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Προσοχή-προσοχή: Εδέησε προχθές να καθα-
ρίσω το σταθερό μου υπολογιστή και βρήκα από 
κάτω τι λέτε; 1. Μανικετόκουμπο, που νόμιζα πως 
είχα χάσει σ’ ένα γάμο. 2. Κατάλογο του 2010 με 
πιτσαρία που κάνει ντελίβερι. 3. Ψηφοδέλτιο του 
Λεονταρίτη από το 2006 με σταυρό στον κ. Χρύ-
σανθο! 4. Εξέταση αίματος, μέσα στο φάκελο, που 
δεν τον είχα ανοίξει ποτέ! 5. Δύο αποδείξεις από 
το φούρνο Ραγκούση. 6. Το απόκομμα εισιτηρίου 
από τον αγώνα Άνω Σύρος-ΑΟΠ 0-1 και 7. Ένα cd 
με δηλώσεις Γρηγορίας σε τηλεοπτικό σταθμό το 
2010 (αξία ανεκτίμητη…).

Δ.Μ.Μ.

Πάμε τώρα στα καλυτερότερα. Η Γρηγορία λοι-
πόν ξέθαψε πολιτικά την Μπέτη! Την Παπαζώη, 
ντε, την «Παριανή». Και να, στο δημοτικό συμβού-
λιο οι μαγικές δηλώ-
σεις της Γρηγορίας 
για την Μπέτη, που 
έκανε λέει προσφυγή 
στο Σ.τΕ. για την ΕΡΤ 
και να, η Γρηγορία στο 
φεισμπούκιον με τις 
ρηξικέλευθες κινήσεις 
της Μπέτης, κλπ, κλπ. 
Το μόνο που μένει σ’ 
αυτή τη ζωή, είναι να 
δω να την προτείνει 
και για υποψήφιο δή-
μαρχο Πάρου! Αχ, βρε 
Χρήστο μου, με τις μα-
γικές κινήσεις σου και τις προεδρίες στο πολιτιστι-
κό πάρκο ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ. (Γράφτε πάντα «Πάρκο 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»), για να την σπάτε σε όλους όσοι 
νομίζουν ότι ο Άη Γιάννης, είναι χωράφι του πατέ-
ρα τους.

Δ.Μ.Μ.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη θα παρουσιάσει λέει εκ-
δήλωση με τίτλο: «Παριανά παραμύθια». Σιγά το 
δύσκολο. Η ουσία είναι να παρουσιάσετε εκδήλω-
ση με τίτλο: «Αλήθειες στην Πάρο!».

Δ.Μ.Μ.

Τις προάλλες, που λέτε γινόταν η συνεδρίαση του 
Λιμενικού Ταμείου σε κάποια στιγμή «ντρουν» το 
τηλέφωνο. Απαντά ο υπάλληλος και τον ακούω 
να λέει: «Μάλιστα κ. δήμαρχε». Σκέφτομαι «τι έγι-
νε;». Σε κάποια στιγμή, σηκώνεται ο υπάλληλος και 
πηγαίνει στον Γ. Βασιλόπουλο και του λέει: «Θέλει 
να σας μιλήσει ο κ. Δήμαρχος». «Ποιος δήμαρχος;», 
απαντά ο Βασιλόπουλος! Μιλάμε ότι έπεσαν κάτω 
και οι καρέκλες από τα γέλια.

Δ.Μ.Μ.

Α, καλά με τη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμεί-
ου. Λοιπόν, από τη συνεδρίαση έλειπε η Μ. Χανιώ-
τη, που γίνεται γιαγιά!!! Έτσι, το άλλο Μαράκι (Τρι-
βυζά), έκανε πάρτι όταν ήρθε η συζήτηση για τους 
εποχιακούς φύλακες στους λιμενικούς χώρους. 
Εκεί λοιπόν που έλεγε ο Γαβαλάς, «ένας στο Π. Λι-
βάδι, ένας στην Αλυκή», η Τριβυζά, παρουσίασε την 
εκλογική της περιφέρεια λες και ήταν το λιμάνι του 
Άμστερνταμ, σε μέγεθος. Έτσι, πήρε δύο άτομα για 
Π. Λιβάδι, ενώ η Αλυκή, έμεινε με ένα άτομο, και 
πολύ της ήταν. Λίγο ακόμα και η Τριβυζά, θα τους 
έπαιρνε και αυτό το άτομο και θα έλεγε ότι χρειά-
ζεται για την ανηφόρα Δρυού!

Δ.Μ.Μ.

Τσι Λεύκες, το έχουν χάσει τελείως! Για τις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, έχουν 

στείλει ως τώρα, 14 
mail, 22 φαξ, 35 ση-
μειώματα σε χαρτί, 
132 τηλεφωνήματα 
και 522 υπενθυμί-
σεις! Ακόμα, έχουν 
κάνει 712 αναρτή-
σεις στο twitter και 
918 αναρτήσεις στο 
φεισμπούκιον! Δια-
πίστωση: Κάτι ξέρω 
εγώ, που πηγαίνω 
περιμετρικά από 
τσι Λεύκες και δεν 
αράζω ποτέ, μέσα 

στο χωριό. Στο χωριό πιστεύουν ότι πρώτα ο Θεός 
έκανε τσι Λεύκες και μετά τον υπόλοιπο κόσμο. 
Και αυτό το λένε σε έξαρση σεμνότητας. (Μεταξύ 
μας δεν το εννοούν, αφού είναι γνωστό… ότι και 
ο Χριστός, καταγόταν από τσι Λεύκες. Μην ακούτε 
τις θεωρίες των Παροικιωτών ότι ο Χριστός γεννή-
θηκε στη Βηθλεέμ). 

Δ.Μ.Μ.

Πάμε και στις τελευταίες «διαφωνίες» για σήμε-
ρα. Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε είναι από 
την τελευταία συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου. 
Όπως βλέπετε, γι’ άλλη μία φορά, η αντιπολίτευση 
άσκησε έντονη κριτική στην πλειοψηφία! Γεια χαρά 
στους τουρίστες της πολιτικής ζωής της Πάρου 
που ασκούν έντονη κριτική στα μπαράκια της Αθή-
νας για τα τεκταινόμενα στο νησί. Το ό,τι τους έχει 
πάρει φαλάγγι ο Γαβαλάς, μόνο τυχαίο δεν είναι. 
Τουλάχιστον, τον τελευταίο, τον βρίσκεις 24 ώρες 
το 24ώρο στο γραφείο του και του τα ψάλλεις… 
Οι υπόλοιποι κάνουν «αντίσταση» από e-mail, τον 
Αλαφούζο μου μέσα.

Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Διαβάζοντας τυχαία την ετικέτα σε μια φιάλη νερού, 
που η εμφιάλωση γίνεται για λογαριασμό γνωστής 
Παριανής εμπορικής εταιρίας ποτών*, αποφάσισα να 
μοιραστώ τις σκέψεις μου.

 Στη ετικέτα διαβάζουμε: «δίψα για προσφορά». 
Κάθε ένα μπουκάλι νερό μοιράζει την αγάπη μας στα 
παιδιά της Πάρου που το έχουν ανάγκη και ενισχύει 
το έργο του Πρώτου Πρότυπου Εθελοντικού Κέντρου 
Ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Και έτσι, δηλαδή, χωρίς θόρυβο, μπορεί να λειτουρ-
γήσει η κοινωνική εταιρική ευθύνη που αποτελεί πλέ-
ον ολόκληρο κεφάλαιο του σύγχρονου marketing.

«Περπατάει» στο δεύτερο χρόνο η δράση αυτής 
της προσφοράς στο νησί μας, όπου ένα μέρος των 
εσόδων από την πώληση επιτραπέζιου νερού δίδεται 
στο Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. Μία πράξη που δείχνει έμπρακτα σταθερό 
ενδιαφέρον και περίσσευμα αγάπης.

Σταθερά και έμπρακτα θα έπρεπε να είναι και η ευ-
θύνη των υπολοίπων που εκφράζεται στις ανάγκες 
των υπηρεσιών πρόνοιας, περίθαλψης και αλληλεγ-
γύης, οι οποίες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Η 
επίδειξη και οι φανφάρες που είδαμε το προηγούμενο 
διάστημα είχαν στόχο είτε παραταξιακά είτε και εμπο-
ρικά κέρδη στη βάση των προβλημάτων των συναν-
θρώπων μας.

Επειδή η κατάσταση δυσκολεύει συνεχώς το παρά-
δειγμα που προανέφερα θα πρέπει να είναι το ζητού-
μενο. Αν νιώσεις την ανάγκη να βοηθήσει τον πάσχο-
ντα συνάνθρωπό σου κάνε το… έτσι χωρίς θόρυβο. 

*ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Λαουτάρης

Αλληλεγγύη… 
χωρίς θόρυβο
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Της Αναλήψεως

Πραγματοποιήθηκε και φέτος ο εορτασμός της Ανα-
λήψεως, στον Άγιο Φωκά Παροικιάς, που διοργανώ-
νουν κάθε χρόνο οι έμποροι της Πάρου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και διασκέδασαν με 
τον κόσμο, ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Χρήστος Βλαχο-
γιάννης, η Αντιδήμαρχος, κ. Μαρουσώ Φραγκούλη, ο 
Αντιδήμαρχος, κ. Μάρκος Κωβαίος, ο Αντιδήμαρχος, 
κ. Παναγιώτης Κουτσουράκης, ο Πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Παροικιάς, κ. Μηνάς Καλακώνας, η 
Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πάρου, 
κ. Μαρία Χανιώτη και πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι του 
νησιού μας. 

Ο εμπορικός σύλλογος ευχαρίστησε με ανακοίνωσή 
του όλους όσοι παρευρέθηκαν στη γιορτή, τους εθε-
λοντές που βοήθησαν για την πραγματοποίηση της, την 
εξαμελή ορχήστρα που προσφέρθηκε να τους διασκε-
δάσει στην ξαστεριά και στην βροχή, με τις τσαμπούνες 
της, τον Κοσμά Σαρρή, τον Νίκο Σαρρή, τον Μπάμπη 
από την Σύρο με τα νησιώτικα, τον Κώστα Σομπόνη, τον 
Κυριάκο Μοστράτο, τον Κώστα Πατέλη και τους εμπό-
ρους που προσέφεραν τα προϊόντα τους, παρά την τόση 
μεγάλη οικονομική κρίση που περνάει ο κλάδος.

Τέλος, με αφορμή τον εορτασμό της Αναλήψεως, με-
ταξύ άλλων αναφέρουν σε δελτίο τύπου που εξέδωσαν: 
«Πιστοί στο ετήσιο ραντεβού μας  για άλλη μια φορά. Σε 
μια εποχή όπου όλα αλλάζουν, πολλά μάλιστα προς το 
χειρότερο, εμείς ξανά πραγματοποιήσαμε μια παράδοση 
πολλών χρόνων που ενώνει εμπόρους και καταναλωτές 
ξεκινώντας πριν 84 χρόνια με διαφορετικές προοπτικές. 
(…) Έχουμε την τιμή να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε 
για το κλάδο μας κάτω από συνθήκες τρόικας και μια πο-
λιτικής που αφανίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
αφήνει εμάς και τα παιδιά μας χωρίς μέλλον. Με το σύν-
θημα μας που ακούστηκε πολλές φορές το χρόνο που 
πέρασε και που ήταν «όλοι μαζί μπορούμε», έχει γίνει 
κατανοητό από όλους μας ότι πλέον τους αγώνες δεν 
τους δίνουμε μόνοι μας, αλλά ενωμένοι και τότε έχουμε 
αποτελέσματα.

Ο Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος θα βρίσκεται πά-
ντα διπλά στους επαγγελματίες και στους καταναλωτές 
στηρίζοντας πάντα όπως εμείς καταλαβαίνουμε την το-
πική αγορά!».

Τριήμερο 
στις Λεύκες

Η Τοπική Κοινότητα Λευκών, ο Μ.Ε.Ε.Α.Σ. «Υρία» Λευ-
κών και ο σύλλογος ανακαινίσεως Ιερού Ναού Αγίας 
Τριάδας, διοργανώνουν τις εορταστικές εκδηλώσεις 
των Λευκών, που θα πραγματοποιηθούν κατά το τριή-
μερο του Αγίου Πνεύματος 22, 23 και 24 Ιουνίου 2013.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Σάββατο 22 Ιουνίου
Ώρα 20:00 Στο Κοινοτικό Μέγαρο, εγκαίνια έκθεσης 

φωτογραφίας του Λευκιανού ερασιτέχνη φωτογράφου 
Λουκά Χ. Μοστράτου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημε-
ρινά και όλο το τριήμερο από τις 18:00 έως τις 22:00.

Κυριακή 23 Ιουνίου
Ώρα 07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 

της Αγίας Τριάδας.
Ώρα 11:00 Τιμητική βράβευση για τους δωρητές ανα-

καινίσεως του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας
Ώρα 19:00 Πανηγυρικός εσπερινός
Δευτέρα 24 Ιουνίου
Ώρα 07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατού-

ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. 
Καλλινίκου. Μετά τη Θεία Λειτουργία περιφορά εικόνας 
στα γραφικά σοκάκια του χωριού συνοδευόμενη από το 
1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λευκών Πάρου.

Ώρα 21:00 Στο ανοιχτό Θέατρο Λευκών μουσική πα-
ράσταση-αφιέρωμα στον στιχουργό Νίκο Γκάτσο από 
την χορωδία Νάουσας Πάρου.

Δραστηριότητες 
στη Νάουσα

Η θεατρική ομάδα 
του συλλόγου γυ-
ναικών Νάουσας, 
παρουσίασε στις 9 
και 10 Ιουνίου, τα 
«Κωμικά Μονόπρα-
κτα» του Δημήτρη 
Ψαθά, σε διασκευή-
σκηνοθεσία, Γιάννη 
Τριπολιτσιώτη. 

Οι παραστάσεις 
δόθηκαν στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Νηρέας», η οποία 
ήταν κατάμεστη και τα δύο βράδια, ενώ ο κόσμος διασκέ-
δασε και γέλασε ασταμάτητα. Το ΔΣ του συλλόγου γυναι-
κών Νάουσας, συνεχάρη τα μέλη του που συμμετείχαν 
στην παράσταση και ευχήθηκε να παρουσιάσουν ακόμα 
περισσότερα και καλύτερα θεάματα, ενώ ευχαρίστησε 
όλο τον κόσμο, που στήριξε με την παρουσία του κι αυτή 
την προσπάθεια.

Επίσης, η χορωδία του συλλόγου γυναικών Νάουσας, 
παρουσίασε για δεύτερη φορά το αφιέρωμα στα τραγού-
δια του Μάνου Λοΐζου, με αφορμή τη «Γιορτή του πατέ-
ρα», την Κυριακή 16 Ιουνίου. Η παράσταση δόθηκε στο 
Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Δήμου Πάρου 
και στο πλαίσιο του «Παριανού Ιούνη» που διοργανώ-
νεται. Έτσι, ο σύλλογος χάρισε μια πολύ όμορφη βραδιά 
στους φίλους του συλλόγου που πήγαν να παρακολου-
θήσουν την εκδήλωση, ενώ κείμενα για τη «Γιορτή του 
πατέρα» διάβασαν η γραμματέας του συλλόγου, Ζαμπία 
Κωβαίου και ο Διονύσης Αργυρός. Ακόμα, ο σύλλογος 
με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τα μέλη της χορωδίας 
και τους μουσικούς Γιάννη Κατσαρό (μπουζούκι), Λουκά 
Μοστράτο (φυσαρμόνικα) και Γιώργο Στέλλα (κιθάρα), 
για το αποτέλεσμα και για την συνεχή τους προσπάθεια. 
Επίσης, ευχαρίστησε τους υπεύθυνους της χορωδίας, γι’ 
αυτή την εκδήλωση, Γιάννη Κατσαρό και Μένεγο Μαύρη, 
που όλο το χειμώνα δούλεψαν με τα μέλη της για να βγει 
αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος, ευχαρίστησαν το Πολιτιστικό 
Πάρκο Δήμου Πάρου και τους εργαζόμενους σ’ αυτό, το 
Χορευτικό Όμιλο Νάουσας, κι όλους όσοι βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης και φυσικά όλους όσοι 
τους τίμησαν με την παρουσία τους.

Γιορτή 
στον Πρόδρομο

O πολιτιστικός 
σύλλογος Προ-
δρόμου, «Σκό-
πας ο Πάριος», 
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι 
εορταστικές εκ-
δηλώσεις που θα 
πραγματοποιη-
θούν στον Πρό-
δρομο.

Το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Κυριακή 23 Ιουνίου
19:30 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
21:30 Άνοιγμα του Κλήδονα στου Άη Γιαννιού τη χάρη 

κι ό,τι είναι τυχερό θα βγει το ριζικάρι. Παράσταση πα-
ραδοσιακών χορών και κάψιμο των Μάηδων, στην πλα-
τεία Αγίου Σπυρίδωνα στον Πρόδρομο.

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 
09:00 Αρχιερατική Θεία λειτουργία
10:00 Λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου Ιωάννου. 

Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται από το Δήμο Πά-
ρου, την Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου, την ΚΔΕΠΑ Πά-
ρου και τον πολιτιστικό σύλλογο «Σκόπας ο Πάριος».

