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Horizon restaurant
Opening 26/12

Παραλία Παροικιάς

Μητροπολίτης Καλλίνικος:
«Το φως της Θείας Γεννήσεως,  

να διαλύσει το σκοτάδι της απελπισίας»
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
κός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
µάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
Market Μηνάς Καλακώνας ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατί-
στα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», Μπαρµπαρί-
γου Ευαγγελία χρωµατοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο 
Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδο-
ση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουµή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
βιβλιοπωλείο Καληµέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, ΑΒ 
SHOP&GO, φούρνος «∆ήµητρα» Π.ΛΙΒΑ∆Ι: καφέ «Σουαρέ» ∆ΡΥΟΣ: Σ/Μ 
Ανουσάκης ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: ψητοπωλείο «Καναδός» ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο 
ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρ-
νος της Αγκαιριάς ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: 
Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 69ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945, Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 283

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος | Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης | Αρχισυνταξία: ∆ηµήτρης Μπελέγρης
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Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
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Με τούτα και με ’κεινα φτάσαμε στο τέλος του 
έτους για όλους όσοι δεν το κατάλαβαν. Τώρα, τι 
δώρα θα φέρει ο Άη Βασίλης, στους τοπικούς πα-
ράγοντες, αυτό, είναι μία άλλη συζήτηση, καθώς 
μπήκαμε και στην προεκλογική περίοδο.

Η Γρηγορία –μέσες άκρες- δήλωσε σε αυτοδιοι-
κητική σελίδα των Αθηνών, ότι θα είναι και πάλι 
υποψήφια. Μεταξύ μας τώρα, από τον Άη Βασίλη, 
η Γρηγορία, θα περιμένει υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους.

Ο Ισιγονώφ από την άλλη, «ανοίγει» την πόρτα 
της ΚΕΠ και σε άλλες δυνάμεις. Μανώλη, τι να σου 
πω; Δεν με πείθει και 
τόσο η πρώτη ανα-
κοίνωση που βγά-
λατε, αλλά κυρίως 
κάπως μπερδεμένο 
βλέπω και το κόλπο 
περί «γνήσιων» αντι-
μνημονιακών δυνά-
μεων. Ο Άη Βασίλης, 
σε σένα, μάλλον δεν 
θα σου φέρει τίποτα 
για την ώρα! Αυτό 
που μπορεί να σου 
κάνει όμως, είναι να 
σου τσουβαλιάσει με-
ρικά «αγκάθια» που 
βρίσκονται στο χώρο 
του (Τ)ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, 
αυτό, θα ήταν καλό 
δώρο για σένα.

Η στήλη μας δέ-
χθηκε, με αφορμή τα 
σχόλιά της την περα-
σμένη εβδομάδα για 
την ΑΕΚ, συνδυασμέ-
νη επίθεση από μο-
νοπρόσωπη δύναμη 
των κιτρινόμαυρων 
της Πάρου. Οι επιθέ-
σεις αποκρούστηκαν 
με επιτυχία, αφού ούτε το τηλέφωνο σηκώναμε, 
αλλά ούτε απαντούσαμε στα μηνύματα. Όλα αυτά 
έγιναν –και είναι καταγεγραμμένα- έπειτα από την 
ήττα του Παναθηναϊκού, από τον Ατρόμητο Αθη-
νών, την περασμένη εβδομάδα. Α! Ο Άη Βασίλης, 
θα φέρει δώρο στον Λ. Κοντό, μία εφημερίδα του 
1994, που είχε πάρει η ΑΕΚ, το τελευταίο πρωτά-
θλημα. Η συγκεκριμένη εφημερίδα φυσικά είναι 
είδος σπάνιο, αφού είναι το μοναδικό κειμήλιο που 
έχουν οι Αεκτζήδες για επίδειξη, εδώ και μία εικο-
σαετία. 

Η προεκλογική περίοδος στην Αντίπαρο, χαρα-
κτηρίζεται από ένα πράγμα και μόνο. Τα ατελείωτα 
αυτογκόλ της αντιπολίτευσης μέσα σε λίγες μέρες. 
Έτσι και συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο θα ακολου-
θήσουν την πορεία της περσινής ΑΕΚ.

