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« Ε ί μ α σ τ ε 
μέσα», είναι το 
σύνθημα των 
Special Olympics, 
μία ομάδα εκ των 
οποίων (45 άτο-
μα), έφεραν τη 
φλόγα της Ελπί-
δας στην Πάρο 
και την Αντίπα-
ρο. Τα δύο νησιά 
ήταν ένας από 
τους σταθμούς 
της διαδρομής 
της αγάπης και συμμετείχαν στον εορτασμό της Λα-
μπαδηδρομίας των Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011. Ο 
Δήμος Πάρου και ο Δήμος Αντιπάρου, επιφύλαξαν θερ-
μή υποδοχή στους αθλητές, με δρώμενα, χορευτικά, 
δώρα… Την παράσταση ωστόσο, «έκλεψε» η Αντίπαρος. 
Από το λιμάνι της Πούντας ακόμη, συνόδευαν το πλοίο 
που μετέφερε του αθλητές, σημαιοστολισμένα  όλα τα 
πλεούμενα του νησιού, ενώ στο λιμάνι τους υποδέχτη-
κε πολύς κόσμος (σχεδόν όλοι οι νησιώτες) και παιδιά 
με τοπικές ενδυμασίες και με κλαδιά ελιάς. 

Η Φλόγα που ξεκίνησε από τις 9 Ιουνίου από τον Ιερό 
Λόφο της Πνύκας, έφτασε στην Πάρο την Κυριακή 19 
Ιουνίου, το απόγευμα. Στην υποδοχή ο Δήμαρχος, ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχοι, 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, η Πρόεδρος της Τουριστικής Επι-
τροπής και αρκετός κόσμος, κυρίως παιδιά. Παρόντα 
και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο ΑΜΕΑΙ της 
Νάουσας με την Πρόεδρό τους Άννα Πολυκανδριώτη. Η 
γιορτή ήταν και δική τους, γι’ αυτό και δεν έλειψαν από 
καμία εκδήλωση, τόσο στην Πάρο όσο και στην Αντίπα-
ρο και συμμετείχαν ενεργά σε ότι ο καθένας μπορούσε. 

Η πρώτη 
ημέρα, ήταν 
ημέρα χαλάρω-
σης για την ομά-
δα των Special 
Olympics, στην 
οποία παρέθε-
σε γεύμα ο Δή-
μος Πάρου. Η 
επόμενη ημέρα, 
όμως, είχε έντο-
νη δραστηριό-
τητα. Οι αθλητές 
δήλωσαν την 

παρουσία τους στέλνοντας το μήνυμα, ότι όλοι μπορεί 
«να είμαστε μέσα» στη ζωή.

Φαντασμαγορική υποδοχή
Σφυρίζοντας το πλοίο παρέλαβε το πρωί της Δευ-

τέρας τους αθλητές από την Πούντα για να τους μετα-
φέρει στην Αντίπαρο, συνοδευόμενο από τα καΐκια του 
νησιού, κάτι το οποίο ενθουσίασε την ομάδα των Special 
Olympics. «Συνοδοιπόροι» και οι αθλητές του Ναυτικού 
Ομίλου Αντιπάρου με τα σκάφη τους, συμπλήρωναν την 
όμορφη νότα με τα πανιά τους.  Η έκπληξή τους ήταν ακό-
μη μεγαλύτερη όταν έφτασαν στην Αντίπαρο, όπου τους 
περίμεναν οι Αντιπαριώτες και παιδιά με τοπικές ενδυ-
μασίες, τα οποία προσέφεραν σε όλους ένα κλαδί ελιάς. 
Ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης, η αντιδήμαρχος Ελένη 
Βιάζη, ο Επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Κίνηση 
Προόδου» Νίκος Μαριάνος, δημοτικοί σύμβουλοι και 
όλοι οι παραβρισκόμενοι πήγαν μαζί με τους αθλητές 
στην πλατεία του χωριού, όπου εκεί στήθηκε πραγματι-
κό γλέντι με νησιώτικους χορούς από το χορευτικό του 
Δήμου και έγινε ανταλλαγή δώρων.       συνέχεια σελ.3

«Είμαστε μέσα»
Θερμή υποδοχή των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου στους Special Olympics

ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ

Τέλος στην αδράνεια
του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Το σύστημα υγείας στην εποχή της Τρόικας και του μνημονίου, 
καταρρέει. Η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει "τα χρήματα των 
δανειστών της", εκτός από την εύκολη λύση της μείωσης των 
μισθών και των συντάξεων, περικόπτει δραματικά τα κονδύλια 
των κοινωνικών παροχών του κράτους. Ο κ. Λοβέρδος, πριν από 
λίγες ημέρες στο συνέδριο για τα ζητήματα υγείας που διοργά-
νωσε η εφημερίδα Financial Times του Λονδίνου, ανακοίνωσε 
νέα περικοπή στις δαπάνες υγείας, κατά 1,3 δις. Αυτό σημαίνει σε 
απλά ελληνικά, ότι η άσχημη κατάσταση που είχαμε και στο δικό 
μας Κέντρο Υγείας, θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο. 

Σ’ αυτή την πολιτική υποβάθμισης των ζητημάτων υγείας, η 
Πάρος και η Αντίπαρος, με πρωτοβουλίες των Δημοτικών Συμ-
βουλίων, το προηγούμενο διάστημα και με τη συμμετοχή των 
φορέων των δύο νησιών, απαίτησαν με μαζικές κινητοποιήσεις, 
αλλαγή πορείας. 

Δυστυχώς, έως σήμερα, όλοι οι παράγοντες του Υπουργείου 
Υγείας και των υφιστάμενων δομών τους, παραμένουν ανάλ-
γητοι και κωφεύουν. Υποσχέσεις επί υποσχέσεων, αδιαφορία, 
υποβάθμιση και ίσως και πολιτικά παιχνίδια, έχουν να επιδείξουν 
στις απαιτήσεις των Παριανών και Αντιπαριωτών. 

Ο Δήμος Πάρου, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Αγώ-
να, κάλεσε όλους τους φορείς των νησιών μας να καταθέσουν 
τις προτάσεις τους για τη συνέχιση της αγωνιστικής πορείας με 
στόχο την επίλυση των τεράστιων – όπως εξελίσσεται- προβλη-
μάτων της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Την περασμένη Τετάρτη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αναφέρθηκε ότι μόνο ο Εμπ/κός Σύλλογος και 
Σύλλογοι Γονέων έχουν καταθέσει προτάσεις.  Παράλληλα, ο κ. 
Ροκονίδας και στη συνέχεια και οι άλλοι εκπρόσωποι της αντι-
πολίτευσης αποδεσμεύτηκαν από την Επιτροπή Αγώνα, σε ότι 
αφορά τις πιθανές πρωτοβουλίες που μπορούν ν’ αναλάβουν 
μεμονωμένα, καταγγέλλοντας ότι αδρανούμε…

Δυστυχώς, η αλήθεια είναι αυτή και είναι το αδύνατο σημείο 
μιας αγοράς που παλεύει δύο μήνες για να ζήσει ένα χρόνο. 

Το ζήτημα όμως της υγείας μας δεν μπορεί να περιμένει και 
φυσικά δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε παραγoντίστικη αντιμε-
τώπιση. Αν δεν κρατήσουμε σε δυναμική κατεύθυνση τις απαι-
τήσεις μας, να μην περιμένουμε να μας λύσει το πρόβλημα ο κ. 
Λοβέρδος, που μας υποσχέθηκε νέα επίσκεψη στο νησί μας.

■ Η αδράνειά όλων μας απλά διευκολύνει να υποβαθμίζεται 
καθημερινά περισσότερο το σοβαρό πρόβλημα της υγείας στα 
νησιά μας.

■ Η αδράνειά μας, τους δίνει την άνεση να σκέπτονται ότι οι 
Παριανοί και οι Αντιπαριώτες… βολεύονται χωρίς γιατρούς, χω-
ρίς κάλυψη από Κέντρο Υγείας.

■ Η αδράνεια τους επιτρέπει να σκέπτονται ότι στην Πάρο και 
στην Αντίπαρο είναι πολίτες τρίτης κατηγορίας που ανέχονται ότι 
τους σερβίρουν… 

Ας βάλουμε λοιπόν, τέλος στην αδράνεια, πριν να είναι πολύ αργά. 
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Νιτρογλυκερίνη και αφροσύνη
«Νιτρογλυκερίνη διαβραχείσα καθίσταται επικίν-

δυνος» έγραφε η Χημεία μας. Πολλά γεγονότα θα 
έπρεπε να μας το είχαν μάθει στην πράξη, αγνοού-
σαμε όμως τους κινδύνους και συχνά ενεργούσαμε 
με απερισκεψία και επιπολαιότητα. Πολλούς από 
μας δεν τους έδεναν κοινοί στόχοι, ούτε κοινά ενδι-
αφέροντα και τσακωνόμαστε μεταξύ μας, με αποτέ-
λεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος να καταλάβου-
με τι θέλουμε και πώς θα το πετύχουμε. 

Είχαμε φυλάξει με μεγάλους κινδύνους μικρή πο-
σότητα νιτρογλυκερίνης στην αποθήκη μας. Σχεδιά-
ζαμε από καιρό ένα εργοστάσιο ύδρευσης λίγο έξω 
από την πόλη. Τα εκρηκτικά ήταν απαραίτητα για να 
σκάψουμε αρτεσιανό στο λόφο. Την ανάβαση και το 
σκάψιμο εμπόδιζαν η βροχή και η λάσπη και γι’ αυτό 
περιμέναμε το καλοκαίρι.

Όχι πως η πόλη δεν είχε νερό. Οι λόφοι τριγύρω 
ήταν γεμάτοι, βοηθούσαν οι βροχές και τα ασβεστο-
λιθικά πετρώματα. Μερικοί έξυπνοι όμως το είχαν 
μαζέψει σε ιδιωτικές δεξαμενές και το πούλαγαν στη 
μαύρη αγορά. Έτσι εμείς πίναμε αναψυκτικά από τα 
εργοστάσιά τους, γιατί το καθαρό μεταλλικό νερό 
κόστιζε πανάκριβα. Σκεφθήκαμε λοιπόν τη λύση του 
αρτεσιανού, αλλά το έργο, αν και φαινόταν απλό, 
ήταν πολύ δύσκολο.

Τα μονοπάτια στους λόφους είχαν ναρκοθετηθεί 
και το καλοκαίρι οι λίγο αυτοί έξυπνοι δημιουργού-
σαν τεχνητές βροχές για να κάνουν ολισθηρή την 
ανάβαση και να καταστρέψουν τα εκρηκτικά μας.

Είχαμε κι εμείς ευθύνες. Υπήρξαμε αμελείς και μας 
βάραιναν αλυσίδα τα σφάλματα. Δεν λογαριάσαμε 
την υγρασία που είχε με τον καιρό επικαθήσει στα 
εκρηκτικά, το μετεωρολογικό δελτίο δεν το λάβαμε 
υπόψη. Παρά τα συχνά παθήματα δεν είχαμε μάθει 
πως το καλοκαίρι είναι που φέρνει ξαφνικές νερο-
ποντές και καταιγίδες. Ξεκινήσαμε για το έργο και 
η νιτρογλυκερίνη μας βράχηκε. «Νιτρογλυκερίνη δι-
αβραχείσα καθίσταται επικίνδυνος». Μεταφέροντάς 
τη στο λόφο πήρε φωτιά στα χέρια μας. Πάθαμε με-
ρική τύφλωση και παράλυση των άκρων.

Στο νοσοκομείο συλλογιστήκαμε την αφροσύνη 
μας. Το να περιμένουμε το καλοκαίρι, το αρτεσιανό, 
η νιτρογλυκερίνη, ήταν σχέδια παλιά, που δεν είχαν 
λογαριάσει το κλήμα της πόλης και τη διαρρύθμιση 
των πετρωμάτων της. Έπρεπε να κάνουμε νέους 
λογαριασμούς, αξιοποιώντας τα επιφανειακά νερά 
και τις πηγές στους γύρω λόφους. Αφήσαμε όμως 
να μας παρασύρουν μάγοι και ραβδοσκόποι και να 
πιστέψουμε ότι το νερό της πόλης ήταν επάγγελμα 
μερικών και όχι ευθύνη όλων. Ελπίσαμε δυστυχώς 
ότι οι λίγοι ιδιοκτήτες των δεξαμενών του νερού και 
των εμφιαλωμένων υγρών θα μας έδιναν τα κλειδιά 
και θα μας άφηναν να σκάψουμε, όπου θέλουμε.

Τελευταία στην πόλη εγκαταστάθηκαν συσκευές 
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Κοστίζει φθηνά και 
παρέχεται άφθονο. Δεν έχει όμως τα απαραίτητα μέ-
ταλλα για τα οστά μας και πολλά παιδιά περπατούν 
με κυρτωμένη ράχη. Κι αυτά όλα όταν οι λόφοι τρι-
γύρω  είναι γεμάτοι πεντακάθαρα υγιεινά νερά.

