό που σκοπό έχει την κατάρτιση 
των συμπολιτών μας και τελικό στόχο την ανάπτυξη και 
τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους».
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Διχασμένη η κοινωνία
Οι υπεύθυνοι κάνουν τα «παγώνια»
Για μία ακόμα φορά ήρθε στην επιφάνια το θέμα του εμπορικού λιμανιού. Έτσι, 

λόγω της έλλειψής του, μεγάλες κοινωνικές ομάδες αλληλοσυγκρουόμενων συμφε-
ρόντων βάλουν κατά αλλήλων, προκειμένου η καθεμία να κερδίσει αυτό που δικαι-
ούται. Δηλαδή, το δικαίωμα στην εργασία.

Ως γνωστό, με κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το 2007 αποφασί-
στηκε να σταματά η φόρτωση αδρανών υλικών από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 
στο λιμάνι της Παροικιάς. Καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι εργασίες της εταιρεί-
ας «Ρήγας», μπορούν να γίνονται κανονικά στην Πάρο, αλλά δεν μπορούν να φορτώ-
νουν αδρανή υλικά στο λιμάνι της Παροικιάς.

Κύριος λόγος της απαγόρευσης είναι η κακή εικόνα που δίνεται στους επισκέπτες 
του νησιού μας, καθώς είναι η πρώτη εικόνα που έχουν από την Πάρο και φυσικά η 
ρύπανση που προκαλείται από τη σκόνη που σηκώνεται κατά τη φόρτωση αδρανών 
υλικών στο λιμάνι της Παροικιάς. Η συγκεκριμένη απόφαση πριν ακόμα εφαρμοστεί 
το 2008 επιχειρήθηκε να ανατραπεί. Έτσι, τέτοια εποχή περίπου και το 2008 συγκλή-
θηκε το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάσει με σκοπό την ανατροπή της απόφασης. 
Οι περισσότεροι τότε δημοτικοί σύμβουλοι είχαν ψηφίσει υπέρ της ανατροπής της, 
αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό, καθώς για την ανατροπή μίας κανονιστικής 
απόφασης δεν χρειάζεται μόνο η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ψηφί-
ζουν, αλλά το 50+1 του συνόλου των δημοτικών συμβούλων.

Τα περίεργα του 2008
Εντύπωση είχε προκαλέσει το 2008 ότι σύμβουλοι που είχαν ψηφίσει πριν μερι-

κούς μήνες υπέρ της απαγόρευσης φόρτωσης των υλικών από το λιμάνι της Παροι-
κιάς, βρέθηκαν λίγο καιρό μετά να ψηφίζουν υπέρ της ανατροπής των όσων είχαν 
ψηφίσει. Γιατί έγινε αυτό;

Πολύ απλά, η πίεση που δέχθηκαν ήταν πολύ μεγάλη και κυρίως από τους εργαζό-
μενους της εταιρείας «Ρήγας» και των οδηγών των φορτηγών που κάνουν τις μετα-
φορές από το νταμάρι προς το λιμάνι. Τότε και επειδή, δεν είχε εφαρμοστεί ακόμα το 
μέτρο της απαγόρευσης, ώστε να δει ο πολύ κόσμος τις διαφορές που υπήρχαν δίχως 
τη φόρτωση αδρανών υλικών από το λιμάνι της Παροικιάς, σχεδόν κανείς πολίτης με 
αντίθετη άποψη δεν είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Έτσι, η αίθουσα της Αγίας Άννας στο δημαρχείο είχε κατακλυστεί από όλους όσοι 
ήθελαν την ανατροπή της κανονιστικής απόφασης. Παρά ταύτα, η σαφής αντίθεση του 
δημάρχου, κ. Χρ. Βλαχογιάννη και η αρνητική ψήφος των δημοτικών συμβούλων της 
τότε πλειοψηφίας (Γ. Λουκής, Ευρ. Ακάλεστος, Γ. Καρατζάς, Α. Κάγκανη, Μ. Φραγκού-
λη) και του τότε συμβούλου της μειοψηφίας Κ. Μπιζά, είχε αποτρέψει την ανατροπή 
της απόφασης. Υπέρ της ανατροπής της απόφασης είχαν ψηφίσει τότε οι: Κωβαίος, 
Κοντός, Κουτσουράκης, Σπ. Καλακώνας, Βελέντζας, Γαβαλάς, Παυλάκης, Χασούρης, 
Μελανίτης και Μ. Ραγκούσης). Έτσι, παρά του ότι η ψηφοφορία ήταν 10-6 υπέρ της 
ανατροπής της απόφασης, αυτή δεν άλλαξε, λόγω του ότι ήταν κανονιστική.

Σημειώνουμε ακόμα, πως αρχική απόφαση είχε ληφθεί επί δημαρχίας Γ. Ραγκούση 
και όταν ο τελευταίος αποχώρησε για να αναλάβει τότε τα καθήκοντα του Γραμματέα 
του ΠΑΣΟΚ, επιχειρήθηκε η ανατροπή της απόφασης. Και αυτό ίσως έπαιξε ρόλο…

Τα χρόνια της ηρεμίας, η «φωτιά»
Μετά το 2008 το θέμα σχεδόν είχε ξεχαστεί και κάθε χρόνο ίσχυε κανονικά η από-

φαση, δίχως να υπάρχουν προστριβές. Κατά καιρούς ακούγονταν διάφορες φήμες, 
αλλά αυτές δεν επιβεβαιωνόντουσαν στη συνέχεια. 

Το μόνο που έχει διαρρεύσει από επίσημα χείλη είναι ότι πέρσι είχε γίνει προσπά-
θειες για να συζητηθεί εκ νέου η υπόθεση στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά ο κ. Ρήγας, 
δεν προχώρησε στο αίτημά του. Ακόμα, έχει γίνει γνωστό πως οι οδηγοί των φορτη-
γών αυτοκινήτων είχαν προσφύγει κατά της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας, αλλά ούτε εκεί υπήρχε θετικό αποτέλεσμα γι’ αυτούς.

Το λάδι στη φωτιά έριξε μία ανακοίνωση του συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων 
«Μαντώ Μαυρογένους», προς το Δήμο Πάρου, που υπέγραφε ο πρόεδρος της κ. Κώ-
στας Μπιζάς. Στην επιστολή του ο κ. Μπιζάς έγραφε:

«Καταρχήν σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιείται οποιοδήποτε έγγραφο σας 
κοινοποιείται σχετικά με την απόφαση 164/2007 (7.5.2007) η οποία καθορίζει 
ότι από το έτος 2008 και έπειτα για κάθε έτος ισχύει η απαγόρευση για την εί-
σοδο και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην Παροικία που μεταφέρουν αδρα-
νή υλικά για εξαγωγή από την Πάρο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. 

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 8 Μαΐου 2013 καταθέσαμε έγγραφο στο Δημο-

τικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου με το οποίο ζητάμε να μας γνωστοποιηθούν οι εγκρί-
σεις που έχει το λιμάνι της Παροικίας Πάρου και από ποιές αρμόδιες Υπηρεσί-
ες, ώστε να λειτουργεί ως εμπορικό λιμάνι.

Ο σύλλογος μας θεωρεί ότι η συνύπαρξη επιβατικών πλοίων μαζί με τα εμπορικά 
πλοία που μεταφέρουν αδρανή υλικά, τσιμέντα, καύσιμα, τούβλα κλπ. μέσα στον κόλ-
πο της Παροικίας και δίπλα στις ομορφότερες παραλίες της πρωτεύουσας του νησιού 
μας μόνο τουριστικό προορισμό δεν θυμίζει. Θέλουμε να τονίσουμε ότι οι παραπάνω 
δραστηριότητες στο Βίντσι της Παροικίας προκαλούν αρνητικές συνέπειες σε όλες τις 
τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία που 
βρισκόμαστε και βιώνουμε όλοι μας. 

Για τον παραπάνω λόγο ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να δεσμευτεί με συγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή ενός νέου εμπορικού προβλήτα – λιμα-
νιού το οποίο θα καλύπτει τις εμπορικές δραστηριότητες του νησιού».

Το θέμα πλέον είχε ξανάρθει στη δημοσιότητα με επίσημο τρόπο και στη συνέχεια 
λόγω και της αργίας των τοπικών εφημερίδων για τις εορτές του Πάσχα, η συζήτη-
σης «άναψε» στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια εκδόθηκαν και άλλες ανακοινώσεις, ενώ 
ο τοπικός σύμβουλος Παροικιάς, κ. Ευθ. Κυδωνιεύς, ζήτησε άμεση σύγκληση του 
τοπικού συμβουλίου για την υπόθεση.

Το τοπικό Παροικιάς
Τελικά, το τοπικό Παροικιάς συνεδρίασε για το θέμα το μεσημέρι της Δευτέρας 20 

Μαΐου. Στην αίθουσα παρατηρήθηκε το αδιαχώρητο. Δεν πρέπει να έχει πραγμα-
τοποιηθεί άλλη συνεδρίαση του τοπικού Παροικιάς, με τόσο κόσμο. Μόνο που 
τα πράγματα ήταν διαφορετικά από τη συνεδρίαση του 2008. Αυτή τη φορά η αίθουσα 
ήταν γεμάτη από εκπροσώπους συλλόγων και φορέων της Παροικιάς και πολίτες της 
πρωτεύουσας του νησιού μας.

Η συνεδρίαση πολύ γρήγορα μεταβλήθηκε σε ανοιχτή λαϊκή συνέλευση και τα χει-
ροκροτήματα έπεφταν βροχή σε όλους όσοι διατύπωναν άποψη υπέρ της συνέχισης 
της απαγόρευσης της φόρτωσης αδρανών υλικών από το λιμάνι της Παροικιάς, τους 
θερινούς μήνες. Ακόμα, αντηλλάγησαν βαριές εκφράσεις και κατά του επιχειρηματία 
που προσπαθούσε να αναπτύξει τα επιχειρήματά του. Τελικά, το τοπικό Παροικιάς με 
ψήφους 4-1 γνωμοδότησε κατά της αλλαγής κανονιστικής απόφασης. Υπέρ της δια-
τήρησης του παρόντος καθεστώτος ψήφισαν: Μ. Καλακώνας, Δημ. Τσαντάνης, Ευθ, 
Κυδωνιεύς και Α. Πρωτολάτη. Υπέρ της αλλαγής της κανονιστικής απόφασης ψήφισε 
μόνο ο τοπικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Πιερτζοβάνης. 

Η συνέχεια σήμερα
Σήμερα Παρασκευή 24/5 στις 7 το απόγευμα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο 

Πάρου. Το αίτημα της ετ. «Ρήγας» είναι 12ο στα θέματα και η συζήτησή του αναμένε-
ται να ξεκινήσει περίπου στις 8:30 το βράδυ. Αυτή τη φορά όλα δείχνουν πως οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι που δεν επιθυμούν την αλλαγή της κανονιστικής απόφασης είναι η 
συντριπτική πλειοψηφία. Κάτι τέτοιο όμως πρέπει να αποδειχθεί και στην ψηφοφορία.

Η μεγάλη πραγματικότητα
Παρά του ότι στη συνεδρίαση του τοπικού Παροικιάς σχεδόν όλοι οι παρευρισκό-

μενοι ήταν υπέρ της διατήρησης της απόφασης, δεν έλειψαν και οι βολές για τις ευθύ-
νες όλων όσοι δεν έχουν προσπαθήσει πιο ενεργά για τη δημιουργία ενός εμπορικού 
λιμανιού στο νησί μας. Είναι πραγματικά άδικο να βλέπει κανείς εργαζόμενοι να στρέ-
φονται κατά άλλων εργαζομένων για το δικαίωμα στο αυτονόητο όπως γράψαμε και 
πιο πάνω, δηλαδή, στην εργασία.

Η ετ. «Ρήγας» επικαλείται ότι χρειάζεται μία παράταση τουλάχιστον 15 ημερών, γιατί 
αλλιώς κινδυνεύει να κλείσει. Δεν είμαστε σε θέση να το ξέρουμε αυτό δημοσιογρα-
φικά. Ξέρουμε πάντως, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν μπορεί να ασκεί την εργα-
σία της με τον τρόπο που επιθυμεί 12 μήνες το χρόνο. Συγχρόνως, γνωρίζουμε τα 
προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη φόρτωση αδρανών υλικών τους θερινούς 
μήνες και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε άλλες επιχειρήσεις από τη δραστη-
ριότητα αυτή. Το πρόβλημα υπάρχει διότι δεν υπάρχει εμπορικό λιμάνι. Αυτή 
είναι η πραγματικότητα. 

Ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας μας θέλουν η υπόθεση για τη δημιουργία 
εμπορικού λιμένα στο Καμινάκι να έχουν μπει σ’ ένα σωστό δρόμο και όπως λέγεται 
θα υπάρχει ενημέρωση γι’ αυτό σήμερα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Όπως και να έχει όμως η υπόθεση ένα είναι σίγουρο. Εικόνες, σαν αυτή που βλέπετε 
στη σημερινή μας φωτογραφία (λήφθηκε στις 21/5/13) θα υπάρξουν και στη συνέ-
χεια. Σ’ ένα κόλπο συνυπάρχουν γκαζάδικα, κρουαζιερόπλοια και φορτηγά πλοία. Η 
εικόνα από μόνη της τα λέει όλα.

studio Αχιλλέας
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Επιστροφή 
στην πρωινή λιτανεία 
του 15Αύγουστου

Το Ιερό Προσκύνημα Εκατονταπυλιανής, σε συνεδρίασή του 
αποφάσισε να επανέλθει η πρωινή λιτανεία του 15Αύγουστου, 
που από το 2005 γινόταν τις βραδινές ώρες.

Στην ανακοίνωσή του το Προσκύνημα, γράφει τα εξής:
«Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας 

Εκατονταπυλιανής Πάρου κατά την Συνεδρίασή της στις 11-4-
2013, μεταξύ των άλλων θεμάτων ημερησίας διατάξεως, συζή-
τησε και την πρόταση του Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού Συλ-
λόγου Πάρου – Αντιπάρου περί επαναφοράς της Λιτανείας της 
Παναγίας της Εκατονταπυλιανής το πρωί της 15ης Αυγούστου 
αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία κι όχι το απόγευμα όπως κα-
θιερώθηκε να πραγματοποιείται από το 2005.

Αφού τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη της Δ.Ε. επί του θέματος 
ο Σεβασμιώτατος τόνισε αυτό που κατ’ επανάληψη έχει δηλώ-
σει και στο παρελθόν, ότι δηλαδή προσωπικά ο ίδιος δεν έχει 
καμία συγκεκριμένη προτίμηση για τον χρόνο πραγματοποιήσε-
ώς της και ως εκ τούτου το μόνο που θα ήθελε είναι η Λιτανεία 
να πραγματοποιείται σε χρόνο που θα εξυπηρετείται η μεγάλη 
πλειοψηφία του Παριανού λαού. Επεσήμανε μόνο ένα πρακτικό 
πρόβλημα ότι δηλαδή το πρωί έχουν δυσκολία έγκαιρης μετά-
βασης οι Ιερείς των εκτός Παροικίας Ενοριών του νησιού, για 
την συμμετοχή τους, ως είθισται, στην Λιτανευτική πομπή, διότι 
λειτουργούν προηγουμένως στα χωριά τους. Επανέλαβε επίσης 
ότι καθ’ όλη την πενταετία της διακονίας του  στην Ιερά Μητρό-
πολη Παροναξίας, θέλησε να σεβασθεί τις επί του θέματος απο-
φάσεις του μακαριστού προκατόχου του κυρού Αμβροσίου, αν 
και συνεχώς κατά το διάστημα αυτό εδέχετο εισηγήσεις (προφο-
ρικά και γραπτά) για την αλλαγή του χρόνου πραγματοποιήσεως 
της Λιτανείας, με την παράλληλη επιστράτευση σειράς επιχειρη-
μάτων προς την κατεύθυνση αυτή. 

Μετά από εκτενή και διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η 
Δ.Ε. απεφάσισε κατ’ αρχήν την επαναφορά της Λιτανείας το πρωί 
της 15ης Αυγούστου αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, αλλά 
επιφυλάχτηκε να λάβει άμεσα οριστική απόφαση, έτσι ώστε να 
υπάρξει ένα μικρό χρονικό διάστημα ενημερώσεως και ζυμώ-
σεως της κοινής γνώμης αλλά και δυνατότητα εκφράσεώς της 
μέσω φορέων και προσώπων με επιδιωκόμενο σκοπό, η όποια 
απόφαση να τύχει της κατά το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής.

Στα πλαίσια αυτά παρήλθε ένα διάστημα άνω των 15 ημερών 
κατά την διάρκεια του οποίου υπήρξε πολύ θερμή αποδοχή της 
κατ’ αρχήν αυτής αποφάσεως, (διερευνητικού χαρακτήρα), τόσο 
από φορείς όσο κι από μεμονωμένα άτομα, έτσι ώστε στις 28-
4-2013 κατά την έκτακτη συνεδρία της η Διοικούσα Επιτροπή 
απεφάσισε την επαναφορά της πρωινής Λιτανείας του Δεκαπε-
νταυγούστου, αποβλέποντας στην καλύτερη διευκόλυνση συμ-
μετοχής τόσο των κατοίκων της Πάρου, όσο και των παρεπιδη-
μούντων προσκυνητών.

Κλείνοντας την παρούσα ανακοίνωση πρέπει να τονίσουμε ότι 
το κορυφαίο αυτό γεγονός της Πανηγύρεως της Παναγίας μας 
το Δεκαπενταύγουστο, η πραγματοποίηση της Λιτανείας δηλαδή, 
δεν θα πρέπει να αποτελεί αιτία διχογνωμίας και αντιπαραθέ-
σεως, όπως δυστυχώς συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά 
αφορμή σύμπνοιας, ενότητας και αγάπης που τόσο έχουμε ανά-
γκη όλοι μας πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στις δύσκολες μέρες που 
διέρχεται ο τόπος μας και δοκιμάζεται σκληρά ο λαός μας. Αυτό 
θα αποτελέσει και την καλύτερη εκδήλωση τιμής και σεβασμού 
προς το Πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, της στοργικής 
Μητέρας όλων μας και ισχυρής προστασίας του Παναγιοσκέπα-
στου νησιού μας».

Δημοκρατικό 
σχολείο

Στους καιρούς της οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, με τη σταδιακή φτωχοποίηση και εξαθλί-
ωση του λαού, η διάλυση των θεσμών και δη της 
εκπαίδευσης είναι στόχος και μέσο για την ολοκλη-
ρωτική χειραγώγησης της κοινωνίας. 

Σε αυτό το κλίμα τρόμου και φόβου, που σταδι-
ακά και πολύ καλά μελετημένα έχει δημιουργηθεί 
τα τρία τελευταία χρόνια στη χώρα μας, θα ανέμενε 
κανείς τα αντανακλαστικά των πολιτών να είναι σε 
εγρήγορση και η παιδεία να βρίσκεται «στην πρώ-
τη γραμμή της μάχης», δημιουργώντας αναχώματα 
για την προάσπιση βασικών αξιών της ανθρώπινης 
ζωής. Η εκπαίδευση, ως ο κυρίαρχα δημοκρατικός 
μας θεσμός, αποτελεί ένα από τα τελευταία προ-
πύργια για κοινωνική αφύπνιση και γι’ αυτό  ανα-
μένουμε να δημιουργήσει τείχη αυτοπροστασίας 
στην επίθεση του πιο άγριου προσώπου αυτής της 
κρίσης, του ρατσισμού και του φασισμού.

Το τελευταίο διάστημα εξωθεσμικές παρεμ-
βάσεις υπονομεύουν το δημοκρατικό χαρα-
κτήρα του δημόσιου σχολείου. Καταγγελίες 
σε βάρος συναδέλφων, απειλές, πειθαρχικές 
διώξεις ακόμα και σωματική βία συνθέτουν το 
φάσμα της επίθεσης εναντίον των εκπαιδευ-
τικών που αντιστέκονται και προασπίζονται τη 
δημοκρατία μέσα στα σχολεία. Σε αυτές τις αυ-
θαίρετες παρεμβάσεις των εξωθεσμικών πα-
ραγόντων, βρίσκει πρόσφορο έδαφος η μνη-
μονιακή πολιτική για να θέσει σε λειτουργία 
τη μηχανή απόλυσης (ή αλλιώς διαθεσιμότητα) 
των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, που ού-
τως ή άλλως όπως φαίνεται δεν είναι «κατάλ-
ληλοι» για τους στόχους και τους σκοπούς της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως την οραματί-

ζονται οι σημερινοί «μεταρρυθμιστές» της. 
Με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις, ως εκπαιδευ-

τικοί, αλλά κυρίως ως ελεύθεροι και δημοκρατικοί 
πολίτες, καλούμαστε σε αυτήν την ιστορική συγκυ-
ρία να συσπειρωθούμε και να υπερασπιστούμε το 
αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαί-
ωμα της εκπαίδευσης για όλους. 

Είναι χρέος μας να προσφέρουμε στους πολίτες 
αυτής της χώρας, ανεξάρτητα από εθνικότητα, χρώ-
μα, θρησκεία, σωματική και πνευματική ικανότητα 
μια εκπαίδευση ανοιχτή, η οποία καλλιεργώντας 
ελεύθερα φρονήματα και συνειδήσεις, σέβεται τη 
διαφορετικότητα. Η εκπαιδευτική κοινότητα κα-
λείται πια να πάρει ανοιχτή θέση, να προχωρήσει 
άφοβα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμ-
μάτων μέσα στα σχολεία που θα προάγουν την πο-
λυπολίτισμικότητα και τον πλουραλισμό, να σταθεί 
αλληλέγγυα σε όσους συναδέλφους υφίστανται δί-
ωξη για την αντιφασιστική και αντιρατσιστική τους 
δράση και κυρίως να σταθεί «απέναντι» σε αυτούς 
που προάγουν πρακτικές ρατσισμού και φασισμού. 

Ιδιαίτερα όταν οι ενεργούμενοι αυτών των πρα-
κτικών προέρχονται από την ίδια την εκπαιδευτική 
κοινότητα, θα πρέπει να μας ανησυχούν και να μας 
προβληματίζουν. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δρουν 
φανερά ή υπογείως μέσα στο θεσμό της εκπαίδευ-
σης με όρους διακρίσεων, διαχωρισμού και απο-
κλεισμού μαθητών, δεν θα μας έχουν στο πλευρό 
τους.

Τα δύο σωματεία δεσμεύονται να αγωνιστούν 
με όλες τους τις δυνάμεις για ένα σχολείο 
δημοκρατικό, ένα σχολείο που θα φυτεύει το 
σπόρο της ισότητας και της αλληλεγγύης και 
όχι του «διαίρει και βασίλευε», ένα σχολείο  
που θα προσφέρει στη κοινωνία ενεργούς πο-
λίτες με κριτική σκέψη, έτοιμους να αντιδρά-
σουν στο άδικο και να αγωνιστούν για τα δι-
καιώματά τους».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Δημόσια Παιδεία
Ακριβώς πριν από 25 ημέρες, με σχετικό Δελ-

τίο Τύπου που εκδώσαμε, ενημερώναμε τους γο-
νείς, τους μαθητές και όλη την παριανή κοινωνία ότι 
η Κυβέρνηση, με αιφνιδιαστικό και τελεσιγραφι-
κό τρόπο και λίγες μέρες μόνο πριν λήξει η σχολι-
κή χρονιά, ξεκινούσε την υλοποίηση παρεμβάσεων 
στο χώρο της Παιδείας, που προοιωνίζονταν νέες 
επιβαρύνσεις, πρόσθετα προβλήματα και κλίμα 
έντασης, σε μια περίοδο που ολόκληρη η ελληνική 
κοινωνία εξακολουθεί να μαστίζεται από τα αδιέξο-
δα της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών κατ’ 
επιταγήν της Τρόϊκας και των δανειστών.

Νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται καμία επιπλέον ανα-
φορά ειδικά για την κατάσταση της δημόσιας Παι-
δείας στην Περιφέρεια και τις νησιωτικές περιοχές. 
Η περίφημη συνταγματική πρόβλεψη της Νησιω-
τικότητας, έχει καταντήσει στην πράξη ένα κουρε-
λόχαρτο μαζί με όλες τις προεκλογικές υποσχέσεις 
των κομμάτων της συγκυβέρνησης και αυτό, εμείς 
οι νησιώτες, δεν το ζούμε μόνο στην Παιδεία, αλλά 
το βιώνουμε καθημερινά μαζί με τα παιδιά μας και 
στην Υγεία.

Είναι φανερό, ότι η δημόσια και δωρεάν Παιδεία 
οδηγείται με ταχύτατους ρυθμούς προς τη διάλυ-
σή της, ενώ οι επόμενες σχολικές χρονιές φαίνεται 
να μας επιφυλάσσουν ακόμα και διθέσια σχολεία 
λόγω συγχωνεύσεων, πολύ λιγότερους εκπαιδευ-
τικούς, ελλείψεις σε υποδομές, σχολικές Επιτροπές 
χωρίς πόρους, κυνήγι για το πετρέλαιο θέρμανσης, 
μετατροπή του Λυκείου σε πλήρες εξεταστικό Κέ-
ντρο για την κρεατομηχανή των πανελλαδικών εξε-
τάσεων, ενίσχυση της Παραπαιδείας, κατάργηση 
των ολοήμερων σχολείων λόγω λήξης του ΕΣΠΑ 
2007-2013, συνεχιζόμενες περικοπές της διδασκα-
λίας των ξένων γλωσσών, περαιτέρω οικονομική 
αιμορραγία των οικογενειών και αυξανόμενο άγχος 
και ανασφάλεια στα παιδιά μας. Αυτό όμως που δεν 

περιμέναμε, είναι ο απερίγραπτος αυταρχισμός 
με πρόσχημα το μέλλον το παιδιών μας!  Το βα-
θύτατα αντιδημοκρατικό μέτρο της επιστράτευσης 
των απεργών οποιουδήποτε μεγάλου εργασιακού 
κλάδου, τώρα παίρνει και «προληπτικό» χαρα-
κτήρα στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος! 