Έχω αρχίσει και ερωτεύομαι τη βουλευτή της 
ΝΔ κ. Γεωργία Μαρτίνου! Από ηλικία (μου πέφτει 
λίγο μεγάλη…) 37 είναι, και από πρόσωπο, δεν θα 
το έλεγες και κακό. Το στοματάκι της δεν το πολυ-
ανοίγει στη Βουλή, αλλά θα μου πεις και οι άλλοι 
που μιλούν, τι έχουν να μας πουν;

Από την άλλη, η κ. Μαρτίνου δεν έχει το Look 
της Νεοδημοκράτισας, όπως βλέπετε και στη φω-
τογραφία. Δεν έχει βρε παιδί μου εκείνο το ξανθό-
πλατινέ μαλλί που αρέσει στις Νεοδημοκράτισες 
και το έχουν φετίχ. Ούτε αυτό το στυλ με τα ταγέρ 
και τις ψηλοτάκουνες γόβες (άλλο φετίχ αυτό στις 
γυναίκες της ΝΔ). Να, πώς να σας τω πω, για να 

μην τρομάξατε… Η 
Γεωργία Μαρτίνου 
φέρει στο Look πε-
ρισσότερο (Θεός φυ-
λάξει) σε (Τ)Συριζαία! 
Το είπα, και αμαρτία 
που εξομολογήθηκε 
παύει να υπάρχει!

Ποιο είναι τώρα 
θα μου πείτε το στυλ 
της (Τ)Συριζαίας; Η 
(Τ)Συριζαία ντύνεται 
με ό,τι βρει μπροστά 
της. Βάζει το τζιν που 
της είναι «χουχουλιά-
ρικο», ρίχνει και από 
πάνω μία μπλούζα με 
σχέδια… και τελείω-
σε. Αν θέλει να κάνει 
κάτι πιο θηλυκό, συ-
νήθως, ρίχνει και ένα 
περίεργο κούρεμα. 
Μέχρι εκεί. Ενώ η 
«ορθόδοξη» αριστε-
ρή του ΚΚΕ αρέσκε-
ται στις βαμβακερές 
παντελόνες συνήθως 
και στις ριχτές που-
καμίσες. Μπορεί να 

δείχνει ατημέλητο το ντύσιμό τους, αλλά να είσα-
στε σίγουροι πως οι κυρίες του ΚΚΕ κάνουν πολύ 
ώρα μπροστά στον καθρέφτη για να πετύχουν το 
Look τους.

Επανέρχομαι λοιπόν, στην κ. Μαρτίνου. Η Γε-
ωργία μας λοιπόν που την ερωτεύτηκα όπως σας 
έγραψα και πιο πάνω, παρουσίασε ένα πόθεν έσχες 
στη Βουλή, που για διαβάσει κάποιος τα ακίνητά 
της θέλει ένα μεροκάματο. 35 ολόκληρες σελίδες 
παρακαλώ. Μέσα εκεί ανακάλυψα διαβάζοντας το, 
ότι έχει ακίνητα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και τρία 
μεταξύ αυτών, και στην Πάρο. Ελάτε λοιπόν όλοι οι 
άνδρες στη θέση μου τώρα. Την ερωτεύεσαι ή όχι 
την κ. Γ. Μαρτίνου και ας ντύνεται ατσούμπαλα σαν 
(Τ)Συριζαία!

Η θέση μας φωνίες
του ∆.Μ.Μ.
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Πάμε για τα 70...
Αγαπητοί αναγνώστες,
 Με το σημερινό φύλλο της Φωνής Της Πάρου κλεί-

νουμε την 69ατη χρονιά παρουσίας στην υπηρεσία 
της ενημέρωσης των Παριανών και Αντιπαρίων.

Από το επόμενο φύλλο μπαίνουμε στη χρονιά που 
η ΦτΠ θα γιορτάσει τα 70χρόνια συνεχούς κυκλοφο-
ρίας της. Είχαμε γράψει στο πρώτο φύλλο της επα-
νέκδοσής της, ότι το βάρος της 70αχρονης ιστορίας 
της είναι πολύ μεγάλο. Η ευθύνη για να συνεχίσει η 
εφημερίδα την κυκλοφορία της τιμώντας το όραμα 
του Γαϊτάνου είναι πολύ μεγάλη.

Προσπαθήσαμε να φανούμε αντάξιοι αυτής της 
κληρονομιάς. Εσείς θα κρίνεται αν τα καταφέραμε. 
Εμείς θα προσπαθήσουμε και σε αυτή τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία, η ΦτΠ να συνεχίσει κάθε βδο-
μάδα να είναι μαζί σας και να σας ενημερώνει σωστά, 
έγκυρα και έγκαιρα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά 
μας με γνώμονα την πρόοδο του τόπου και των συ-
μπολιτών μας. Ειδικά αυτή την περίοδο που βρισκό-
μαστε μπροστά στην πιο κρίσιμη ίσως εκλογική δια-
δικασία για την ανάδειξη νέων δημάρχων, η ευθύνη 
μας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο

Θα επιδιώξουμε στο μέτρο του δυνατού να παρου-
σιάσουμε όλες τις απόψεις και τα προγράμματα των 
εκλογικών συνδυασμών έτσι ώστε η επιλογή σας να 
είναι αποτέλεσμα σωστής ενημέρωσης και υπεύθυ-
νης κρίσης.