(Το κείμενο γράφτηκε και δημοσιεύτηκε στη δι-
άρκεια της δικτατορίας το 1973 και είναι συμβολικό 
εξαιτίας της λογοκρισίας. Μερικοί συμβολισμοί δυ-
στυχώς ισχύουν ακόμα κι ας έχουμε δημοκρατία).
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
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Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο 
Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου 
Αλιπράντη, Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος 
Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, 
Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, 
βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - 
Αλιπράντης Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι).
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ 
Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart comput-
ers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα 
Γερμανός, Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 
Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 
Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Νικόλας 
Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Τρίμηνο Αρχιερατικό μνημόσυνο 
Εις τιμήν και μνήμην  του αείμνηστου Λεω-

νίδα Ροῦσσου. Τήν Κυριακή 26 Ἰουνίου 2011 
θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας 
Ἑκατονταπυλιανῆς Tρίμηνο Mνημόσυνο γιά 
τόν ἀείμνηστο Λεωνίδα Ροῦσσο, Θεολόγο καί 
μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ 
Προσκυνήματος ἐπί πολλά ἔτη. 

Θά προηγηθεῖ  Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
στό ὁποῖο ἔχει κληθεῖ νά προεξάρχει ἀπό τόν 
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Καλλίνικο, 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί 
Λεβαδείας κ. Γεώργιος, μαθητής τοῦ ἀειμνή-
στου καθηγητού.

Μετά τό πέρας τοῦ μνημοσύνου θά ὁμιλή-
σει γιά τήν προσωπικότητα καί τήν προσφορά 
τοῦ μεταστάντος, ὁ Άξιότιμος κ. Παναγιώτης 
Πατέλλης, Συν/χος Ἐκπαιδευτικός, Ἐπίτιμο 
Μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καί στενός 
συνεργάτης τοῦ ἀειμνήστου.

Εκ του Ιερού Προσκυνήματος

Ευχαριστήρια
Καθαρισμό του βυθού στο λιμάνι της Αντι-

πάρου πραγματοποίησαν την Κυριακή 12 
Ιουνίου ο Δήμος Αντιπάρου και ο Ναυτικός 
Όμιλος του νησιού Σημαντική ήταν η εθελο-
ντική προσφορά και συμμετοχή των βουτη-
χτών που ανέσυραν σκουπίδια και κάθε εί-
δους αντικείμενα από το βυθό του λιμανιού 
μας, αλλά και όσων βοήθησαν από την επι-
φάνεια, ενώ οι εργάτες του Δήμου φρόντισαν 
για την άμεση απομάκρυνση τους και τον κα-
θαρισμό της παραλίας.

Ο Δήμος Αντιπάρου ευχαριστεί τους: 
Ηλία, Βαγγέλη και Πέτρο Τριαντάφυλλο, Βαγ-
γέλη και Λεωνίδα Καμπάση, Alex Sweeny, 
Simon Dunn, Δημήτρη Καπούτσο του Νι-
κολάου, Θεολόγο Ρούσσο, Calum Fannin, 
Θανάση Ξακουστό, Δαμιανό Βιάζη , Βασίλη 
Χουλιαρόπουλο, Βαγγελη Φαρούπο, Πα-
ρασκευά Βιάζη,Sue Fannin, Barry Fannin, 
Κώστα Καλπενίδη,και τον κ. Bram. για την 
πολύτιμη βοήθειά τους.

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου- Αντιπά-
ρου ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο Πάρου, 
το Δημοτικό Συμβούλιο, την Πρόεδρο και το 
προσωπικό της ΚΔΕΠΑΠ καθώς και το προ-
σωπικό του Δήμου για την πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης με την οποία τίμησε όλους 
τους εθελοντές αιμοδότες του νησιού μας, 
ονοματοδοτώντας έναν δρόμο της Παροικίας 
με το όνομα του συλλόγου μας.

Ιδιαίτερα, ευχαριστούμε τον κ. Αριστείδη 
Βαρριά που προσέφερε με την καλλιτεχνική 
του ευαισθησία την πλακέτα που φέρει το 
όνομα του συλλόγου μας.

Τον κ. Αρκά Αντώνιο για το συντονισμό 
της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε θερμά τον 
Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Παροναξίας κ. 
Καλλίνικο, τους ιερείς, τους δημοτικούς και 
περιφερειακούς συμβούλους και όλους όσοι 
μας τίμησαν με την παρουσία τους.Τέλος 
ευχαριστούμε θερμά τη χορωδία του μουσι-
κοχορευτικού συγκροτήματος Νάουσας και 
τα Αρτοποιεία- Ζαχαροπλαστεία των: κ. Ρα-

γκούση Νικόλαου, κ. Αλιπράντη Στέλιου, κ. 
Μπαρμπαρή Ευάγγελου, κ. Ζουμή Χρήσου ( 
ΜΑΡΩ), Χανιώτη Γιώργου ( Φούρνος Αγκαι-
ριάς), κ. Ζουμή Νικόλαου (Ξυλόφουρνος) 
που προσέφεραν τα υπέροχα εδέσματα της 
εκδήλωσης.

Πένθος

"Φεύγω και αποχαιρετώ
τους πάντες και τα πάντα" 

Φεύγω και αποχαιρετώ 
τον πλάστη όλου του κόσμου 
που μ΄ αξίωσε και έφθασα 
στο πλήρωμα του χρόνου 

Φεύγω και αποχαιρετώ
με όλη την καρδιά μου 
φίλους, γνωστούς και συγγενείς κι όλη τη 
φαμελιά μου. 

Φεύγω και αποχαιρετώ 
κάμπους, βουνά και δάση, 
τον ουρανό την θάλασσα 
κι ολόκληρη την πλάση 

Φεύγω γιατί τελείωσα 
την επί γης θητεία 
και πάω στα ουράνια
στα ουράνια μεγαλεία. 

Φεύγω για τα ουράνια 
που υπάρχει αθανασία, 
και ελπίζω ν΄ ανταμώσουμε 
στη δευτέρα παρουσία  

Φεύγω και όλους  συγχωρώ  
και φίλους  και εχθρούς 
ζητώ κι εγώ συγχώρηση 
απ΄ όλους τους θνητούς

Φεύγω και εγκαταλείπω 
τα γήϊνα και φθαρτά
και πάω ν΄ απολαύσω 
τα ουράνια αγαθά 

Αυτά που απολαμβάνει 
κάθε δίκαιη ψυχή, 
που έφυγε μ΄ αναμνήσεις 
απ΄ αυτήν εδώ τη γη. 

Έχε γειά γλυκιά πατρίδα
έχε γεια γλυκό νησί
και συ Παναγιά της Πάρου
γλυκιά μου Καταπολιανή.

(Συντάχθηκε πριν πολλά χρόνια από το 
Γεώργιο Ιορδάνη και δακτυλογραφήθηκε 20-
1-2003, ημέρα Δευτέρα του Μεγάλου Ευθυ-
μίου)  

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους Πα-
ριανούς, συγγενείς και φίλους που συμ-
μετείχαν ολόθερμα στη λύπη μας

Η σύζυγος Αναστασία Ιορδάνη,
τα παιδιά και τα εγγόνια

Διάλεξη για τα
αρχαία λατομεία
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., στο πλαίσιο 
των παράλληλων εκδηλώσεων που πραγματοποιού-
νται κατά τη διάρκεια του 1ου Συμποσίου Γλυπτικής 
Πάρου, προσκαλούν την Κυριακή  26 Ιουνίου  στις 
9.00 μ.μ. στο Δημοτικό χώρο τεχνών -  κτίριο Δημη-
τρακόπουλου-  στη διάλεξη της συμπατριώτισσάς 
μας αρχιτέκτονος  Μαρουσώς Σ. Μαρινοπούλου με 
θέμα: «Διαδρομές στα Αρχαία λατομεία».  Το θέμα 
αυτό πραγματεύτηκε στην μεταπτυχιακή της εργασία 
στο Visual Language of Performance στο Wimbledon 
College of Art του Λονδίνου και παρουσίασε με ιδιαί-
τερη επιτυχία στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο της Αθήνας. 

Έκκληση της Ερανικής Επιτροπής για τη σωτηρία του Αγ. Κωνσταντίνου  

Βοηθήστε οικονομικά
για τη διάσωσή του!

Η Ειδική Ερανική Επιτροπή, που σύστησε η Ι. Μητρό-
πολη Παροναξίας  για τη διάσωση του μεταβυζαντινού 
μνημείου του αγίου Κωνσταντίνου, που δεσπόζει στο 
λόφο του Κάστρου της Παροικιάς, βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει, ότι οι μελέτες επισκευής του 
εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Η θετική αυτή εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στην Ερα-
νική Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε εργασίες, οι 
οποίες θα εποπτεύονται  από υπαλλήλους της 2ης Εφο-
ρείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστο-
ρικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, λόγω του μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
που παρουσιάζει ο λόφος του Κάστρου.

Γίνεται αντιληπτό, ότι έφτασε η στιγμή, που καλούμαστε όλοι μας να αποδείξουμε 
έμπρακτα την αγάπη μας για το σπουδαίο αυτό μνημείο, που αποτελεί το στολίδι της 
Παροικιάς.

Η οικονομική ενίσχυση της Ερανικής Επιτροπής, αποτελεί την προϋπόθεση για να 
προχωρήσει η μεγάλη αυτή προσπάθεια έως την ολοκλήρωση του έργου της, που οφεί-
λει να είναι έργο όλων των παριανών και ιδιαίτερα των κατοίκων της Παροικιάς.

Κάνουμε έκκληση σε κάθε ΠΑΡΙΑΝΟ, όπου κι αν βρίσκεται, σε κάθε ΦΙΛΟ της Πάρου, 
να κάνουν δική τους υπόθεση  τη διάσωση του μνημείου και να ενισχύσουν οικονομικά 
ή με όποιον άλλο τρόπο μπορούν την προσπάθεια της Ερανικής Επιτροπής.

Ήδη έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 5712-046613-
064 για όσους επιθυμούν να εμβάσουν χρήματα.

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε  στον ταμία της Ερανικής Επιτροπής Κωνσταντίνο 
Γράβαρη στο τηλέφωνο: 6948781841.

Εγγραφές
στην ΕΠΑ.Σ.
Η Επαγγελματική σχολή 
Πάρου σας ενημερώνει 
πως οι εγγραφές της 
νέας σχολικής χρονιάς 
2011-2012 για την Α΄και 
τη B’ Τάξη έχουν αρχίσει 
και θα συνεχιστούν 
έως τις 30 Ιουνίου. Σας 
πληροφορούμε ότι πλέον 
έχουν δικαίωμα απευ-
θείας εγγραφής στην 
τελευταία τάξη της ΕΠΑ.Σ. 
οι απόφοιτοι Α΄ κύκλου 
Τ.Ε.Ε., σε αντίστοιχη 
ειδικότητα του πτυχίου 
τους. Υπενθυμίζουμε ότι 
στο σχολείο λειτουργούν 
οι εξής ειδικότητες:

1.Τεχνιτών Ηλεκτρο-
λόγων Εργασιών

2.Αμαξωμάτων
3.Θερμικών και 

Υδραυλικών Εγκαταστά-
σεων

4.Κομμωτικής Τέχνης
Για οποιαδήποτε πλη-

ροφορία μπορείτε να 
προσέρχεστε στα γρα-
φεία του ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. 
τις καθημερινές 09.00-
13.00, ή να επικοινωνείτε 
στο 2284024124 με τον 
υπεύθυνο κ. Κοζομπόλη 
Νικόλαο.
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συνέχεια από σελ.1

Ο Δήμος προσέφερε εδέσματα και ποτά σε όλους και 
δώρισε στους αθλητές λευκώματα από το Σπήλαιο και 
το Δεσποτικό. 

Η Δημοτική Σύμβουλος και υπεύθυνη των πολιτιστι-
κών Λίτσα Βιάζη δήλωσε στη ΦτΠ: «Διοργανώσαμε μία 
υποδοχή αντάξιά τους, αλλά και για να στείλουμε το μή-
νυμα σεβασμού στη διαφορετικότητα, στην αλληλεγγύη 
και στον ανθρωπισμό και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. 
Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι πετύχαμε τη συνεργασία 
όλων των φορέων του νησιού, των επαγγελματιών και 
του κόσμου, γι’ αυτό πετύχαμε το στόχο μας».

Η πρώτη λαμπαδηδρομία στην Αντίπαρο έγινε με 
όλες τις τιμές. Η δεύτερη, μετά την επιστροφή στην 
Πάρο και λίγη ανάπαυση, ξεκίνησε από την Αλυκή. Από 
το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου έως το γραφικό λιμα-
νάκι, όπου έγινε η τελετή λήξης, με προσφώνηση προς 
τους αθλητές από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 
Αγκαιριάς Ανδρέα Κουταλίδη και από την Πρόεδρο της 
Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Μαρία Χανιώτη, η 
οποία ακολούθησε τους λαμπαδηδρόμους σε όλη τους 
την πορεία. Η λαμπαδηδρομία συνεχίστηκε στην Μάρ-
πησσα, με σημείο εκκίνησης τους μύλους,  μέσω των 
στενών του οικισμού, ακολούθως πέρασε από τα Μάρ-
μαρα, τον Πρόδρομο, τις Λεύκες, τον Κώστο. Υποδοχή  
και μικρή τελετή με αναψυκτικά και κεράσματα, έγινε 
σε όλα τα χωριά. Αργά το απόγευμα, η λαμπαδηδρομία 
έγινε στη Νάουσα, από το ποτάμι με κατάληξη στο λιμά-
νι. Εκεί είχε στηθεί μικρή γιορτή. Ο Σύλλογος Γυναικών 
Νάουσας προσέφερε γλυκά και άλλα κεράσματα, ανα-
ψυκτικά και νερό. Το Μουσικοχορευτικό συγκρότημα 
«Νάουσα Πάρου», εκτός από τα χορευτικά παρουσίασε 
και ένα δρώμενο με τον Παριανό γάμο. 