Μετά τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, τους ναυτεργά-
τες και τους εργαζόμενους στο ΜΕΤΡΟ, ήρθε η ώρα 
των εκπαιδευτικών. Αυτή τη φορά στο όνομα του 
Μέλλοντος των παιδιών μας! 

Αυτοί που με την πολιτική τους κατεδαφίζουν 
κάθε μέρα τα όνειρα, τις προσδοκίες και τις δυ-
νατότητες της νέας Γενιάς, αυτοί που δημιούρ-
γησαν τα συσσίτια, την ανθρωπιστική κρίση, 
τους δύο στους τρεις νέους στην ανεργία με 
μόνη λύση τη μετανάστευση, είναι οι ίδιοι που 
κόπτονται στα τηλεοπτικά παράθυρα για τα παι-
διά μας! ΣΤΟΧΟΣ Η ΥΠΟΤΑΓΗ; Τι είδους ηθική 
διδαχή είναι αυτή για τα παιδιά μας; Έτσι δι-
δάσκονται πολιτική αγωγή; Με αυτό τον τρόπο 
γνωρίζουν και εμπεδώνουν τη «Δημοκρατία»; 
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Πάρου, 
πιστεύει ότι οι γονείς και οι μαθητές είναι οι 
φυσικοί σύμμαχοι των εκπαιδευτικών και όπως 
είχε δηλώσει και στις 20/4/2013, θεωρεί ότι ο αγώ-
νας των εκπαιδευτικών για άρση των επικίνδυνων 
πολιτικών κυβερνητικών μεθοδεύσεων στον ευ-
αίσθητο χώρο της Παιδείας, είναι και δικός μας 
αγώνας. Εξακολουθούμε να ζητάμε αταλάντευτα, 
αναβαθμισμένη, ποιοτικότερη, δημόσια και 
δωρεάν Παιδεία για όλους. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, καλούμε όλους τους 
πρωτοβάθμιους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 
της Πάρου, τα 15μελή προεδρεία των μαθητών, 
κάθε φορέα του νησιού μας και τους παριανούς 
πολίτες, να σταθούν έμπρακτα αλληλέγγυοι στα 
αιτήματα των εκπαιδευτικών, για να δώσουμε  από 
καλύτερες θέσεις, ενωμένα και νικηφόρα, μια μάχη 
την οποία δεν προκαλέσαμε εμείς, αλλά άλλοι».

Ένωση Συλλόγων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου
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Έλεγχοι σε τουριστικές 
επιχειρήσεις 

Με αφορμή την έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου, εντολή για την διενέργεια άμεσων 
και εντατικών ελέγχων σε επιχειρήσεις που 
σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο, έδωσε 
ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης στον 
ειδικό γραμματέα ΣΕΠΕ, κ. Μιχάλη Κανδαρά-
κη.

Οι έλεγχοι που θα εκτείνονται στο σύνολο 
των τουριστικών περιοχών και θα αφορούν 
σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο το-
μέα, θα διενεργούνται κατά την διάρκεια 
όλης της καλοκαιρινής περιόδου. 

Υπενθυμίζουμε ότι με τον πρόσφατα ψηφι-
σθέντα νόμο 4144/2013, στο ελεγκτικό έργο 
του ΣΕΠΕ δύναται να συνδράμει και η υπηρε-
σία της Οικονομικής Αστυνομίας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης ώστε με συντονι-
σμένες προσπάθειες και στενή συνεργασία να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα 
του όλου εγχειρήματος.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης: «Η τήρηση της εργατικής νομο-
θεσίας και η νομιμότητα στην αγορά εργασίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες του 
υπουργείου Εργασίας. Ας καταλάβουν όλοι ότι φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και ει-
σφοροδιαφυγής δεν συνιστούν μία τυπική παράβαση, αλλά κοινωνικό και οικονομικό 
έγκλημα. Και ως τέτοια θα αντιμετωπίζονται. Την στιγμή που καταβάλλονται τεράστιες 
θυσίες από όλους μας για την έξοδο της χώρας από την κρίση, συμπεριφορές ανομίας 
υπονομεύουν την αναπτυξιακή προοπτική και την εθνική προσπάθεια».

Καταδίκη εκπαιδευτικού
Εκδικάστηκε στις 16 Μαΐου, στη Σύρο, η υπόθεση εκπαιδευτικού που είχε απασχο-

λήσει το νησί μας πριν λίγα χρόνια και είχε συνταράξει την τοπική κοινωνία. 
 Η υπόθεση -που εκδικάστηκε πρωτόδικα- ήταν για πλημμελήματα (ακολουθούν 

και άλλες αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος).
Για τα πλημμελήματα ο/η εκπαιδευτικός, καταδικάστηκε σε 30 και 16 μήνες, που 

κατά συγχώνευση έγιναν 38 μήνες, προς 20 ευρώ την ημέρα. Ο/η κατηγορούμενος 
άσκησε έφεση. Στο προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει και το δικαστήριο σε βαθμό 
κακουργήματος για την ίδια υπόθεση που κατηγορείται ο/η εκπαιδευτικός. Θυμίζου-
με ότι η υπόθεση είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας στα τέλη Μαρτίου 2010, με 
δημοσιεύματα έπειτα από καταγγελίες γονέων του Σχολείου που είχαν συμβεί τα γε-
γονότα.

Ο Δήμος Πάρου, τότε, μετά από συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είχε απο-
φασίσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής και να 
παραπέμψει την υπόθεση στη δικαιοσύνη.

Πρόσκρουση πλοίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, στις 12 Μαΐου, το 

βράδυ, το τουριστικό πλοίο «ΝΑΞΟΣ ΣΤΑΡ», προσέκρουσε στο λιμάνι της Πάρου, 
στην προβλήτα, κατά την διαδικασία χειρισμών πρόσδεσής του.

Το ανωτέρω πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 48 επιβάτες, εκτελούσε περιηγητικό πλου 
προερχόμενο από το λιμάνι της Μυκόνου, με αφετηρία και κατάληξη το λιμάνι της 
Νάξου.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου των Λιμενικών Αρχών: «άμεσα στο σημείο μετέβησαν 
μέλη του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων της οικείας Λιμενικής Αρχής και 
επιθεώρησαν το «ΝΑΞΟΣ ΣΤΑΡ» με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, ενώ από την πρό-
σκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε ρύπανση του θαλασ-
σίου περιβάλλοντος. Μετά από διενεργηθείσα ταυτοπροσωπία από στελέχη της Λι-
μενικής Αρχής Πάρου, διαπιστώθηκε παράνομη απουσία ναυτικού, ναυτολογημένου 
ως ναύκληρου, ο οποίος απελύθη. Παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των 
προβλεπομένων κυρώσεων στον 29χρονο κυβερνήτη του σκάφους».

«Συμβιώνω με τα ζώα 
γύρω μου»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθη-
τοποίησης και ενημέρωσης «Συμβιώνω 
με τα ζώα γύρω μου», της Πανελλαδι-
κής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής 
Ομοσπονδίας, ξεκίνησε από τις 20 Μα-
ΐου να πραγματοποιείται στην Πάρο και 
θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου, με μα-
θήματα σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης του νησιού μας.

Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα του 
Δήμου Πάρου και έχει την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας. Πραγματοποιείται εδώ και 5 χρόνια στην Κρήτη, στις Κυκλάδες 
και στα νησιά του Βορ. Αιγαίου. Το έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα, περισσότεροι 
από 19.000 μαθητές. Στην Πάρο οργανώνεται με πρωτοβουλία της ομάδας «Φιλόζω-
οι Εθελοντές Πάρου», σε συνεργασία με τη «Φιλοζωική Πάρου» (PAWS).

Τις παρουσιάσεις πραγματοποιεί η κ. Μελίτα Λαζαράτου, ειδικός συμπεριφοράς 
ζώων με πολυετή εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση η οποία ήρθε από την 
Κρήτη με το σκύλο της «Ντάκο», γι’ αυτό το σκοπό. Tα μαθήματα θα παρακολου-
θήσουν οι 977 μαθητές των 6 Δημοτικών Σχολείων του νησιού μας. Οι μαθητές θα 
μάθουν για το σεβασμό στη ζωή και στη διαφορετικότητα και για το πως στεκόμαστε 
στον διπλανό μας ανεξάρτητα από το αν έχει ουρά, φτερά, ή τέσσερα πόδια. Στόχος 
της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί επιτέλους, μια νέα στάση, υγιής και υπεύ-
θυνη απέναντι σε όλα τα ζώα και αυτό πρέπει να ξεκινά από τις μικρές ηλικίες και 
μέσα από το σχολείο με σωστή πληροφόρηση.

Μέσα από αφήγηση, διαδραστική παρουσίαση και ζωγραφική, οι πιο μικροί μαθη-
τές μαθαίνουν να φροντίζουν και να προσεγγίζουν τα ζώα. Μέσα από τη συζήτηση 
και παραδείγματα καλών πρακτικών οι μεγαλύτεροι μαθητές ενημερώνονται για τις 
ανάγκες των ζώων, τα δικαιώματά τους, αλλά και για τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
που έχουμε εμείς οι άνθρωποι απέναντί τους. Αφιερώνεται επίσης χρόνος στο θέμα 
των κακοποιήσεων και στο πως μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση οι φιλόζωοι του νησιού μας ευχαριστούν δημόσια 
τους ευγενικούς χορηγούς για τη στήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλλουν.
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Ύμνοι για τη λεβεντιά του Στέλλα, 
από τους Δανούς

Ξεκινούν σήμερα στη Μάρπησσα, οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής του ήρωα Νικό-
λαου Στέλλα.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 25 Μαΐου, με την επιμνημόσυνη δέη-
ση στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης και τις καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο Ν. Στέλ-
λα, στην πλατεία παπά-Γιώργη Στάμενα.

Βιβλίο με «άρωμα» Πάρου

Ο Δανός συγγραφέας, Thomas Hander, έγραψε τη βιογραφία του εκπληκτικού νε-
αρού συμπατριώτη του, Andets Lassen, που έδρασε ως παράτολμος και γενναίος 
μαχητής σε πολλά μέρη του κόσμου και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. 

Τον ηρωικό Δανό πολεμιστή, Andets Lassen, τον βρήκε το βόλι του θανάτου στα 
25 του χρόνια, πολεμώντας τους φασίστες στην Ιταλία. Ο Lassen (που είχε πάρει 
όλες τις ανώτερες διακρίσεις), είχε φθάσει στο βαθμό του Ταγματάρχη του Αγγλικού 
στρατού, όταν τον βρήκε ο θάνατος. Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Δανία, γίνεται 
ειδική μνεία για τον ήρωα Νικόλαο Στέλλα, αλλά και της όλης δράσης των κομάντος 
στην Πάρο. Το βιβλίο γίνεται προσπάθεια να εκδοθεί και στην Ελληνική γλώσσα. Τη 
μετάφραση των κειμένων έχει κάνει ο δημοσιογράφος, συγγραφέας-μεταφραστής, 
κ. Γιώργος Παπαδογιάννης, που ζει μόνιμα στη Δανία, ενώ έχει περάσει ένα μεγάλο 
μέρος της ζωής και στην Πάρο.

Η δράση των κομάντος στην Πάρο 

Το βιβλίο στην ενότητα για την Πάρο, γράφει:
«Την 1η Μαΐου στάλθηκε σε όλα τα τμήματα κομάντος (μονάδες καταδρομών) ο 

κώδικας «ο κόσμος είναι εκδίκηση».
Ήταν το σύνθημα που σκοπό είχε να κάνει τους Γερμανούς να πιστέψουν ότι οι 

συμμαχικές δυνάμεις της Βόρειας Αφρικής, θα κάνουν απόβαση στη Νότια Γαλλία, 
καθώς μία απειλή για επίθεση σε άλλα μέρη της Ευρώπης, που βρίσκονταν κάτω από 
τη Γερμανική κατοχή και σκοπεύανε μάλιστα να λευτερώσουν τη Γιουγκοσλαβία και 
την Ελλάδα.

Στη Νορβηγία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα δυνάμωσαν 
σημαντικά οι επιθέσεις των αντιστασιακών οργανώσεων. Διαδόθηκε ακόμα, ότι ετοι-
μαζόταν επίθεση στα βόρεια σύνορα, ανάμεσα στη Νορβηγία, Φιλανδία και Ρωσία 
καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο, από την 9η και 10η Βρετανική Στρατιά, που στην 
πραγματικότητα δεν ήταν παρά μόνο δύο Ταξιαρχίες, που ήταν έτοιμες να μπουν στην 
Ελλάδα, τη Βουλγαρία και στην Τουρκία, που στο μεταξύ έπαψε να είναι ουδέτερη και 
θα βοηθούσε με 40 Μεραρχίες. Στην Κρήτη μία ομάδα με τον Πάτρικ-Λη Φέρμορ, με 
τη συνεργασία Κρητικών, πέτυχε την απαγωγή του Διοικητή Κρήτης, Χάινριχ Κράιπε, 
που φυγάδεψαν στην Αίγυπτο. Στη Ρόδο, έκανε επίθεση ο Ελληνικός Ιερός Λόχος, 
που επιτέθηκε σε ραδιοσταθμό και στο Αιγαίο, αυξήθηκαν οι επιδρομές σημαντικά. 
Στις Κυκλάδες μπήκαν οι επιθέσεις σε δεύτερη φάση.