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις

- Η αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία «Lo and 
Behold» και ο σύλλογος «Υρία» Λευκών, οργανώ-
νουν τριήμερο ομιλιών για τη σύγχρονη τέχνη με γενικό 
τίτλο: «Διευρυμένα Σημεία», από 12 έως 14 Ιουλίου, στις 
Λεύκες. Ομιλητές θα είναι: Τάσος Μπαμπάσης, Μίλτος 
Φραγκόπουλος, Γιώργος Παπαδάτος, Γιάννης Γρηγο-
ριάδης, Ειρήνη Ευσταθίου και Δάφνη Βιτάλη. Συντονι-
στές της εκδήλωσης θα είναι: Αγγέλικα Μήτσιου, Ίρις 
Πλαϊτάκη και Νίκος Παπαδημητρίου.

- Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, διοργανώ-
νει το 2ο φεστιβάλ Ελληνικών παραδοσιακών χορών, το 
Σάββατο 22 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία πα-
πά-Γιώργη Στάμενα. Θα συμμετέχουν 150 χορευτές με 
10μελή ορχήστρα και τη φιλική συμμετοχή του Νίκου 
Χατζόπουλου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

- Ο Δήμος Πάρου, η ΚΔΕΠΑΠ, η Τοπική Κοινότη-
τας Αγκαιριάς και ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαι-
ριάς, διοργανώνων την Κυριακή 23 Ιουνίου, μουσική 
εκδήλωση στην παραλία της Αλυκής. Το πρόγραμμα που 
θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, περιλαμβάνει παραδοσια-
κούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα Αγκαιριάς, 
θεαματικό άναμμα της φωτιάς από τους μικρούς βαρ-
κάρηδες για το κάψιμο των Μάηδων, ψημένο χταποδάκι 
και σούμα στην παραλία και «ζωντανή» μουσική  από 
τους: Μοστράτο Κυριάκο (βιολί, τραγούδι), Νίκα Γιώργο 
(λαούτο), Κρητικό Γιάννη (τουμπερλέκι), Νίκα Κατερίνα 
(τραγούδι) και Μάριο Κρητικό (τσαμπούνα).

Εκδηλώσεις 
στον Κώστο

Ο Δήμος Πάρου, η Τοπική Κοινότητα Κώστου και ο 
σύλλογος ΜΕΑΣ Κώστου, διοργανώνουν εορταστικές 
εκδηλώσεις στο ομώνυμο χωριό, στις 24-25 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 24/6 στις 7:30 το απόγευ-
μα, αναμένεται η άφιξη της Ιεράς Εικόνας του Αγίου 
Αθανασίου του Πάριου, από τον εν Αθήναις σύλλογο 
Κωστιανών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Μέγας 
Αρχιερατικός Εσπερινός.

Την Τρίτη 25/6 στις 7:15 το πρωί θα ξεκινήσει ο Όρ-
θρος και θα ακολουθήσει η Θεία λειτουργία. Στις 10 το 
πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικό-
νας και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου του 
Παρίου και του Τιμίου Προδρόμου, με τη συνοδεία από 
το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λευκών. 

Στις 8 το βράδυ της ίδιας μέρας, θα πραγματοποιηθεί 
ομιλία στο μνημείο του Αγίου Αθανασίου, στην είσοδο 
του χωριού και στις 9:30 το βράδυ, θα παρουσιαστούν 
παραδοσιακοί χοροί από το μουσικοχορευτικό συγκρό-
τημα Νάουσας –τμήματα Κώστου- στην πλατεία.

Τα διαρκείας 
του Παναθηναϊκού

 O Σύνδεσμος Φιλάθλων Παναθηναϊκού, Πάρου-Αντι-
πάρου, ειδοποιεί τα μέλη του και τους φίλους του Πα-
ναθηναϊκού στα νησιά μας, ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές 
νέων μελών και παράλληλα οι ανανεώσεις των ήδη εγ-
γεγραμμένων μελών. Το κόστος ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Επίσης, ο σύνδεσμος διαθέτει εισιτήρια διαρκείας 
της περιόδου 2013-2014 για το γήπεδο της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας, στην τιμή των 160 ευρώ. Για περισσότερες 
πληροφορίες, στο τηλέφωνο 6977-283424.
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Γαστρονομική έκρηξη!
Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο εστιατόριο 

Λεμόνι φέτος. Με ανανεωμένο το μενού, 
που έχει επιμεληθεί ο  Έκτορας Μποτρί-
νι, μας ξανασυστήνεται και μας οδηγεί 
σε ένα παιχνιδιάρικο γευστικό ταξίδι. Ένα 
πλήρως ισορροπημένο μενού με ορεκτικά 
όπως σαρδέλα, χταποδάκι και τυρολου-
κουμάδες, με φρεσκότατες σαλάτες, ποι-
κιλία κυρίως πιάτων όπως  σπαλομπρι-
ζόλα, πικάτα με μανιτάρια, μακαρονάδα 
του ψαρά, τσιπούρα ψημένη στα λεμονό-
φυλλα, με ποικιλία φρέσκων κρεατικών 
και πιάτα ημέρας όπως αρνάκι «κλέφτι-
κο», χταπόδι με σπιτικές χυλοπίτες της κυ-
ρίας Ευμορφίας. Τα πιάτα αναδεικνύονται 
με τη φρεσκάδα των υλικών που απλόχε-
ρα μας δίνει η φύση. Τα ταπεινά φρέσκα 
μυρωδικά της Παριανής γής όπως το θυ-
μάρι, η μέντα, ο δυόσμος και ο βασιλικός 
παντρεύονται με το αγνό ελαιόλαδο από τα 
κτήματα της οικογένειας Τσαρουχά και τα 
εσπεριδοειδή,  όπως  το λεμόνι, δίνοντας 
ιδιαίτερη ένταση στις γεύσεις και την πα-
ρουσίαση των πιάτων από το chef, Πανα-
γιώτη Μπάτσο. Νόστιμο, ποιοτικό φαγητό 
που στηρίζεται στη μεσογειακή κουζίνα 
που ξαφνιάζει ευχάριστα και «γράφει» 
στη γευστική μνήμη. Απλά υλικά που είναι 
σωστά δουλεμένα προσφέρονται σε σω-
στή ποσότητα και λογική τιμή. Αυτό είναι 
το μυστικό. Το καλό κρασί συμπληρώνει 
ιδανικά τις γεύσεις της κουζίνας και η κο-
ρύφωση των γεύσεων του γεύματος  ολο-
κληρώνεται  με τις γλυκές προτάσεις.         

 …Τελικά πάντα επιστρέφεις!

Πρωτάθλημα πινγκ πονγκ 
στην Αγκαιριά

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Δη-
μοτικό Σχολείο Αγκαιριάς, το πρώτο 
εσωτερικό πρωτάθλημα επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης.

Σημειώνουμε πως το σχολείο απέ-
κτησε τραπέζι αντισφαίρισης, χάρη στην 
ευγενική χορηγία του κ. Γιώργου Λουκή, 
πατέρα μαθητών του σχολείου και της 
εκκλησιαστικής επιτροπής της ενορίας 
του Αγίου Γεωργίου.

Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 14 Μαΐου 
και ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 7 
Ιουνίου, με τη διεξαγωγή στην αυλή του 
σχολείου, των ημιτελικών, των τελικών 
και την ανάδειξη των πρωταθλητών στις αντίστοιχες κατηγορίες. Η συμμετοχή των 
παιδιών ήταν μεγάλη, καθώς μετείχαν 48 μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ηλικιακές 
κατηγορίες. Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων ήταν ένας προς όλους. Η επιτροπή 
των αγώνων αποτελούνταν από τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης, Λουκή Σταύρο, Σκαν-
δάλη Γιώργο, Λουκή Μαρία και Χανιώτη Δαμασκηνή, ενώ την εποπτεία και την επί-
βλεψη του πρωταθλήματος είχε ο εκπαιδευτικός, Φυσικής Αγωγής, Καϋμενόπουλος 
Βασίλειος. Η απονομή των επάθλων έγινε την Τρίτη 11 Ιουνίου, στην εκδήλωση για το 
κλείσιμο της σχολικής χρονιάς.

Οι νικητές και τα αποτελέσματα των ημιτελικών και τελικών ανά κατηγορία είναι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΑ Ε’-ΣΤ’
Τελικός 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΡΙΝΑ ΜΑΝΩΛΗΣ 1-2 
Μικρός τελικός
ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2-0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε’-ΣΤ
Τελικός
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ 2-0 
Μικρός τελικός 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ - ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 0-2 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΑ Γ’-Δ’
Τελικός
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 2-0 
Μικρός τελικός 
ΛΟΥΣΙΑΝΟ ΓΚΙΟΝΙ -ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2-1 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γ’-Δ’
Τελικός
ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2-0 
Μικρός τελικός
ΜΑΡΚΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ - ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2-0.
Τέλος, σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση του σχολείου τονίζει: «[…] Θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε της Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης που 
προσέφερε τα κύπελλα και τα μετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
Συγχαρητήρια στους νικητές των τεσσάρων κατηγοριών καθώς επίσης και σε όλους 
τους μαθητές για την συμμετοχή τους και ραντεβού στην επόμενη διοργάνωση».

Οι επισκέψεις…
Λίγο πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο Αγκαιριάς, οι τάξεις 

Α’, Β’ και Γ’, επισκέφτηκαν με τους δασκάλους τους το λαογραφικό μουσείο Κυκλα-
δικού πολιτισμού, Μπενέτου Σκιαδά, στην Αλυκή. 

Οι μαθητές περιηγήθηκαν αρχικά στον εξωτερικό χώρο σε μια πανέμορφη αυλή 
ανάμεσα σε μινιατούρες σημαντικών κτιρίων που συναντάμε στην Ελλάδα, και ιδι-
αίτερα στα νησιά της: το κάστρο της Αντιπάρου, τους ανεμόμυλους της Μυκόνου, το 
αρχαίο θέατρο της Μήλου, το λιμάνι της Σαντορίνης, το Μυκηναϊκό ανάκτορο της Πά-
ρου, το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, αλλά και το Δημοτικό Σχολείο της Αγκαιριάς 
όπως ήταν παλιότερα! Ακόμα, τα παιδιά περίμενε μία έκπληξη που ήταν το τελευταίο 
δημιούργημα του κ. Μπενέτου -υπό κατασκευή ακόμη-, η Εκατονταπυλιανή της Πά-
ρου. Στο εσωτερικό του μουσείου τα παιδιά είδαν μινιατούρες πλοίων από τα αρχαία 
χρόνια μέχρι την πρόσφατη ιστορία, κυρίως ιστιοφόρων, περίτεχνα καμωμένων με 
μεράκι και πολύ κόπο. Όλοι τους έφυγαν εντυπωσιασμένοι ευχαριστώντας θερμά την 
κυρία Πόπη, που τους ξενάγησε με υπομονή.

Στη συνέχεια η Γ’ τάξη επισκέφτηκε τον περίφημο φούρνο της Αγκαιριάς του κύρι-
ου Γιώργου Χανιώτη. Εκεί οι μαθητές έμαθαν για τη διαδικασία παραγωγής αλευριού 
και ψωμιού, είδαν ένα σύγχρονο μύλο σε λειτουργία, τα μηχανήματα που ζυμώνουν 
το ψωμί και τα άλλα αρτοσκευάσματα, τους φούρνους και τις αποθήκες με πολλών 
ειδών τσουβάλια με αλεύρι. ΄Εμειναν εντυπωσιασμένοι με την καθαριότητα σε όλους 
τους χώρους και την αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και φυσικά πολύ 
ευχαριστημένοι από τα κεράσματα του κυρίου Γιώργου στο τέλος της ξενάγησης.

Εκδρομή στο Δεσποτικό
Την Τετάρτη 5 Ιουνίου, 

(Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος), οι τάξεις Δ’, Ε’ και 
ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου 
Αντίπαρου, επισκέφθηκαν 
το Δεσποτικό, για να ξενα-
γηθούν στον αρχαιολογικό 
χώρο του Ιερού του Απόλ-
λωνα, από τον αρχαιολόγο κ. 
Γιάννο Κουράγιο. 

Ο κ. Κουράγιος, στην αρχή 
της ξενάγησης, τους εξήγησε 
τους λόγους που το μικρό 
αυτό νησί του Δεσποτικού 
επιλέχθηκε να γίνει ένας λατρευτικός τόπος κατά την αρχαϊκή περίοδο και πόσο συ-
νετέλεσαν στην ακμή του οι σχέσεις που απέκτησε το νησί με τα σημαντικότερα κέ-
ντρα της αρχαϊκής εποχής όπως η Κόρινθος, η Αττική, η Ιωνία, η Συρία και η Αίγυπτος. 

Στη συνέχεια τους ξενάγησε στους χώρους του Ιερού και τους μίλησε για τα ευρή-
ματα που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου, καθώς και για την εξέ-
λιξη της ανασκαφής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Κουράγιος, τους σύστησε 
τους συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν αρχαιολόγοι ερχόμενοι από Ιταλία, Αμερική και 
Καναδά, με σκοπό να συμμετάσχουν και εκείνοι στην εξέλιξη της ανασκαφής του 
Δεσποτικού.

Με ανακοίνωσή τους οι μαθητές επισημαίνουν: «Για την πολύτιμη αυτή ευκαιρία 
που μας έδωσε να ξεναγηθούμε στο χώρο κατά τη διάρκεια της ανασκαφής και τις 
γνώσεις και εμπειρίες που μοιράστηκε μαζί μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
τον κ. Γιάννο Κουράγιο. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ τον κ. Γιώργο Μαριάνο για τη δι-
άθεση του σκάφους του για να πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη».
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Μείωση κόστους 
σεμιναρίων ΕΦΕΤ

Με ενέργειες του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου, για την ένταξη του στα χρηματοδο-
τούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, εργα-
ζόμενους και αυτοαπασχολούμενους των Κυκλάδων, 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έγινε γνωστό ότι το 
πρόγραμμα επιμόρφωσης χειριστών τροφίμων-(ΕΦΕΤ), 
που απευθύνεται σε εργοδότες και εργαζόμενους επι-
χειρήσεων τροφίμων, όταν υλοποιηθεί θα κοστίσει μό-
νον 50 ευρώ, αντί των 120 ευρώ, που είχε ανακοινωθεί 
αρχικά.

Θυμίζουμε, πως το πιστοποιητικό «Υγιεινής και Ασφά-
λειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ, είναι 5ετους ισχύος. Οι 
επαγγελματίες που έχουν προμηθευτεί το πιστοποιητι-
κό παλιότερα, θα πρέπει να το παρακολουθήσουν ξανά, 
αν έχει παρέλθει πενταετία και έχει λήξει η ισχύς του.

Σύμφωνα με τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο 
Πάρου-Αντιπάρου, «στο άρθρο 12, παράγραφο1–ΜΕ-
ΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, αναφέρεται η ισχύ διάρκειας 
του πιστοποιητικού, παρακαλούμε όσους έχουν πιστο-
ποιητικά στην κατοχή τους, να ελέγξουν την ισχύ του. 
Καθώς οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ στους οργανισμούς έχουν 
ενταθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σε πολ-
λές επιχειρήσεις, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος 
Πάρου-Αντιπάρου, θα προβεί σύντομα στην υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποι-
ητικού «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ, 
με σκοπό την αρμονική λειτουργία των επιχειρήσεων».

Τέλος, σημειώνουμε ότι το σεμινάριο είναι διάρκειας 
10 ωρών (2 ημέρες από 5 ώρες κάθε ημέρα) και θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του εμπορικού συλλό-
γου στην Παροικιά, αλλά και σε αίθουσα στην Αντίπαρο. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Την παροχή εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού 
του προγράμματος 

- Την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης του 
προγράμματος επιμόρφωσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδια-
φερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία 
του συλλόγου, είτε στο 22840-22262 είτε στο 6936-
670556.

Ανησυχία για 
το ΙΚΑ Πάρου

Οι υπάλληλοι ΙΚΑ Πάρου, δημοσιοποίησαν μία ανα-
κοίνωσή τους την οποία κοινοποίησαν σε διάφορους 
φορείς, σχετικά με διάφορες φήμες που έχουν ακουστεί 
για την υπηρεσία τους.