Τους αθλητές καλωσόρισε ο αντιδήμαρχος Μάρκος 
Κωβαίος, και τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι 
που βρίσκεστε εδώ, γιατί είναι η μόνη διοργάνωση σε 
όλο τον κόσμο, όπου οι συμμετέχοντες αθλητές, είναι 
όλοι νικητές και ο όρκος τους «θέλω να νικήσω, αλλά 
αν δεν μπορώ να κερδίσω, επιτρέψτε μου να προσπα-
θήσω με θάρρος», αποδεικνύει το πάθος τους!». 

Στους αθλητές δόθηκαν δώρα από Παριανά προϊό-
ντα και κότινοι από τον κ. Κωβαίο και την Πρόεδρο της 
ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη. 

Οι λαμπαδηδρόμοι πήραν το δρόμο για την Παροικία, 
τελευταίο σταθμό της έντονης ημέρας τους. Μπήκαν 
στην πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» χειροκροτούμε-
νοι θερμά από τους παραβρισκόμενους. Ο Δήμαρχος 
Χρ. Βλαχογιάννης στην ομιλία του ευχήθηκε «η λάμψη 
της φλόγας απ’ όπου περάσει να διώξει από τις καρ-
διές των ανθρώπων το σκοτάδι». Παράλληλα εξέφρασε 
τη βεβαιότητα, ότι «η λάμψη της φλόγας θα εξαλείψει 
τις διαχωριστικές γραμμές, που οδηγούν κοινωνικές 
ομάδες στην περιθωριοποίηση και στον αποκλεισμό». 
Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων και μουσικοχορευτική 
βραδιά με τη χορωδία της Μουσικής Σχολής του Δήμου 
και το χορευτικού του Δήμου. Η βραδιά έκλεισε με γεύ-
μα που παρέθεσε ο Δήμος Πάρου στην Αγία Άννα. 

Συγκινητικές στιγμές
Σε όλους τους σταθμούς της λαμπαδηφορίας συγκί-

νηση προκάλεσαν με τις ομιλίες τους, οι τρεις αθλητές 
με ειδικές ανάγκες και ο αστυνομικός από τη Φλώριντα 
Λάρυ Αντρές, εθελοντής στον αγώνα αυτό των Special 
Olympics, ο οποίος, όπως είπε, αγωνίζεται για όλους 
αυτούς τους ανθρώπους και για την διανοητικά ανάπη-
ρη αδελφή του. Μίλησε γι’ αυτήν λέγοντας, πως όταν 
συμμετείχε στους αγώνες των Special Olympics, ήταν 
ενθουσιασμένη και δεν την ένοιαζε πιο μετάλλιο θα 

έπαιρνε, ήταν ευτυχισμένη 
με τη συμμετοχή. Γι’ αυτό, 
ο αμερικανός εθελοντής, 
αφού ευχαρίστησε τους 
Παριανούς και τους Αντι-
παριώτες για τη φιλοξενία, 
τόνισε: «Ελάτε να δείτε τους 
αγώνες (έναρξη 25 Ιουνίου 

στην Αθήνα), γίνετε εθελοντές και θα δείτε ότι η ζωή σας 
θ’ αλλάξει προς το καλύτερο». 

Με έδερναν τα παιδιά στο δημοτικό και δεν καταλά-
βαινα το λόγο, δήλωσε η αθλήτρια από το Οντάριο του 
Καναδά Στέφανι Σμιθ. Η ζωή της άλλαξε όταν κατάλαβε 
το πρόβλημά της και αποφάσισε ν’ αγωνιστεί για τη ζωή 
της και να συμμετάσχει στους Special Olympics.

«Η φλόγα της ελπίδας για μένα συμβολίζει το πείσμα 
των Special Olympics που τους ενώνει όλους ανά τον 
κόσμο», ανέφερε ο αμερικάνος αθλητής Άνταμ Χέιζ. 
Αυτό το πείσμα τον οδήγησε να πάρει πανεπιστημιακό 
πτυχίο τηλεπικοινωνίας, όταν όλοι αμφέβαλαν για το αν 
θα τα καταφέρει. 

Συγκίνηση προκάλεσε και ο έλληνας αθλητής Πανα-
γιώτης Τουρουτζής, ο οποίος ντροπαλά και συνεσταλ-
μένα, δήλωσε ότι χαίρεται ιδιαίτερα που συμμετέχει 
στους Special Olympics, γιατί αυτό του δίνει δύναμη.

Μήνυμα ελπίδας
Το μέλος της οργανωτικής επιτροπής Ευθυμία Χρο-

νοπούλου μίλησε στη ΦτΠ με πολύ αγάπη για τους 
αθλητές και για τους εθελοντές. Θέλουμε είπε, να πε-
ράσουμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, για αλληλεγγύη 
και σεβασμό στους αγωνιστές αυτούς με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες και ικανότητες… Θέλουμε να τους βγάλουμε 
έξω στην κοινωνία. Η λαμπαδηδρομία έχει ως στόχο 
να μεταφερθεί το μήνυμα της ελπίδας και στο πιο μικρό 
χωριό ανά τον κόσμο. Είναι μια γιορτή που μέσα από 
αυτήν επιδιώκουμε να εξαλείψουμε τη ρατσιστική αντι-
μετώπιση εναντίον αυτών των ανθρώπων. 

Όπως είπε η κ. Χρονοπούλου, σε κάθε αποστολή 
συμμετέχουν και αθλητές με ειδικές ανάγκες. Στην 
αποστολή που ήρθε στην Πάρο και στην Αντίπαρο είναι 
τρεις αθλητές, ένας αμερικανός, ένας έλληνας και ένας 
καναδός. Σε ότι αφορά στους εθελοντές, σύμφωνα με 
την κ. Χρονοπούλου, είναι αστυνομικοί και επιλέχτη-
καν λόγω εθελοντικής συμμετοχής τους ενίσχυσης των 
Special Olympics στις χώρες τους. Υπάρχουν επίσης 
πολλοί χορηγοί από όλο τον κόσμο που ενισχύουν τους 
αθλητές και μάλιστα έχουν ανταγωνισμό ματαξύ τους οι 
χώρες, για το ποια θα προσφέρει ότι καλύτερο μπορεί. 

Οι Special Olympics, πέρασαν από πολλά νησιά, πό-
λεις της Ελλάδας, ακόμη και από μικρά χωριά και έτυ-
χαν ενθουσιώδους υποδοχής. Μας υποδέχτηκαν από 
όπου περάσαμε με χαρά και μας παρείχαν όλοι ζεστή 
φιλοξενία, λέει η κ. Χρονοπούλου, μας ενθουσίασε 
όμως όλους, η υποδοχή στην Κρήτη και στην Αντίπαρο. 

Σε όλη τη διάρκεια από την Αλυκή έως και την Πα-
ροικία συνόδευε τους αθλητές η Ομάδα Διάσωσης, με 
τον Μηνά Καλακώνα, τον Πρόεδρο της Ομάδας Γιώργο 
Μπαρμπαρήγο και τον Θανάση Κακοσαίο, αστυνομική 
δύναμη του νησιού, με επικεφαλής τον υπαστυνόμο 
Χρήστο Φράγκο, ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κέ-
ντρου Υγείας Γκαμπριέλ Ανδρόνε και όχημα του ΕΚΑΒ, 
με τους διασώστες Παναγιώτη Μιχαλάτο και Σπύρο Ευ-
θυμίου. 

«Είμαστε μέσα»
Θερμή υποδοχή των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου στους Special Olympics

ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ

Κ.Ο.Β. Πάρου του

Στο επίκεντρο
το ζήτημα της εξουσίας

Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να τρέχουν 
πίσω από το τσουνάμι των αντιλαϊκών μέτρων ούτε να κλαίνε μοιρο-
λατρικά πάνω στα ερείπια των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων του 
προηγούμενου αιώνα. 

Είναι αδύνατο και ανώφελο να προσπαθούν να κλείνουν « τρύπες» 
στα ατέλειωτα μέτωπα που ανοίγουν διαρκώς οι μεγαλοεπιχειρηματί-
ες και η κυβέρνηση είτε κλείνοντας σχολεία, είτε συγχωνεύοντας νο-
σοκομεία, είτε διαλύοντας τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε κατεδαφίζοντας 
τις συλλογικές συμβάσεις, είτε κατασφαγιάζοντας τους μισθούς και τις 
συντάξεις, είτε ιδιωτικοποιώντας τα πάντα είτε, είτε...

Δεν πρόκειται να βελτιωθούν ούτε στο ελάχιστο τα πράγματα προς 
όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Τρανή απόδειξη αποτελεί το γεγονός 
ότι αν και εδώ και ένα χρόνο τρέχει ποτάμι το αίμα από τις θυσίες που 
έχουν γίνει εντός και εκτός μνημονίου, κυβέρνηση και τρόικα ζητούν 
τώρα ακόμα μεγαλύτερες θυσίες για τουλάχιστον 20 έως 30 χρόνια 
και βλέπουμε...

Εμπιστεύσου το ΚΚΕ. Όπως και χτες έτσι και σήμερα σου λέει την 
αλήθεια και οι προβλέψεις του επαληθεύονται. Δεν πρόκειται για κά-
ποιες μαντικές ικανότητες του κόμματος, ούτε φυσικά για συμπτώσεις. 
Το ΚΚΕ μελετάει, αναλύει και προβλέπει τις εξελίξεις  του σημερινού 
συστήματος που ζούμε, στηριγμένο στην επιστημονική  θεωρία του 
Μαρξ και των άλλων κλασσικών για την καπιταλιστική οικονομία. Γι’ 
αυτό έχει την ικανότητα πρόγνωσης, την οποία επιδιώκει να ενισχύει 
διαρκώς μέσα από τις επεξεργασίες του, για να μπορεί να αποκαλύπτει 
τις αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα 
άλλα λαϊκά στρώματα. 

Είναι απάτη ότι προς όφελος των εργαζομένων υπάρχει « άλλο 
μείγμα πολιτικής» που λέει η Ν.Δ. ή « σωστός τρόπος εφαρμογής του 
μνημονίου» που λέει ο Καρατζαφέρης ή « μορφή αναδιάρθρωσης του 
χρέους», που προτείνουν διάφορες τάσεις του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Όλες αυ-
τές οι μορφές διαχείρισης της κρίσης έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Γκρέ-
μισμα των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών κατακτήσεων, 
κλείσιμο των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρηματιών.

Το  μνημόνιο διαρκείας δεν μπορεί να το σταματήσει ένα τυφλό 
ξέσπασμα οργής.    Είναι παγίδα οι προτάσεις συμμαχίας των εργαζο-
μένων με τμήματα επιχειρηματικών ομίλων για να δημιουργηθεί μια « 
πατριωτική κυβέρνηση» ή αριστερή συμμαχία για κεντροαριστερή κυ-
βέρνηση. Αυτά τα σενάρια δημιουργούν αυταπάτες, οδηγούν τους λαϊ-
κούς αγώνες σε αδιέξοδα και το κίνημα των εργαζομένων σε διάλυση.

Η χώρα μας έχει όλες τις δυνατότητες να υπάρχει ανάπτυξη προς 
όφελος των λαϊκών αναγκών και όχι των πολυεθνικών, μόνο αν οι με-
γάλες επιχειρήσεις γίνουν λαϊκή κοινωνική περιουσία και διευθύνονται 
από μια λαϊκή εξουσία. Το πολιτικό συμπέρασμα που πρέπει να βγά-
λουν οι εργαζόμενοι είναι ότι είναι ώρα να τεθεί ευθέως το ζήτημα της 
εξουσίας. Είναι επιτακτική η  ανάγκη της ανατροπής των συσχετισμών 
δύναμης σε βάρος των κομμάτων και της εξουσίας  των μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων και προς όφελος της κοινωνικής συμμαχίας 
του εργατικού κινήματος με τις αγωνιζόμενες δυνάμεις των αυτοαπα-
σχολούμενων και της μικρομεσαίας αγροτιάς για την εγκαθίδρυση της 
λαϊκής εξουσίας.