Πρώτο Θέμα 9www.fonitisparou.gr

Στις 9 Μαΐου, βγήκε στην Πάρο, ο Άντερς Λάσσεν, με 12 κομάντος για περιπολία. Ο 
Λάσσεν και οι άνδρες τους, λοχίας Νίσκολσον, Αμερικανός Γουάιτ, νοσοκόμος, Πόρ-
τερ Γιάελλ, Χάνκον, Μπάστυ Σίμπετ, Πάτσυ Χέντερσον, Μικ Ντ’ Άρκυ και άλλοι, βγή-
καν στη στεριά στην παραλία Γλυφά, νότια άκρη της Πάρου, στις 13 Μαΐου, γύρω στις 
10 το βράδυ και πέρασαν τη νύχτα σε μία σπηλιά.

Την άλλη μέρα περπάτησαν γύρω στα 10 χιλιόμετρα, μέχρι τον Στρούμπουλα, στο 
χωριό Λεύκες, όχι μακριά από νέο Γερμανικό Αεροδρόμιο, κοντά στα χωριά Πρό-
δρομος, Μάρπησσα και Μάρμαρα, όπου 
αναζητήσανε την οικογένεια Στέλλα, που 
είχε τρεις γιους, Μανόλη, Χρήστο και 
Νικόλα, που ήτανε πρόθυμοι να βοηθή-
σουν. Ο 23χρονος Νικόλας, είχε δουλέ-
ψει στο αεροδρόμιο και ήξερε καλά τα 
κατατόπια και τα συστήματα ασφαλείας. 
Μετά από μερικές ώρες ξεκούραση στο 
σπίτι του Στέλλα, ξεκινήσανε μαζί τα τρία 
αδέλφια σαν οδηγούς και φθάσαμε σ’ 
ένα βράχο, γύρω στα 200 μέτρα ύψος, 
απ’ όπου βλέπανε καλά το αεροδρόμιο. 
Μια δύσκολη πορεία, ανάμεσα σ’ άλλα 
μονοπάτια, που μόλις τα ξεχωρίζανε 
μέσα στο σκοτάδι και για μερικούς ήταν 
δύσκολο να ακολουθούν. Ιδιαίτερα για το 
ραδιοτηλεγραφητή, που, εκτός από τον 
πομπό, κουβαλούσε και μία μπαταρία 28 
κιλά. Ο Λάσσεν, που πάντα κουβάλαγε το 
ελάχιστο σε εφόδια και οπλισμό, άρπαξε 
την μπαταρία, την ακούμπησε στο σβέρ-
κο του και, πήρε δρόμο φθάνοντας πρώ-
τος στην κορυφή. Η πορεία είχε βαστήξει 
πάνω από 7 ώρες κι όλοι ήταν ξεθεω-
μένοι και έτσι, τους άφησε ο Λάσσεν, να 
ξεκουραστούν όλο το πρωί, μέσα σε μία 
πρωτόγονη καλύβα, για να χρησιμοποι-
ηθεί το απόγευμα κατασκοπεύοντας το 
αεροδρόμιο και τα γύρω μέρη. Τη νύχτα 
της 15 Μαΐου, άρχισε να καταστρώνει τα 
σχέδια με κάθε λεπτομέρεια για την επι-
χείρηση. Μοίρασε τους άνδρες του σε 
μικρές ομάδες, καθεμιά με τη δική της 
δράση, για καταστροφή υλικού στο αε-
ροδρόμιο, καταστροφή ραδιοσταθμών 
στον Πρόδρομο και σ’ ένα λόφο κοντά 
στα Μάρμαρα. Κόψιμο συρμάτων και 
διακοπής τηλεφωνικής επικοινωνίας με 
Μάρπησσα και το Γερμανικό παρατηρη-
τήριο στο βουνό Κέφαλος, στα ανατολικά 
του νησιού, καθώς και την απαγωγή του διοικητή του αεροδρομίου, Τάμπελ. Όταν ο 
Χανκ Χάνκοκ και ο Μπάστυ Σίββετ, χάσανε τον οδηγό τους, που θα τους έδειχνε το 
δρόμο για τις αποθήκες στο αεροδρόμιο, κρυμμένες μέσα σ’ ένα μικρό ξωκλήσι, φτά-
σανε, πολύ κοντά στη Γερμανική θέση με τα πολυβόλα. Οι Γερμανοί αρχίσανε τις ριπές 
και σύντομα αντήχησε ο τόπος από γαβγίσματα και φωτοβολίδες. Χάνκοκ και Σίμπερ, 
φύγανε κατατρομαγμένοι και σκέφτονταν τι θα έλεγε ο Λάσσεν, όταν θ’ άκουγε ότι 
δεν είχαν πυροβολήσει τους Γερμανούς.

Ο Λάσσεν, ανέλαβε τότε να επιτεθεί στα κανόνια, που τα θεωρούσε καλό στόχο. Ο 
συναγερμός δεν είχε φθάσει σ’ όλα τα Γερμανικά φυλάκια, και έτσι κατάφεραν οι υπό-
λοιπες ομάδες να καταστρέψουν το ραδιοσταθμό στον Πρόδρομο, όπου και σκότω-
σαν τέσσερις Γερμανούς, κατάστρεψαν μία αποθήκη και κόψανε σύρματα τηλεφώνου 
για τον Κέφαλο. Ο λοχίας Νίκολσον, οδήγησε την ομάδα του στη Μάρπησσα, όπου 
έμενε ο Γερμανός Διοικητής του αεροδρομίου Τάμπελ, στα ίδια σπίτια -σύμφωνα με 
τους Παριανούς οδηγούς- όπου έμεναν Γερμανοί στρατιώτες κι ο υπασπιστής του. 
Κάνανε έφοδο με ειδικές βόμβες. Σκοτώθηκε ο υπασπιστής από μία βόμβα, ο Τάμπελ 
τη γλίτωσε και παραδόθηκε στο Νίκολσον, που τον πήρε μαζί του, ανάμεσα στα δρο-
μάκια της Μάρπησσας. Οι άλλοι της ομάδας, ακούσανε βαριά βήματα από μπότες και 
επειδή οι κομάντος φοράνε πάντα ελαφρά παπούτσια, πιστέψανε πως είναι Γερμανική 

περίπολος και αρχίσανε τους πυροβολισμούς. Τότε, τραυματίστηκε ο Τάμπελ, και ο 
Νίκολσον περιποιήθηκε το τραύμα του. Όχι μακριά από εκεί, που θα συναντούσαν και 
τους άλλους, έσκασε μία χειροβομβίδα. Τάμπελ και Νίκολοσον έπεσαν ανάσκελα. Ο 
Νίκολσον ξανασηκώθηκε, αλλά ο Τάμπελ απόμεινε στο χώμα, βαριά τραυματισμένος 
και ο Νίκολσον τον παράτησε εκεί. Κι’ αυτή τη φορά πίστεψαν οι κομάντος ότι Νίκολ-
σον και Τάμπελ, ήταν Γερμανική περίπολος. 

Μετά την επιδρομή έπρεπε ο Λάσσεν, οι άνδρες τους, οι Παριανοί οδηγοί και ανά-
μεσά τους ο αστυνόμος Γρυλλάκης, που 
είχε τραυματιστεί σοβαρά, να φύγουν 
από το ψαροχώρι, το Πίσω Λιβάδι, με-
ρικά χιλιόμετρα ανατολικά από το αερο-
δρόμιο. Οι περισσότεροι παρουσιάστη-
καν στην ώρα τους, αλλά όταν έφθασε το 
περιπολικό έλειπαν οι Πόρτερ Γιάρελλ, 
Πάτσυ Χέντερσον, Μικ Ντ’ Άρκυ και ο νε-
αρός Νικόλας Στέλλας. Το σκάφος έπρε-
πε να κρυφθεί στην Ικαρία, γύρω στα 
70 χιλιόμετρα, και βορειοανατολικά της 
Πάρου και προτού ξημερώσει, και έτσι, 
ήταν αδύνατον να περιμένει και μιας και 
δεν φάνηκαν, ξεκίνησαν από την Πάρο. 
Ο Γιάρελλ, ο Χέντερσον και ο Ντ’ Άρκυ, 
έπρεπε να κάνουν επίθεση στο ραδιο-
σταθμό στη Μάρπησσα, αλλά όταν ακού-
στηκε ο συναγερμός βρέθηκαν κάτω 
ακριβώς από μία πυροβολαρχία και οι 
πυροβολητές ετοιμάστηκαν για δράση. 
Οι τρεις κομάντος πέρασαν τη νύχτα 
τους και όλη τη μέρα καλά κρυμμένοι και 
μόλις την επόμενη νύχτα κατάφεραν να 
ξεγλιστρήσουν μέχρι το λιμάνι που ήταν 
η συνάντηση (ένα μερόνυχτο αργότερα). 
Δεν απόμεινε καμία ελπίδα για σωτηρία, 
μα μόλις φτάσανε στην παραλία, είδανε 
κάποια κόκκινα σήματα στη θάλασσα. Ο 
Άντερς Λάσσεν, απαιτούσε επίμονα να 
γυρίσουν στην Πάρο, για να πάρουν και 
τους υπόλοιπους συντρόφους τους. Όλη 
η δύναμη έφθασε σε καλή κατάσταση 
στον Τούρκικο όρμο Τεουφίκ. Ο αστυνό-
μος μεταφέρθηκε στην Κύπρο, όπου οι 
γιατροί σώσανε τη ζωή του, αλλά ο Νι-
κόλας Στέλλας έλλειπε. Τον Νικόλα τον 
πιάσανε οι Γερμανοί κοντά στη Μάρπησ-
σα. Τον στείλανε στην Αθήνα, όπου 

τον ανακρίνανε με βασανιστήρια, αλλά εκείνος δεν μαρτύρησε κανένα όνομα 
ανταρτών. Στις 21 Μαΐου, τον κρεμάσανε στην πλατεία του χωριού και υπο-
χρεώσανε όλους τους χωριανούς να παρελάσουν μπροστά από τον κρεμα-
σμένο!

Ο αντικαταστάτης του Τάμπελ, γενικός διοικητής Ταγματάρχης Γκέοργκ Φον Μέ-
ρενμπεργκ, υποχρεώθηκε από τους ανωτέρους του να συλλάβει 125 άτομα για εκτέ-
λεση, επειδή, είχαν βοηθήσει τους κομάντος. Ο Φον Μέρενμπεργκ, που είχε μείνει 
στάσιμος επειδή πολλές φορές είχε δείξει φανερά την αντιπάθειά του, εξαιτίας της 
συμπεριφοράς των Ναζιστών, δεν βρήκε καμία άλλη λύση από το να υπακούσει, μιας 
και κινδύνευε και ο ίδιος αν έκανε του κεφαλιού του. Στο μεταξύ, πήγε στο διοικητή, 
ο Ηγούμενος, Φιλόθεος Ζερβάκος, από το μοναστήρι της Λογγοβάρδας, Ο διοικητής 
ήταν τρισέγγονος του Ρώσου Τσάρου, Αλέξανδρου Β’ και η γυναίκα του είχε στενή 
σχέση με την εκκλησία, αναθρεμμένη ορθόδοξα. Ο Ηγούμενος ζήτησε την αθώωση 
των ομήρων, αλλά ο διοικητής αρνήθηκε. Τότε ζήτησε ο Ηγούμενος να εκτελεστεί 
μαζί με τους συμπατριώτες του. Ο Φον Μέρενμπεργκ, πείστηκε τελικά, να δώσει χάρη 
στους ομήρους, με την υπόσχεση του Ηγουμένου ότι στο μέλλον, κανένας Παριανός, 
δεν θα βοηθούσε τους εχθρούς της Γερμανίας. Δεν ήταν μόνο μία ανθρωπιστική λύση 
του προβλήματος, αλλά και ένας πολιτικός ελιγμός, που εξασφάλιζε στους Γερμανούς 
την ησυχία και πίστεψαν ότι έτσι θα τους μισούσαν οι Παριανοί λιγότερο».
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Λιμενική Ζώνη 
Παροικιάς

Λαμβάνοντας αφορμή από την ανακοίνωση με ημερομηνία 
8/5/2013 του συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων «Μαντώ 
Μαυρογένους» προς το Δήμο Πάρου, έχω να πω τα ακόλου-
θα. Επειδή θεωρώ ότι:

1. Δεν μπορεί «να υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά» όπως συ-
νήθως λέμε.

2. Ξαφνικά δεν τρελάθηκαν κάποιοι ώστε να εγείρουν θέμα 
από το πουθενά.