Η ανακοίνωση των υπαλλήλων ΙΚΑ Πάρου, έχει ως 
εξής:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρόλο 
που μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία επίση-
μη γραπτή ή προφορική ενημέρωση από την Διοίκη-
ση του ΙΚΑ αναφορικά με το μέλλον του παραρτήμα-
τος ΙΚΑ ΠΑΡΟΥ, έχουμε πληροφορηθεί τα ακόλουθα: 
Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΙΚΑ ΠΑ-
ΡΟΥ θα κλείσει σε ορίζοντα διετίας (σε άλλες περιο-
χές έκλεισαν ήδη άλλα καταστήματα) χωρίς βέβαια να 
μπορούμε να ενημερωθούμε για την ακριβή χρονική 
στιγμή. Στη θέση του θα δημιουργηθεί «Γραφείο Κοι-
νωνικής Ασφάλισης» το οποίο θα απασχολεί 1 έως 2 
εργαζόμενους, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν χειρό-
γραφα αιτήματα/δικαιολογητικά και θα τα αποστέλ-
λουν για διεκπεραίωση ταχυδρομικώς στην Νάξο. 
Στο υποκατάστημα του ΙΚΑ Νάξου στο οποίο υπαγόμα-
στε, την περασμένη εβδομάδα μετέβη τεχνικό κλιμάκιο 
από την διοίκηση του ΙΚΑ, με σκοπό να συντάξει κτιρια-
κή μελέτη έτσι, ώστε το ΙΚΑ ΝΑΞΟΥ να υποδεχθεί τους 
υπάλληλους της Πάρου και της Σαντορίνης που θα με-
ταφερθούν εκεί. Η μελέτη αυτή θα έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τα ανωτέρω πληροφορηθήκαμε 
προφορικά από συναδέλφους της Νάξου. Αισθανόμαστε 
υποχρεωμένοι να σας πληροφορήσουμε για τα ανωτέ-
ρω γεγονότα διότι είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν σο-
βαρές επιπτώσεις όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων της Πάρου και της Αντιπάρου καθώς και 
των οικείων επιχειρήσεων. Παράλληλα εμείς οι εργαζό-
μενοι του ΙΚΑ υποχρεωνόμαστε να μετοικίσουμε στην 
Νάξο με ό,τι συνεπάγεται για τον καθένα μας προσωπικά 
(οικογένεια, παιδεία κλπ) ή να οδηγηθούμε σε παραί-
τηση, μετάταξη, απόλυση ή πρόωρη συνταξιοδότηση. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τέσσε-
ρις από τους παλαιότερους υπαλλήλους του ΙΚΑ, γνω-
στοί σε όλους σας για το έργο που έχουν προσφέρει 
στο νησί, έχουν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία για εργασι-
ακά λάθη επακόλουθα του δυσανάλογου καθημερινού 
φόρτου εργασίας, και όχι συνεπεία υπεξαίρεσης ή χρη-
ματισμού, από το Νοέμβριο του 2012, χωρίς ακόμη το 
αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο να έχει συνεδριάσει 
για να αποφανθεί για την περίπτωση τους. Αυτό όπως 
καταλαβαίνετε μας έχει αποδυναμώσει έτη περαιτέρω, 
με συνέπεια την συσσώρευση τεράστιου όγκου ερ-
γασίας – αιτημάτων και με αποτέλεσμα την εξαιρετικά 
χρονοβόρα διεκπεραίωση τους. Σε όλα τα ανωτέρω 
δυστυχώς, συμβάλλει αρνητικά και η έλλειψη στοιχει-
ώδους αρμόζουσας υποστήριξης και καθοδήγησης, 
ενώ απαξιώνονται τα λειτουργικά μας προβλήματα από 
τους εκάστοτε αρμόδιους διοικούντες του ιδρύματος. 
Παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει σε αρκετά ικανοποιητικό 
βαθμό να εξυπηρετούμε την Παριανή και Αντιπαριώτικη 
κοινωνία και όχι μόνο, διεκπεραιώνοντας με ζήλο τα κα-
θήκοντα μας ως λειτουργοί και όχι ως απλοί υπάλληλοι. 
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, αναμένουμε τις δικές 
σας άμεσες ενέργειες για να παραμείνει το ΙΚΑ ΠΑΡΟΥ 
στο νησί μας».

Εγκρίθηκε  
η μελέτη  
για τις αίθουσες  
στο λιμάνι

Συνεδρίασε στις 14 Ιουνίου, το Συμβούλιο Δημοσίων 

Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, το διοικητικό συμ-

βούλιο ενέκρινε τη δημοπράτηση των τευχών μελέτης 

για τις αίθουσες στο λιμάνι Παροικιάς. Ο προϋπολογι-

σμός της μελέτης ανέρχεται στις 326.000 ευρώ. 

Νεονικοτινοειδή 
φάρμακα

Στις 22/2/13 
ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων, κ. Ν. 
Συρμαλένιος, 
είχε καταθέ-
σει ερώτηση 
σχετικά με την 
κατάσταση της 
μελισσοκομίας 
στις Κυκλάδες 
και είχε θέσει 
επιτακτικά το 
ζήτημα της αντιμετώπισης των ολέθριων επιπτώσεων 
της χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων στη μελισσο-
κομία και της συνεχούς μείωσης του πληθυσμού τους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του ζητούσε να μάθει αν το 
υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων: α) προ-
τίθεται να ενισχύσει τους μηχανισμούς πρόληψης και 
ελέγχου των σμηνών και ενημέρωσης των μελισσοτρό-
φων στις Κυκλάδες και με ποιες συγκεκριμένες ενέρ-
γειες; β) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα επιτή-
ρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών στις 
Κυκλάδες; Ποια είναι τα συγκεκριμένα μελλοντικά βή-
ματα προς την αντιστροφή της κατάστασης και με βάση 
ποιο χρονοδιάγραμμα; γ)Εφόσον το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα δεν περιλαμβάνει τοξικολογικές εξετάσεις, πώς 
θα εξαχθούν επιστημονικά έγκυρα συμπεράσματα για 
τις απώλειες των μελισσών; δ) Με ποιο τρόπο θα απο-
ζημιωθούν οι μελισσοκόμοι έτσι ώστε να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες τους; και ε) Προτίθεται να στηρίξει την 
εφαρμογή της διετούς απαγόρευσης των νεονικοτινοει-
δών στη χώρα; 

Το υπουργείο απάντησε γενικόλογα και είχε ισχυρι-
στεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ε.Ε. χρηματοδο-
τούμενο πιλοτικό πρόγραμμα, σε επιλεγμένες με τυχαίο 
τρόπο αποικίες μελισσοκομικών σμηνών. Ακόμα, πως 
τα δείγματα θα αναλυθούν και θα ληφθούν μέτρα διορ-
θωτικού χαρακτήρα για τους μελισσοκόμους…

Τελικά, σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες τον 
προηγούμενο μήνα η Ε.Ε. επέβαλε διετή απαγόρευση 
χρήσης τριών φυτοφαρμάκων με νεονικοτινοειδή, τα 
οποία, με βάση επιστημονικά δεδομένα, συνδέονται με 
την δραματική μείωση των πληθυσμών των μελισσών 
σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλά-
δας. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του κ. Ν. Συρμαλένιου: 
«[…] σε αυτές τις κρίσιμες ψηφοφορίες για την διατροφι-
κή και οικολογική ισορροπία της Ευρώπης, και παρόλες 
τις αντιδράσεις των πανίσχυρων αγροχημικών εταιριών 
που παράγουν τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, η Ευρω-
παϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας την αρχή της προφύλαξης, 
προχώρησε έστω κι αργά στην εν λόγω απαγόρευση με 
στόχο την οικολογική υγεία και διατροφική επάρκεια της 
Ευρώπης, η οποία περνά από την υγεία των μελισσών. 

(…) Όμως, μόλις λίγες μέρες πριν, στις 27 Μαΐου 2013, 
η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(ΕFSA) ανακοίνωσε ότι και άλλο ένα φυτοφάρμακο για 
το καλαμπόκι άλλης εταιρίας, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο 
τις μέλισσες, οι οποίες αποτελούν απαραίτητο κρίκο στην 
περιβαλλοντική αλυσίδα».

Τέλος, σημειώνουμε, ότι στις κρίσιμες ψηφοφορίες 
για τα νεονοκοτινοειδή φάρμακα η χώρα μας καταψή-
φισε στην πρώτη ψηφοφορία και απείχε στη δεύτερη…

Ο Μ. Ζαμπίδης 
στην Πάρο

Ο επί 15 φο-
ρές παγκόσμιος 
πρωταθλητής 
του κικ μποξ, 
Μιχάλης Ζαμπί-
δης, θα βρίσκε-
ται στην Πάρο, 
τη Δευτέρα του 
Αγίου Πνεύμα-
τος, στις 24 Ιου-
νίου.

Ο μεγάλος πα-
γκόσμιος πρω-
ταθλητής και ίνδαλμα χιλιάδων νέων στον αθλητισμό, 
θα βρεθεί στην Πάρο, με την ευκαιρία της λήξεως των 
συναντήσεων των Νεανικών Συντροφιών της Ζωοδό-
χου Πηγής.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος και τα στελέχη του Νε-
ανικού Κέντρου διοργανώνουν την ετήσια εορταστική 
μουσικοχορευτική παράσταση του Ενοριακού Ναού 
της Ζωοδόχου Πηγής, με τίτλο: «ΒΟΥΝΙΣΙΟΙ & ΘΑΛΑΣ-
ΣΙΝΟΙ». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
του Αγίου Πνεύματος, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία της 
Ζωοδόχου Πηγής στην Παροικιά. Λόγω του επίσημου 
προσκεκλημένου, Μ. Ζαμπίδη, αναμένεται να προσελ-
κύσει η εκδήλωση πάρα πολλούς νέους και νέες. 

Τέλος, στη γιορτή θα συμμετέχει και η χορωδία της 
σχολής Βυζαντινής μουσικής.
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Διαμαρτυρία 
για την ΕΡΤ 
στην Πάρο

Πραγματοποιήθηκε στις 12/6 στην Πάρο, συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Η συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας έγινε έξω από το στούντιο της ΕΡΤ 3 
στον παραλιακό δρόμο της Παροικιάς.

Το παρόν έδωσαν αρκετοί πολίτες από διάφορους 
πολιτικούς χώρους και ορισμένοι εξ αυτών έλαβαν το 
λόγο και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το κλεί-
σιμο της ΕΡΤ.

Ψηφίσματα
Στο δημοτικό συμβούλιο στις 14/6 το θέμα της ΕΡΤ 

τέθηκε σε προ-ημερήσιας διάταξης θέμα. Στη συζήτηση 
που ακολούθησε έγιναν προτάσεις για ψήφισμα διαμαρ-
τυρίας. Ομόφωνα οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφώνησαν 
να γίνει το ψήφισμα, αλλά έως την ώρα που έκλεισε η 
ύλη της εφημερίδας μας, αυτό, δεν είχε διαμορφωθεί.

Η πρόταση της ΚΕΠ Πάρου, για το ψήφισμα ήταν η 
ακόλουθη:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου στη συνε-
δρίαση του της 14ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε ότι: 

- Καταδικάζει την κυβερνητική απόφαση για το κλεί-
σιμο της ΕΡΤ.

- Καταγγέλλει την απόφαση της κυβέρνησης να απο-
λύσει χιλιάδες εργαζόμενους προσθέτοντας τους στις 
στρατιές των πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανέργων, που 
η ίδια με την πολιτική της έχει δημιουργήσει.

- Καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει και ακυρώσει την 
επαίσχυντη, και νομικά διάτρητη Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, και να επαναφέρει την νομιμότητα στη 
Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

- Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση της στους 
απολυμένους της ΕΡΤ και ζητά την άρση των απολύσε-
ων.

- Πιστεύει ότι οι κυβερνητικές επιλογές για το κλείσι-
μο της ΕΡΤ είναι αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της στις 
εντολές της Τρόικας, που έχουν σαν στόχο να διαλύσουν 
την ΕΡΤ,  παραδίδοντας την στα μεγάλα εκδοτικά συμφέ-
ροντα που λυμαίνονται τον τομέα των ΜΜΕ.  - Πιστεύει 
ότι η ΕΡΤ αποτελεί ένα εθνικό κεφάλαιο. Η παρουσία 
της είναι η γραμμή σύνδεσης του Ελληνισμού σε όλο τον 
Κόσμο. Το κλείσιμο της είναι ένα βαρύτατο πλήγμα στην 
Ελευθεροτυπία και την ίδια μας την Δημοκρατία. 

- ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑ-
ΣΗΣ».

Για το ίδιο θέμα η πρόταση για το ψήφισμα από τη Λα-
ϊκή Συσπείρωση, ήταν η παρακάτω:

«Η Ελληνική κυβέρνηση στις 11 Ιουνίου με αυταρχικό 
τρόπο και με μια απαράδεκτη Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου έκλεισε τη Δημόσια Ελληνική Τηλεόραση, 
ΕΡΤ, απολύοντας ταυτόχρονα χιλιάδες εργαζόμενους.

Το μέτρο αποτελεί ισχυρό πλήγμα στο δικαίωμα στην 
ενημέρωση, πλήγμα για τις λαϊκές ελευθερίες. Με την 
ενέργεια αυτή η κυβέρνηση παραδίδει την ενημέρωση, 
το δημόσιο φορέα ραδιοτηλεόρασης, ραδιοφωνικούς 
σταθμούς και εκπομπές, διαδικτυακούς τόπους, ένα 
τεράστιο οπτικοακουστικό αρχείο, μεγάλο κομμάτι της 
πολιτιστικής δημιουργίας της χώρας και μια σημαντική 
τηλεοπτική υποδομή στους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς 
ομίλους. Η κυβέρνηση διέκοψε την εκπομπή του σή-
ματος της ΕΡΤ, για να εμποδίσει τους εργαζομένους της 
ΕΡΤ να ενημερώσουν για τις εξελίξεις. Πρόκειται για μια 
απόφαση που στοχεύει στην κατάργηση και συρρίκνωση 
φορέων του ευρύτερου Δημοσίου με απώτερο σκοπό το 
ξεπούλημά τους στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα, με σοβαρές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τα 
λαϊκά νοικοκυριά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου καταδικάζει και κα-
ταγγέλλει την απαράδεκτη και προκλητική Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου και ζητά την άμεση απόσυρσή 
της. Στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων της ΕΡΤ που 
αγωνίζονται για να παραμείνει ανοιχτή η δημόσια ραδιο-
τηλεόραση, αλλά και στους εργαζόμενους σε όλους τους 
άλλους δημόσιους οργανισμούς. 

Γιατί σήμερα μπορεί να είναι η ΕΡΤ, αλλά αύριο έρ-
χεται η σειρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και σε αυτόν 
τον αντιλαϊκό κατήφορο το Δ.Σ. Πάρου θα αντιδράσει 
δυναμικά για να μην χάσουν τη δουλειά τους και άλλοι 
εργαζόμενοι».

Τέλος, πρόταση για ψήφισμα έκανε και η «Πάρος-
ΑΞΙΑ», αλλά έως την ώρα που έκλεισε η ύλη της εφη-
μερίδας μας, δεν μας είχε κοινοποιηθεί από το δημοτικό 
συνδυασμό.

Το ΠΑΜΕ  
στην ΕΡΤ,  
ο ΣΥΡΙΖΑ στην… 
«κυβέρνηση  
σωτηρίας»

Άκουσα το πρωί μια συζήτηση να λένε, πάλι τα ίδια. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα, το ΠΑΜΕ στην ΕΡΤ. Ας πάει ο 
καθένας όπου θέλει. Δεν είναι, όμως, έτσι.

Η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ είναι τελείως διαφο-
ρετική από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΜΕ δεν είναι 
κόμμα, ούτε παράταξη και επομένως δεν κάνει 
κινητοποιήσεις με σκοπό να κερδίσει την ψήφο 
κάποιων. Είναι μέτωπο σωματείων και οργανώσεων 
και η σημερινή συγκέντρωση είναι κάλεσμα για ορ-
γανωμένο αγώνα μέσα από τα σωματεία για να 
μην περάσει η σφαγή και η λεηλασία όσων απέ-

μειναν, μέσω των Πράξεων Νομο-
θετικού Περιεχομένου.

Αν περάσουν τώρα από την ΕΡΤ, με 
το τόσο συναισθηματικό βάρος που 
έχει το κλείσιμό της, και με την κινη-
τοποίηση που προκαλεί το γεγονός 
μέσω του μέσου τηλεόραση, μετά όλα 
τα άλλα θα είναι περίπατος. Ποιος θα 
νοιαστεί αν κλείσει ένα νοσοκομείο σε 
μια επαρχιακή πόλη ή μερικά σχολεία ή παιδικοί σταθ-
μοί σε κάποιες γειτονιές;

Αυτός ο αγώνας θέλει τη βοήθεια πολλών περισ-
σότερων από όσους πηγαίνουν να τραγουδήσουν τα 
βράδια και πολύ περισσότερο συνειδητοποιημένων 
εργαζομένων. Ας κάνουμε όλοι πιο πολλά από όσα 
μπορούμε για να πάρει ο αγώνας αυτός το χαρακτήρα 
που πρέπει, για να κλιμακωθεί με συμμετοχή κι άλλων 
κλάδων και να μπορέσει να φτάσει κάπου.

Από την άλλη η συγκέντρωση ΣΥΡΙΖΑ είναι μια 
κομματική συγκέντρωση που προτείνει, το από 
τα πάνω σωτήριο πρόγραμμα ενός ακόμα μεσσία, 
που ζητάει να καθαρίσει για πάρτη μας.