Η κρίση απαιτεί ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ με 
γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφί-
ας των εργαζομένων. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Το ΚΚΕ είναι έτοιμο, ώριμο όσο ποτέ, να συναντηθεί με αγωνιστές 
και αγωνίστριες, εργαζόμενους και εργαζόμενες, υπαλλήλους του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, με φτωχούς αυτοαπασχολούμενους και 
αγρότες, με νέους και γυναίκες που έχουν πια  κατασταλάξει ότι δεν 
πάει άλλο, ούτε με το ΠΑΣΟΚ ούτε με Νέα Δημοκρατία, για ένα τέτοιο 
μέτωπο συμμαχίας και συμπαράταξης στους αγώνες και στις εκλογές, 
που σύντομα θα γίνουν, που πρέπει να γίνουν.

Αν η πλάστιγγα θα γείρει υπέρ των εργαζομένων, εξαρτάται σήμερα 
σε μεγάλο βαθμό από τα λαϊκά στρώματα που πίστεψαν στο ΠΑΣΟΚ 
και τη ΝΔ, που στήριξαν τις ελπίδες τους στην ΕΕ, και στα κοινοτικά 
πακέτα στήριξης. Χρειάζεται σήμερα να βγουν συμπεράσματα, να μη 
χαθεί πολύτιμος χρόνος μπροστά στην αυταπάτη ή την απογοήτευση 
και το φόβο. Επενδύστε στο ΚΚΕ. Είναι η μόνη επένδυση που θα απο-
φέρει κερδοφορία προς όφελος του λαού και της νεολαίας. Δείξτε του 
εμπιστοσύνη. Μη χαραμίσετε την ψήφο σας. Ταρακουνήστε τους! Πι-
στέψτε στη δύναμή σας. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΡΑ!

Το Σπίτι της Λογοτεχνίας
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΕΚΕΜΕΛ, πλούσιο είναι το 

πρόγραμμα των σεμιναρίων και των συναντήσεων που θα γί-
νουν και αυτό το καλοκαίρι στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας» στις 
Λεύκες Πάρου. 

Συγκερκιμένα:Τον Ιούλιο θα γίνει σεμινάριο λογοτεχνικής 
μετάφρασης από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντιστρόφως 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Princeton. Τον Αύ-
γουστο έχει προγραμματιστεί σεμινάριο μετάφρασης από τα 
ελληνικά στα καταλανικά και αντιστρόφως σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο RamonLlull της Βαρκελόνης. Τον ίδιο μήνα θα 
γίνει και το ParosSymposium, ετήσια συνάντηση αμερικανών 
και ελλήνων ποιητών, με μεταφραστικά εργαστήρια ποίησης, 
στρογγυλά τραπέζια και αναγνώσεις.

Ακόμα πλουσιότερο είναι το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου, 
οπότε θα γίνουν δύο σεμινάρια μετάφρασης από τα ελληνι-
κά στα γερμανικά και αντιστρόφως, το ένα σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και το άλλο σε συνεργασία με 
τον Τομέα Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου του Mainz. 
Επίσης, στο πλαίσιο του νέου δικτύου που έχει ξεκινήσει το 
ΕΚΕΜΕΛ στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα γίνει 
διαβαλκανικό σεμινάριο μετάφρασης σε συνεργασία με τον 
Τομέα Νεοελληνικής Γλώσσας του Νέου Πανεπιστημίου της 
Βουλγαρίας. Στο σεμινάριο αυτό θα συμμετάσχουν τα Πανε-
πιστήμια της Σόφιας (Βουλγαρία), του Βουκουρεστίου (Ρου-
μανία) και της Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).
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Παραδοσιακοί
χοροί Τρικάλων 

Ένα μοναδικό πρόγραμμα παραδοσιακών χορών πα-
ρουσίασε η χορευτική ομάδα της Εστίας Λαογραφικών 
Μελετών Ν. Τρικάλων που φιλοξενήθηκε στο νησί μας 
από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, κατόπιν πρόσκλησης που 
απηύθυνε η ΚΔΕΠΑΠ. 

Συγκεκριμένα η αποστολή παρουσίασε το πρόγραμ-
μά της με παραδοσιακούς χορούς των Τρικάλων σε δύο 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 11 
Ιουνίου το βράδυ στο Άσπρο Χωριό, που διοργανώθηκε 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΤΛΑΝΤΙΣ και την Κυρια-
κή 12 Ιουνίου το βράδυ στις Λεύκες για την εκδήλωση 
εορτασμού της Αγίας Τριάδος, που διοργάνωσαν ο Σύλ-
λογος ΥΡΙΑ και η Τοπική Κοινότητα Λευκών,  κεντρίζο-
ντας τα βλέμματα του κοινού. 

Χορευτές κάθε ηλικίας ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους 
στους παραδοσιακούς χορούς παρουσιάζοντας ένα μο-
ναδικό θέαμα, το οποίο απέσπασε το ζεστό χειροκρότη-
μα του κοινού.

Τα μέλη της Εστίας κατά τη διάρκεια του τριημέρου 
περιηγήθηκαν στα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου 
και αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αθλητικός Όμιλος Πάρου

Εξελέγη η νέα ηγεσία
Την Κυριακή 12 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος» η 
Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Ομίλου Πάρου. Στη 
συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και Οι-
κονομικός Απολογισμός και ακολούθησαν οι εκλογές.

Την Τρίτη 14 Ιουνίου οι εκλεγέντες σύμβουλοι συνε-
δρίασαν και αποφάσισαν στο νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο να συμμετέχουν και μέλη της ομάδας που δεν είναι 
εκλεγμένοι.

Έτσι, με ομόφωνη απόφαση των 11 μελών του ΔΣ το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κ. Τσαντάνης, Α/πρόεδρος: Δ. Σιφναίος, 
Γραμματέας: Δ. Βάσσος, Γρ. Δημ. Σχέσεων: Δ. Μπελέ-
γρης, Ταμίας: α) Σ. Μπαμπούνης, β) Κ. Σάμιος

Εφ. Υλικού: Γ. Παντελαίος, Εφ. Ποδ. Τμήματος: α) Γ. 
Παλλημάρκος, β) Γ. Παρούσης, Υπ. Ακαδημιών: α) Δ. 
Σκιαδάς, β) Στ. Μπόνης, Υπ. Βόλεϊ: α) Δ. Σιφναίος, β) 
Δ. Σκιαδάς, Υπ. Μπάσκετ: α) Δ. Μπελέγρης, β) Αντ. Λά-
μπρου, Τεχνικός Διευθυντής: Γ. Αποστόλου, Υπ. Γηπέ-
δου: Κ. Τσαντάνης. 

Επίσης, για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν: 
Βλαχάκης Γ., Κουντρομιχάλης Η., Παρούσης Γ.

Τέλος, με ομόφωνη απόφαση το νέο ΔΣ σύστησε Επι-
τροπή Διερεύνησης Συνεργασιών με τοπικές ομάδες. Η 
σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής: Γ. Αποστόλου, Δ. 
Μπελέγρης, Γ. Παρούσης.

Πρόσκληση
Ενδιαφέροντος

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Παροικίας Πάρου δια της υπ’ αριθμ. 
3/2011 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της 
Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας προτίθεται να αναθέσει 
την επίβλεψη του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση των  
Ιερών Ναών Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και Ευαγγελι-
στρίας στη θέση Κάστρο Παροικίας, νήσου Πάρου» του οποί-
ου η μελέτη έχει ήδη εγκριθεί από το ΚΑΣ και την ΔΑΒΜΜ 
(αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/43811/876/20-4-2011).

Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά 
πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών προσώπων) να υποβάλλουν 
σχετική αίτηση – προσφορά στα γραφεία του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου .

(Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ -12:00 μ.μ.) από 
23/6/2011 έως 8/7/2011. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι αρχιτέκτονες 
μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων και 
ιστορικών κτιρίων και εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα.

Στο φάκελο αίτησης –προσφοράς θα περιλαμβάνονται 
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα και όποια άλλα στοιχεία 
κρίνονται απαραίτητα για την τεκμηρίωση της εξειδίκευσης 
και της εμπειρίας που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση 
του παρόντος έργου.

Λεπτομέρειες σχετικά με το έργο περιλαμβάνονται στο φά-
κελο της μελέτης ο οποίος βρίσκεται στο γραφείο του Ιερού 
Ναού και τίθεται στην διάθεση των υποψηφίων ώστε να συ-
ντάξουν την προσφορά τους, 

από την 23/6/2011 και ώρα 10:00 π.μ -12:00 μεσημβρινή, 
Δευτέρα έως Παρασκευή. (Τηλ. Επικοιν. 2284024890).

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Η Κύπρος
στην Πάρο

Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου, συνεχίζο-
ντας με συνέπεια τις πολιτιστικές ανταλλαγές που από 
την ίδρυσή του πραγματοποιεί, θα έχει τη μεγάλη χαρά 
να φιλοξενήσει το χορευτικό του Πολιτιστικού Ομίλου 
ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου από την Κύπρο. Το χορευτικό, 
που είχε φιλοξενηθεί και πάλι από τον παριανό όμιλο 
δέκα χρόνια πριν, θα βρεθεί στην Πάρο το διάστημα 23-
28 Ιουνίου. Το πρόγραμμα των εμφανίσεών του στο νησί 
μας έχει ως εξής: Παρασκευή 24/6 και ώρα 21.00 στον 
Πρόδρομο (διοργάνωση: «Σκόπας ο Πάριος»), Σάββα-
το 25/6 στις 21.30 στη Νάουσα (κήπος Παντάνασσας) 
σε κοινή εμφάνιση με την ομάδα ενηλίκων του ΧΟΝ και 
Κυριακή 26/6 στις 21.00 στην Αγκαιριά (διοργάνωση: 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς). 

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη.

Οι μαθητές του Γυμνασίου Νάουσας 
παρουσίασαν το βιβλίο τους 

«Τα Αυτοφυή
Μανιτάρια της Πάρου»

Τις γνώσεις τους στα μανιτάρια και τον κόπο τους για 
να τις αποκτήσουν, παρουσίασαν με τη μορφή βιβλίου 
και τίτλο: «Τα Αυτοφυή Μανιτάρια της Πάρου», οι μαθη-
τές του Γυμνασίου Νάουσας. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιου-
νίου το απόγευμα, όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλί-
ου, παρουσία 100 και πλέον ανθρώπων.  Μετά από σύ-
ντομο χαιρετισμό του διευθυντή του σχολείου Ηρακλή 
Χατζόπουλου και την εμπεριστατωμένη εισαγωγή του 
υπεύθυνου του προγράμματος καθηγητή Λεονάρδου 
Κόττη,  οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας και εκ-
δότες, Νικολόπουλος Γ,  Μπούσο Ναταλία, Κορτιάνου 
Φρατζέσκα, Πετροπούλου Ανθή, Μπεν Σααδον Γιοτάμ, 
Μαθιέλλης Αλέξανδρος, Αλιπράντη Φλωρεντία, και Κο-
λέτσι Αρέλντα, αναφέρθηκαν συνοπτικά στο περιεχόμε-
νο του βιβλίου. 

Παράλληλα σε δύο αίθουσες  διδασκαλίας  υπήρχαν, 
έκθεση φωτογραφίας και έκθεση  αποξηραμένων μα-
νιταριών, ενώ σε ειδικό χώρο δόθηκε η δυνατότητα σε 
μικρούς μαθητές να ζωγραφίσουν διάφορα είδη μανι-
ταριών.  

Επίσης, με  δύο ηλεκτρικά  μικροσκόπια  δόθηκε η 
δυνατότητα  στον κόσμο να παρατηρήσει σε ειδικά δι-
αμορφωμένα  σκευάσματα, σπόρους  αναπαραγωγής 
μαν ι ταρ ιών 
(βασίδια και 
ασκοί).Μετά 
το τέλος της 
εκδήλωσης  
προσφέρθη-
καν  μανιτα-
ρόπιτες  και 
μ α ν ι τ α ρ ό -
σουπα, κρασί 
και σούμα. 

Δύο βραβεία στον 
Στράτο Αντιπαριώτη

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η 
πρώτη εμφάνιση  του Stan , Στρά-
του Αντιπαριώτη, στην 8η απονομή 
των βραβείων Mad. Σ’ ένα all-star 
dance πάρτυ  ερμηνεύεσαι σε 
remix το νέο του single «Αν μου 
φτάναν τα λεφτά », το «The End»,το 
«Grenade», καθώς και το « Call 
me” ξεσηκώνοντας από σκηνής το 
κοινό, δίνοντας του ένα εντελώς 
φρέσκο άκουσμα. 

Η βραδιά του επεφύλαξε ευχά-
ριστες εκπλήξεις μια που δύο από 
τα τραγούδια που έντυσε στιχουρ-
γικά, αγαπήθηκαν από τον κόσμο, ψηφίστηκαν και απέσπα-
σαν βραβεία . Ήταν αυτό για το καλύτερο Dance video clip 
με το «Call Me” και το βραβείο «MAD RADIO 106.2 Track of 
the year» για το «Last Summer». Το μουσικό ταξίδι του Stan 
συνεχίζεται με νέες ηχογραφήσεις  και  με live εμφανίσεις σε 
Ελλάδα και Κύπρο.