3. Οι υποψιασμένοι πολίτες ευτυχώς έχουν αυξηθεί σημα-
ντικά στην Πάρο.

4. Το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει ότι δεν υπάρχουν 
ισχυρές αντιστάσεις από πλευράς θεσμικών παραγόντων της 
Πάρου.

Γι’ αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, καλώς κάνουν και 
δραστηριοποιούνται εκείνοι οι συμπολίτες μας που έχουν τη 
σχετική πληροφόρηση και προσπαθούν να προφθάσουν την 
εξέλιξη δυσμενών για την Πάρο καταστάσεων. Είναι αυτονό-
ητο ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής προς το χειρότερο 
αποφάσεων που ήδη ισχύουν και που ούτως ή άλλως λει-
τουργούν επιβαρυντικά για τη λιμενική ζώνη της Παροικιάς, 
θα βρει απέναντι της τεραστίου μεγέθους αντιδράσεις.

Στις 20/9/2012 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πάρου, σε συζήτηση για θέματα που αφορούσαν στο Λιμενι-
κό Ταμείο, είχα υποβάλλει στον πρόεδρό του ερώτημα για το 
ποιές λιμενικές εγκαταστάσεις της Πάρου λειτουργούν καθ’ 
όλα νόμιμα. 

Η απάντηση που πήρα ήταν η εξής: «μόνο το καταφύγιο 
τουριστικών σκαφών της Νάουσας και το λιμάνι της Πούντας». 
Από εκεί και πέρα ας κατανοήσει ο καθένας τα υπόλοιπα.

Άγγελος Πατέλης
Δημοτικός Σύμβουλος

Πάρος ΑΞΙΑ

Γεννητούρια!
Όμορφες, πολύ όμορφες στιγμές στη φύση της 

Πάρου. Υπέροχες φοράδες τις τελευταίες μέρες 
έφεραν στη ζωή τα μικρά τους…

Οι φωτογραφίες είναι από τα Κακάπετρα Πα-
ροικιάς και από τις Λεύκες.

Περί φιλίας λόγος 
αλληγορικός...

Κάποτε παρακολουθώντας 
μία συνέντευξη του Κωνστα-
ντινουπολίτη ηθοποιού Αθηνό-
δωρου Προύσαλη -που ήταν 
αρκετά σοφός και σπουδαγμέ-
νος άνθρωπος- μου είχε κάνει 
εντύπωση που είχε πει: «μεγα-
λώνοντας διαπιστώνεις πως ορ-
φανεύεις από φίλους».

Η ατάκα του μακαρίτη ηθο-
ποιού, μου είχε κάνει βαθιά εντύπωση και μάλιστα 
θυμάμαι πως την είχα συζητήσει με αρκετούς γνω-
στούς μου. 

Η αλήθεια είναι πως όσο μεγαλώνει κάποιος (έστω 
και αν εγώ ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι θέλω να 
γίνω όταν μεγαλώσω), διαπιστώνει καθημερινά πως 
το δυσκολότερο πράγμα είναι οι νέες φιλίες. Πόσο 
μάλλον όταν αυτές (νέες φιλίες) έχουν διαφορετικό-
τητα σκέψεων και έχουν γίνει σε καιρό μνημονίου και 
ένεκα του μνημονίου… Αυτό, που κατανόησα καλά 
στην εποχή που ζούμε είναι, πως, αίφνης κάνεις πα-
ρέα και συζητήσεις με ανθρώπους που ως εχθές δεν 
πίστευες πως μπορεί να έχει κοινά. Ανθρώπους που 
αγνοούσαν, όπως εσύ, ο ένας την ύπαρξη του άλλου. 
Μέσα από αυτές τις γνωριμίες συνήθως υπάρχει συν, 
πόσο μάλλον όταν λίγο πριν συμπληρώσεις τους 50 
Μάηδες, διαπιστώνεις νέες ενδιαφέρουσες παρέες. 

Οι πολιτικές παρέες για να μείνουν παρέες απαι-
τούν καταρχήν δύσκολες συνθήκες (για όποιον το 
κατανοεί αυτό). Θέλουν δυσκολίες, θέλουν ενότητα 
στην άμυνα. Μαζί με όλα αυτά μία φιλία απαιτεί 
και ισότιμη σχέση. Αυτό, είναι πρωταρχικό και εί-
ναι απαράβατος κανόνας. Με θλίψη έχω διαπιστώσει 
όμως, πως πολλοί πριν ακόμα γίνουν βεζίρηδες στη 
θέση του βεζίρη, συμπεριφέρονται ως «ηρακλειδείς 
του στέμματος». Θεωρούν π.χ. ότι αφού εκείνοι είναι 
σε θέσης πολιτικής ισχύος, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι 
ευρισκόμενοι σε μία παλλαϊκή άμυνα ενός αντιμνη-
μονιακού τόξου, πρέπει να συμμεριζόμαστε τις πο-
λιτικές τους επιλογές για την «αυριανή» κυβέρνηση, 
και πρέπει να βγάλουμε τον σκασμό και να σκύψου-
με κεφάλι στους «σωτήρες» που έρχονται.

Το σημερινό μου άρθρο είναι σαφές πως έχει γρα-
φτεί για ένα-δύο φίλους. Με τη διαφορά όμως ότι 
μέσω αυτού του άρθρου θέλω να θίξω και τη νοο-
τροπία μίας μερίδας της αντιπολίτευσης που θέλει 
να συμπεριφέρεται ως αυριανή-«αυριανιστική» κυ-
βέρνηση. Αδιαφορώ πλήρως μ’ αυτή την νοοτροπία. 
Θεωρώ ότι πάνω από πολιτικές λογικές και πάνω 
από ιδεολογικά «κολλήματα» υπάρχει ο άνθρωπος 
και η παρέα. Ακόμα, και όταν διαβάζω ανοησίες που 
γράφονται από γνωστούς και φίλους, κάνω ότι δεν τα 
είδα και συχνά χαμογελώ, διότι έτσι κατανοώ το παιδί 
που κρύβουν μέσα τους. Κάποτε έπαιζα 8 ώρες μπά-
σκετ μ’ ένα φίλο προκειμένου να τον κερδίσω. Όταν 
βαρέθηκε αυτός και η διαφορά μεταξύ μας στο σκορ 
ήταν 3 εκατομμύρια έτη φωτός υπέρ του, μου είπε 
«δεν αντέχω άλλο, φεύγω». Αμέσως, γύρισα και του 
είπα: «υποχωρείς, έχασες!». Ο φίλος, έπεσε κάτω 
από τα γέλια και μου είπε: «έχεις δίκιο, έχασα…». Εί-
ναι πράγματα φυσιολογικά, ειδικά ανάμεσα στους άν-
δρες που και 100 χρονών να φτάσουν δεν θέλουν να 
χάνουν με τίποτα! Τους έχει μείνει αυτό, από τότε που 
έβγαλαν τα πάμπερς και αισθάνθηκαν αίφνης μεγά-
λοι! Πες λοιπόν ό,τι θες αγαπητέ Αντώνη και γράψε 
ό,τι θέλεις! Σε κατανοώ απόλυτα. Πολύ απλά, γιατί 
εσύ υποχώρησες, και εσύ έχασες. Εγώ συνεχίζω και 
είμαι εδώ! Παλεύω, δίχως μεγάλα κόμματα στο πλάι 
μου, δίχως αξιώματα και έχοντας τη σφραγίδα του 
«παλιοδεξιού» και όχι του «προοδευτικού».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στηρίζει ό,τι αξίζει

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

Με έργα βελτίωσης  
των μεταφορών,  
στηρίζουμε  
το μέλλον  
των νησιών μας.

Δράσεις αλληλεγγύης
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνι-

κής Προστασίας Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης Δήμου 
Πάρου, στην προσπάθεια 
αναζήτησης πόρων εκτός 
Πάρου, προέβη στις παρακά-
τω ενέργειες στον τομέα της 
Αλληλεγγύης: 

  α) Σε συνεργασία με το 
Μητροπολίτη Παροναξίας κ. 
Καλλίνικο, ο οποίος και έκα-
νε τις επαφές με την «Ένω-
ση Ελλήνων Εφοπλιστών», 
υποβλήθηκε αίτημα από 
13/2/13, για την ένταξη 50 

οικογενειών στο πρόγραμμά της, το οποίο και εγκρίθηκε. Από αυτό το πρόγραμμα 
θα ωφελούνται 50 οικογένειες αποτελούμενες από 172 άτομα εκ των οποίων 102 
παιδιά, σε μηνιαία βάση για όλο το 2013, λαμβάνοντας ικανές ποσότητες ειδών δια-
τροφής και καθαρισμού.

β) Υποβλήθηκε αίτημα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας 
της Πάρου, για ένταξη στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της 
ΕΕ-2013», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Το αίτημα εγκρίθηκε και μέχρι τέλος Μα-
ΐου θα υποβληθούν οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας των τελικών 
δικαιούχων.

γ) Υποβλήθηκε αίτημα στον Ιατρικό Σύλλογο Ελλάδος, για την υλική βοήθεια και την 
στήριξη στη δημιουργία «Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Πάρου».

Ακόμα, το ΔΣ της Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πά-
ρου υπέβαλλε αίτημα προς το Δήμο του νησιού μας, για την έκτακτη επιχορήγησή 
του με το ποσό των 10.000 ευρώ, για τη συνέχιση του προγράμματος της «ενίσχυσης 
των συσσιτίων του Ιερού Προσκυνήματος». Ο Δήμος της Πάρου μέσω του Ν.Π.ΔΔ-
Κ.Π.ΠΑ ενισχύει οικονομικά τα συσσίτια του Ιερού Προσκυνήματος, με το ποσό των 
20.000 ευρώ ετησίως.

Τέλος, ο δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης και η πρόεδρος του Ν.Π.ΔΔ-Κ.Π.Π.Α, κ. Μ. Τρι-
βυζά, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, για 
την ένταξη των 50 οικογενειών στο πρόγραμμά της και τον Σεβασμιότατο Μητροπο-
λίτη μας για την άψογη συνεργασία, στον τομέα της αλληλεγγύης.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
- Ένα σημαντικό διεθνές συνέδριο πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (24-26 Μα-

ΐου), στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργα-
σία με την ΚΔΕΠΑΠ, με θέμα: «Μεσοβυζαντινοί-Υστεροβυζαντινοί Χρόνοι, 12ος-13ος 
αιώνας». Ο συμπατριώτης μας, κ. Βιώνης Θανάσης, καθηγητής Πανεπιστημίου της 
Κύπρου αναφέρει: «Η Πάρος θα αποτελέσει τον τόπο στον οποίο θα προσπαθήσουμε 
παρέα με τους πιο σημαντικούς Βυζαντινολόγους από πανεπιστήμια της Ευρώπης και 
της Αμερικής να λύσουμε για πρώτη φορά σημαντικά ερωτήματα που αφορούν στη 
περίοδο 12ο -13ο αιώνα».

- Το μουσείο γλυπτικής «Νίκος Περαντινός», στη Μάρπησσα, δημοσιοποίησε τις ώρες 
λειτουργίας του που είναι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα: 
πρωί 10.00-15.00 και απόγευμα 18.00-20.00. Ακόμα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
ομάδων επισκεπτών είναι σκόπιμο να υπάρχει προσυνεννόηση με το μουσείο (τη-
λέφωνο: 22840-41443), ενώ θυμίζουμε ότι για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), υπάρχει 
ειδική πρόσβαση.

Μήνυμα του Ντάριο Φο
Για τις παραστάσεις του έργου «Δεν Πληρώνω – Δεν Πληρώνω», του Νομπελίστα 

Ντάριο Φο, που ανέβασε η θεατρική ομάδα του Λυκείου Παροικιάς, σε σκηνοθεσία 
της καθηγήτριας, κ. Μαρίας Αρκουλή-Βαρριά, ο Δήμος Πάρου, είχε προσκαλέσει το 
μεγάλο συγγραφέα.

Ο Ντάριο Φο, αποδέχθηκε την πρόσκληση, όμως κάποιο οικογενειακό του πρόβλη-
μα τον εμπόδισε να έρθει στις παραστάσεις που δόθηκαν τον Απρίλιο. Υποσχέθηκε να 
πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Πάρο, τους καλοκαιρινούς μήνες, στέλνοντας μήνυμα 
το οποίο διαβάστηκε στην τελευταία παράσταση από την πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. 
Κάγκανη.

Το μήνυμα του Ντάριο Φο, μεταξύ άλλων έγραφε:
«Λυπάμαι, που δεν μπορώ να είμαι παρών να σας χειροκροτήσω από κοντά στη 

θεατρική σας παράσταση. 
Οικογενειακά προβλήματα δεν μου το επιτρέπουν να έρθω και να δω την παράσταση 

μαζί σας. Όταν η Franca (γυναίκα μου) θα είναι καλύτερα και θα μπορεί να με συνοδέ-
ψει θα έρθουμε να σας δούμε στο νησί σας. Ελπίζω, μέσα σ’ αυτό το καλοκαίρι. Είμαι 
σίγουρος ότι θα έχετε επιτυχία, όχι μόνο από το έργο που ανεβάζετε, αλλά επίσης, από 
το ταλέντο σας». 