Μακάρι να σταματήσουμε όσο πιο γρήγορα μπο-
ρούμε να σκεφτόμαστε κοινοβουλευτικά. Κανείς δεν 
πρόκειται να μας σώσει αν μόνοι μας δεν παλέψουμε 
μέσα από τα σωματεία μας, επιβάλλοντας από τα κάτω 
τη θέλησή μας.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Άνευ λόγου  
και αιτίας

Το Συντονιστικό Φορέων για 
τον τομέα υγείας των νησιών 
μας προβληματίζει με τον τρόπο 
τον οποίο θέλει να διαχειρίζεται 
την επικοινωνιακή του πολιτική. 
Έχοντας γνώση του επικοινωνι-
ακού τρόπου που βγαίνει προς 
τα έξω η «φωνή» του Συντονι-
στικού, έχω να παρατηρήσω 
πως πλέον η ομάδα που χειρί-
ζεται την επικοινωνία του κάνει απανωτά λάθη και 
κουράζει τους φορείς που τον απαρτίζουν.

Έτσι, η ομάδα που χειρίζεται την επικοινωνία των 
Συντονιστικού καλεί για «ψύλλου πήδημα» απανωτές 
συνεδριάσεις, που τις περισσότερες φορές δεν έχουν 
αντικείμενο συζήτησης. Ακόμα, σ’ αυτές τις συνεδρι-
άσεις τις περισσότερες φορές ακούγονται πράγματα 
τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την ουσία της υπό-
θεσης, αλλά έχουν να κάνουν με τι ακούσαμε και τι 
διαβάσαμε, από εδώ και από εκεί…

Λόγω της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας είμαι σε 
θέση να γνωρίζω πως πολλά πράγματα στον τομέα 
υγείας βρήκαν το δρόμο τους μέσω άλλων διαδρό-
μων και όχι κατόπιν ενεργειών του Συντονιστικού. 
Το Συντονιστικό πρόσφερε αδιαμφισβήτητα μία πολύ 
μεγάλη υπηρεσία που ήταν ουσιαστικά η μεγάλη 
συγκέντρωση της Αθήνας και η πολιτική πίεση που 
άσκησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Στη συνέχεια ορισμέ-
να μέλη του Συντονιστικού θέλοντας να μείνουν τα 
φώτα δημοσιότητας πάνω τους ξεκίνησαν μία άνευ 
προηγουμένου εμπλοκή σε ζητήματα τα οποία δεν 
είχαν καμία σχέση ή τουλάχιστον αυτά δεν συμπερι-
λαμβάνονταν στους αρχικούς σκοπούς της δημιουρ-
γίας του Συντονιστικού.

Προσωπικά, έχοντας την αρχισυνταξία της μεγαλύ-
τερης και δυναμικότερης εφημερίδας στο νησί μας, 
είμαι σε προβληματισμό.

Η τακτική που ακολουθείται από ορισμένους που 
εμπλέκονται με τον έναν ή άλλον τρόπο με την «επι-
κοινωνιακή» πολιτική του Συντονιστικού, δεν θεωρώ 
ότι βοηθάει την όλη υπόθεση. Είμαι σχεδόν πεπει-
σμένος πως υπάρχουν μεγάλα λάθη τα οποία θα τα 
βρει μπροστά του το νησί στο προσεχές χρονικό δι-
άστημα. Δεν βρίσκομαι σ’ αυτή την εφημερίδα για να 
ευλογώ τα γένια καθενός, ούτε βρίσκομαι εδώ για να 
είμαι αρεστός σε όλους. Τα ίδια φιλαράκια που είχε 
πριν γίνω αρχισυντάκτης στη «Φ.τΠ.», έχω και τώρα, 
όπως τα είχα και πριν σε άλλη τοπική εφημερίδα που 
εργαζόμουν στο παρελθόν. Δεν ψάχνω για καινούρ-
γιους φίλους εδώ και πολλά χρόνια που έχω γίνει 
απόλυτος με τα πιστεύω μου και ούτε έχω απαίτη-
ση να με κάνουν παρέα αυτοί που δεν γνωρίζω. Όσο 
μεγαλώνουμε άλλωστε, όλοι μας γινόμαστε ποιο δύ-
στροποι στις παρέες μας. Δεν επιζητώ λοιπόν λυκο-
φιλίες και ούτε θέλω να γίνω το «φαγητό» του κακού 
λύκου. Φυλάγομαι πάντα, ακόμα και σε όποιον μου 
λέει «καλημέρα».

Για όλους τους παραπάνω προσωπικούς λόγους 
δεν έχω καμία, μα καμία ανάγκη να είμαι αρεστός σε 
κανέναν μ’ αυτά που γράφω ή επιλέγω για να δημο-
σιευτούν στην εφημερίδα. Μάλλον έχω αρχίσει και 
γίνομαι πολύ καχύποπτος όπως και με ορισμένες 
ενέργειες του Συντονιστικού. Ας σταματήσουν λοι-
πόν κάποιοι από το Συντονιστικό να προκαλούν τη 
νοημοσύνη μας και ας σταματήσουν να κουράζουν 
τους εθελοντές-ήρωες των φορέων που πάντα έβα-
ζαν πλάτη, μη ζητώντας ποτέ τους ούτε εξέδρες για 
να απαγγείλουν ηρωικούς λόγους ούτε ΜΜΕ για να 
πουν τις απόψεις τους. Ήταν εκεί, όποτε τους ζητή-
θηκε και έτρεξαν γι’ αυτό. Οι υπόλοιποι με τις περί-
εργες απόψεις περί Συντονιστικού στους «ξύλινους» 
τίτλους της Φωνής της Πάρου πλέον.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Ηρεμία στη ΔΕΥΑΠ
Ερωτηματικά για συμπολίτευση

Τρικυμία στην αντιπολίτευση
Την περασμένη Παρασκευή 14/6 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Πάρου. Τα 

βλέμματα όλων έπεσαν σε προ-ημερήσιας διάταξης θέμα και συγκεκριμένα στην επι-
στολή παραίτησης του κ. Στ. Φραγκούλη, από την προεδρία της ΔΕΥΑΠ.

Ο κ. Φραγκούλης, στην επιστολή παραίτησής του επικαλέστηκε προσωπικούς λό-
γους. Ακόμα, ο κ. Φραγκούλης έκανε μία μικρή αναδρομή στην 35ετή ενασχόλησή 
του με τα κοινά στο νησί μας και στα 11 συνεχή χρόνια που βρίσκεται στην προεδρία 
της ΔΕΥΑΠ. Όπως σημείωσε, εύχεται η παραίτησή του να λειτουργήσει χωρίς κλυδω-
νισμούς για το καλό της εταιρείας.

Επίσης, ο κ. Στ. Φραγκούλης υποστήριξε πως με τους συνεργάτες του έχει αφήσει 
σοβαρή παρακαταθήκη στη ΔΕΥΑΠ με τελευταίο παράδειγμα το σύστημα τηλεελέγ-
χου-τηελεχειρισμού. Ο πρ. πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ ανέφερε ακόμα το έργο της αφαλά-
τωσης και τα 650.000 ευρώ που έδωσε η εταιρεία από ίδια κεφάλαιο. Κλείνοντας την 
τοποθέτησή του ανέφερε: «Ουδείς αναντικατάστατος, φθάνει ο αντικαταστάτης να έχει 
γνώσεις (…) Η υφιστάμενη οικονομική κρίση έχει αγγίξει και τη ΔΕΥΑΠ (…) Σήμερα το 
οικονομικό απόθεμα της ΔΕΥΑΠ που βρίσκεται στο ταμείο της ανέρχεται στα 217.666 
ευρώ».

Ακόμα, ο κ. Φραγκούλης, έκανε μία μικρή αναδρομή στη διένεξη με τους εργαζό-
μενους της εταιρείας ξεκινώντας από το 2006 και τις δύο αγωγές στο Ειρηνοδικείο 

Πάρου για το επίδομα των 350 και 176 ευρώ το μήνα. Το 2007 το Ειρηνοδικείο απέρ-
ριψε τις αγωγές και στη συνέχεια στις 27/4/09 οι εργαζόμενοι κατέθεσαν έφεση. Το 
2011 το Πολυμελές Δικαστήριο Σύρου επιδίκασε 483.000 ευρώ εις βάρος της ΔΕΥΑΠ 
και υπήρξε κατάσχεση 73.000 ευρώ, που υπήρχαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς Οι 
58.000 ευρώ, εκταμιεύτηκαν για πληρωμή δικηγόρων που είχαν αναλάβει την υπό-
θεση για λογαριασμό των εργαζομένων. 

Στη συνέχεια, το 2011 η ΔΕΥΑΠ, κατέθεσε αίτηση κατά των αποφάσεων στον Άρειο 
Πάγο και το 2012 υπήρξε μία πρώτη απόφαση υπέρ της εταιρείας για τη μη πληρωμή 
των επιδομάτων. Το 2013 (προ μερικών εβδομάδων), ο Άρειος Πάγος εξέδωσε αμε-
τάκλητη απόφαση υπέρ της ΔΕΥΑΠ και καταδίκασε τους εργαζόμενους στην πληρω-
μή της δικαστικής δαπάνης 3.000 ευρώ. Ο κ. Φραγκούλης, υποστήριξε πως αν δεν 
γινόταν δεκτή η έφεση της ΔΕΥΑΠ, τότε, η ετ. θα υποχρεωνόταν σε καταβολή περίπου 
ενός εκ. ευρώ. Ακόμα, ο κ. Φραγκούλης είπε πως οι εργαζόμενοι της εταιρείας το 
2006 λάμβαναν 17 επιδόματα, το 2009 είχαν 19 επιδόματα και διεκδικούσαν ακόμα 
δύο επιδόματα. Τέλος, ο κ. Στ. Φραγκούλης άσκησε κριτική στα λεγόμενα του πρώην 
δημοτικού συμβούλου της ΚΕΠ Πάρου, κ. Μ. Γλέζου για ανακοίνωση του δημοτικού 
του συνδυασμού τον Αύγουστο του 2011 κατά της ΔΕΥΑΠ.
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Οι τοποθετήσεις

Μετά την ανάγνωση της επιστολής παραίτησης του κ. Στ. Φραγκούλη, ξεκίνησαν οι 
τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Πρώτος πήρε το λόγο ο δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος είπε: «Η ΔΕΥΑΠ 
βρέθηκε τον τελευταίο χρόνο στην πρώτη γραμμή δημοσιότητας. Έχω πει ότι ο Στ. 
Φραγκούλης, ήταν ικανός για τη ΔΕΥΑΠ. Κανείς δεν αμφισβητεί την προσφορά του. Η 
εμπειρία του θα είναι χρήσιμη στο μέλλον. Σέβομαι το Στ. Φραγκούλη και πιστεύω ότι 
θα στηρίξει και το νέο πρόεδρο».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Γρ. Πρωτολάτη 
που είπε ότι ο συνδυασμός της με την παραίτηση Φραγκούλη, αισθάνεται δικαιω-
μένος. Συνεχίζοντας είπε: «Δεν είναι γιατί μας αρέσουν οι ανθρωποθυσίες, αλλά στο 
παρελθόν ο ίδιος ο δήμαρχος είχε πει «προσοχή μην τυχόν με τη ΔΕΥΑΠ, έχουμε ένα 
νέο Λιμενικό Ταμείο». Μετά έκανε κολοτούμπα. Σήμερα, έχουμε μία βελούδινη πα-
ραίτηση. (…) Αν δει κανείς τους ισολογισμούς της ΔΕΥΑΠ, τα δάνεια, τις ανείσπρακτες 
εισφορές κλπ θα καταλάβει πολλά. (…) Η αφαλάτωση στην Παροικιά καρκινοβατεί από 
το 2006. (….) Δεν ευθύνεται μόνο η ΔΕΥΑΠ, αλλά και η δημοτική αρχή Βλαχογιάννη». 
Τέλος, η κ. Πρωτολάτη στην τοποθέτησή της έθεσε ζητήματα υδροδότησης της Πα-
ροικιάς.

Η τρελή συνέχεια - ψηφοφορία

Μετά τις τοποθετήσεις Βλαχογιάννη και Πρωτολάτη, άρχισαν να παίρνουν το λόγο 
και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Οι της αντιπολίτευσης κατηγορούσαν για τους χειρι-
σμούς στη ΔΕΥΑΠ τον κ. Φραγκούλη, ενώ οι της πλειοψηφίας του έπλεκαν το εγκώ-
μιο.

Ο κ. Αντ. Αρκάς, όμως, στην τοποθέτησή του είπε: «Προσωπικά, δεν κάνω δεκτή την 
παραίτηση Φραγκούλη, τιμώντας την ιστορία του ως δημάρχου. (…) Πιστεύω, ότι οι 
λόγοι παραίτησής του δεν είναι προσωπικοί!».

Τα ίδια υποστήριξε και ο κ. Π. Ρούσσος που είπε: «Οι Παριανοί τον φώναζαν πάντα 
«εργάτη». Εγώ, τον Στ. Φραγκούλη, τον ξέρω όσο λίγοι εδώ μέσα. Είναι απώλεια να 
φύγει τώρα, που αρχίζει η τουριστική σεζόν. Πρέπει να ανακαλέσει την παραίτησή του 
και να μείνει για άλλον ένα χρόνο».

Έτσι, και ενώ ο κ. Φραγκούλης είχε υποβάλλει την παραίτησή του, τελικά άρχισε να 
διαμορφώνεται ένα κλίμα υπέρ της παραμονής του. Τελικά, μόνο έξι σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας (Αρκάς, Ν. Ραγκούσης, Γαβαλάς, Μοστράτος, Π. Ρούσσος, Λουκής), δεν 
έκαναν δεκτή την παραίτηση Φραγκούλη.

Το Βατερλό Πρωτολάτη

Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Πάρος-ΑΞΙΑ» 
άσκησαν έντονη κριτική στην προεδρία Φραγκούλη.

Ο συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης για μία ακόμα φορά παρουσιάστηκε 
στο δημοτικό συμβούλιο «λειψός», αφού σχεδόν σπάνια έχει τους συμβούλους της 
παρόντες στις συνεδριάσεις. Έτσι και στη συνεδρίαση της 14/6 παρουσιάστηκε κατά 
τη διάρκεια συζήτησης του θέματος με παρόντες εκτός της κ. Πρωτολάτη, τους κ.κ. 
Ευρ. Ακάλεστο, Ζαχ. Ρούσσο, Αγγ. Πατέλη και Γ. Καρατζά. Κατά τη διάρκεια της ψηφο-
φορίας παραίτησης Φραγκούλη, και αν γίνεται δεκτή, η κ. Πρωτολάτη φώναξε «εμείς 
παρών!». Μόνο που την ίδια στιγμή που το έλεγε είδε ακριβώς δίπλα της, τους κ.κ. 
Γ. Καρατζά και Ευρ. Ακάλεστο, να ψηφίζουν υπέρ της παραίτησης Φραγκούλη. Έτσι, 
το «εμείς» της κ. Πρωτολάτη, ήταν ουσιαστικά «εμείς τα τρία πέμπτα του συνδυα-
σμού…».

Τελικά, στη συνέχεια ο κ. Βλαχογιάννης πρότεινε για νέο πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, το 
δημοτικό σύμβουλο κ. Δημ. Αντιπαριώτη, που το όνομά του είχε «ψιθυριστεί» όλες 
τις προηγούμενες μέρες. Η πρόταση Βλαχογιάννη έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και ο 
κ. Αντιπαριώτης είναι πλέον ο νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ.

Τα ερωτηματικά

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης βγήκαν δύο πολύ μεγάλα ερωτηματικά για την 
υπόθεση.

Ερωτηματικό Πρώτο:
Τι εννοούσαν οι περισσότεροι σύμβουλοι, ακόμα και της πλειοψηφίας που έλεγαν 

πως «η παραίτηση Φραγκούλη, δεν έγινε για προσωπικούς λόγους». Αν οι παραίτη-

ση Φραγκούλη, δεν έγινε για 
προσωπικούς λόγους (διέ-
νεξη με εργαζόμενους κλπ), 
τότε έγινε για πολιτικούς λό-
γους. Άρα, τότε, και σ’ αυτή 
την περίπτωση, του ασκήθη-
καν πιέσεις. Οι πιέσεις όμως, 
δεν μπορεί να του ασκήθηκαν 
από την αντιπολίτευση, παρά 
μόνο από την πλειοψηφία. 
Κάποιοι εξ αυτών, που δεν 
θέλησαν να κάνουν δεκτή 
την παραίτηση Φραγκούλη, 
ανήκουν στην παλιά φρουρά 
του συνδυασμού (Γαβαλάς, 
Λουκής, Αρκάς και Π. Ρούσ-
σος, ασχέτως αν ο τελευταίος 
δεν ήταν δημοτικός σύμβου-
λος την περασμένη τετραε-
τία). Αυτό, άραγε μπορεί να 
σημαίνει κάτι; Σημειώνουμε 
ακόμα, ότι όλες τις προηγού-
μενες μέρες που ψιθυριζόταν 
η παραίτηση Φραγκούλη, διά-
φοροι αυτοδιοικητικοί κύκλοι 
«έσπασαν» τα τηλέφωνα προ-
κειμένου να πείσουν δημοτικούς συμβούλους να μην αποδεχθούν την παραίτηση του 
προέδρου της ΔΕΥΑΠ. Μάλιστα, ακόμα και πρώην κορυφαίος αυτοδιοικητικός παρά-
γοντας που ζει με τις μνήμες του «ενδόξου» παρελθόντος του και ουδέποτε μετείχε 
στο δημοτικό συνδυασμό της «Ενότητας για το Μέλλον», έφθασε στο σημείο να πιέζει 
ανοιχτά υψηλόβαθμα στελέχη της πλειοψηφίας, ώστε να μην δεχθούν την παραίτηση 
Φραγκούλη! Όπως έλεγε: «μόνο ο Φραγκούλης και εγώ, γνωρίζουμε για την ύδρευση 
του νησιού».