Σας εύχομαι καλές γιορτές και καλή χρονιά.

Λαουτάρης

Σας ευχόµαστε η νέα χρονιά 

να φέρει υγεία & χαρά!

Πάλι µαζί από τις 17/1,

µε περισσότερες ειδήσεις.



Eye Clinic
ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
∆ρ. Γεώργιος Χρονόπουλος

Το Οφθαλµολογικό Κέντρο Eye Clinic µε έδρα την Αθήνα αποτελεί κέντρο αναφοράς τόσο από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισµού όσο και από πλευράς 
υψηλού επιπέδου ιατρικής περίθαλψης.Σκοπός του κέντρου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας οφθαλµικής φροντίδας σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και η 
εξατοµικευµένη προσέγγιση κάθε ασθενούς, αλλά και της οικογένειάς του σε ένα οργανωµένο και φιλικό περιβάλλον, µε έµφαση στην αρµονική 
συνεργασία των Οφθαλµιάτρων του Κέντρου για τη διάγνωση και θεραπεία και των πιο σύνθετων παθήσεων.  

Πρόκειται για υπερσύγχρονη µονάδα που διαθέτει 
τεχνολογία αιχµής και ειδικά τµήµατα: 

• ∆ιαθλαστικής Χειρουργικής 
 (Laser Μυωπίας-Υπερµετρωπίας-Αστιγµατισµού)

• Καταρράκτη
• Παθήσεων Κερατοειδούς (Κερατόκωνος)
•  Υαλοειδούς-Αµφιβληστροειδούς
• Παθήσεων Ωχράς Κηλίδος
• Γλαυκώµατος
• Ηλεκτροφυσιολογίας
• Παιδοοφθαλµολογίας

 

Οι Νεότερες Εξελίξεις στα Laser και στην Πρόληψη 
Οφθαλµολογικών Παθήσεων από το Eye Clinic

Η διαθλαστική χειρουργική έφερε την επανάσταση στη 
διόρθωση της µυωπίας, της υπερµετρωπίας και του αστιγµατισµού. Σήµερα διανύουµε ήδη την 3η δεκαετία της χρήσης των laser και πραγµατικά 
παρατηρούµε ότι η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι πλέον γεγονός. Με τη χρήση αυτής της αξιοθαύµαστης τεχνολογίας, µπορούµε να εξαλείψουµε οριστικά 
την εξάρτηση από διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής.

 Υπάρχουν τρείς µέθοδοι αποτελεσµατικής διόρθωσης µικρών ή µεγάλων βαθµών µυωπίας, υπερµετρωπίας και αστιγµατισµού: η FEMTO-LASIK, η  
νέας γενιάς µέθοδος, όπου η δηµιουργία του κρηµνού γίνεται µε femtosecond laser, η PRK και η συµβατική LASIK, όπου η δηµιουργία του κρηµνού 
γίνεται µε µηχανικό µικροκερατόµο, αλλά τείνει να εγκαταλειφθεί. Η διαφορά ανάµεσα στην PRK και τη FEMTO-LASIK  έγκειται στο γεγονός ότι στην 
πρώτη η διόρθωση γίνεται στην επιφάνεια του κερατοειδούς, ενώ στη δεύτερη στο εσωτερικό του. Στη µεν PRK έχουµε κάποιες µικροενοχλήσεις τις 2-3 
πρώτες ηµέρες, ενώ στη FEMTO-LASIK οι ενοχλήσεις είναι µηδαµινές και η αποκατάσταση της όρασης του ασθενούς είναι άµεση από την ίδια κιόλας 
ηµέρα. Η 25ετής και πλέον χρήση των laser µας επιτρέπει να λέµε ότι η πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών είναι µηδαµινή. Ακόµα και οι πολύ σπάνιες 
επιπλοκές αντιµετωπίζονται.

εδώ βλέπετε τον κόσµο
µε άλλα µάτια!

O κ. Χρονόπουλος Γεώργιος, Χειρουργός Οφθαλµίατρος και ιδιοκτήτης του Eye 
Clinic, κατά τη διάρκεια διαθλαστικής επέµβασης στο µηχάνηµα FEMTO-LASIK.

Β. Σοφίας 64, Αθήνα 11528, τηλ.: 210 3614700, www.eyeclinic.com.gr, www.facebook.com/eyeclinic

✓  Πρωτοποριακή τεχνολογία     ✓ Γρήγορη και ανώδυνη επέµβαση



4 Τοπικές ειδήσεις

Μουσείο 
Π. Καλλιέρου - Γ. 
Πατέλη

Στις 6 Δεκεμβρίου το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, 
«Success», πραγματοποίησε επίσκεψη στο μουσείο Π. 
Καλλιέρου-Γ. Πατέλη, που βρίσκεται στην Παλαιά Αγο-
ρά. 