Πανκυκλαδικό φεστιβάλ
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, θα διοργανώσει το 

1ο πανκυκλαδικό εμπορικό φεστιβάλ, στην περιοχή του πρώην Κοινοτικού κά-
μπινγκ στα Λιβάδια Παροικιάς. Το φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί σε στεγασμέ-
νο χώρο 1.200 τ.μ. και άλλων 200 τ.μ. για τις παράλληλες εκδηλώσεις και ημερί-
δες.                                                                                                                                                                                 

Σύμφωνα με τον εμπορικό σύλλογο η διοργάνωση από 26/6 έως 1/7/2013, στόχο 
έχει να αποτελέσει ένα θεσμό με ανοδική πορεία και μπορεί να προσφέρει συγκε-
κριμένα και ειδικά οφέλη στην αγορά και στις κοινωνίες των Κυκλαδίτικων νησιών, 
αφού:

- Αποτελεί επιθετική απάντηση στην κρίση.
- Συντελεί στην ανύψωση του ηθικού της αγοράς διότι περνά μήνυμα αισιοδοξίας 

και ελπίδας ότι η αγορά παρά τις αντιξοότητες, κινείται.
- Συντελεί στην τόνωση των συναλλαγών των επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέρος 

στο φεστιβάλ.
- Δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να επιλέξουν προϊόντα και υπηρεσίες από 

τον τόπο τους, καθότι ύστερα από μία εποχιακή εμπορική ή παραγωγική σεζόν υπάρ-
χει ευκολότερα η δυνατότητα για την σύναψη εμπορικών συναλλαγών.

- Αναζωογονεί την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται διότι λόγω της προετοι-
μασίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν αλλά και της κινητικότητας των πολυ-
άριθμων συνήθως επισκεπτών του Φεστιβάλ, κινούνται τμήματα της αγοράς όπως 
συνεργεία, ξενοδοχεία, συγκοινωνίες, καταστήματα εστίασης, γραφίστες, εκτυπώσεις 
κάθε είδους, Μ.Μ.Ε., προσδίδει δηλαδή το φεστιβάλ προστιθέμενη αξία στον τόπο 
που τo φιλοξενεί και τον αναδεικνύει.

Ακόμα, κατά τη διάρκεια του, θα λάβουν χώρο και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως 
ημερίδες παριανής κουζίνας, προβολές, ομιλίες κλπ. Σε συνεργασία με ακτοπλοϊκές 
εταιρίες θα δοθούν εκπτωτικά πακέτα ταξιδίου-διαμονής Από το εισιτήριο των 2 
ευρώ θα διατεθεί το ένα ευρώ, για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Τέλος, για την καλύτερη διοργάνωση του φεστιβάλ, παρακαλούνται οι παρακάτω 
κλάδοι επιχειρήσεων να καταθέσουν την προσφορά τους για την δημιουργία πακέτου 
διαμονής που θα αφορά εκείνη την περίοδο, δηλαδή, από Τετάρτη 26/6/2013 έως 
Δευτέρα 1/7/2013. Έτσι, καλούνται: Ξενοδοχεία και δωμάτια, επιχειρήσεις ενοικια-
ζομένων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ακτοπλοϊκές εταιρίες, χορηγοί επικοινωνί-
ας, υποστηρικτές, εκθέτες (επιχειρήσεις και φορείς), φορείς και επιχειρήσεις για την 
διοργάνωση ημερίδων. Οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να επικοινω-
νήσουν στο 22840-22262 το συντομότερο με το γραφείο του εμπορικού συλλόγου, 
καθημερινά από της 10.00 έως τις 14.00.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΤΗΛ 22840.28314
ΦΑΞ 22840.28315

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.) με τη συνεργασία του Δήμου προτίθεται 
να προβεί στην ασφάλιση των κατοίκων του νησιού μας για επείγουσα μεταφορά λόγω ατυχήματος 

ή ασθενείας με οποιοδήποτε 
διαθέσιμο μέσο.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι 
ενδιαφερόμενες εταιρείες ή  φορείς 
να αποστείλουν μέχρι την 31η 
Μαΐου 2013 τις προσφορές τους 
για ομαδική ασφάλιση επείγουσας 
μεταφοράς σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθενείας για τους 
κατοίκους της νήσου Αντιπάρου,  
οι οποίοι ανέρχονται σε 1.200 
άτομα.

Πληροφορίες: Κα Λίτσα Βιάζη
Εκ της  Κ.Ε.Δ.Α.

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70 τμ. 
νεόκτιστο σε 250 τμ. οικόπεδο, 
εντός σχεδίου. 
Τηλ.: 6977362305, 6985963626

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΟΙ-
ΚΙΕΣ πωλούνται, στην παλιά 
πόλη της Παροικίας αλλά και 
σε όλη την Πάρο. Από 50.000 
– 130.000 €. Τηλ.: 6945383262

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται κατοικία δυο επιπέδων 
(60 τμ ισόγειο, 22 τμ ορόφου), 
με τακτοποιημένους τους 
ημιυπαίθριους χώρους και ε-
ξαιρετική θέα στο λιμάνι. Τηλ.: 
6948872161, 2108041920 (κα 
Μαύρη)

ΝΑΟΥΣΑ, με προκαταβολή 
και την εξόφληση όπως επι-
θυμείτε, διατίθενται οικίες 55 
τμ, 75 τμ, ετοιμοπαράδοτα, 
100 τμ ημιτελές, κατάλληλο για 
οικία και επαγγελματική στέ-
γη. Δεκτή και ανταλλαγή. Τηλ.: 
6977336620

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται επιπλω-
μένο δυάρι για όλο το χρόνο ή 
σεζόν, τιμή λογική.
Τηλ.: 2284042660, 6932656851 

ΕΛΗΤΑΣ (2 χλμ από λιμάνι 
Παροικίας), ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα δίχωρο, 40 τμ. 
Τηλ.: 2284022302 

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται μο-
νόχωρες γκαρσονιέρες, 25 τμ, 
επιπλωμένες, σε άριστη κατά-
σταση. Αυτόνομη θέρμανση, 

θέα θάλασσα. Ενοικιάζονται 
με το χρόνο ή σεζόν. Πλυντή-
ριο και internet δωρεάν. Τηλ.: 
6976433642

ΛΙΒAΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΊΑΣ, ενοικι-
άζεται studio, επιπλωμένο με 
κουζίνα και πλυντήριο ρούχων. 
Τηλ.: 6989871269, 6975328459

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται μεζο-
νέτα-μονοκατοικία, 100 τμ, με 
πολύ καλή θέα. 
Τηλ.: 6972092675

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα. Τηλ.: 
6972077052 

ΝΑΟΥΣΑ (ΚΑΜΑΡΕΣ), ενοικι-
άζεται σπίτι τριάρι, με κήπο, με 
απεριόριστη θέα. 
Τηλ.: 6979268250

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται στην 
Παροικία, τιμή 20.000 €. Τηλ.: 
2284027275  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

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

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

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ,Έλ-
ληνας, επαγγελματίας, 
αναλαμβάνει χρωματισμούς 
παντός τύπου, φρεσκαρίσματα, 
μερεμέτια κτλ. Λογικές τιμές 
και εγγύηση.
Τηλ.: 6973187414 

ΚΥΡΙΑ από Τσεχία, μόνιμη 
κάτοικος Πάρου, παντρεμένη 
με Έλληνα αναλαμβάνει κά-

θε είδους οικιακή εργασία, 
καθάρισμα, μαγείρεμα, φρο-
ντίδα και φύλαξη παιδιών κλπ. 
Τηλ.:6974036340

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία σε εστι-
ατόριο, ξενοδοχείο ή φύλαξη 
παιδιών και υπερηλίκων. Τηλ.: 
6994401324

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙ-
Α ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 25 ετών, ζητά 
εργασία. Οποιαδήποτε άλλη θέ-
ση εργασίας συζητήσιμη. Τηλ.: 
6970831158

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

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

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

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

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙ-
ΡΙΣΣΑ ζητούνται, για πιτσαρία 
με φούρνο στα ξύλα, για 3μηνη 
απασχόληση. Περιοχή Λογα-
ράς. Τηλ.: 6936131753 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητεί κυρία 
με εμπειρία σε κουζίνα. Τηλ.: 
2284052623, fax: 2284052638

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΑΟΥΤΟ πω-
λείται, ανακατασκευασμένο, 
650 € (χωρίς μαγνήτη) ή 750 € 
(με μαγνήτη). Τηλ.: 6982792403

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. Πωλούνται : 
Γραφείο Σκουρόπουλος. Πολυ-
θρόνα μασάζ. Mariner 4 hp. 
3 ποδήλατα γυναικεία, λόγω α-
ναχώρησης. Τηλ.: 6942772023 
(κος Γιάννης)  

Αν αγαπάτε τη ΝΗΣΙΏΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ, 
είστε στην Πάρο και θέλετε 
να μάθετε να παίζεται λαούτο, 
παρακαλώ επικοινωνήστε στο 
τηλέφωνο:  6975661841  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

είδη δώρων | gadget
αξεσουάρ µόδας

Υπεύθυνη καταστήµατος Μαλατέστα Αργυρώ | τηλ: 22840 22601
Παροικία, διασταύρωση Γκίκα (προς τον δρόµο για Καµάρες) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Στις 26/4/2013 πέθανε στο Δρυό της Πάρου ο 

Αλέξανδρος Τσιγώνιας του Νικολάου,  ο Αλέκος ο 
Αγγελής για τους παλιότερους, ο μπαρμπ’ Αλέκος για τους 
νεότερους .

Ο εκλιπών ήταν ο γόνος μιας μεγάλης οικογένειας της 
Μάρπησσας και ο τελευταίος από 10  αδέρφια με επίσης 
μεγάλες οικογένειας .

Ήταν πάντα παρών με το σωστό μέτρο και τόνο στα 
κοινωνικά δρώμενα του χωριού του και το σπίτι του  στη 
Μάρπησσα, στον Τζάνε και τα τελευταία 40 χρόνια στο Δρυό  
ήταν σημείο αναφοράς για τους Τσιπιδιανούς μόνιμους και 
ξενιτεμένους , για τους ανήσυχους Παριανούς , για τους επισκέπτες της περιοχής , Έλληνες και ξένους, 
για το σόι και τα πολλά ανίψια του, και τέλος για τους συνομήλικους των παιδιών  και των εγγονιών του.

Μαζί με την γυναίκα του την Ασημίνα  Ανουσάκη  έχοντας την πιο βαθειά ηθική και αισθητική για τη  
ζωή, θα ζουν πάντα στην μνήμη των κοντινών του, της οικογένειας  του και των φίλων του.

Εμείς είμαστε τυχεροί που τον είχαμε πατέρα και μαζί με την μητέρα μας θα τους θυμόμαστε με αγάπη 
και θα προσπαθούμε να είμαστε αντάξιοι τους στην ζωή που μας μένει.

Ευχαριστούμε όλους όσους τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία και όλους όσους ήθελαν να 
το κάνουν αλλά δεν μπόρεσαν γιατί ήταν μακριά ή δεν το έμαθαν . Το 40ήμερο μνημόσυνο θα γίνει στις 
2 Ιουνίου στο Άγιο Ιωάννη στον Δρυό.     

                Τα παιδιά του και τα εγγόνια του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της τοπικής κοινότητας Λευκών ευχαριστούν το Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεμόνων Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Λευκών – Κώστου και όλες τις γυναίκες των Λευκών για 
την αμέριστη βοήθεια και συμβολή τους στην οργάνωση αναπαραστάσεων των Θείων Παθών της Μ. 
Εβδομάδας του Πάσχα. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της τοπικής κοινότητας Λευκών.   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Με την 122 ΕΜ/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου αναγνωρίσθηκε το καταστατικό 
του σωματείου που εδρεύει στην Παροικία της νήσου Πάρου Κυκλάδων με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» και έχει βασικό σκοπό 
την αναζωογόνηση της αγοράς του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας Πάρου και τους λοιπούς 
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του καταστατικού. 

Πάρος, 20 Μαΐου 2013

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος, 

ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ 
Δικηγόρος 

Παροικία – Πάρος 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ    
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Εκδήλωση της ΕΟΔ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 

Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 
2013, η διημερίδα επειγόντων περι-
στατικών, που διοργάνωσε η Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης-Παράρτημα Κυκλά-
δων, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου.

Τη διημερίδα παρακολούθησαν 
εκτός απ’ τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων, 
εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, μέλη του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Λευκών Πάρου και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι.