Με λίγα λόγια, από την υπόθεση Φραγκούλη και τη ψηφοφορία, «τραυματισμένη» 
βγήκε και η πλειοψηφία, αφού για πρώτη φορά παρουσιάζει τέτοιες ρωγμές σε ψη-
φοφορία. Τέλος, θυμίζουμε πως ο κ. Φραγκούλης, δεν παραιτήθηκε όταν «κόχλαζαν» 
τα πάντα εναντίον του, αλλά όταν κόπασε η καταιγίδα. Δηλαδή, όταν αποφασίστηκε οι 
εργαζόμενοι να πάρουν τμηματικά τα χρήματα που τους οφείλονταν και όταν ο ίδιος 
«δικαιώθηκε» από τον Άρειο Πάγο, για τα δύο επιδόματα των εργαζομένων.

Ερωτηματικό Δεύτερο:
Αν στο συνδυασμό της πλειοψηφίας υπάρχει προβληματισμός για τα όσα έγιναν και 

ειπώθηκαν πριν και μετά τη ψηφοφορία παραίτησης Φραγκούλη, στο συνδυασμό της 
μείζονος αντιπολίτευσης υπάρχει η καταμέτρηση απωλειών…

Η κ. Πρωτολάτη, και ενώ επί ένα χρόνο ασκούσε έντονη κριτική στα πεπραγμένα 
της προεδρίας Φραγκούλη, στο διά ταύτα έκανε το μεγάλο λάθος. Άγνωστο γιατί, 
όταν έφθασε στην κρίσιμη ψηφοφορία θέλησε ο συνδυασμός της να «ξεφύγει» δίχως 
να πάρει θέση και ψηφίζοντας «παρών». Η ενέργειά της μπορούσε να θέσει σε μεγα-
λύτερο κίνδυνο ακόμα το συνδυασμό της, αφού βλέποντας την τροπή που έπαιρναν 
τα πράγματα και ότι υπήρχαν πιθανότητες να μη γίνει δεκτή η παραίτηση Φραγκού-
λη, εκείνη το διακινδύνευσε, μη θέλοντας να πάρει ουσιαστικά θέση. Άλλα πράγματα 
δηλαδή, μπροστά στους εργαζόμενους έλεγε και άλλα ήθελε να πράξει μέσα στην αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί «αν δεν έβγαιναν 
τα κουκιά» υπέρ της παραίτησης Φραγκούλη και ο τελευταίος παρέμενε πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΠ, τι θα μπορούσε να γίνει στη συνέχεια, αφού η δημοτική παράταξης της 
αντιπολίτευσης θα ήταν έρμαιο της κριτικής του κάθε πολίτη για τις αλλοπρόσαλλες 
αποφάσεις της.

Σ’ αυτό το κλίμα Πρωτολάτη, δεν συνήνεσαν οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι –που 
προέρχονται από την «Ενότητα για το Μέλλον» και είναι οι μοναδικοί της «Πάρος-
ΑΞΙΑ» που ήταν δημοτικοί σύμβουλοι και στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο- 
κ.κ. Ευρ. Ακάλεστος και Γ. Καρατζάς.

Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Δημ. Αντιπαριώτης

Οι αντιδράσεις των δημοτικών συνδυασμών στη σελ. 10 »
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Για το Δημοτικό 
Συμβούλιο στις 
14/6/13  

1. Πριν από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης συζη-
τήθηκαν τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν για το κλείσι-
μο της ΕΡΤ. Εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, που κατήγγειλε τις 
κυβερνητικές αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις.

Τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν ήταν αυτά, της Κίνη-
σης Ενεργών Πολιτών, της Λαϊκής Συσπείρωσης, της 
Πάρος Αξία, και της Πρωτοβουλίας Πολιτών. Το Δημο-
τικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να συμπαρα-
σταθεί στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ, και να 
καταγγείλει αυτές τις πραχτικές. 

2. Το θέμα που κυριάρχησε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 14/06/2013, ήταν η παραίτηση Φραγκούλη από την 
Προεδρία της ΔΕΥΑΠ.

Η ΚΕΠΠ τοποθετήθηκε στο θέμα, χωρίς να θέλει να 
ρίξει λάδι στη φωτιά, γιατί πιστεύει ότι δεν πρέπει να 
ισχύει το αρχαίο ρητό «Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυ-
λεύεται…». Κάνουμε μονάχα ένα σχόλιο: Πόσο καλύτε-
ρα θα ήταν τα πράγματα για την ΔΕΥΑΠ αν, από πέρυσι, 
η Δημοτική πλειοψηφία είχε αποδεχτεί την πρόταση μας 
για την αλλαγή της ηγεσίας της επιχείρησης, και δεν είχε 
στηρίξει με νύχια και με δόντια τον κ. Φραγκούλη, πα-
ρόλο που ήταν από τότε ξεκάθαρο ότι η κατάσταση στη 
ΔΕΥΑΠ δεν πήγαινε άλλο.

Στην ψηφοφορία για την εκλογή του νέου πρόεδρου 
της ΔΕΥΑΠ, ο  Δημοτικός Σύμβουλος της ΚΕΠΠ, Σω-
τήρης Καστρουνής, ψήφισε τον Δημήτρη Αντιπαριώτη, 
γιατί εκτίμησε την στάση του στο ΔΣ της ΔΕΥΑΠ το προ-
ηγούμενο διάστημα, και γιατί η παραίτηση του, πριν από 
καιρό, από αυτό, ήταν μια ξεκάθαρα πολιτική πράξη, 
που κανένας άλλος δεν τόλμησε να κάνει. 

Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου

Σχετικά με  
την παραίτηση 
Φραγκούλη

Θα επαναλάβουμε για 
πολλοστή φορά ότι η πο-
λιτική για το νερό και 
την αποχέτευση πρέπει 
να χαράζεται από  το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Η 
διαχείριση αυτής της πολιτι-
κής σε καθημερινό επίπεδο 
είναι ζήτημα του αρμόδιου 
φορέα δηλαδή της ΔΕΥΑΠ 
στην προκειμένη περίπτω-
ση.

Η επιλογή της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου 
προσωπικά ήταν και είναι πολιτική «Πόντιου Πι-
λάτου», αφού αρνούνταν να πάρουν θέση στην πράξη 
για τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και καιρό και 
που στο παρελθόν αποτέλεσαν αντικείμενο πολύωρων 
συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε:

Αποδοχές προσωπικού και επιδόματα.
- Εργασιακά δικαιώματα.
- Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή.
- Αρμοδιότητες ΔΣ της ΔΕΥΑΠ
και άλλα πολλά που η Δημοτική Πλειοψηφία αρνείται 

να τα δει.
Για πρώτη φορά στο νησί μας, εργαζόμενοι για την Τ.Α. 

αναγκάζονται να βγουν στους δρόμους για να απαιτή-
σουν τα δεδουλευμένα τους που παράνομα έχουν πα-
ρακρατηθεί και παράνομα δεν έχουν αποδοθεί στους 
συμφωνημένους εκ των υστέρων χρόνους. Στα ερωτή-
ματα που σας υποβάλαμε πριν από 7 μήνες για το ποιος 
αναλαμβάνει την ευθύνη πολιτική και υλική σε περίπτω-
ση που οι εργαζόμενοι διεκδικήσουν με ένδικα μέσα τα 
δικαιώματα τους ακόμα περιμένουμε απάντηση. Με μια 
παραίτηση μέλους του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, με απειλές και 
άλλων συμβούλων για παραίτηση, με εισπρακτική αδυ-
ναμία που δημιουργεί προβλήματα ταμειακής ρευστό-
τητας της επιχείρησης και με δεδομένη τη σχέση πλέον 
του Στ. Φραγκούλη με τους εργαζόμενους η στάση του 
Δημάρχου από το Νοέμβριο μέχρι σήμερα, ένα πράγμα 
δείχνει:

Επιλέγει να «νίψει τας χείρας του» και ακο-
λουθεί τακτική προδιαγεγραμμένης φθοράς του 
Προέδρου οδηγώντας τον στην «εξώπορτα», ενώ 
εκείνος εμφανίζεται αμέτοχος σε μια εποχή μάλιστα 
που αντικειμενικά τα προβλήματα εισπρακτικότητας της 
ΔΕΥΑΠ θα δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουρ-
γία της. Κι αν ο πρόεδρος έχει προσωπική ευθύνη 
για το που οδηγήθηκαν τα πράγματα και σήμερα η 
πολιτική σκοπιμότητας τον οδηγεί στην παραίτη-
σή του, μήπως αύριο ετοιμάζονται για εξιλαστήρια 
θύματα οι εργαζόμενοι;

Τέλος και η «Πάρος Αξία» θα πρέπει να δικαιολογή-
σει τη στάση της να εκπροσωπείται στο ΔΣ της ΔΕΥΑΠ 
από Δημοτικό Σύμβουλο που λόγω της επαγγελματι-
κής ιδιότητάς του, όπως έχει καταγγελθεί πολλές φορές 
και από τους εργαζόμενους στο παρελθόν, υπάρχει 
ασυμβίβαστο συμμετοχής του στο ΔΣ.

Είναι σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι για λόγους λοι-
πόν που έχουν να κάνουν με την πολιτική της Δημοτι-
κής Αρχής στο ζήτημα της ΔΕΥΑΠ σε ενδεχόμενες ψη-
φοφορίες για το ΔΣ της ΔΕΥΑΠ δηλώνουμε παρόντες 
όπως και στον ισολογισμό της επιχείρησης γιατί αυτός 
αντικατοπτρίζει αυτή την πολιτική και το αποτέλεσμα 
του είναι στρεβλό λόγω των γνωστών ζητημάτων με τη 
μισθοδοσία και τα επιδόματα του προσωπικού.

Λαϊκή Συσπείρωση

Ερωτήματα Κ. Μπιζά
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Ν. Αιγαίου, κ. Κ. Μπιζάς, 

ενημέρωσε τα Δημοτικά Συμβούλια Πάρου και Αντιπά-
ρου, πως στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματο-
ποιήθηκε στην Άνδρο στις 13 Ιουνίου 2013. συζητήθηκε 
και το εξής θέμα: «Αντικειμενικές Αξίες-αναπροσδιορι-
σμός με αντικειμενικά κριτήρια, σύγχρονες προσεγγί-
σεις αναπτυξιακής προοπτικής και δικαιοσύνης».

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Κυκλάδων, κ. Γ. Πουσσαίου, «[…] με την εφαρμογή του 
φορολογικού συστήματος για τα ακίνητα, ακόμα και αυ-
τού που θεωρείται αντικειμενικά προσδιοριζόμενο και με 
δεδομένη την οικονομική κρίση, τη μείωση των εισοδη-
μάτων και τον αυξανόμενο αριθμό των κόκκινων δανεί-
ων, οδηγούμαστε ουσιαστικά σε δήμευση της ακίνητης 
περιουσίας, ή σε εγκατάλειψη ή εξευτελιστική εκποίηση 
της προς όφελος ξένων και ντόπιων κερδοσκόπων.

(…) Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός των αντικει-
μενικών αξιών των ακινήτων πρέπει να στηρίζεται σε 
επιστημονικά κριτήρια και παραμέτρους, που κατά βάση 
θα είναι σταθερά, επιδρώντας όμως δυναμικά στην αξία 
των ακινήτων με βάση τις συνθήκες της εποχής άμεσα. 
Σημαντικότερη των παραμέτρων η χρήση γης και σε συ-
νάρτηση άμεση ή έμμεση με τους συντελεστές δόμησης, 
τις χωροταξικές μελέτες, το τοπικό αναπτυξιακό σχεδια-
σμό, τις κλήσεις εδάφους, τους προσανατολισμούς των 
οικοπέδων, τις εκάστοτε αποστάσεις από σημεία ενδι-
αφέροντος (οδικούς άξονες, αρχαιολογικές περιοχές, 
αδόμητες ζώνες, ιδιαιτέρου φυσικού κάλους) και την 
επίπτωση τους επί της επιτρεπόμενης δόμησης. Και το 
σημαντικότερο τη σε κάθε περίπτωση εφαρμογή της αρ-
χής του συντάγματος για ισονομία και ισοπολιτεία».

Σημειώνουμε, πως το Περιφερειακό Συμβούλιο απο-
φάσισε με πρόταση του κ. Περιφερειάρχη, να συσταθεί 
επιτροπή η οποία θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις τιμές 
των αντικειμενικών αξιών και τον τρόπο υπολογισμού 
τους και να υποβάλλουν το σχετικό σχέδιο προς έγκρι-
ση στις αρμόδιες αρχές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος, κ. Κ. Μπιζάς, ρωτάει τα δημοτικά συμ-
βούλια Πάρου και Αντιπάρου: «Σας παρακαλώ να με 
ενημερώσετε για τις σχετικές αποφάσεις ή θέσεις των 
Δημοτικών Συμβουλίων Πάρου και Αντιπάρου για να τις 
αποστείλω στην σχετική επιτροπή της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου».

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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Συνεδρίαση  
Λιμενικού Ταμείου

Συνεδρίασε το μεσημέρι στις 18 
Ιουνίου 2013 το διοικητικό συμ-
βούλιο του Λιμενικού Ταμείου 
Πάρου-Αντιπάρου. Μία είδηση της 
συνεδρίασης ήταν πως το παρόν 
έδωσε μετά από μεγάλο χρονικό 
διάστημα ο κ. Αντ. Ραγκούσης, 
που εκτελεί πλέον καθήκοντα Λι-
μενάρχη στην Πάρο.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δήμου Αντιπάρου, κ. Γ. Βασιλόπουλος, δια-
μαρτυρήθηκε διότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα μπροστά από τον κεντρικό 
μόλο του λιμανιού Αντιπάρου. Ο πρόεδρος κ. Στ. Γαβαλάς, του απάντησε πως 
έχει πληροφορηθεί από το Δήμο Αντιπάρου, πως αυτό το θέμα έχει λυθεί, αλλά 
ο κ. Βασιλόπουλος του είπε πως έχει λάθος πληροφόρηση.

Στα προ-ημερήσιας διάταξης θέματα αποφασίστηκε μετά από αίτημα της 
Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς, να παραταθεί για τις 10 Σεπτεμβρίου η πλα-
κόστρωση της παραλιακής οδού Αλυκής. Ακόμα, στα προ-ημερήσιας διάτα-
ξης θέματα αποφασίστηκε η προγραμματική σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας, ευπρεπισμού και μεταφοράς απορριμμάτων της λιμενικής ζώ-
νης, καθώς και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού λιμένων Πάρου και Αντιπάρου 
Επίσης, ομόφωνα αποφασίστηκε να παραχωρηθεί χώρος για τοποθέτηση info 
kiosk στο λιμάνι Παροικιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το θέμα για τη χάραξη χερσαίας και θαλάσσιας 
ζώνης λιμένων Παροικιάς και Νάουσας, όπου επιδείχτηκαν χάρτες με τις σχε-
τικές χαράξεις, που σε καμία περίπτωση πάντως δεν θα προκαλέσουν (οι χα-
ράξεις) αναστάτωση σε οικήματα και τις χρήσεις τους, που βρίσκονται κοντά 
στους αιγιαλούς. 

Ακόμα, εγκρίθηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Λιμενικού 
Ταμείου. Σ’ αυτό το σημείο, ο κ. Γ. Βασιλόπουλος, ζήτησε αναβολή του θέματος, 
αφού όπως είπε του το είχε ζητήσει ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Γ. Λεβεντάκης. 
Λόγω του ότι όμως, δεν ήταν παρόντα τα μέλη της πλειοψηφίας του Δήμου 
Αντιπάρου, το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Έτσι, ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός του 
Λιμενικού Ταμείου. Σημειώνουμε, πως ο παλιός Οργανισμός είχε εγκεκριμέ-
νες 11 θέσεις (άσχετα του ότι έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη με 
ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών) και μετά τις περικοπές έχουν εγκριθεί 5 
θέσεις. Αυτές οι θέσεις αφορούν 3 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ένα 
άτομο Τεχνικής Εκπαίδευσης και ένα άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Πρόταση του Λιμενικού Ταμείου είναι να μπει στον Οργανισμό και μία θέση για 
έναν ΥΑΛΕ (Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης), που πλέον είναι 
υποχρεωτική η παρουσία του στο λιμάνι, καθώς και άλλων 5 ατόμων ανεξαρ-
τήτου ειδικότητας. 

Επίσης, το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, αποφάσισε ομόφωνα τη δω-
ρεά αναρροφητικού σαρώθρου στο Δήμο Πάρου και την έκδοση άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος πωλητή στάσιμου εμπορίου στη Νάουσα, για ενδιαφερόμε-
νο πωλητή ψητού καλαμποκιού.