Σε τροχιά υλοποίησης 
η νέα μονάδα
αφαλάτωσης

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο της αφαλάτω-
σης στο νησί μας. Ήδη η ΔΕΥΑΠ έχει προμηθευτεί τα 
6 κοντέινερ, όλος ο μηχανισμός δηλαδή της μονάδας 
αφαλάτωσης, που βρίσκονται στον αύλειο χώρο της 
Δημοτικής επιχείρησης. Παράλληλα προχωρά η δημο-
πράτηση του έργου των βάσεων στο οικόπεδο στον Πέ-
πονα. Βάσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν τα κοντέινερ. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, στα μέσα του κα-
λοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί το έργο των βάσεων 
και η τοποθέτηση σε αυτές των κοντέινερ και στο τέλος 
του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η μονάδα. 

Για το έργο αυτό ήταν εξασφαλισμένα 1.700.000 
ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών εδώ και τρία χρό-
νια. Τα υπόλοιπα 500.000 ευρώ που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του έργου θα δοθούν από το Δήμο και τη 
ΔΕΥΑΠ.

Νίκες με νέα πρόσωπα
Η νέα αθλήτρια του ΝΟΠ Πωλίνα Μαλατέστα κατέ-

κτησε την 1η θέση στην κατηγορία νεανίδων στους αγώ-
νες  στο Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist 11χρονων που 
διεξήχθη στην Ιτέα από 15-18 Ιουνίου. Στους αγώνες 
συμμετείχαν 233 αθλητές από 52 ομίλους. 

Η επιτυχία της αθλήτριας είναι εξαιρετικά σημαντική, 
γιατί όπως λένε οι άνθρωποι του ΝΟΠ, ήρθε σε πολύ σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που δείχνει τη συστη-
ματική προπόνηση που γίνεται από τους τεχνικούς του 
ομίλου μας και ιδιαίτερα του επικεφαλής Β. Σωτηρίου.

Εξαιρετικά καλές ήταν και οι παρουσίες των αθλητών 
μας: Σκιαδά Αικατερίνη στην 43η θέση, Πατέλη Ελιασά-
βετ στην 57η θέση, Μανιώτη Ιάσωνα στην 150η θέση 
και Τσάμπουρα Κυριακή στην 214η θέση.

Μετά την επιτυχία της αυτή, η αθλήτρια Πωλίνα Μα-
λατέστα παραμένει στην Ιτέα για τη συμμετοχή της στους 
αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist 
15χρονων μαζί με τους, Πατέλη Νικόλαο, Θεοχαρίδη 
Βενετία, Γκόκα Φιλίππα, Γκόκα Αικατερίνη, Δα-
φερέρα Γεώργιο, Μαθιέλλη Φίλιππο και Χανιώτη 
Γεώργιο.
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Συνέντευξη Τύπου σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους
για το 1ο Συμπόσιο Γλυπτικής 

Παίρνουν μορφή οι όγκοι…
Την Πέμπτη 16 Ιουνίου δόθηκε στο 
Μουσείο Γλυπτικής Περαντινού 
στην Αθήνα η  Συνέντευξη Τύπου 
της παρουσίασης του 1ου Συμπο-
σίου  Γλυπτικής «Παρία Λίθος», 
που πραγματοποιείται στα Αρχαία 
Λατομεία στο Μαράθι (5 Ιουνίου - 
2 Ιουλίου 2011). Στη συνέντευξη 
παραβρέθηκαν η πρόεδρος της 
ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη-Κορτιά-
νου, ο καθηγητής της ΑΣΚΤ και 
συντονιστής του Συμποσίου Θ. Πα-
παγιάννης, η κ. Ντόρα Κατσωνο-
πούλου, αρχαιολόγος και η έφορος 
του Μουσείου Περαντινού Ευδοκία 
Παπουλή. 

Ο φιλόξενος μουσειακός χώρος 
του Μουσείου Περαντινού γέμισε 
από δημοσιογράφους ελληνικού 
και ξένου Τύπου και φίλους της 
γλυπτικής,  οι οποίοι έδειξαν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για το εγχείρημα 
που πραγματοποιείται στο Μαράθι. 

Η κ. Κάγκανη αναφέρθηκε στο 
όραμα του Δήμου Πάρου να ξα-
ναδώσει ζωή στα αρχαία λατομεία 
που έδωσαν για αιώνες το Πάριο 
μάρμαρο και στην ανάγκη να διαμορφωθεί ο χώρος, ώστε να είναι αξιοπρεπώς επι-
σκέψιμος. 

Ο κ. Παπαγιάννης επισήμανε τη σπουδαιότητα της δημιουργίας μαρμάρινων γλυ-
πτών από τους αξιόλογους γλύπτες που συμμετέχουν στο συμπόσιο, στον τόπο που 
έχει δώσει αριστουργήματα της τέχνης. 

Η κ. Κατσωνοπούλου τόνισε την κραταιά θέση της Πάρου στην αρχαιότητα μέσω 
του μαρμάρου που ταξίδεψε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και τη μοναδικότητα του 
Παριανού μαρμάρου. 

Η κ. Παπουλή αναφέρθηκε στην πολύχρονη προσπάθεια αναβίωσης των αρχαίων 
λατομείων (από την εποχή ακόμη του γλύπτη Ν. Περαντινού) και στο σημερινό αγώνα 
που έδωσαν από κοινού με το Δήμο Πάρου και τον καθηγητή Θ. Παπαγιάννη για την 
τελεσφόρηση του οράματος.      

Η συνέντευξη Τύπου έκλεισε με την προβολή video από το χώρο των αρχαίων λα-
τομείων όπου εργάζονται οι γλύπτες: Βασίλης Βασίλη, Χρήστος Λαζαράκης, Ανδρέας  
Λόλης, Χρήστος Ρηγανάς, Κυριάκος Ρόκος, Δημήτρης Σκαλκώτος και οι βοηθοί γλύ-
πτες: Γιώργος Παλαμάρης, Σταύρος Μαυρομιχάλης και Παναγιώτης Λάμπρου. 

Ήδη οι όγκοι μαρμάρου έχουν πάρει μορφή και όσοι από τους Παριανούς, αλλά και 
τους επισκέπτες στο νησί μας θέλουν να δουν από κοντά την εργασία που γίνεται εκεί, 
μπορούν όποια ώρα επιθυμούν να επισκεφθούν το χώρο. 

Το καράτε στα αρχαία λατομεία του Μαραθίου

Περιήγηση
στις στοές εξόρυξης
Με αφορμή την εκδήλωση που 
διοργανώνει ο Δήμος Πάρου στα 
αρχαία λατομεία ο αθλητικός σύλ-
λογος καράτε Πάρου πραγματο-
ποίησε εκπαιδευτική εκδρομή την 
Παρασκευή 10 Ιουνίου. Στην εκ-
δρομή πήρε μέρος η  πλειοψηφία 
των μαθητών της σχολής μαζί με 
πολλούς γονείς που τους συνόδευ-
αν και είχαν τη διάθεση να μάθουν 
όσα περισσότερα μπορούσαν για 
το περίφημο παριανό μάρμαρο που 
είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Την ξενάγηση έκανε με μεγά-
λη χαρά ο κ. Αριστείδης Βαρριάς, 
εξαίρετος καθηγητής και γλύπτης, 
λάτρης του παριανού μάρμαρου. Ο  κ. Βαρριάς ξεκίνησε από το πως γίνεται το μάρ-
μαρο , μετά μπαίνοντας στο σπήλαιο των νυμφών μίλησε στους μαθητές για τις νύμ-
φες.  Στη σπηλιά τους έδειξε την ποιο πρόσφατη εξόρυξη, ενώ προχωρώντας στο 
εσωτερικό, τα παιδιά είδαν και την αρχαία εξόρυξη από όπου είναι φτιαγμένα τα πε-
ρίφημα αγάλματα της Αφροδίτης της Μήλου, του Ερμή του Πραξιτέλη ,αετώματα του 
Παρθενώνα και πολλά άλλα που κοσμούν μουσεία σε όλο τον κόσμο.

 Τα παιδιά  και οι γονείς ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από την αφήγηση και  
πλήρως συνεργάσιμοι στο δύσκολο εγχείρημα της  κατάβασης και ανάβασης. 

Να σημειωθεί, ότι σημαντική ήταν η βοήθεια που προσέφεραν ο κ. Μηνάς  Καλα-
κώνας από την Ομάδα Διάσωσης και ο κ. Γαϊτάνος  Χρήστος.

 Στο τέλος του μήνα έκλεισε και αυτή η σχολική χρονιά του καράτε με γεγονότα 
σταθμούς στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος ανανεώνει το ραντεβού του με τους 
μαθητές από τον Σεπτέμβριο.

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου 

Επιστολή διαμαρτυρίας
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τους φορείς της εκπαίδευσης και το υπουργείο Παιδείας 

στέλνουν οι γονείς, με την οποία εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για «…την κατ’ εξα-
κολούθηση υποβάθμιση της Δημόσιας εκπαίδευσης…». Δημοσιεύουμε την επιστολή:

 Με έκπληξη και αγανάκτηση παρακολουθούμε την κατ’ εξακολούθηση υποβάθμιση της 
δημόσιας εκπαίδευσης, που πραγματοποιείται από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.  τον τελευταίο καιρό. Το 
αποκορύφωμα αυτής είναι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Φ.12/518/61284/Γ1 και 
62780/Γ2) να διδάσκεται το σχολικό έτος 2011-2012 μία και μόνο δεύτερη ξένη γλώσσα στα 
δημοτικά και στα γυμνάσια της χώρας. Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή:

Είναι αντιπαιδαγωγική, καθώς επιβάλλει στους μαθητές να παρακολουθήσουν μία γλώσσα 
που δεν είναι επιλογή τους, τη στιγμή που ήδη έχουν ξεκινήσει να διδάσκονται τη γλώσσα 
επιλογής τους.

Είναι αντικοινωνική, καθώς αναγκάζει τους μαθητές να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο, 
προκειμένου να διδαχθούν τη γλώσσα επιλογής τους. Αυτό βέβαια μπορεί να καθίσταται και 
ανέφικτο ιδιαιτέρως για μια νησιωτική περιοχή, όπως η Πάρος. Ας σημειωθεί εδώ ότι η εκ-
μάθηση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του τουρισμού, στον οποίο στη-
ρίζεται το νησί μας.

Αναιρεί την εξαγγελθείσα σύνδεση της διδασκαλίας στο σχολείο με την απόκτηση διπλώ-
ματος Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 

Ενισχύει την παραπαιδεία  αναγκάζοντας εμάς τους γονείς σε επιπλέον οικονομική επιβά-
ρυνση σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Απαγορεύει την καλλιέργεια μιας από τις οκτώ δεξιό-
τητες που οι χώρες μέλη της Ε.Ε.(ανάμεσά τους και η χώρα μας) δεσμεύονται να υλοποιήσουν 
μέσω των εκπαιδευτικών  συστημάτων τους , σύμφωνα με τις κοινοτικές συνθήκες. 

Γκετοποιεί γλωσσικά το κάθε σχολείο χαρακτηρίζοντάς το γερμανόφωνο, γαλλόφωνο, ιτα-
λόφωνο, ισπανόφωνο. Εγκυμονεί τον κίνδυνο περαιτέρω συρρίκνωσης των σχολικών μονά-
δων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή είναι το προοίμιο και άλλων αντιπαιδαγωγικών μέτρων 
που θα επακολουθήσουν στο μέλλον και, επειδή δεν δεχόμαστε καμία έκπτωση στην παιδεία, 
καλούμε τώρα το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. να άρει αυτό το αντιπαιδαγωγικό- και όχι μόνο- μέτρο, γιατί 
δεν προάγει την παιδεία, αλλά αντιθέτως δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στα παιδιά, στους 
εκπαιδευτικούς και στους  γονείς.

Δηλώνουμε ότι θα είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο για την εκπαίδευση 
των παιδιών μας . Αυτό θα θέλαμε να το λάβετε σοβαρά υπόψη, πριν προβείτε σε οποιαδήπο-
τε μέτρα που θα υποβαθμίζουν τη δημόσια εκπαίδευση εν ονόματι της Τρόικας και του Δ.Ν.Τ.

ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου 

«Όχι» στο νέο Τεχνολογικό Λύκειο
Ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια ξανα-εξαγγέλλεται η «αναβάθμιση» της ΤΕΕ, ενώ η εγκα-

τάλειψή της είναι πλέον ολοφάνερη. Εγκατάλειψη που δεν μπορεί να κρυφτεί μέσα από τα ωραία 
λόγια και τις διακηρύξεις των Υπουργών Παιδείας και εντάσσεται μέσα στη συνολικότερη προσπά-
θεια υποβάθμισης και απαξίωσης της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Στο νέο Τεχνολογικό Λύκειο 
μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας ειδικά σε Φυσική/Χημεία και 
Μαθηματικά και αυξάνονται οι ώρες στα μαθήματα ειδικότητας, ενώ κάποιες ώρες απλά χάνονται. 