Η ΕΟΔ Κυκλάδων-Παράρτημα Κυκλάδων, με έδρα το νησί μας, ευχαρίστησε δημό-
σια τον επιστημονικά υπεύθυνο της διημερίδας, γιατρό, κ. Γεώργιο Τζανίδη, τους εκ-
παιδευτές γιατρούς: Αλιφιέρη Ευαγγελία, Καλλιώρα Βασιλική, Κεμπάμπη Παναγιώ-
τη, Λιβανίδη Κωνσταντίνο, Μαντζαρίδου Μαγδαληνή, Σταματάκο Παναγιώτη, Τρέζου 
Χρυσούλα και τους διασώστες του ΕΚΑΒ Πάρου: Ζώβα Σπυριδούλα και Μαλαμα-
τένιου Νικολέτα. Τέλος, η ΕΟΔ ευχαρίστησε την ΚΔΕΠΑΠ για την παραχώρηση της 
αίθουσας του ΑΜΕΣ «Νηρέας» και τον κ. Ευάγγελο Οικονόμου.

Υγεία

Οστεοαρθρίτιδα
Ο πόνος και η δυσκαμψία στις 

αρθρώσεις είναι συμπτώματα που 
ταλαιπωρούν συχνά άτομα μέσης 
και τρίτης ηλικίας και τα αναγκά-
ζουν να αναζητήσουν ιατρική βοή-
θεια. Πολύ συχνά τα συμπτώματα 
αυτά οφείλονται στην οστεοαρθρί-
τιδα.

Ο όρος αναφέρεται σε προσβολή 
της άρθρωσης που οφείλεται σε προοδευτική φθορά του αρθρικού χόνδρου και 
βλάβη του υποκείμενου οστού με δημιουργία οστεοφύτων (αλάτων) 

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα διαταραχής της ισορροπίας μεταξύ σύνθεσης 
– αποδόμησης του χόνδρου με πολύπλοκους βιοχημικούς μηχανισμούς που κα-
ταλήγουν σε δομικές και μηχανικές αλλαγές στην άρθρωση. Η νόσος λέγεται και 
εκφυλιστική αρθροπάθεια ή, εκλαϊκευμένα, γεροντική αρθρίτιδα, όπου τονίζεται 
ο ρόλος της ηλικίας στην πάθηση. Εκτός όμως από την ηλικία και άλλοι παράγο-
ντες συμβάλλουν στην εμφάνισή της: Προηγηθείσες αρθρίτιδες ή αρθροπάθειες 
(ρευματοειδής, ουρική, σηπτική αρθρίτιδα, διαβητική αρθροπάθεια), η φυλή, το 
φύλο (π.χ. μεγαλύτερη συχνότητα οστεοαρθρίτιδας δακτύλων παρατηρείται στις 
γυναίκες), η κληρονομικότητα, το επάγγελμα, τα σπορ, συγγενείς δυσμορφίες 
όπως το ραιβό ή βλαισό γόνατο, το συγγενές εξάρθρημα του ισχίου κ.α.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η νόσος είναι πολυπαραγοντική, αλλά η ηλικία 
είναι βασικός παράγων. Έτσι, το 80% των ανθρώπων θα αναπτύξει τελικά οστεο-
αρθρίτιδα, αν φτάσει σε μεγάλη ηλικία, με τις πρώτες βλάβες να συμβαίνουν από 
τα 35-40 έτη, χωρίς να υπάρχουν πάντα συμπτώματα. Αφορά περισσότερο τις 
αρθρώσεις που είτε κινούνται περισσότερο π.χ. οι αρθρώσεις των δακτύλων, του 
αυχένα, είτε φέρουν βάρος όπως οι αρθρώσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής 
στήλης, ισχίο, γόνατο. Αν παρουσιαστεί σε ασυνήθη θέση π.χ. καρπό ή ποδοκνη-
μική θα πρέπει να ψάξουμε υποκείμενη νόσο όπως αιμοχρωμάτωση ή χονδρα-
σβέστωση.

Τα συμπτώματα που θα αναγκάσουν τον ασθενή να επισκεφθεί το γιατρό είναι: 
Πόνος στην άρθρωση κατά την κίνηση ή την φόρτιση, δυσκαμψία μετά από ακινη-
σία, μείωση της κινητικότητας και της λειτουργικής ικανότητας του ατόμου στην 
εργασία, σπορ, τις οικιακές δραστηριότητες και στην αυτοεξυπηρέτηση. Η υποψία 
της διάγνωσης θα τεθεί από την εξέταση του ασθενούς που μπορεί να παρουσιά-
ζει: κριγμό (τρίξιμο) της άρθρωσης, περιορισμό της κινητικότητας («κλείδωμα»), 
μυϊκή αδυναμία, κακή οστική ευθυγράμμιση, π.χ. μηρού- κνήμης στην Ο.Α. του 
γόνατος, πόνο στην κίνηση ή ψηλάφηση ή ,σπανιότερα, σημεία φλεγμονής (οίδη-
μα, θερμότητα). Η διάγνωση θα επιβεβαιωθεί με ακτινογραφία της πάσχουσας 
άρθρωσης όπου τα τυπικά σημεία είναι στένωση των αρθρικών επιφανειών, πύ-
κνωση στο υποκείμενο οστό και οστεόφυτα (άλατα). Δυσκολίες στην διάγνωση 
μπορεί να υπάρχουν στα αρχικά στάδια, όπου δεν υπάρχουν στην ακτινογραφία 
τα παραπάνω σημεία. Σ’ αυτήν την περίπτωση μεγάλη βοήθεια θα προσφέρει η 
μαγνητική τομογραφία που μπορεί να αποκαλύψει μικρές βλάβες αόρατες στην 
απλή ακτινογραφία. Δυσκολίες υπάρχουν επίσης όταν υπάρχει φλεγμονώδης αρ-
θρίτιδα. Εδώ θα απαιτηθούν επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων, 
αρθρικού υγρού για να αποκλειστούν άλλες αρθρίτιδες ή αρθροπάθειες όπως η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ουρική και ψευδοουρική νόσος, η σηπτική αρθρίτιδα 
κ.α.

Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας για να είναι πετυχημένη απαιτεί ολοκληρωμέ-
νες και πολύπλευρες παρεμβάσεις. Δεν εξαντλείται στην συνταγογράφηση ενός 
φαρμάκου αλλά περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά παρεμβάσεων. Τα γενικά 
μέτρα περιλαμβάνουν την ορθή χρήση της άρθρωσης και τη σωστή θεραπευτική 
άσκηση σε συνδυασμό με επαρκή ανάπαυση. Ο ρευματολόγος ενθαρρύνει τον 
ασθενή να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
του. Τον στηρίζει ψυχολογικά, του εξηγεί την φύση της πάθησης και του μαθαίνει 
να αποκτά έλεγχο σε αυτήν. Θα του διδάξει ασκήσεις, αλλά αν χρειαστεί θα τον 
παραπέμψει για φυσικοθεραπεία.

Η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, ενέσεις 
μέσα στην άρθρωση με κορτιζόνη 2-3 φορές τον χρόνο ή σκευάσματα υαλου-
ρονικού οξέος (τεχνητή λίπανση της άρθρωσης). Τελευταία στη θεραπευτική 
φαρέτρα έχουν προστεθεί και φάρμακα αναπλαστικά του χόνδρου, όπως η γλυ-
κοζαμίνη (donarot). Επιβραδύνουν ή και αναπλάθουν τις φθορές του αρθρικού 
χόνδρου. Λαμβάνονται για μεγάλα διαστήματα και χρειάζεται αρκετός χρόνος για 
να αποδώσουν. Αποτελούν την πιο «αιτιολογική» θεραπεία που διαθέτουμε σή-
μερα. Όταν τα συντηρητικά μέσα δεν επαρκούν πλέον και η αρθρική καταστροφή 
είναι μεγάλη, η λύση είναι η χειρουργική αποκατάσταση. 

Γεγονός είναι ότι σήμερα ο ασθενής με οστεοαρθρίτιδα μπορεί να αντιμετωπι-
στεί αποτελεσματικά, με μεγάλο κέρδος στην ποιότητα της ζωής του, χωρίς πόνο 
και αναπηρία.

Θοδωρής Σαρλάνης
Ιατρός – Ρευματολόγος

Ο γιατρός μας Εαρινή αιμοδοσία
Ξεκίνησε χθες (23/5), στην Αντίπαρο, η αιμοδοσία που διοργανώνει κάθε Άνοιξη ο 

τοπικός σύλλογος αιμοδοτών.
Η αιμοδοσία συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή (24/5), στο Κ.Υ. Πάρου, έως τις μία το 

μεσημέρι και θα συνεχιστεί από τις 6 το απόγευμα, έως τις 9:30 το βράδυ. Οι επόμενες 
ημέρες και ώρες αιμοδοσίας έχουν ως εξής:

Σάββατο 25 Μαΐου, Παροικιά (Κέντρο Υγείας) 09:00-13:00 και 18:00-21:30.
Κυριακή 26 Μαΐου, Παροικιά (Κέντρο Υγείας) 18:00 έως τις 21:30.
Κυριακή 26 Μαΐου, Μάρπησσα (Αγροτολέσχη)  09:00-13:00.

Πρόγραμμα 
«Ηλιοπραστασία»

Η «Blue Star Ferries» και ο Μη Κερδοσκοπι-
κός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
Μελανώματος «ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ», διοργανώνουν 
το πρόγραμμα «Ηλιοπροστασία». Πρόκειται για 
μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την ενημέ-
ρωση του πληθυσμού των νησιών για τον κίν-
δυνο από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, που ξε-
κινά το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 και θα διαρκέ-
σει έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, πραγ-
ματοποιούνται:

Δωρεάν εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου

- Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 10:00 - 15:00
- Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 09:00 - 16:00
- Δευτέρα 10 Ιουνίου, ώρα 09:00 - 14:00
Η εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση του μελανώματος ιατρική ομάδα του «ΜΕΛΑ-

ΜΠΟΥΣ» θα πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις με στόχο τη λεπτομερή εξέταση δερ-
ματικών σπίλων (ελιές).

Ενημερωτική ομιλία στην αίθουσα «ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ» στη Νάουσα
- Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 20:30
Οι ομιλίες αφορούν μικρούς και μεγάλους και παρουσιάζουν τις αρνητικές επιπτώ-

σεις της ηλιακής ακτινοβολίας στον άνθρωπο και τους ενδεδειγμένους τρόπους προ-
φύλαξης. Ειδικότερα για τα παιδιά μέσα από ένα ευχάριστο πρόγραμμα (ενημέρωση 
- παιχνίδι - τραγούδι, κλπ), μαθαίνουν τον «Φίλο τους τον ήλιο», πως να χαίρονται 
μαζί του αλλά και πως να προστατεύονται.

Σημειώνουμε, ότι έγκαιρη διάγνωση και αφαίρεση μελανωμάτων και καρκινωμά-
των του δέρματος ή και σπίλων με ατυπία, έχει συμβάλλει και στην έγκαιρη διάγνωση 
και αφαίρεση ύποπτων βλαβών ιδιαίτερα μελανωμάτων και δερματικών καρκίνων 
προτού γίνουν απειλητικά για τη ζωή των ασθενών.
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Έντονες δραστηριότητες του ΝΟΠ
Διακρίσεις στην κατηγορία optimist είχαν οι μικρές 

αθλήτριες του ΝΟΠ, Κατερίνα Γκόκα και Πωλίνα Μαλα-
τέστα. Η πρώτη κέρδισε την παραμονή της στην Εθνική 
ομάδα και τη συμμετοχή της στο Πανευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα, ενώ η δεύτερη θα εκπροσωπήσει τη χώρα 
μας στους Βαλκανικούς αγώνες.

Φέτος, το πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist πραγμα-
τοποιήθηκε στην Κατερίνη και συμμετείχαν 163 αθλη-
τές από 47 ομίλους. Η κατηγορία Optimist, είναι με σκά-
φη ειδικά διαμορφωμένα για παιδιά και περίπου 2 εκ. 
αθλητές σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν ιστιοπλοΐα μ’ αυτό 
τον τύπο των σκαφών.  

Αυτό το σκάφος αποτελείται από ένα τιμόνι με ένα 
κόντρα-δοιάκι, μια μεγάλη καρίνα από πολυεστέρα ή 
ξύλο, ένα ιστίο και τρία στεγανά για να το κρατούν στην 
επιφάνεια αν αναποδογυρίσει. Στους αγώνες της Κατε-
ρίνης που έλαβε μέρος ο ΝΟΠ, οι δύσκολες καιρικές 
συνθήκες, άπνοια, δυνατός άνεμος, θαλάσσια ρεύμα-
τα, βροχή δυσκόλεψαν όλους τους αθλητές. Ο υψηλός 
ανταγωνισμός είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες μάχες και 
πολλές ανατροπές στην κατάταξη μέχρι την τελευταία 
στιγμή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΟΠ: «η διοργά-
νωση ήταν πολύ επιτυχημένη αγωνιστικά γιατί έγιναν 
δώδεκα κούρσες και οργανωτικά γιατί όλα εξελίχθηκαν 
ομαλά. «Πολλά μπράβο αξίζουν στην Κατερίνα Γκόκα», 
σύμφωνα με τον προπονητή της Σωτηρίου Βασίλη, «για 
την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε. Η πολύμηνη προε-
τοιμασία της ανταμείφτηκε με την 2η θέση».