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
Για τις ανάγκες εποχιακών δραστηριοτήτων (φύλαξη παραλιακών δρόμων) 

το Λιμενικό Ταμείο αποφάσισε την πρόσληψη 10 ατόμων για δύο μήνες. Πέρσι 
τα αντίστοιχα άτομα ήταν 13 τον αριθμό, αλλά κάτι τέτοιο φέτος, είναι αδύνατον, 
λόγω των οδηγιών που έχουν δοθεί από τους κρατικούς φορείς. 

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν τρία άτομα για την Παροικιά, δύο άτομα στη 
Νάουσα, δύο άτομα στην Αντίπαρο, δύο άτομα στο Π. Λιβάδι-Δρυό και ένα 
στην Αλυκή. Τα ωράρια τους θα αποφασιστούν από τα Τοπικά Συμβούλια των 
περιοχών που θα απασχοληθούν και η εργασία τους θα ξεκινήσει έπειτα από 
την έγκρισή τους από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο μισθός τους θα είναι 
858 ευρώ, μικτά, ενώ υπάρχει ένα επίδομα 100 ευρώ, συν 50 ευρώ για ένα 
παιδί αν έχουν ή 70 ευρώ συνολικά, αν έχουν δύο παιδιά. 

Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης
Την Πέμπτη 27 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ,  στην αυλή της Δημοτικής Βιβλιο-

θήκης «Γιάννης Γκίκας», θα πραγματοποιηθεί μία διαφορετική εκδήλωση, με 
σκοπό το γέλιο!

Συγκεκριμένα θα μάθουμε να γελάμε με ασκήσεις γέλιου, stretching και δι-
αφραγματικές αναπνοές από πιστοποιημένους συντονιστές της γιόγκα γέλιου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές «το γέλιο είναι ένας μαγικός τρόπος μετάλ-
λαξης της επιθετικότητας σε εγκαρδιότητα, αποδοχή και αγάπη. Μας προσφέρει 
υγεία και τρόπους καλύτερης αντιμετώπισης των προβλημάτων. Παρ’ όλα αυτά 
απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη ζωή μας».

Ακόμα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 8:30 το βράδυ, θα ακουστούν στην 
αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Γιάννης Γκίκας», Παριανά παραμύθια από 
την κ. Μοσχούλα Μαρμαρά.

Ζητούν παρέμβαση Βρούτση
Ο υπουργός εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρό-

νοιας, κ. Γ. Βρούτσης, ανακοίνωσε προ μηνός στο Ξενο-
δοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, πρόγραμμα κοινωνικού 
τουρισμού για 100.000 δικαιούχους, δαπάνης 10 εκατ. 
ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί από το νέο ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, η αρχή του προγράμμα-
τος θα είναι στις 1/9 με στόχο τη μερική επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. Η ημερομηνία έναρξης του προ-
γράμματος προκάλεσε αντιρρήσεις στους συλλόγους ενοι-
κιαζομένων δωματίων Πάρου («ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ», «ΜΑΝΤΩ  
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ», «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΔΙΑΣ») και αυτό διότι, η 
λειτουργία των καταλυμάτων αυτών είναι εποχιακή, το αρ-
γότερο μέχρι τις 30/9/2013, αφού οι πελάτες που επιλέ-
γουν την Πάρο, έρχονται κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι για 
τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τους τρεις παραπάνω συλλόγους: «Οι κοι-
νωνικοί τουρίστες είναι εργαζόμενοι σε εργοστάσια και κα-
ταστήματα. Σημαντικός αριθμός από αυτούς είναι οικογενει-
άρχες με παιδιά που από το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα σχολεία. Με ημερομηνία έναρξης του 
προγράμματος 1η Σεπτεμβρίου 2013 ουσιαστικά  αποκλείονται τα καταλύματα που βρίσκο-
νται στην Πάρο καθώς και στα αλλά Κυκλαδονήσια. Ποιος κοινωνικός τουρίστας θα επιλέξει 
να κάνει διακοπές σε νησί εκτός από καλοκαίρι; Το ίδιο έγινε το 2011 με πρόγραμμα του ΟΓΑ 
με ίδια ημερομηνία έναρξης στο οποίο  δηλώσαμε συμμετοχή, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον 
από τους κοινωνικούς τουρίστες. Η Πάρος στερείται διεθνές αεροδρόμιο το οποίο θα έφερνε 
περισσότερους αλλοδαπούς τουρίστες και επίσης θα βοηθούσε τα ενοικιαζόμενα καταλύματα 
να ανακάμψουν  οικονομικά. Οι οικονομικές υποχρεώσεις μας λόγω χαρατσιού της ΔΕΗ και 
τους φόρους μεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι μεγάλες και για αυτό ζητάμε το πρόγραμμα 
να τρέξει από τον Ιούνιο του 2013 για να μην χαθεί η σαιζόν. Θα ήτανε σημαντική οικονομική 
βοήθεια για τα καταλύματα που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά και στο ευρύ-
τερο φάσμα επαγγελμάτων και εργαζομένων του νησιού.

Επί πρόσθετα μια σημαντική κατηγορία κοινωνικών τουριστών στα προηγούμενα προ-
γράμματα είχε σαν επιλογή της τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα λόγω χαμηλότε-
ρης εισφοράς και την προσωπική επαφή με τον ιδιοκτήτη του καταλύματος».

Για τους παραπάνω λόγους, οι Παριανοί σύλλογοι ζήτησαν να αλλαχθεί η ημερομηνία 
έναρξης του προγράμματος, ώστε να ξεκινά από τέλος Ιουνίου ή από 1 Ιουλίου 2013.

Στη Βουλή
Σχετικά με την επιστολή που έστειλαν οι επιχειρήσεις των ενοικιαζομένων δωματίων της 

Πάρου, προς τον κ. Γ. Βρούτση, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, κατέθε-
σε στη συνέχεια αναφορά.

Στην αναφορά του ο κ. Συρμαλένιος, ζητά να αλλάξει η ημερομηνία του προγράμματος 
κοινωνικού τουρισμού.

Στην Περιφέρεια
Το θέμα ήρθε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από εισήγηση του 

Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Κ. Μπιζά.
Ο κ. Μπιζάς, ανέφερε πως η κατάργηση του οργανισμού Εργατικής Εστίας είχε ως απο-

τέλεσμα την προηγούμενη χρονιά (2012) να μην υλοποιηθεί το σχετικό πρόγραμμα κοινω-
νικού τουρισμού με συνέπεια χιλιάδες συμπατριώτες μας -κυρίως εργαζόμενοι- να μην 
πραγματοποιήσουν διακοπές. 

Σύμφωνα με τον κ. Μπιζά: «επιπτώσεις όμως υπήρξαν και στα περίπου 2500 καταλύματα 
όλων των κατηγοριών (ξενοδοχεία, διαμερίσματα , ενοικιαζόμενα δωμάτια) σε όλη την χώρα, 
με αποτέλεσμα μικρότερους τζίρους (έως και 50%) και προφανώς λιγότερες θέσεις εργασίας 
στα καταλύματα αλλά και στα υπόλοιπα τουριστικά επαγγέλματα με τις λογικές αρνητικές συ-
νέπειες για τις οικονομίες των τουριστικών κυρίως προορισμών.

(…) Αξίζει ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το 2009 διανεμήθηκαν 750.000 δελτία κοινωνικού 
τουρισμού, ενώ το 2010 διανεμήθηκαν 500.000 δελτία. Σίγουρα είναι θετικό και ευχάριστο 
ότι το Υπουργείο Εργασίας αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα  λειτουργίας του σχετικού προ-
γράμματος. Είναι σαφές ότι ο κοινωνικός τουρισμός δεν είναι έκφραση φιλανθρωπίας αλλά 
υποχρέωση της Πολιτείας έναντι των ανθρώπων του μόχθου και της εργασίας. Στις σημερι-
νές δύσκολες και κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που περνάει η χώρα και βιώνουμε όλοι μας 
το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού έχει ακόμη περισσότερο ενισχυμένη την κοινωνική 
του διάσταση. (…) Όμως η ημερομηνία έναρξης του σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση του ΞΕΕ θα είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2013. Η παραπάνω ημερομηνία έναρξης 
του προγράμματος, όπως αντιλαμβάνεστε είναι άστοχη για τις τουριστικές επιχειρήσεις των  
νησιών μας (ιδιαίτερα των μικρών νησιών που έχουν μικρή περίοδο λειτουργίας) διότι οι 
πελάτες που τα επιλέγουν έρχονται κατά κύριο όγκο το καλοκαίρι για την θάλασσα, σε αντί-
θεση με τους ορεινούς προορισμούς της χώρας μας που σίγουρα θα ωφεληθούν από την 
επανεκκίνηση του σχετικού προγράμματος. Αξίζει να αναφέρω ότι το έτος 2010 από το Νομό  
Κυκλάδων συμμετείχαν 45 Ξενοδοχεία και 88 Επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Δια-
μερισμάτων με συνολική δυναμικότητα κλινών 3.883 ενώ από το Νομό Δωδεκανήσου συμ-
μετείχαν 48 Ξενοδοχεία και 14 Επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων με 
συνολική δυναμικότητα κλινών 5.445. Άρα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου υλοποίησαν το έτος 
2010 το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Εργατικής Εστίας 195 Επιχειρήσεις Καταλυ-
μάτων με συνολική δυναμικότητα 9.328 κλίνες».

Τελικά, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου υιοθέτησε την εισήγηση Κ. Μπιζά και 
αποφασίστηκε να σταλεί σχετική επιστολή στον υπουργό εργασίας κ. Γ. Βρύτση.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 

λόγω ανάγκης,  πωλούνται 

σε διάφορες τοποθεσίες 

σπίτια εξοχικά και εντός οι-

κισµού  από 60 έως 150 τµ 

σε τιµές κάτω του κόστους, 

πολύ µικρή προκαταβο-

λή, πολλές δόσεις . www.

paroshomes.livadas.de 

Τηλ.: 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, µε προκαταβολή 

και την εξόφληση όπως επι-

θυµείτε, διατίθενται οικίες 55 

τµ, 75 τµ, ετοιµοπαράδοτα, 

100 τµ ηµιτελές, κατάλληλο 

για οικία και επαγγελµατική 

στέγη. ∆εκτή και ανταλλαγή. 

Τηλ.: 6977336620

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 

οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 

οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 

θέα. Τηλ.: 6971962021

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 

316 τµ, 50µ από λίµνη Αλυ-

κής, θέα, µε άδεια οικοδοµής 

για µεζονέτα 138 τµ, τιµή 

85.000€. Τηλ.: 6932285768, 

www.paroshomes.livadas.

de

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-

κατερίνης) ,ενοικιάζεται 

διώροφη παλιά παραδο-

σιακή οικία, απολύτως 

εκσυγχρονισµένη, µε κή-

πο. Τηλ.: 2284042268, 

6974558663  

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζεται 

οικία ανακαινισµένη, 110 

τµ, πλήρως εξοπλισµένη, 

µε συνθετικά κουφώµατα, 

3 υπνοδωµάτια, συναγερµό, 

τζάκι, αποθήκη, αυτόνοµη 

θέρµανση, κήπο, δεξαµενή 

νερού, δύο βεράντες, γκα-

ράζ. Τιµή συζητήσιµη. 

Τηλ: 6972607173

ΈΛΗΤΑΣ, 2χλµ. από λιµάνι 
Παροικίας,  ενοικιάζεται δια-
µέρισµα δίχωρο 40τ.µ.
 Τηλ.: 2284023052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα – 
δυάρι. Τηλ.: 6972077052 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιά-
ζονται δίχωρα studios ανά 
µήνα/εβδοµάδα. 
Τηλ.: 2284053381, 
6978333147

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή 
Σταυρός – Κακάπετρα), 
ενοικιάζεται για µόνιµη κα-
τοικία, ένα υπερυψωµένο 
ισόγειο, 104 τµ. Με αυλή, 
µπαλκόνι, αυτόνοµη θέρ-
µανση, αποθήκη, 8ετίας. 
Τηλ.: 2284023944 (µετά τις 
17:30), 6944585600 

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 30 τµ γωνιακή, ήσυχη, µε 
ηλιακό. Τηλ.:  6937651265

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πλατεία Μαντώς 
Μαυρογένους), ενοικιάζεται 
κατάστηµα 150τµ (πρώην 
Goodys). Τηλ.: 6937651265

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 
Κέντρο Υγείας), ενοικιάζεται 
εστιατόριο. ∆ίνεται κενό, για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ.: 
6934179139 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ε-
νοικιάζονται ένα δυάρι, ένα 
τριάρι και µια γκαρσονιέ-
ρα. Όλα επιπλωµένα. Τηλ.: 
2284022331, 6974299340

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ    

ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΆΜΕΣΑ ΑΓΡΌ-
ΚΤΗΜΑ 10-12 στρεµµάτων 
προς ενοικίαση, µε δυνατό-
τητα ύδρευσης. Προτιµάται 
ιδιαίτερα η Αν.-Ν.Αν. πε-
ριοχή της Πάρου. Τηλ.: 
6977603617

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµ-
βάνει το διάβασµα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασί-
α για ετήσια απασχόληση. 
Πτυχιούχος ΤΕΙ διοίκησης 
επιχειρήσεων & άριστες 
γνώσεις αγγλικών & Η/Υ.
τηλ.: 6982378390

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΚΑΘΗ-
ΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ζητείται, (κάτοικος Πάρου). 
Τηλ.: 6987299025

ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΑ µε εµπει-
ρία σε κουζίνα – µπουφέ 
ζητείται, για καφετέρια στη 
Νάουσα. Τηλ.: 6977957194 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

PEUGEOT ΠΩΛΕΊΤΑΙ, 
1.400 cc, µοντέλο 12/1999, 
88.000 km, τιµή 2.000 €. 
Τηλ.: 6973805682

ΗΧΕΙΑ CERWIN VEGA 
1 5 0 W - 3 0 0 W - 4 0 0 W 
πωλούνται. Ενισχυτές ε-
παγγελµατικοί σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
2284024413

ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO µονή 
πωλείται, Nuova Simonelli 
και silex,φούσκα 1,2µ. µαζί 
µε το µοτέρ Όλα σε τιµή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 6947617521

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€

Τηλ: 22840 21932
E-mail: styl.paros@hotmail.com

Περιφερειακός Παροικιάς-Πούντας (Αγία Ειρήνη)

ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ

ΑΠΟ 199€
ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟ 40€

ΠΡΟΣΦΟΡεσ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘ.14 / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ 
ΜΙΣΘΩΣΗ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δέχεται έγγραφες σφραγι-
σμένες προσφορές απευθείας από τους ενδιαφερομέ-
νους για  μίσθωση ακινήτου, εντός και επί των ορίων της 
πόλης της Παροικιάς Πάρου.

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του ακινήτου είναι τα 
εξής: 
Γραφειακοί χώροι επιφανείας τουλάχιστον 200 m2 σε 
ισόγειο και όροφο.
Τα κτίρια που θα προσφερθούν θα πρέπει:
Να είναι ετοιμοπαράδοτα και να ικανοποιούν τις προϋ-
ποθέσεις που  προβλέπονται από την ισχύουσα Πολεο-
δομική και Κτιριοδομική Νομοθεσία καθώς και από τις 
ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τη χρήση που τα 
προορίζει η Επιχείρηση (κτίρια γραφείων – καταστημά-
των).
Να είναι κατά προτίμηση αυτοτελή και σε καλή κατάστα-
ση.
Να διαθέτουν αύλειο χώρο - parking ικανό για τη στάθ-
μευση των υπηρεσιακών οχημάτων.
Να διαθέτουν κατά προτίμηση αυτόνομο σύστημα κλιμα-
τισμού - θέρμανσης, πυρασφάλεια, καθώς και τις απα-
ραίτητες εγκαταστάσεις για  την λειτουργία τους.
Να διαθέτουν έξοδο κινδύνου. 
Η είσοδος στο ισόγειο θα πρέπει να είναι κατάλληλη και 
για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι ενδεικτικές και δεν έχουν 
περιοριστικό χαρακτήρα.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από την οικο-
δομική άδεια του κτιρίου, τοπογραφικό διάγραμμα, αρχι-
τεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών, στατική μελέτη 
και να αναφέρουν : 
Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
ιδιοκτήτη και του τυχόν εκπροσώπου του .
Λεπτομερή περιγραφή και διεύθυνση του προσφερόμε-
νου ακινήτου.
Το ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη ότι το μηνιαίο μίσθωμα 
θα παραμείνει σταθερό για τρία (3) έτη και κατόπιν θα 
προσαρμόζεται κατ ‘έτος κατά 75% της μεταβολής του 
ΔΣΚ του τελευταίου 12μήνου , όπως αυτός υπολογίζεται 
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία( ΕΛΣΤΑΤ).
Oι φάκελοι που θα περιέχουν τις προσφορές πρέπει να 
είναι σφραγισμένοι  και  να φέρουν την ένδειξη :

ΠΡΟΣ:« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ
 ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ
 ΣΥΡΟΣ 84100          
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘ. 14/ΠΕΡ. ΣΥΡΟΥ/ Π/Κ ΠΑΡΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέ-
φωνο)

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 05.07.2013 και 
ώρα 14:00.