Μειώνει τις ώρες διδασκαλίας βασικών μαθημάτων (Γλώσσα, Μαθηματικά) και δημιουργεί τμή-
μα υποστήριξης στην Α’ και Β’ Λυκείου για τους μαθητές με πολλά κενά, ώστε να παρακολουθούν 
2 επιπλέον ώρες Νέα Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά. Η ένταξη των μαθητών στα τμήματα 
υποστήριξης αποφασίζεται μετά από ενδοσχολικό τεστ από επιτροπή καθηγητών του σχολείου και 
οι υπόλοιποι μαθητές έχουν μειωμένο ωράριο κατά 2 ή 4 ώρες την εβδομάδα.

 Το Υπουργείο για άλλη μια φορά εξαγγέλλει αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, ωστόσο 
η υποβάθμισή της είναι ξεκάθαρη. Πώς γίνεται σε ένα τεχνολογικό λύκειο να μειώνονται οι ώρες 
διδασκαλίας της Φυσικής και των Μαθηματικών, αφού αυτές είναι απαραίτητες σε όλες τις τεχνικές 
ειδικότητες;

Αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα στους απόφοιτους της Τεχνικής Εκπαίδευσης να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους σε ΤΕΙ, αφού μειώνει σε όλες τις τάξεις τις ώρες διδασκαλίας των Μαθηματι-
κών, μάθημα το οποίο μέχρι τώρα ήταν πανελλαδικώς εξεταζόμενο. Την ίδια στιγμή ισχυρίζεται 
ότι οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν και σε ΑΕΙ αφού όμως παρακολουθήσουν 
και εξεταστούν στα 6 μαθήματα του Γενικού Λυκείου. Πώς όμως ένας μαθητής θα καταφέρει να 
δώσει πανελλαδικές σε αυτά τα 6 μαθήματα συμπεριλαμβανομένων των Μαθηματικών και της 
Φυσικής όταν στις προηγούμενες τάξεις έχει παρακολουθήσει λιγότερες ώρες (Μαθηματικά) ή και 
καθόλου (Φυσική); Αφαιρεί από τους απόφοιτούς της το δικαίωμα απόκτησης ενός απολυτηρίου 
ισότιμου με αυτό του Γενικού Λυκείου. Μετατρέπει το Τεχνολογικό Λύκειο σε ένα τοπικό κέντρο 
παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων (από την πρόταση του Υπουργείου), όπου οι ειδικότητες που θα 
λειτουργούν θα καθορίζονται και από τους Δήμους και τις Περιφέρειες και όχι από την επιλογή των 
μαθητών με βάση τα ενδιαφεροντά του. Δίνει τη “δυνατότητα” λειτουργίας σχολικών μονάδων υπό 
την ευθύνη και άλλων Υπουργείων και ΝΠΔΔ.

Παρά τις διακηρύξεις, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών. Είναι απαράδεκτη παιδαγωγικά η θεσμοθέτηση πρακτικής άσκησης στο Λύκειο, ενώ η θε-
σμοθέτηση της μαθητείας στην πράξη θα προσφέρει φτηνό εργατικό δυναμικό στους εργοδότες. 
Είναι απαράδεκτο οι θεσμοί αυτοί να αντικαθιστούν την παροχή εκπαίδευσης λυκειακού επιπέδου.

Σχετικά με την εφαρμογή του νέου Τεχνολογικού Λυκείου, το Υπουργείο Παιδείας ακολουθεί 
την πεπατημένη. Σχεδιάζει στο τέλος της χρονιάς, θα ψηφίσει το νόμο το καλοκαίρι και θα τον 
εφαρμόσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Χωρίς πρόνοια για χρηματοδότηση, χωρίς νέα βιβλία, χωρίς 
βελτίωση της εργαστηριακής και κτιριακής υποδομής των σχολείων και με την απειλή της κατάρ-
γησης σχολικών μονάδων κατ΄ εντολή του μνημονίου.

Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης ζητάμε: 1. Να μην υπάρχει δυνατότητα ίδρυσης Τεχνολογικού 
Λυκείου σε άλλα υπουργεία πλην του Παιδείας. Όλες οι λειτουργούσες ΕΠΑΣ εκτός ΥΠΔΜΘ να κα-
ταργηθούν και να ενσωματωθούν στο Τεχν. Λύκειο του Υπ. Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί των σχολών 
αυτών (εφόσον το επιθυμούν) και το μαθητικό τους δυναμικό μεταφέρονται σε αυτό. 2. Το πτυχίο 
«επιπέδου 3» του έτους ειδίκευσης να χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις. 3. Οι τομείς και οι 
ειδικότητες καθορίζονται από το ΥΠΔΜΘ με την ισχύουσα διαδικασία και όχι από τα συμβούλια που 
προβλέπονται στο νόμο για τη δια βίου μάθηση και τις τοπικές ανάγκες της αγοράς. 4. Να υπάρξει 
δέσμευση για την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων συγχρόνως με τα προγράμματα σπου-
δών. 5. Να υπάρξει δέσμευση για την άμεση συγγραφή νέων βιβλίων που να ανταποκρίνονται στο 
επίπεδο γνώσεων των μαθητών αλλά και τις ανάγκες της βαθμίδας του Λυκείου. 6. Να μην συγ-
χωνευτούν ή καταργηθούν σχολικές μονάδες. Οι ΕΠΑΣ να μετατραπούν σε Τεχνολογικά Λύκεια. 
7. Να σχεδιαστεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις προτάσεις της ομοσπονδίας 
μας. 8. Όχι στην αντικατάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την πρακτική άσκηση. Όχι στην 
μαθητεία και την μαύρη εργασία των ανηλίκων. Ναι στην πρακτική άσκηση υπό την εποπτεία των 
εκπαιδευτικών του Τεχνολογικού Λυκείου στο έτος ειδίκευσης. 9. Να μην μειωθούν τα μαθήματα 
Γενικής Παιδείας στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου. Να μην υπάρχουν μαθήματα Γενικής Παιδείας στο 
έτος ειδίκευσης, όπως προτείνει το Υπουργείο. 10. Όχι στους πρόχειρους σχεδιασμούς του Υπουρ-
γείου. Ουσιαστικό διάλογο με την ΟΛΜΕ για όλες τις προωθούμενες αλλαγές.

Ο Πρόεδρος Στέλιος Μανούσος 
Η Γεν. Γραμματέας Σοφία Λιακοπούλου
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                    
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                                      

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου 
ορόφου 84τ.μ., βεράντες, πέρ-
γολες, 2 υπνοδωμάτια, μεγάλο 
μπάνιο, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική κατα-
σκευή. Τιμή 155.000€. Έτερη 
οικία 150τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 
2 μπάνια, κουζίνα πλήρως εξοπλι-
σμένη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τιμή 
225.000€  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κα-
τασκευαστής  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΣ, πωλεί-
ται κατοικία 156m2 σε οικόπεδο 
740m2 με 4 υπνοδωμάτια, 2 σα-
λόνι – κουζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 
50m2. Τιμή: 280.000€. Τηλ.: 
6940622456. Κος Κοντάη Βασί-
λης.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πωλού-
νται 3 κατοικίες 156m2, 148m2, 
147m2 σε οικόπεδο 2 στρεμμά-
των η κάθε μία και με πηγάδι. 
Πωλούνται μαζί ή ξεχωριστά. Τι-
μή: 650.000€. Τηλ.: 6940622456. 
Κος Κοντάη Βασίλης.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 
60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρία Αντι-
παριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά οικία 
με θέα, 73m2 με 30m2 υπόγειο 
και 400m2 οικόπεδο. Τηλ.: 22840 
42423, 6971962021.

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 
50τ.μ. και ισόγειο 40τ.μ. με κρε-
βατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρι-
κή θέρμανση μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. 
υπερυψωμένη, με τζάκι και μεγά-
λες βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. 

σε κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, 
πηγάδι και πολύ νερό. Τιμή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 22840 53044, 22840 
52605.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες 
κρεατοκάμαρες, και έναν ξενώ-
να, 4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, 
καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
255.000€. Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 47τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος 65.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΚΑΜΠΙ, οικία 75τμ2 πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.400τμ2, 2 κρεβ/ρες, 
2 μπάνια, βεράντες, καλοριφέρ, 
ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
135.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768.

ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΛΑ, στο κέντρο, 2 
διαμερίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 
44τ.μ. 85.000€, επιπλωμένα, κή-
πος, πλησίον θαλάσσης. Ευκολίες, 
ανταλλαγή, καλύτερη τιμή στα με-
τρητά. Τηλ.: 6932285768.

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται βίλλα διώροφη ημιτελής 
(στα τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. 
εντός οικισμού, πανοραμική θέ-
α. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, 
κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. 
Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές 
σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικί-
α 85τμ2 πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, κα-
λοριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
165.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                           
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                      

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΑ & ΤΟ 
ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 
2.000τ.μ. με άδεια διώροφης οικο-
δομής 100τ.μ. με θέα στη θάλασσα 
και τη Νάξο. Τηλ.: 6932303423. 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, παραδοσιακός οικι-
σμός, πωλείται οικόπεδο 500τ.μ. 
με άδειες οικοδομής και απεριό-
ριστη θέα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6937436322. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 4800τ.μ. με 
πηγάδι μέσα. Πολύ καλή ευκαιρία. 
Τιμή: 65.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.:  
6976818757.

ΚΑΜΑΡΕΣ, κεντρικός δρόμος, 
πωλείται αγρόκτημα 8,5 στρέμμα-
τα. Κατάλληλο και για επιχείρηση. 
Τηλ.: 22840 21789, 6944130223.

ΓΛΥΦΑ, πωλείται οικόπεδο περί-
που 7 στρέμματα, γωνιακό επί του 
κεντρικού δρόμου. Τιμή: 80.000€. 
Τηλ.: 6986702352. 

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείται αγροτε-
μάχιο 4 στρέμματα, οικοδομήσιμο, 
300 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
22840 42423, 6948511546. 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπεδο 
8,5 στρέμματα με θέα τη Νάξο, 
100 μέτρα από την θάλασσα. Τηλ.: 
6932346544.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δίπλα στην εκκλη-
σία του Αγ. Γεωργίου, πωλείται 
οικόπεδο 2 στρεμμάτων εντός 
οικισμού. Τηλ.: 22840 22673, 
6944167104.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 65.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 
με κατοικιά, αποθήκες και πα-
λαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωροφόρα. Η-
λεκτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. 
Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ               
- ΖΗΤΗΣΗ       

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ζητείται προς 
ενοικίαση με 4 υπνοδωμάτια, αυ-
τόνομη θέρμανση, τουλάχιστον 
για 2 χρόνια, μεταξύ περιοχή 
Πεταλούδες και Αγκαιριά. Τηλ.: 
6979819470.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                      
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται ισό-
γειο διαμέρισμα, τριάρι με 
αυτόνομη θέρμανση και κήπο. 
Τηλ.: 6977831929.

ΝΑΟΥΣΑ – ΑΛΩΝΙΑ, ενοικι-
άζεται σπίτι 70τ.μ. με βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση και a/c. Τηλ.: 

22840 52425 (Μόνο πρωινές ώ-
ρες).

ΠΟΥΝΤΑ, ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 120τ.μ. με τρία 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
2 μπάνια και wc, θέρμανση, τζά-
κι, και θέα θάλασσα. Τηλ.: 210 
2530158, 6977157381. 

ΝΑΟΥΣΑ – ΜΑΡΙΝΑ, ενοικιάζε-
ται κατάστημα (παλιό Μιστράλ). 
Δυνατότητα ενιαίας ή και τμηματι-
κής (ανά όροφο) ενοικίασης. Τηλ.: 
22840 51798.

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, ενοικιάζε-
ται επιπλωμένο δυάρι – τριάρι για 
σεζόν ή χρόνο. Τηλ.: 6972077052.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται γκαρσο-
νιέρες και δυάρι επιπλωμένα 90 
μ. από την παραλία για σεζόν ή για 
μόνιμα. Τηλ.: 6937436326.

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ, ε-
νοικιάζεται με σεζόν κατοικία 
– γκαρσονιέρα, πλήρως εξοπλι-
σμένη με a/c. Tηλ.: 6955698665.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται δυάρι 
διαμέρισμα σε άριστη τοποθεσία. 
Τηλ.: 22840 21569, 6977367790.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα δίχωρη πλήρως ε-
ξοπλισμένη για σεζόν, 1 χλμ από 
την πόλη. Τηλ.: 22840 22627. 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται μικρό δι-
αμέρισμα με κουζίνα, ψυγείο, 
πλυντήριο, κλιματισμό, t.v. τοστιέ-
ρα, ατμοσίδερο. 50 μέτρα από την 
παραλία για μήνα Ιούλιο 1000€ 
3ο και 4ο άτομο δωρεάν. Τηλ.: 
6980306053.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται μεζο-
νέτα 130τ.μ. με 4 υ/δ, αυτόνομη 
θέρμανση, τζάκι, ηλιακός, 4χλμ 
από το λιμάνι της Παροικίας. Τηλ.: 
6948506456, 6939998399.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται γκαρ-
σονιέρες ή δυάρια με το μήνα ή 
σεζόν, επιπλωμένα με a/c, 4χλμ 
από το λιμάνι της Παροικίας. Τηλ.: 
6948506456, 6939998399.