Οι αθλητές του ΝΟΠ κατέλαβαν τις εξής θέσεις στη 
γενική κατάταξη

Χρυσός στόλος:
9η θέση: Γκόκα Αικατερίνη
60η θέση: Μαλατέστα Πωλίνα
68η θέση: Μπομποτάς Χρήστος
Ασημένιος στόλος:
11η θέση: Σκιαδά Αικατερίνη
30η θέση: Μπρούσης Βίκτωρ. 
Τέλος, ο ΝΟΠ ευχαρίστησε δημόσια το Ναυτικό Όμιλο 

Κατερίνης, για τη εξαιρετική φιλοξενία, ενώ η ΚΔΕΠΑΠ 
εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για τους αθλητές 
του Ομίλου και τις επιτυχίες που είχαν.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420
Τέσσερεις αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, 

συμμετείχαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 420 που έγι-
νε στο Φάληρο, από 22/4 έως 1/5 ο και διοργάνωσε ο 
Ναυτικός Όμιλος Τζιτζιφιών-Καλλιθέας.

Για την αθλήτρια Φ. Γκόκα, ήταν η δεύτερη συμμετοχή 
σε αγώνα αυτής της κλάσης, ενώ για τους υπόλοιπους 
η πρώτη. Η  παρουσία τους ήταν καλή και η απόκτηση 
αγωνιστικής εμπειρίας σημαντική, αν και έγιναν 7 μόνο 
ιστιοδρομίες λόγω άπνοιας. Στους αγώνες πήραν μέρος 
τρία σκάφη του ΝΟΠ. Με το πρώτο σκάφος η αθλήτρια 
Φ. Γκόκα, με την αθλήτρια της Αντιπάρου, Α. Τριαντά-
φυλλου, το δεύτερο σκάφος με αμιγές πλήρωμα του 
ΝΟΠ, Β. Θεοχαρίδου και Π. Βρότσος και ο τρίτο σκάφος 
με τον αθλητή του ΝΟΠ, Γ. Δαφερέρα και τον αθλητή 
της Χίου, Π. Μαμουνή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
ΝΟΠ «οι θέσεις 24, 32 και 37 είναι μια καλή παρουσία 
και δείχνουν ότι υπάρχουν οι βάσεις για να έρθουν και 
διακρίσεις».

Μαθήματα κολύμβησης
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα τμήματα κολύμβησης του 

ΝΟΠ, για την θερινή περίοδο 2013.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστά-

σεις του ΝΟΠ, στην περιοχή «Καλακώνα». Οι εγγραφές 
γίνονται στα γραφεία του συλλόγου καθημερινά, εκτός 
Τρίτης και ώρες 10:00-18:00.

Τα τμήματα που θα ξεκινήσουν είναι:
1. Εκμάθηση κολύμβησης από την ηλικία των 4 ετών.
2. Προαγωνιστικά τμήματα
3. Αγωνιστικά τμήματα
4. Τμήμα εκμάθησης και άθλησης ενηλίκων
Για πληροφορίες-εγγραφές στη Γραμματεία του ΝΟΠ: 

22840-21800. Προπονητής της κολυμβητικής ομάδας 
είναι η κ. Παντελαίου Μαρία, τηλ: 6938 799341.

Εθελοντικός καθαρισμός
 Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, καλεί όλα τα μέλη, τους 

αθλητές του, τους φίλους του, αλλά και όποιον ενδιαφέ-
ρεται για το περιβάλλον, την Κυριακή 26 Ιουνίου, για να 
καθαρίσουν όλοι μαζί την παραλία από τα Λιβάδια μέχρι 
τον «Καλακώνα».

Ο καθαρισμός θα γίνει μέσα και έξω από το νερό, άρα 
κάποιοι πρέπει να έχουν και το μαγιό τους. Θα διατε-
θούν σακούλες και γάντια σε όλους τους εθελοντές. 

Beach Volley Ενηλίκων
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής στα νέα τμήματα 

Beach Volley ενηλίκων, του ΝΟΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καθημερινά να δηλώ-

σουν συμμετοχή στη Γραμματεία του ομίλου. Η προ-
πόνηση θα γίνεται από έμπειρο γυμναστή και οι συμ-
μετέχοντες παράλληλα, θα συμμετάσχουν σε τουρνουά 
και αγώνες επίδειξης. Πληροφορίες στη Γραμματεία του 
ΝΟΠ καθημερινά 10:00-18:00 και στον αριθμό τηλεφώ-
νου 22840 21800.

Εκλογές στον ΑΟΠ
Με πρωτοφανή αριθμό μελών του ΑΟΠ, πραγματο-

ποιήθηκαν την Κυριακή 19 Μαΐου, οι εκλογές του Αθλη-
τικού Ομίλου Πάρου. Τα αποτελέσματα των εκλογών 
ήταν τα εξής:

Ψήφισαν: 123
Άκυρα: 1
Λευκά: 0
 Έλαβαν:
1. Τσαντάνης Κώστας: 93
2. Σιφναίος Δημήτρης: 77
3. Λάμπρου Αντώνης: 76
4. Κουτσονικολή Μαρία: 65
5. Γκουρογιάννης Νίκος: 59
6. Σάμιος Κώστας: 55
7. Σκιαδάς Δημήτρης: 53
8. Μπιζά-Τσιώλη Κυριακή: 51
9. Καλόγηρος Κων/νος: 48
10. Βιτζηλαίου Ευαγγελία: 45
11. Γιουρτζίδης Χαρίλαος: 40
11. Μπαμπούνης Σταύρος: 40 (μεταξύ των δύο ισο-

ψηφησάντων θα γίνει κλήρωση για την εκλογή στο ΔΣ 
της ομάδας).

Αναπληρωματικά μέλη
13. Γαβαλάς Βασίλης: 35
14. Μπόνης Στέλιος: 32
15. Φωκιανού Μοσχούλα: 32
16. Μανωλάκη Θεοδοσία: 31
17. Παντελαίος Γιώργος: 30
18. Βάσσος Δημήτρης: 26
19. Ράικου Σ. 25
20. Παπαδημητρίου Χρ. 6.
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: 
www.facebook.com/paroslife
If you have a smart phone, just download QRReader and 
scan this QR code and you will have a link straight to all 
the What's On information for Paros & Antiparos.

MAY 2013

Food distribution to those in need by the Paros Women’s Association 
Ariis every Wed 9.15-10.15am at Paros Rock, Paroikia. Info: 694-258-
2321, 694-732-5919 & 693-667-0556.  http://www.facebook.com/
groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis 

until 25 May,  4th Static Model Exhibition by Theophilos & George 
Vossinakis, Ag.Athanasios Hall, Naoussa. Duration 10-25/5, daily 
10am-12pm & 5-9.30pm. Admission Free. http://www.facebook.com/
events/373492416101559/
 
until 2 Jun, Mary Chatzaki photography exhibition at Argonauta 
Restaurant, Manto Mavrogenous Sq., Paroikia. Duration 2/5-2/6. Info: 
22840-23303, www.argonauta.gr

23-26 May, Blood donation (AIMOΔOΣIA). Thu 9.30am-1pm & 5.30-
9pm at Antiparos medical station; Fri & Sat 9am-1.30pm & 6-9.30pm 
at Paroikia Health Centre; Sun 9am-1pm in Marpissa & 6-9.30pm at 
Paroikia Health Centre.  Info: 22843-60000, http://www.facebook.com/
aimodosiaparou

23-26 May, Informational events on working freelance for Elance. 
Thu 23/5, 6-8pm @ Tao’s Center, Ambelas. Fri 24/5, 10am-12pm @ 
Distrato Cafe, Paroikia, 3-4pm, Alyki, 6-8pm @ Tango Mar, Paroikia. Sat 
25/5, 8-10am @ Oasis, Paroikia, 9-11pm @ Goody’s, Paroikia. Sun 26/5, 
10am-12pm @ Marina Cafe, Paroikia. Info: Victoria 693-636-8818, http://
www.facebook.com/ElanceGreece

24-26 May, 2nd International Research Project «Meso-Byzantine & Post 
Byzantine period 12-13th Century» organized by the University of Cyprus 
Department of History & Archaeology at the Nireas Hall, Naoussa.  Info: 
KDEPAP 22843-60167/8.
http://www.facebook.com/Kdepap

24 & 25 May, 8pm, Performance by Children’s Theatrical Group 
of Marpissa «Ο Ζωντανός Υπολογιστής / The Living Computer» at 
Agrotoleschi Hall, Marpissa. Info: Irini 694-518-6978.

25 May, 2nd Antiparos 24.4km Race for Health organized by the 
Antiparos en plo Club.
http://www.facebook.com/antiparos.en.plo

25 May, 8pm, HISA student art show (drawing, painting & photography) 
at Holland Tunnel Gallery, Paroikia.  http://www.hisa-studyabroad.com

26 May, 10am, Beach cleaning Livadia-Kalakona organized by NOP. 
Bring swimsuits; bags/gloves provided. Info: 22840-21800, http://www.
parosnc.gr
http://www.facebook.com/nautikaparos

26 May, 10.30am, Memorial ceremony & laying of wreaths in Marpissa 
in honour of World War II hero Nikolas Stellas. Info: 22840-41217, http://
www.youtube.com/watch?v=fQDCRVnUqQ4

26 May, 8pm, HISA student poetry & prose reading at Holland Tunnel 
Gallery, Paroikia.  http://www.hisa-studyabroad.com

26 May, 8pm, Performance by Marpissa Women’s Association Choir in 
memory of Nikolas Stellas at Agrotoleschi Hall, Marpissa. Info: Irini 694-
518-6978.

27 May-1 Jun, Yoga Teachers Training with Maja Zilih at Tao’s Center, 
Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

27 May-22 Jun, College Year in Athens Service Learning & Anthropology 
course with Prof. Susan Sutton in Paroikia. Info:  210-756-1497, www.
cyathens.org

27 May-22 Jun, College Year in Athens «Excavating in the Aegean: The 
Case of Despotiko» with Yannos Kourayos. Info:  210-756-1497, www.
cyathens.org

28 May-2 Jun, Yoga & Meditation Retreat with Maja Zilih at Okreblue, 
Santa Maria. Info: 697-909-3731, http://www.athensyoga.gr/paros2013.
html

28 May 7pm, Student reading by the Aegean Center’s Writing Workshop 
at the Aegean Center, Paroikia. Info: 22840-23287, www.aegeancenter.org

30 May-6 Jun, World Dance (Circle Dance) course at Paros Philoxenia 
Hotel, New Golden Beach. Info: www.paroscreativeholidays.com
http://www.facebook.com/events/438928569509850/

30 May, 9.30pm, Quiz Night at Micro Cafe, Market St, Paroikia. Info: 
Colin 22840-24674.
http://www.facebook.com/pages/Mikro-Cafe-Paros/164355750257457

31 May, 8.30pm, Aegean Center Solo Concert & Vocal Ensemble a 
cappella concert at the Dimitracopoulos Building, Market Street, Paroikia. 
Info: 22840-23287, www.aegeancenter.org

1-2 Jun, Opening of the Paros Dance Academy Paroikia at Parea Cafe, 
Livadia, Paroikia. Free lessons in Latin, Salsa & Ballroom dancing, Zumba 
& Pilates, prizes, Latin shows, Capoeira.
Info: Kay 697-935-3401, 697-880-3234, http://www.facebook.com/
Parosdance1

1 Jun, 7.30pm, Student Painting & Photography Exhibition at the Aegean 
Center, Paroikia. Info: 22840-23287, www.aegeancenter.org

2-8 Jun, Hatha Yoga Course with Oona Giesen, Alyki. Info: 697-935-
1951, www.yoga-paros.com

ANCIENT GREEK TECHNOLOGY
The traveling exhibition of the Museum of Ancient Greek Technology 
Kostas Kotsanas «The HI-TEC inventions of the ancient Greeks» is 
running until 13 June at the Event Hall of the Technical Lyceum (EPAL) 
Paroikia, open daily 12-3pm & 6-9pm.

Come along on a guided and virtual tour of an exceptional selection 
of fifty exhibits of the museum of the 
ancient Greek technology, from the robot 
- servant of Philon to the «cinema» of 
Heron and from the hydraulic clock of 
Archimedes to the analog computer of 
Antikythera, covering the period from 
2000 B.C up to the end of the ancient Greek 
world. Discover that the technology of the 
ancient Greeks, just before the end of the 
ancient world, was shockingly similar to 
the beginning of our modern technology. 
Explore this era when ownership for 
cutting edge technology was not claimed 
and become aware of how much (more 
than we think) Western civilization owes 
to the Greeks.
http://www.kotsanas.com

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

Μενου**είναι η εικόνα σας,
πριν καν ο πελάτης
δοκιµάσει το φαγητό σας!
εσείς τι θα του δείξετε;

& ακόµα σουπλά | σουβέρ | θήκες για µαχαιροπίρουνα | επαγγελµατικές κάρτες | µπλοκ παραγγελίας | διαφηµιστικά έντυπα



ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΣΕ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟ;

3.500 ΦΥΛΛΑ
∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΩΡΕΑΝ

Μπορείτε να δυναµώσετε τώρα
την ένταση της επικοινωνίας σας
& να ενισχύσετε την προβολή σας

... από 40€