Σημείωση:

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθε-
ρα και κατά την απόλυτη κρίση του την παράταση ή την 
αναστολή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
την επανάληψη ή τη ματαίωση του διαγωνισμού αυτού 
και την πρόκριση  οποιουδήποτε από τα ακίνητα που θα 
προσφερθούν. Επίσης ενδέχεται να ζητήσει την εσωτερι-
κή αναμόρφωση και προσαρμογή του ακινήτου που θα 
επιλέξει με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
των υπηρεσιακών της αναγκών.

Μεσιτικά γραφεία δεν αποκλείονται, ο ΔΕΔΔΗΕ όμως 
δεν καταβάλλει μεσιτική προμήθεια. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22840 21810 (αρμόδιος κ. 
Γ. Καπαρός)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημε ρώνουμε ότι, στα όρια αρμοδιότητας του 
Πρακτορείου Πάρου, μετά από συνεχείς ελέγχους που 
πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Δι-
ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σε μετρητές 
ηλεκτρικής ενέργειας , διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 
ρευματοκλοπής ,κύρια σε επαγγελματικές χρήσεις. 
Υποβάλλονται μηνύσεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε ανάλογες περιπτώσεις που έχουν εκδικασθεί ,πρω-
τόδικα έχουν επιβληθεί στους κατηγορούμενους ποινές 
φυλάκισης έως και 3 έτη για «κλοπή ηλεκτρικής ενέργει-

ας ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας ,κατ’ εξακολούθηση».
Οι ρευματοκλοπές αποκαλύφθηκαν από το ειδικό τμή-
μα του ΔΕΔΔΗΕ που είναι επιφορτισμένο με τη συνεχή  
παρακολούθηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του 
δικτύου.
Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταχράστη-
καν οι καταδικασθέντες, υπολογίστηκε με όλα τα διαθέ-
σιμα στοιχεία, ενώ προσμετρήθηκαν όλα τα έξοδα στα 
οποία υποβλήθηκε η επιχείρηση εξαιτίας της ρευματο-
κλοπής.

Από το Πρακτορείο Πάρου
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Επιστολή 
στον Υπ. Υγείας

Κύριε Υπουργέ, 
Στις 10 Φεβρουαρίου 2013 

μαζί με πάρα πολλούς συ-
μπατριώτες μου ανεβήκαμε 
στην Αθήνα προκειμένου να 
σας συναντήσουμε και να σας 
γνωστοποιήσουμε τα πάμπολ-
λα προβλήματα του Κέντρου 
Υγείας Πάρου .

Κατά τη συνάντησή σας 
με την αντιπροσωπία μας 
11/2/13 δεσμευτήκατε για την 
επίλυση των προβλημάτων αυτών. Μέχρι σήμερα όμως τα δίκαια αι-
τήματά μας παραμένουν στα συρτάρια σας άλυτα και οι υποσχέσεις 
σας απραγματοποίητες, ενώ εμείς βρισκόμαστε να αργοπεθαίνουμε 
χωρίς περίθαλψη. Μας ξεχάσατε κ. υπουργέ;

κ. υπουργέ πρέπει να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε σε νησί και σύμ-
φωνα με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Σύνταγμα υπάρχει ιδιαιτερότη-
τα σε σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι κακές καιρικές συνθήκες 
πάμπολλες φορές μας φέρνουν αποκλεισμό. Η μεταφορά μας στα 
μεγάλα νοσοκομεία της χώρας πολυδάπανη και οι μισθοί της φτώ-
χιας που μας έχουν επιφέρει τα θανατηφόρα μνημόνια δεν επαρκούν 
γι’ αυτό. υ. υπουργέ εμείς οι κάτοικοι Πάρου-Αντιπάρου δεν ζητάμε 
ελεημοσύνη. Ζητάμε αυτά που δικαιούμεθα σύμφωνα με το Σύνταγ-
μα λόγω νησιωτικότητας. Ζητάμε να μας προσφέρετε αυτά για τα 
οποία έχουμε πληρώσει με τις εισφορές μας. Ζητάμε το δικαίωμα στη 
ζωή όπως το έχετε και εσείς. Ζητάμε να έχουμε γιατρούς μόνιμους 
και όχι επικουρικούς. Ζητάμε να έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό στο 
Κέντρο Υγείας μας και προσωπικό για το ΕΚΑΒ. Ζητάμε να υπάρχουν 
αναλώσιμα υλικά και φάρμακα. Ζητάμε να ενταχθεί το υγειονομικό 
αεροπλάνο της Πάρου στο ΕΚΑΒ. Ζητάμε οι μεταφορές των επειγό-
ντων περιστατικών να γίνονται με το υγειονομικό μας αεροπλάνο με 
έδρα την Πάρο και όχι με πλωτά ή στρατιωτικά αεροπλάνα που είναι 
χρονοβόρα για τους ασθενείς και πολυδάπανα για το δημόσιο.

Είναι ντροπή κ. υπουργέ να μην μπορεί ο γιατρός να δει τα αυτιά μας 
επειδή δεν έχει μπαταρίες ο φακός του ή για να εξετάσει το λαιμό ασθενή 
να χρησιμοποιεί αποστειρωμένη σύριγγα για να πιέσει τη γλώσσα. Είναι 
ντροπή να πεθαίνουν οι άνθρωποι στο δρόμο αβοήθητοι ή να μεταφέ-
ρονται με αγροτικά αυτοκίνητα λόγω έλλειψης προσωπικού του ΕΚΑΒ.
Δεν επιτρέπεται σ’ ένα νησί που το καλοκαίρι δέχεται χιλιάδες τουρί-
στες και προσφέρει πάμπολλα στην Ελληνική οικονομία εσείς οι αρ-
μόδιοι να του υποβαθμίζετε με την απραξία σας την στελέχωση του 
Κ.Υ. και να αδιαφορείτε για την υγεία των πολιτών του. Οι πρόχειρες 
λύσεις με τους επικουρικούς γιατρούς δεν είναι η λύση του προβλή-
ματος αλλά η διαιώνισή του. Με την μη πραγματοποίηση των υπο-
σχέσεών σας, για κάλυψη των θέσεων του Ο.Ε.Υ. του Κ.Υ. με μόνιμο 
προσωπικό, μας δίνετε το δικαίωμα να αμφισβητούμε εσάς και κατ’ 
επέκταση την κυβέρνηση που υπηρετείτε. 

κ. υπουργέ πιστεύω ότι θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων 
και, με γνώμονα το Σύνταγμα που αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα της 
Νησιώτικης Ελλάδας, θα πραγματοποιήσετε τις υποσχέσεις, που μας 
δώσατε 11/2/2013, όταν ήρθαμε στην Αθήνα, για τη στελέχωση του 
Κ. Υ. Πάρου με μόνιμο προσωπικό (ιατρικό, βοηθητικό και διασώστες. 
Τελειώνοντας, κ. Λυκουρέτζο, σας ενημερώνω ότι εγώ ως πολίτης 
αυτής της χώρας νοιώθω αγανάκτηση και θυμό, για όλους εσάς που 
βρίσκεστε στην κυβέρνηση, για όλους εσάς που ψηφίζετε νομοσχέ-
δια και τακτοποιείτε τα του οίκου σας! Πρόσφατα μάλιστα τακτοποιή-
σατε τις οικονομικές ενισχύσεις των κομμάτων σας και στη συνέχεια 
διαγράψατε και τα πρόστιμα των υποψηφίων των εκλογών Ο.Τ.Α 
2010! Ενώ την ίδια στιγμή στην Πατρίδα μου, υπάρχουν 1.700.000 
άνεργοι! Ενώ καθημερινά οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους από 
αδυναμία να πληρώσουν τα δάνειά τους και αυτοκτονούν! Ενώ έχου-
με μια διαλυμένη παιδεία και ένα γκρεμισμένο σύστημα υγείας! Ενώ 
ο λαός ζει και υπάρχει μόνο για να πληρώνει φόρους και χαράτσια 
μιας λανθασμένης πολιτικής! Ενώ επιστρατεύετε εργαζόμενους και 
τους στερείτε το δικαίωμα διεκδίκησης καλύτερης διαβίωσης! Ενώ 
καθημερινά με τον τρόπο σας δίνετε θέση στην ιδιωτική υγειονομική 
περίθαλψη! Ενώ ασχολείστε με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και αδι-
αφορείτε για την κ. Ρεπούση η οποία προκλητικά και μεθοδευμένα 
κατ’ επανάληψη διαστρεβλώνει και παραποιεί την Ελληνική Ιστορία! 
Ενώ κατακρεουργείτε την έννοια της δημοκρατίας!

Και να ξέρετε κύριε υπουργέ ότι έτσι σαν και εμένα, οργή και θυμό 
αισθάνονται πολλές εκατοντάδες πολίτες τούτης της χώρας!

Μαρουσώ Σκιαδά
Κάτοικος Αλυκής Πάρου 

Ερώτηση ΚΚΕ 
για τις ιατρικές 
εξετάσεις 
των μαθητών

«Για να γραφτούν τα 
παιδιά στις πρώτες τά-
ξεις του Δημοτικού και 
του Γυμνασίου, πρέπει 
να έχουν ατομικό βιβλι-
άριο υγείας, το οποίο θα 
υπογράφουν τέσσερις γιατροί που θα τα 
εξετάσουν. 

Οι γιατροί αυτοί είναι καρδιολόγος, παι-
δίατρος, οφθαλµίατρος, οδοντίατρος και 
ορθοπεδικός. Όμως, η κατάσταση που υπάρ-
χει στις δημόσιες μονάδες Υγείας, όπου για να 
εξεταστούν τα παιδιά από τους γιατρούς των 
ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες, τα ραντε-
βού κλείνονται μέχρι και τον Οκτώβρη, δηλα-
δή όταν πια έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, 
έχει αποτέλεσμα οι γονείς και οι μαθητές να 
βιώνουν μια αφάνταστη ταλαιπωρία, παρόλο 
που το Υπουργείο με έγγραφό του ενημερώ-
νει με τα τηλέφωνα των νοσοκομείων και των 
Κέντρων Υγείας όπου μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν οι συγκεκριμένες εξετάσεις.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται ακόμα περισ-
σότερο γιατί παρόμοιο δελτίο πρέπει να εκ-
δώσουν τα παιδιά της τρίτης και πέμπτης Δη-
μοτικού για το μάθημα της φυσικής αγωγής, 
αλλά και οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου που 
επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για Ιδρύμα-
τα στα οποία το δελτίο αυτό είναι απαραίτη-
το (Στρατιωτικές σχολές, ΤΕΦΑΑ). Συνέπεια 
όλων αυτών είναι οι γονείς να οδηγούνται 
στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εξασφα-
λίσουν έγκαιρα τις προϋποθέσεις φοίτησης 
των παιδιών τους στο δημόσιο σχολείο, γε-
γονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, με 
πρόσθετα έξοδα, το ήδη λεηλατημένο εισόδη-
μά τους που προκαλεί η συνεχιζόμενη αντι-
λαϊκή πολιτική και της σημερινής συγκυβέρ-
νησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ. Ταυτόχρονα, 
δεν είναι δεδομένο ότι οι ανασφάλιστοι γονείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις 
αυτές δωρεάν, καθώς πολλές φορές αναγκά-
ζονται να πληρώσουν 5 ευρώ για να κάνουν 
τις εξετάσεις σε δημόσια Κέντρα Υγείας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι άμεσα μέτρα 
θα λάβει έτσι ώστε όλα τα παιδιά, ασφαλισμέ-
να και ανασφάλιστα, να έχουν τη δυνατότητα 
απολύτως δωρεάν εξετάσεων, να εξασφαλι-
στεί επάρκεια σε αριθμό και ειδικότητες των 
ιατρών των δημόσιων μονάδων Υγείας, του 
ΕΟΠΥΥ, ώστε οι αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις 
όλων των μαθητών να γίνονται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και οι γονείς να μην ανα-
γκάζονται να προσφεύγουν σε ιδιώτες για-
τρούς και να επιβαρύνονται οικονομικά ακόμα 
περισσότερο;

Να καταργηθεί άμεσα η επιβάρυνση με 5 
ευρώ των ανασφάλιστων γονιών ώστε να 
μπορούν δωρεάν να παίρνουν αυτές τις βε-
βαιώσεις».

Στο δικό μας Κέντρο Υγείας που είναι 
ο Παιδίατρος και ο Οφθαλμίατρος για να 
εξετάσουν τα παιδιά; Μήπως θα πρέπει από 
τώρα να οργανώσουμε τον αγώνα μας για να 
μην οδηγηθούμε ξανά στον ιδιωτικό τομέα 
πληρώνοντας αδρά για άλλη μια φορά, για 
υπηρεσίες που έπρεπε να έχουμε δωρεάν;

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Εμμένουμε 
στον αγώνα

Το Συντονιστικό Φορέων για τον τομέα υγείας των 
νησιών μας δημοσιοποίησε ανακοίνωση μετά την τε-
λευταία συνεδρίαση του στις 3 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Σε όλο το προηγούμενο διάστημα, τοπικά και πα-

νελλαδικά, έχει φανεί ότι η επίθεση στη δημόσια δω-
ρεάν υγεία είναι μέρος της συνολικής κυβερνητικής 
πολιτικής και όχι ατυχής συγκυρία τοπικού χαρακτή-
ρα. Η πλειονότητα του Παριανού λαού κατανόησε ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα χωρίς αγώνες.

- Η προσωρινή στελέχωση του Κ.Υ. με 4 επικουρι-
κούς γιατρούς (Καρδιολόγο, Γυναικολόγο, Παθολόγο 
και Ορθοπεδικό) και ενός άλλου με την ειδικότητα 
του Παιδιάτρου – που δεν φαίνεται τελικά να έρχε-
ται – είναι αποτέλεσμα της μαζικής διαμαρτυρίας του 
Παριανού λαού με αποκορύφωμα την πορεία στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετικό γε-
γονός, αλλά δεν παύει να είναι μια λύση αποσπασμα-
τική που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες μας, αφού αρχές 
του Νοέμβρη λήγουν οι συμβάσεις τριών επικουρι-
κών γιατρών και τότε ξανά το Κ.Υ. θα βρεθεί στην ίδια 
τραγική κατάσταση, αν όχι σε χειρότερη.

- Οι ελλείψεις του Κ.Υ. σε νοσηλευτικό προσωπικό 
παραμένουν καθώς επίσης και εκείνες του ΕΚΑΒ. Η 
υπόσχεση για στελέχωση του ΕΚΑΒ με 4 άτομα, για 
την καλοκαιρινή περίοδο, με την προϋπόθεση ο Δή-
μος να τους εξασφαλίσει στέγη και τροφή αποτελεί 
εμπαιγμό. 

- Στο θέμα των διακομιδών η στάση των αρμοδίων 
εξακολουθεί να είναι προκλητική. Οι ιδιώτες με θα-
λάσσια μέσα μεταφοράς αυξάνονται, ενώ το υγειονο-
μικό αεροσκάφος παρά την επιχειρησιακή του ετοι-
μότητα παραμένει καθηλωμένο στο έδαφος. Η όποια 
κινητικότητα παρατηρείται τελευταία είναι αποτέλε-
σμα της συντονισμένης και οργανωμένης πίεσης που 
ασκήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. 

- Ο επικείμενος διορισμός Διοικούσας Επιτροπής 
στο Κέντρο Υγείας, χωρίς να λύνει τα προβλήματα της 
πρωτοβάθμιας Υγείας στα νησιά μας, δεν θα υπήρχε, 
αν δεν είχαμε κινητοποιηθεί.

Εµµένουµε στον αγώνα που αρχίσαμε ενάντια 
στην πολιτική που επιδεινώνει καθημερινά τις συν-
θήκες παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα 
νησιά μας.

Συνεχίζουµε, στη βάση του ψηφίσματος της συ-
γκέντρωσης της 14ης Δεκεμβρίου και του κειμένου 
με τις 6.500 υπογραφές, τις αγωνιστικές μας κινητο-
ποιήσεις για δημόσια δωρεάν υγεία.

Απορρίπτουµε κάθε σκέψη μείωσης των θέσεων 
που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
του Κέντρου Υγείας που ισχύει - που και αυτός δεν 
καλύπτει τις σημερινές ανάγκες.

Ζητάµε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας να καλύψει άµεσα τα κενά ιατρικού και λοιπού 
προσωπικού στο Κέντρο Υγείας και τα πολυδύναμα 
Ιατρεία με µόνιµο προσωπικό και με προκηρύξεις  
θέσεων που να αφορούν συγκεκριµένα τη νησιω-
τική χώρα.

Απαιτούµε την εφαρμογή του υπάρχοντος θεσμι-
κού πλαισίου, που καθορίζει τη λειτουργία του ασθε-
νοφόρου αεροσκάφους του Βελεντζείου Ιδρύματος, 
ώστε άμεσα να ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδια-
σμό του ΕΚΑΒ με κάλυψη των λειτουργικών του εξό-
δων από την πολιτεία.