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗΣ, ενοικιάζεται ρετιρέ δυάρι 
με μεγάλο μπαλκόνι και πέργκο-
λα, τζάκι και αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.: 6938912440.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ε-
νοικιάζεται ολοκαίνουργιος 
επαγγελματικός χώρος 80τ.μ. 
σε πολύ λογική τιμή. Τηλ.: 
6974705915.

ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι, πλήρως επιπλωμένο. Τηλ.: 
6942432446, Κα  Ματίνα.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται κατά-
στημα 100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, 
e-mail: oassis@yahoo.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοι-
κιάζεται οικία 120τ.μ. με κουζίνα, 
σαλόνι, 3 υπνοδωμάτια, 2 wc και 
μπάρμπεκιου. Τηλ.: 6936670555.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα 
γωνιακό, μεγάλο 30 μέτρα από 
την θάλασσα, έναντι στάση κτελ. 2 
είσοδοι, δυνατότητα 2 καταστημά-
των. Τηλ.: 22840 91407. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ, απέναντι από τυροκο-
μείο, ενοικιάζεται κατάστημα για 
επαγγελματική χρήση (φροντι-
στήριο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 
41332, 6977900901.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis10@yahoo.gr

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, 
ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ενοικιάζεται 
κτίριο για επαγγελματική χρή-
ση 240τ.μ. ή 80τ.μ. και 160τ.μ. 
με χώρο στάθμευσης. Τηλ.: 
6976336421, 22840 91468.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ και 

προϋπηρεσία ως πωλήτρια ζητά 
εργασία για την καλοκαιρινή περί-
οδο. Τηλ.: 6944292815.

ΚΗΠΟΥΡΟΣ αναλαμβάνει συ-
ντήρηση και φροντίδα κήπων 
σε συμφέρουσες τιμές. Τηλ.: 
6936414437. 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητά εργασία 
receptionist, σερβίρισμα, μεταφο-
ρές, κατάστημα. Ομιλεί Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά. Δίπλωμα ο-
δήγησης. E-mail: elpapasp@
yahoo.gr, Τηλ.: 6985920321.

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια κάτοχος 
επάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατομικά και 
ομαδικά. Ειδικές τιμές για μαθητές 
Γυμνασίου - Λυκείου. Προετοι-
μασία εξετάσεων και αντίστοιχων 
διπλωμάτων, κρατικών & ιταλι-
κών. Τηλ.: 6974365805. 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ και 
με προϋπηρεσία ως γραμματέας 
– πωλήτρια, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6983008966. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                      

ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥ ζητείται για κα-
λοκαιρινή εργασία σε παραλιακή 
καφετέρια της Παροικίας. Καλές 
αποδοχές. Τηλ.: 6970456033, Κος 
Θεόδωρος. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, 
ζητείται από ξενοδοχείο Α’ 
κατηγορίας στην Πάρο, με προ-
ϋπηρεσία, με γνώσεις Αγγλικά 
– Γαλλικά, Η/Υ, οργανωτικές – διοι-
κητικές ικανότητες, υποδειγματική 
συμπεριφορά. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: danoucat@
hotmail.com, Τηλ.: 6932447867, 
6945191585.

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για σέρ-
βις σε μαγαζί στον Κριό. Τηλ.: 
6982178877. 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για 
τουριστικό κατάστημα στην Πα-
ροικία, ομιλών ξένες γλώσσες. 
Τηλ.: 22840 25086, (ώρες: 10:00 
– 14:00 και 18:00-23:00).

TΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Minois 
Village» ζητά να προσλάβει: 
Receptionist με γνώση Αγγλι-
κών και Γαλλικών, Υπεύθυνη 
πρωινών,  απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών,  Μπουφετζού σερβιτόρα 
για το Pool Bar απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών, θεραπεύτρια Spa  α-
παραίτητη γνώση Αγγλικών. Τηλ.: 
6932447867.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται με γνώ-
σεις γραφιστικής για επιχείρηση 
επιγραφών. Τηλ.: 6937411195. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@
epigraph.gr 

ΨΗΣΤΗΣ, ζητείται για κατάστη-
μα εστίασης στην Αλυκή. Τηλ.: 
6970881293, 22840 42328.

 ΔΙΑΦΟΡΑ             

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με άδεια καφέ – 
μπαρ – εστιατόριο εν λειτουργία, 
πωλείται στον Λογαρά, πλήρως 
εξοπλισμένο με πολλές δυνατό-
τητες. Τιμή: 50.000€ (Συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6944898790 (Από τις 17:00 
– 19:00).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΤΡΙΘΕ-
ΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ που 
γίνεται διπλό κρεβάτι. Τηλ: 22840 
41605, 6972010078.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επώνυμης εταιρίας 
παιδικών υποδημάτων, πωλείται. 
Τηλ.: 6945808398.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με οικιακό εξο-
πλισμό, είδη δώρων κ.λπ. άρτια 
εξοπλισμένο σε άριστη κατάστα-
ση, στην Παροικία, πωλείται λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6984048498. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟ-

ΡΩΝ πωλείται. Τηλ.: 22840 22634

ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΤΕΛ Α.Ε. που-
λάει μισό ή ολόκληρο μερίδιο. 
Τηλ.: 6973879393.

XR 650R DALLARA, πωλείται, 
12.000χλμ, μοτάρντ μαμίσιο. Τιμή:  
5.500€. Τηλ.: 6974364045. 

AIR-CONDITION FUJITSU R-
410A 36000 BTU (κασέτα οροφής) 
πωλείται, σχεδόν αμεταχείριστο. 
Τιμή: 1.850€ Τηλ.: 6984048498.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε άριστη κατάστα-
ση, air condition 18.000 B.T.W 
μάρκα MIDEA. Τιμή: 400€. Παρα-
δοσιακός μπουφές (2 κομμάτια). 
Τιμή: 400€. Καναπές κρεβάτι με 
στρώμα και μαξιλάρια. Τιμή: 250€. 
Βιτρίνα γωνιακή κλασική. Τιμή: 
200€.  Τηλ.: 6980497292.

ΒΑΡΚΑ, πωλείται 4,40 μέτρα με 
μηχανή Mercury 10 ίππων. Τηλ.: 
22840 42413.

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβικά, 
μοντέλο 2005΄, 45000χλμ, full 
extra, πωλείται σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 6973061083, 22840 
41743.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ πωλείται, στην παραλία της 
Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ-
ΟΥ, πωλείται πλήρης. Τηλ.: 
6986821365. 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – 
καλοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλεί-
ται. Τιμή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 
6974069312.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,  πω-
λείται στην Παροικία 70τ.μ. λόγω 
συνταξιοδότησης. Διαθέτει εμπό-
ρευμα από χρώματα, εργαλεία, 
αντλίες και ενεργειακά προϊόντα. 
Τηλ.: 22840 23810, 22840 24370, 
6979577109. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – 
ΜΠΑΡ, πωλείται στην Νάουσα 
Πάρου. Τηλ.: 6937195346.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΚΟΡΟΝΕΛΑΙΟ, 
φετινής σοδειάς, πωλείται. Τιμή: 
4.00€ Τηλ.: 6932127470.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πω-
λείται στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

HONDA SHADOW, American 
Classic Edition, 1100 cc, μοντέλο 
1999, 12.000 km, πωλείται σε ά-
ριστη κατάσταση! Τιμή:  5.500€. 
Τηλ.: 6932285768.

TIARA 40› MID CABIN 96 
μοντέλο με 2 340 ίππους και 
700 ώρες λειτουργία σε άριστη 
κατάσταση και όλο τον εργοστα-
σιακό εξοπλισμό πωλείται. Τηλ.: 
6946507323 Κος Ιωακειμίδης 
Βασίλης. 

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑ-
ΤΗ, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80χ0,50χ0,45 ύψος. Κατάλληλοι 
για κατάστημα, γραφείο ή ια-
τρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ για 
τους δύο, 850€ για τον ένα. Τηλ.: 
6984048498.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις, ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.

ΝΑΟΥΣΑ ● ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

 121 τμ2 & 128  τμ2

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

→ 3 Υ/Δ
→ Ενδοδαπέδια Θέρμανση & Τζάκι
→ Πλήρως εξοπλισμένα
→ Μεγάλες βεράντες & Πέργκολες
→ Απεριόριστη Θέα
→ Κατοικήσιμα όλο το χρόνο

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu / τηλ: 6942.985.111

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
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ôèì: 22840 21400
www.dunlopillo.gr
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
24 JUN-1 JUL 2011
until 2 Jul, Sculpture symposium "Parian Mar-
ble" (Paria Lithos) at the Marathi Ancient Quarries 
giving the opportunity to see the participating 
sculptors at work. Info: Katy 694-734-5026.

24 Jun, 9pm, Local festival of Aghios Ioannis 
tou Kleidona in Prodromos. Info: KDEPAP 22840-
22860.

24 Jun, 9pm, Local festival starts in Kostos for 
the celebration of Aghios Athanasios Parios. Fes-
tivities continue on 25 June at 9pm, with traditional 
dances by the Music Dance Group of Naoussa and 
a performance by the philharmonic band of Paros 
municipality. Info: KDEPAP 22840-22860.

24 Jun, 9pm, Celebration of Aghios Athanasios 
Parios in villages of Prodromos and Aspro Chorio.

25 Jun, 9pm, Performance by the Folkdance 
Group of Naoussa (XON), in the courtyard, Pa-
naghia Church, Naoussa. Info:  Katerina at 697-
475-7611, http://www.paros-xon.gr

25 Jun, 9pm, Opening of the summer exhibi-
tion "Hydor" (Water) at the Venus Art Gallery of the 
Astir of Paros Hotel, Kolymbithres, with work by 
painters Apostolos Lavdas, Maria Ktistopoulou, 
Yiannis Koutsouris, Vasilis Karakatsanis, Angelos 
Razis and sculptor Angelos Panagiotidis. Duration: 
25/6-30/9. Info: Veta Retzeperi-Michailidi 22840-
51976, www.astirofparos.gr, www.natasalavda.gr

26 Jun-2 Jul, Yoga workshop with Oona Giesen 
in Alyki. Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.
com

26 Jun, 9pm, Lecture and presentation of the 
thesis by architect Marouso Marinopoulou “The 
trails of the ancient quarries” at the Dimitracopou-
los Building, Paroikia. Info: KDEPAP 22840-22860. 

27 Jun-1 Jul, Tantra Healing for Women work-
shop with Deva Ambu at Tao's Center, Ambelas. 
Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

27 Jun-23 Jul, College Year in Athens Modern 
Greek Language course (beginners/intermedi-
ate) in Alyki and Service Learning & Anthropology 
course with Prof. Susan Sutton in Paroikia. Info: 
210-756-1497, www.cyathens.org

27 Jun, 8.30pm,  Folkdance Group of Naoussa 
(XON) party, hosting the Cypriot group ‘Omonoia’, 
present an evening of dancing and 'kefi' at the 
café-bar of the Environmental & Cultural Park Ai-
Yiannis Detis near Naoussa. Entrance free. Info: 
22840-53560, 697-490-3604 www.parkoparos.gr

28 Jun-1 Jul, Rejuvenation Retreat at Tao's 
Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-
greece.com

28 Jun-10 Jul, Elma Petridou painting exhibi-
tion at Galerie Pontoporos, Naoussa. Info: 22840-
52242.

30 Jun, 9pm, Ag. Anargyron festival celebrated 
in the courtyard of the monastery on the hill above 
Paroikia with ‘Nisiotika’ music, local wine and 
mezedes. #

1 Jul, 8.30pm, Lectures by Prof. Manolis Korres, 
Prof. Theodore Papayiannis & Dimitris Skilardis 
at the ancient quarries, Marathi. Info: KDEPAP 
22840-22860.
  
1 Jul, Opening of Alexis Kyritsopoulos art exhi-
bition at Dimitracopoulos Building, Paroikia. Until 

15/7. Opening reception on 4/7. Info: KDEPAP 
22840-22860.
 
1 Jul, Opening of Petros Skaramangas art exhi-
bition at Aghios Athanasios Hall, Naoussa. Until 
15/7. Info: KDEPAP 22840-22860.
 
1 Jul, Opening of boat exhibition at Marina build-
ing, Naoussa. Until 3/7. Info: KDEPAP 22840-
22860.
 
2 Jul, 9pm, Closing ceremony of the 1st Pan-
Hellenic Sculpture Symposium and performance 
by the Patras String Orchestra with Kostas 
Thomaidis. Info: KDEPAP 22840-22860.

IT'S ALL GREEK TO ME
(Local News
& Press Releases)
by Massaliotis

Food Distribution to Those in Need
The regional authority of the South Aegean an-
nounces that there will be a free distribution of 
the following products that come from the coun-
try's intervention stocks: pasta, rice, feta cheese 
and Cretan graviera (gruyere).  Any organisations 
(charities, NGOs etc.) interested in distributing 
these products to those in need are requested to 
submit an application to the Department of Ag-
ricultural Economy before 1 July. For further in-
formation contact the local offices: 22840-21249  
(Paros) and 22850-22224 (Naxos).  

Ceremony Honouring Blood Donors
In a modest ceremony held on 14 June, the Pa-
ros municipality honoured Parian volunteers who 
have been donating their blood for many years. A 
memorial plaque created by teacher and sculptor 
Aristidis Varias was unveiled on the street be-
tween the National and Agricultural banks which 
will from now on be called “Street of Volunteer 
Donors of Paros”. Founder and president of the 
blood donor society, Maria Nafplioti, was present 
at the ceremony and said that their goal is to ex-
ceed the 1,200 bottles of blood collected each year. 
Mayor Christos Vlachoyiannis emphasised that 
“voluntary efforts are always of great value, es-
pecially these days, but blood donation is of even 
greater importance as it helps save lives.” He went 
on to add: “Parians do not need to worry about get-
ting blood; they only need to pick up the phone in 
case of need, and this is a great accomplishment.”  

Arrest in Alyki
A Dutch citizen aged 52 has been accused of mo-
lesting a four-year-old child on Paros in a case 
brought against him by the parents of the child. 
The man, who has lived on the island for one-
and-a-half years, met the child's mother through 
Facebook and they lived together for about one 
month. The police report on the case is as follows: 
“Three days ago (on 7 June), a woman from the 
UK and a man of Greek nationality came to the 
police station and reported that during the pe-
riod 5 May-4 June the arrested citizen, of foreign 
nationality, who cohabited for a brief period with 
the woman in the area of Alyki, had molested her 
child.” The man was arrested by the island’s po-
lice officers and taken to the Attorney General and 
subsequently to a magistrate where he claimed to 
have suffered psychological problems and that he 
had come to Paros to recover.  Child pornography 
material, as well as illegal drugs (cannabis), were 
found and confiscated during a search of his home 
carried out by the police.

Μανώλης Γλέζος

«Μια καινούρια Ελλάδα γεννιέται»
Μερικές ώρες μετά τον ανασχηματισμό της κυ-

βέρνησης, οι ειρηνικοί διαδηλωτές ξαναμαζεύτη-
καν στην πλατεία, στέλνοντας ξανά το μήνυμα ότι 
δεν συμφωνούν με την πολιτική της λιτότητας και 
του μνημονίου, με τον τρόπο που μας έχουν συνη-
θίσει τρεις εβδομάδες τώρα... Οι «Αγανακτισμένοι» 
έκαναν σαφές ότι αν δεν γίνει κάποια δραματική 
αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, εκείνοι θα επιμένουν. 

Την Παρασκευή στις 19:30, οι Αγανακτισμένοι 
πραγματοποίησαν και την εκδήλωση «Ημέρα Λα-
ϊκής Ενημέρωσης και Διαβούλευσης» σχετικά με 
την Άμεση Δημοκρατία και το Σύνταγμα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι: Γιώργος Ανα-
στασόπουλος, Δρ. Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας, ο Μανώλης Γλέζος, εγχείρη-
μα Άμεσης Δημοκρατίας στην Απείρανθο Νάξου, ο Κώστας Δουζίνας, καθηγητής 
πολιτικής Φιλοσοφίας και Θεωρίας Δικαίου, ο Γιώργος Οικονόμου, Δρ. Φιλοσοφίας 
και ο Σταύρος Σταυρίδης, καθηγητής ΕΜΠ. O Μανώλης Γλέζος, μάλιστα, δήλωσε ότι 
στην άμεση δημοκρατία όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, ανήκουν στο λαό και 
ασκούνται από τον λαό, ενώ τόνισε με νόημα ότι «μια καινούρια Ελλάδα γεννιέται, η 
Ελλάδα της άμεσης δημοκρατίας». 

Στην ομιλία του, διάρκειας 15 λεπτών, ο κ. Γλέζος αναφέρθηκε στη βουλευτική 
ασυλία, λέγοντας ότι πλέον, στους καιρούς που ζούμε, το προνόμιο αυτό πρέπει να 
καταργηθεί. 

Τόνισε επίσης, ότι οι εκλογές και η άμεση δημοκρατία δεν συνδέονται, ενώ στο 
τέλος της ομιλίας του υπογράμμισε ότι το αγαθό της Δημοκρατίας ταυτίζεται με την 
ελευθερία.

Συνάντηση Περιφερειάρχη
με τα σώματα ασφαλείας

Τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αι-
γαίου Γιάννη Μαχαιρίδη, επισκέ-
φθηκε τη Σύρο αντιπροσωπεία των 
Ενώσεων Αστυνομικών, Λιμενικών 
και Πυροσβεστών Κυκλάδων. 

Οι εκπρόσωποι των εργαζομέ-
νων στα σώματα ασφαλείας εξέθε-
σαν τα προβλήματα των υπηρεσιών 
που υπηρετούν, με κυρίαρχο τις 
μισθολογικές περικοπές αλλά και 
τις αυξημένες ανάγκες που παρα-
τηρούνται στα νησιά κατά τη θερινή 
περίοδο.

Ο κ. Μαχαιρίδης εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους τονίζοντας 
πως στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα, μαζί με το λαό πλήττονται και τα Σώ-
ματα Ασφαλείας. 

Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι θα εγκρίνει μέσω του Περιφερειακού Συμβου-
λίου κονδύλια για την κάλυψη των καυσίμων κατά την αντιπυρική περίοδο, προκει-
μένου να καλυφθούν οι περιπολίες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στα δάση, 
αλλά και η μεταφορά προσωπικού από νησί σε νησί από το λιμενικό για την αντιμε-
τώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ανακοίνωση βουλευτή Κυκλάδων Π. Ρήγα 

«Συνεχίζω τον αγώνα»
Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω δημόσια 
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργό της χώρας, 
Γιώργο Παπανδρέου, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα, 
με τη συμμετοχή μου μέχρι σήμερα στην Κυβέρνηση, να 
προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό 
τομέα, σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

Για όσο διάστημα κατείχα τη θέση του Υφυπουργού 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, επέ-
δειξα το οφειλόμενο ενδιαφέρον για τις Κυκλάδες, φρο-
ντίζοντας για την ταχύτερη προώθηση των έργων και για 
την επίλυση προβλημάτων, που η αρνητική οικονομική 
συγκυρία προκάλεσε.

Σήμερα, απαλλαγμένος από τα κυβερνητικά καθήκο-
ντα, επανέρχομαι στην κοινοβουλευτική μου δράση με 
τον ίδιο δυναμισμό και αποφασιστικότητα που  το έπραξα από την πρώτη στιγμή που 
οι Κυκλαδίτες με ανέδειξαν με την ψήφο τους, Βουλευτή.

Η περίοδος που βιώνουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την ίδια την εθνική μας 
ύπαρξη. Το μέλλον της χώρας -και επομένως και των νησιών μας- εξαρτάται από-
λυτα από την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα που θα επιδείξουμε όλοι και κυρίως 
όσοι συμμετέχουμε με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσε-
ων. Προσωπικά, δεσμεύομαι να ακολουθήσω το δύσκολο δρόμο της ευθύνης και της 
συνέπειας, κόντρα στη φτηνή δημαγωγία και τον καταστροφικό λαϊκισμό.

Οι Κυκλάδες μπορούν να συνεχίσουν να υπολογίζουν στη δημιουργική μου πα-
ρουσία και δράση. Άλλωστε, οφείλω πολλά στις χιλιάδες των Κυκλαδιτών, που δια-
χρονικά με τιμούν με την ψήφο τους. Για αυτά τα μοναδικά νησιά και για τους υπέρο-
χους κατοίκους τους, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις.
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με το φακό της 

Από τη 
λαμπαδηδρομία
των Special
Olympics σε Πάρο
και Αντίπαρο

Μικρά - μικρά
• Από τις 11 Ιουνίου βρίσκεται στην Πάρο το 

υγειονομικό αεροσκάφος σε πλήρη ετοιμότητα. 
Έχουν επίσης προσληφθεί τέσσερις χειριστές, δύο 
πλήρους απασχόλησης και 2 μερικής απασχόλη-
σης. Αυτό γνωστοποίησε στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, ο Δημοτικός Σύμβουλος και χειριστής του 
αεροσκάφους Ευριπίδης Ακάλεστος. Δυστυ-
χώς όμως, είπε ο κ. Ακάλεστος τα περιστατικά 
φεύγουν ακόμη με τα ψαροκάικα, γιατί υπάρχει 
ένα θέμα που πρέπει να λυθεί, για να πετάξει το 
αεροσκάφος, χωρίς ωστόσο ν’ αναφέρει τι θέμα 
είναι αυτό, για το οποίο θα συναντηθεί με τον Δή-
μαρχο και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Κέ-
ντρου Υγείας Γκαμπριέλ Ανδρόνε. 

• Για αδράνεια της Επιτροπής που συστήθηκε 
για τα ζητήματα Υγείας, έκανε λόγο σύσσωμη η 
αντιπολίτευση και δήλωσε αποδέσμευση από το 
όργανο αυτό, κατηγορώντας παράλληλα και τους 

φορείς υγείας, καθώς και το αρμόδιο υπουργείο 
για την πολιτική τους στα ζητήματα υγείας. 

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης ανέφερε ότι 
στην πρόσκληση της Επιτροπής Υγείας προς 
όλους τους φορείς για προτάσεις, ανταποκρί-
θηκαν μόνο οι Σύλλογοι Γονέων και ο Εμπ/κος 
Σύλλογος. Είπε επίσης, ότι μετά από συνεχείς 
οχλήσεις στο γραφείο του Υπουργού Υγείας, του 
τηλεφώνησε τελικά ο υπουργός Ανδρέας Λο-
βέρδος, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα λυθεί 
σύντομα το ζήτημα του παιδιάτρου και ότι ο ίδιος 
θα έρθει στην Πάρο, ευχόμενος αυτή τη φορά ο 
υπουργός, να τηρήσει την υπόσχεσή του. 

Η απάντηση για τα ζητήματα υγείας δεν μας 
καλύπτει, δήλωσε ο κ. Κώστας Ροκονίδας και 
πρόσθεσε: Τα ζητούμενο για τα θέματα υγείας δεν 
είναι οι επισκέψεις των παραγόντων, αλλά η επί-
λυση των προβλημάτων. 

Δεν μας ενδιαφέρει εάν θα έρθει ο κ. Λοβέρ-
δος, αλλά εάν θα δοθεί λύση στα προβλήματα, 
ανέφερε ο κ. Μανώλης Γλέζος, ενώ για εμπαιγ-
μό από την Κυβέρνηση έκανε λόγο η κ. Γρηγορία 

Πρωτολάτη. 
Όλοι πάντως δήλωσαν ότι στηρίζουν το Δημο-

τικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις που θα λάβει σε 
ότι αφορά την υγεία στο νησί, αλλά αποδεσμεύο-
νται από την Επιτροπή Υγείας, η οποία πλέον, μετά 
την απόφαση αυτή της αντιπολίτευσης, δεν έχει 
λόγο ύπαρξης. 

• Πλήγμα για τον τουρισμό στο νησί μας, χαρα-
κτήρισε την έλλειψη πλοίων προς την Πάρο (δύο 
πλοία δρομολογήθηκαν σε άλλους προορισμούς), 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Ξένος, τονίζο-
ντας ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος το νησί 
στερήθηκε πολλούς επισκέπτες και ζήτησε την 
κινητοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δή-
μαρχος απάντησε ότι έχει επικοινωνήσει σε πρώ-
τη φάση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Blue 
Star κ. Σακέλη και αναμένει απάντηση. 

Ο κ. Ξένος κατήγγειλε επίσης ότι παρά το κλεί-
σιμο της παραλιακής στην Παροικιά, το βράδυ 
κατακλύζεται από μηχανάκια. Να προσθέσουμε 
εδώ, ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι φετινό. Κάθε 

χρόνο επαναλαμβάνεται, έχει καταγγελθεί επανει-
λημμένως, αλλά δεν υπήρξε μέριμνα…

• Η κ. Πρωτολάτη και ο κ. Ροκονίδας έθεσαν 
επίσης το θέμα των έργων στην παραλιακή. Η κ. 
Πρωτολάτη, επισήμανε ότι την περίοδο αυτή που 
γίνονται τα έργα δημιουργούνται πολλά προβλή-
ματα και ρώτησε πότε θα ολοκληρωθούν, ενώ 
ο κ. Ροκονίδας αναρωτήθηκε γιατί ξεκίνησαν μία 
ημέρα πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 
και όχι μετά. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν, ότι 
τα έργα ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου και ξε-
κίνησαν τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί η Τεχνική 
Υπηρεσία έκρινε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρό-
βλημα. Σε ότι αφορά στις αντιδράσεις του κόσμου, 
ο κ. Βλαχογιάννης ανέφερε, ότι το μόνο που τους 
ενοχλεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες που δέχεται 
από πολίτες, είναι η απομάκρυνση των αυτοκινή-
των από το σημείο που εκτελούνται τα έργα και 
από την πλατεία της Μαντώς Μαυρογένους. 