Οι φορείς της Πάρου µε βάση τα παραπάνω 
εκφράζοντας την  συντριπτική πλειονότητα της 
κοινωνίας µας δεσµεύονται στο αµέσως επόµενο 
χρονικό διάστηµα, να εργαστούν συστηµατικά, 
ώστε να προετοιµάσουν τις προτάσεις για τις κι-
νητοποιήσεις του παριανού λαού – µε ανώτερες 
µορφές αγώνα – στις οποίες θα πρέπει να προ-
χωρήσει, µόλις ολοκληρωθεί αυτή η προετοιµα-
σία. Τον πρώτο και τελευταίο λόγο φυσικά τον 
έχει ο ίδιος ο λαός, που όπως και στο παρελθόν 
µε την µαζική συµµετοχή και το αγωνιστικό του 
πάθος καθόρισε τα πράγµατα. Ο αγώνας συνεχί-
ζεται».
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Ο Δ. Τριανταφυλλάκος νέος προπονητής στον ΑΟΠ

Η Γκόκα 
στην Ουγγαρία

Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Optimist που θα 
γίνει στην λίμνη Balaton της Ουγγαρίας, από τις 29 
Ιουνίου έως 7 Ιουλίου, θα πάρει μέρος η πρωταθλή-
τρια του ΝΟΠ Γκόκα Κατερίνα.

Η Γκόκα, που είναι μέλος της Εθνικής ομάδας πολ-
λά χρόνια, έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία 
της με τον προπονητή της κ. Β. Σωτηρίου, απέστειλε 
το σκάφος της και τον εξοπλισμό της προκειμένου 
να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή της 
Εθνικής Ομάδας. Θυμίζουμε ότι την τιμητική συμμε-
τοχή σ’ αυτό τον αγώνα κέρδισε στο πρόσφατο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας, στην Κατερίνη, 
κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Σε Ολυμπιακή κατηγορία
Ο ΝΟΠ με δελτίο τύπου υπό τον τίτλο «Ο ΝΟΠ 

ανεβάζει τον πήχη», δημοσιοποίησε το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Με εφόδιο τις συνεχείς επιτυχίες των τελευταίων 
ετών, η διοίκηση του Ν.Ο.Π. σε συνεργασία με την 
ομάδα των προπονητών του αποφάσισε την είσοδο 
σε ολυμπιακή κατηγορία ιστιοπλοΐας. Συγκεκριμένα 
στη κατηγορία «49er» που είναι σκάφος με πλήρωμα 

δυο ατόμων.
«Ο ΝΟΠ έχει πετύχει πάρα πολλές διακρίσεις σε 

παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, βαλκανικό και πανελλή-
νιο επίπεδο. Τα οκτώ τελευταία συνεχόμενα χρόνια 
αθλητές του είναι μέλη της εθνικής ομάδας κάτι που 
ελάχιστα σωματεία της περιφέρειας το έχουν κα-
τορθώσει», δήλωσε ο πρόεδρος κ. Λ. Πώλος. «Δη-
μιουργώντας ίδια έσοδα όπως, και άλλοι όμιλοι της 
επικράτειας, έχουμε καταφέρει μετά από 21 χρόνια 
λειτουργίας να είμαστε ανάμεσα στα καλύτερα ναυ-
ταθλητικά σωματεία της χώρας και για το λόγο αυτό η 
ομοσπονδία αλλά και άλλοι όμιλοι μας εμπιστεύονται 
την διοργάνωση αγώνων διεθνούς και εθνικού επι-
πέδου και πάντα μας τιμούν με τις συμμετοχές τους 
σε αυτούς. Θεωρώ την είσοδο μας σε ολυμπιακή κα-
τηγορία μεγάλο τόλμημα αλλά και φυσική συνέπεια 
των παραπάνω. Είναι ήδη επίτευγμα να έχουμε το 
εθνόσημο στο νησί μας άλλα θέλουμε να προσπαθή-
σουμε αυτό που φαντάζει όνειρο για κάθε αθλητή, 
τη συμμετοχή  σε ολυμπιακούς αγώνες». «Υπάρχει 
το υλικό και επιπλέον σημαντική ιστορία επιτυχιών  
στο Ν.Ο.Π.», δηλώνει ο προπονητής κ. Βασίλης Σω-
τηρίου. 

«Δεν είναι εύκολος στόχος αλλά η πορεία μας μέ-
χρι τώρα μας δίνει το δικαίωμα να ανεβάσουμε τον 
πήχη και να προσπαθήσουμε. Το μέλλον είναι δικό 
μας. Με προσπάθεια και συνέπεια κάθε στόχος εί-
ναι εφικτός. Η διοίκηση του Ν.Ο.Π. έχει αποδείξει 
ότι μπορεί να θέτει στόχους και να τους επιτυγχάνει. 
Ο συγκεκριμένος όμως είναι στόχος που αφορά την 
Πάρο και γι αυτό χρειάζεται την υποστήριξη όλων».

Με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο προπονητή 
του κ. Δημήτρη Τριανταφυλλάκο, ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου.

Ο κ. Τριανταφυλλάκος, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στο ΓΣ ΜΑΡΚΟ, 
στην Α’ ΕΠΣΑ το 1987 και έφτασε να πανηγυρίσει πρώτα την άνοδο στη Δ’ Εθνική 
Κατηγορία το 1994, ενώτ ην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο συμμετείχε ενεργά στην 
κατάκτηση του κυπέλου ΕΠΣΑ. Το 1996 κέρδισε με τη Μαρκό, την άνοδο στην Γ’ 
Εθνική Κατηγορία, όπου αγωνίστηκε 5 χρόνια σαν επαγγελματίας. Το 2001 μεταγρά-
φηκε στον ΑΟ Βριλησσίων, στην Α’ ΕΠΣΑ. Παράλληλα ξεκίνησε την προπονητική του 
καριέρα, αναλαμβάνοντας το παιδικό και εφηβικό τμήμα των ακαδημιών της ομάδας 
που τον ανέδειξε, του ΓΣ ΜΑΡΚΟ, φτάνοντας στον τελικό του πρωταθλήματος νέων 
ΕΠΣΑΝΑ, τη σεζόν 2002-03. Στο πόστο των ακαδημιών έμεινε μέχρι το 2013!

Η θητεία του σαν πρώτος προπονητής ξεκίνησε το 2005 με το ΓΣ ΜΑΡΚΟ στην Δ’ 
Εθνική, μέχρι το 2010 και παρέμεινε άλλα 3 χρόνια με την ομάδα στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ, 
όπου την περίοδο 2011-12 τερμάτισε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το ΔΣ του ΑΟΠ σε ανακοίνωσή του τόνισε: «Η διοίκηση του ΑΟ ΠΑΡΟΥ προχωρώ-
ντας στην συνεργασία με τον κ. Τριανταφυλλάκο, προσδοκά στη αξιοποίηση της εμπει-
ρίας, των γνώσεων και της ποδοσφαιρικής του φιλοσοφίας, με στόχο την πρόοδο όλου 

του ποδοσφαιρικού μας τμήματος.
Μεγάλο ρόλο στην απόφαση μας, έπαιξαν και τα στοιχεία του χαρακτήρα του στις 

απευθείας συζητήσεις μας. Η διοίκηση είναι πεπεισμένη ότι ο νέος προπονητής έχει 
να προσφέρει στη νεολαία μας και είναι αποφασισμένη να στηρίξει τις επιλογές του.

Επίσης, η διοίκηση νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τον απερχόμενο προπονητή 
κ. Άρη Λάπη, επί σειρά ετών παίκτη και αρχηγό της ομάδας μας, στην προσφορά του 
οποίου πάντα υπολογίζει από οποιαδήποτε θέση στο σύλλογο μας».

Τέλος, μετά την παρουσίασή του ο κ. Τριανταφυλλάκος έκανε την πρώτη του συνά-
ντηση με τους ποδοσφαιριστές του ΑΟΠ. Κύριο χαρακτηριστικό της συνάντησης ήταν 
η μεγάλη προσέλευση των ποδοσφαιριστών, αφού αυτή ξεπέρασε τα 30 άτομα.

Άλλες ειδήσεις από τον ΑΟΠ
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να στελεχώσουν 

τη νεοσύστατη ανδρική ομάδα καλαθοσφαίρισης του συλλόγου. Η πρώτη συνάντηση 
του τμήματος θα γίνει στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης που βρίσκεται στο χώρο του 
Γενικού Λυκείου Παροικίας, σήμερα Παρασκευή 21 Ιουνίου, στις 9:30 το βράδυ.

Tae Know Do
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 6ο Κυκλαδικό πρωτάθλη-

μα εμπειρίας και άμιλλας Tae Know Do, στην αίθουσα του Ιερού 
Ναού Αγίου Παντελεήμονα Κώστου.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν οι σύλλογοι: ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ, 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΝΑΞΟΥ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ, Α.Σ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ 
ΑΡΙΣΤΙΩΝ και Α.Σ. «ΠΙΑΝ ΑΝ» ΔΥΝΑΜΗ. Στους αγώνες συμμε-
τείχαν 160 αθλητές.

Σε ανακοίνωσή του ο Αιγαίας Πάρου μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«[…] Τα παιδιά με την αποφασιστικότητα και την αγάπη τους για 
το άθλημα έδειξαν σε όλους εμάς τους μεγάλους ότι πρέπει να τα 
στηρίζουμε και να βρισκόμαστε πάντα δίπλα τους σε ότι αυτά θέ-
λουν και αγαπούν. Εκείνο το πρωί που ξεκίνησαν οι αγώνες στο 
ωραίο χωριό του Κώστου, κάτι που μας το ανέφεραν και όλα τα 
σωματεία που συμμετείχαν τόσο από τα άλλα Κυκλαδίτικα νησιά 
όσο και από αυτά της Αθήνας, επικρατούσε μια μοναδική ατμό-
σφαιρα, τόσο από την αύρα των παιδιών όσο και από την συναρ-
παστικότητα των αγώνων. Έκανε και εμάς τους μεγαλύτερους να 
ξεχάσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας που τα αντιμε-
τωπίζουμε πλέον όλοι μας έντονα. Όλοι μας πρέπει να σκεφτού-
με πόσο πολύ μας βοηθάει ο αθλητισμός τόσο στο πνεύμα όσο 
και στην ψυχή μας. Πρέπει να έχουμε τέτοια αθλητικά γεγονότα 
στο νησί μας ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά μας από μικρή ηλικία 
τι πρεσβεύει πραγματικά ο αθλητισμός: ΑΜΙΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ 
προς τον συνάνθρωπο μας. 

Τέλος ευχαριστούμε τον κ. Φραγκίσκο Βελέντζα, τον Παπά Νι-
κόλα που μας παραχώρησαν τον χώρο και ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στον διαιτητή κ. Αναστασά Αριστείδη».

φωτο Sport Cyclades
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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.

JUNE 2013 continuing...

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 30 Jun, Victoria Katri exhibition «Locus Preconscient» at 
Dimitracopoulos building, Paroikia. Duration 15-30/6.   
until 30/5/14, Ioulia Ventikou painting exhibitions «Moons» at Fotis 
Art Cafe, Naoussa and «Sea bed» at Franca Scala Restaurant, Paroikia. 
Duration 14/6/13-30/5/14, daily 10am-3am. Info:  Fotis Art Cafe 697-
033-9326, Franca Scala 22840-24407, Medusa 210-724-4552, www.
medusaartgallery.com
 
21-23 Jun, Vocal Journey workshop with Amit Carmeli at Tao’s Center, 
Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

21-25 Jun, Yoga & Pilates Retreat with Maria Varrias & Mara Konstantinidi 
at Okreblue, Santa Maria. Info: Sasy 698-101-4300, www.okreblue.com

22-24 Jun, Panhellenic Windsurf Slalom Race 2013 at Pounta. Info: 
www.paroskite.gr
 
22 Jun-end Aug, Opening of art exhibition «Three Artists at Porto Paros» 
by Jan Mulder, Kelly Athanasiadou & Apostolis Zolotakis at Porto Paros 
Hotel, Kolymbithres. Info: 22840-52669, www.zolotakis.com, www.
janmulder.info, www.kellyathanasiadou.gr 

22, 23 & 24 Jun, Celebration in Lefkes of Pentikosti (Whitsunday) and 
Aghios Pnevmatos (The Holy Spirit / Whitmonday). 
http://lefkianos.blogspot.gr/2013/06/blog-post_17.html

22 Jun, 8pm, Opening of Yiannis Dendrinos painting exhibition at Art 
Gallery anti, Kastro, Antiparos. Duration 22/6-5/7.  Info: 694-489-8924, 
http://www.facebook.com/anti.antiparos 

22 Jun, 8pm, Opening of Loukas Mostratos photography exhibition at 
Koinotiko Megaro, Lefkes. Open daily 6-10pm.#

22 Jun, 9pm, 2nd Festival of Greek Traditional Dance, Marpissa.
http://www.facebook.com/events/152430201606062 

22 Jun, 9.30pm, Dance performance «25 Pieces of Tradition» by the 
Folkdance Group of Naoussa at Paros Park near Naoussa. Entrance: 5€. 
Info: www.paros-xon.gr 

22 Jun, 10pm, Be Bop live music with Manos Saridakis (piano) & Vasilis 
Gouzios (saxophone) at El Prado Cocktail Bar, Piso Livadi.  

23-30 Jun, «Artists on the Move» art workshop (drawing, painting, 
printmaking). Reduced price for locals. http://artistsonthemove.com
 
23 Jun, 11am-2pm, Wellness Day for Women at Margarita Studios, 
Ambelas, organized by Paros Women’s Association Ariis with yoga, aqua 
aerobics, Zumba, Pilates, Latin/Salsa dance, manicures, etc. Info: 694-
732-5919, 694-258-2321.

23 Jun, 12 noon, Lipton Ice Tea Beach Volley tournament at Viva Punda, 
Punda Beach.  Info: Nikitas 697-741-9388, www.liptoniceteasummerseries.
gr 
  
23 Jun, 9pm, Revival of the custom of Kleidonas on the beach of Alyki 
with burning of the May Day wreaths, fi re jumping, traditional dancing and 
live music in celebration of the feast of Aghios Ioannis Klydonas, mezes 
and souma. Info: Maria 693-090-0903.

23 Jun, Performance of traditional music and songs by Music & Dance 
Group of Naoussa choir in Lefkes. Info: Ypapandi 22840-52284.

23 Jun, Festival on the eve of Aghios Ioannis tou Kleidona, with wine, 
mezedes and traditional burning of May Day wreaths on bonfi res over 
which young men and women leap. Celebrations held in Zoodochou 
Pigis square, seafront Paroikia 9pm; seafront of Alyki 9pm; at the Marina 
Building in Naoussa at 9pm and Plateia Aghios Spiridon in Prodromos at 
9.30pm with live music and dancing.    

24 Jun, Aghios Pnevmatos (Whitmonday). Banks, some offi  ces and shops 
closed.

24-30 Jun, Tao’s Music Week with Amit Carmeli & guest musicians at 
Tao’s Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

24 Jun, 9pm, Aghios Ioannis tou Kleidona celebration in Plateia Giorgi 
Stamena, Marpissa. Info: Irini 694-518-6978.

24-26 Jun, 9 & 11pm, Movie «Fast & Furious 6» at Cine Rex, Paroikia. 
Info: 22840-21676. 
http://www.facebook.com/cine.rexparikiaparos

24 Jun, 9pm, Local festival starts in Kostos for the celebration of Aghios 
Athanasios Parios. Festivities continue on 25/6 in the evening. #

24 Jun, 9pm, Celebration of Aghia Triada with concert by the Choir of 
Naoussa dedicated to N.Gatsos at the Lefkes Amphitheatre. #

25-30 Jun, Iyengar Yoga Retreat with Christos Pavlou & Haris Lyroni at 
Okreblue, Santa Maria. Info: Sasy 698-101-4300, www.okreblue.com

25 Jun, 9pm, Dance performance by Music & Dance Group of Naoussa in 
the main square, Kostos. Info: Ypapandi 22840-52284.

25 Jun, Greek Night at Tao’s Music Week with Giorgos Zikas, Themistoklis 
Karpodinis & Friends at Tao’s Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.
taos-greece.com

26 Jun, 8.30pm, Parian fairytales «Mia Fora ki enan Kairo» with 
Moschoula Marmara in the courtyard of the Municipal Library, Paroikia. 
Info: Alegre 22840-28233.

26 Jun, 9pm, Summer dance performance by the Central School of 
Ballet with ballet, contemporary and HipHop dancing at the Paros Park 
near Naoussa. Info: 22840-53520, www.parospark.com

27-30 Jun, Summer Yoga Retreat with Konstantinos Charantiniotis at 
Okreblue, Santa Maria. Info: Sasy 698-101-4300, www.okreblue.com

27 Jun-7 Jul, Workshop for Young Architects at Galerie Pontoporos, 
Ag.Dimitrios, Naoussa. Info: 22840-52242, 694-2464418,  
http://www.facebook.com/Pontoporos

27 Jun, 8pm, «Laugh Please» laughter Yoga in the courtyard of the 
Municipal Library, Paroikia. Info: Alegre 22840-28233.

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



Κυκλοφόρησε!
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