Η επίσκεψη διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων μας για την βιωματική εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν 
και εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυο αυτές 
σπουδαίες προσωπικότητες-ένα πρωτοπόρο δάσκαλο 
και έναν χαρισματικό ιατρό-που αποτελούν αναπόσπα-
στο «κομμάτι» της νεότερης ιστορίας της Πάρου. Σ’ αυτό 
το σημείο, οφείλουμε να συγχαρούμε όλους εκείνους 
τους φορείς και τα πρόσωπα που συνεργάστηκαν ώστε 
ο Δημοτικός Χώρος Τεχνών (πρώην κτίριο Δημητρα-
κόπουλου), που στεγάζει το μουσείο, να μετατραπεί σε 
πραγματική εστία πολιτισμού.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο την κ. Κα-
τερίνα Πατέλη, κόρη του αείμνηστου Ιατρού Γεωργίου 
Πατέλη, η οποία μας τίμησε με την παρουσία της όσο 
και την κ. Κατερίνα Αρμπελιά για την φιλοξενία και την 
πολύτιμη βοήθεια της.

Με εκτίμηση,
Η ∆ιεύθυνση

Μαργαρίτα Αργουδέλη

Οδική ασφάλεια
Η Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων, με αφορμή την 

επικειμένη εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει και πάλι 
σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού 
δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. 
Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες: 

- Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχη-
μα τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του 
οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες. 

- Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και 
να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας. 

- Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορ-
φώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων. 

- Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τη-
λέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή 
τους. 

- Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφό-
σον πρόκειται να οδηγήσουν. 

- Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο 
όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων. 

- Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, 
όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες. 

- Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου 
υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός 
κ.λπ.). 

- Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες 
και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους. 

- Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες 
και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το 
οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνό-
τητα και περίσκεψη. 

Έκθεση Βρυξελλών
Με επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε η συμμετοχή της 
Πάρου στη διεθνή έκθεση 
τουρισμού «ΒΤΕxpo», στις 
Βρυξέλλες, στις 11 και 12 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαί-
σιο των ενεργειών του Δή-
μου Πάρου για την προβο-
λή του νησιού. 

Κατά την διάρκεια της έκ-
θεσης πραγματοποιήθηκαν 
πάνω από 20 προγραμμα-
τισμένες συναντήσεις με 
επαγγελματίες, των οποί-
ων, τα στοιχεία ήδη έχουν 
σταλεί στους επαγγελματίες 
του νησιού για αξιοποίηση. 

Επίσης, στις 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία παρουσίαση του νησιού σε επαγγελματίες του τουρισμού 
(πράκτορες και πωλητές ταξιδιών) και δημοσιογράφους, σε 
αίθουσα στο κέντρο των Βρυξελλών από την εκπρόσωπο 
του Δήμου Πάρου κ. Στέλλα Φυρογένη. Σημειώνουμε ότι η 
Πάρος ήταν το μοναδικό νησί των Κυκλάδων που συμμετεί-
χε στην δράση αυτή.

Τέλος, σε ανακοίνωσή της η τουριστική επιτροπή του νη-
σιού μας σημειώνει: «[…] O ∆ήµος Πάρου και η Επιτροπή 
Τουριστικής Προβολής, θα συνεχίσει δυναµικά την προβολή 
του νησιού εντός και εκτός Ελλάδας, µε πρωτότυπες ενέρ-
γειες, ενδυναµώνοντας τις εκθεσιακές παρουσίες,  µε στόχο 
την καλύτερη, δυνατή προβολή του νησιού, και των προϊ-
όντων του έτσι ώστε να κερδίσει την θέση που αξίζει στον 
παγκόσµιο τουριστικό χάρτη».

Νέο ∆Σ στις γυ-
ναίκες Νάουσας

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 συγκροτήθηκε σε 
σώμα το νέο Δ.Σ. του συλλόγου γυναικών Νάου-
σας, που προέκυψε από τις εκλογές της 1ης Δεκεμ-
βρίου. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:

Πρόεδρος: Ελευθερία Μπαρμπαρίγου
Αντιπρόεδρος: Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη
Γραμματέας: Ζαμπία Κωβαίου
Ταμίας: Μαργαρίτα Σπύρου
Μέλη: Ευανθία Βεντουρή, Ευαγγελία Ζουμή, Αν-

θούλα Θεοδωράκου.
Αναπληρωματικά μέλη: Δέσποινα Λαμπρινά-

κου, Μαρία Μπαφίτη.
Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Συλλόγων 

Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων»: Μαρία 
Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη, Ανθούλα Θεοδωράκου.

Άλλες εκδηλώσεις
Ο σύλλογος στις 21 και 22/12 από τις 10 το πρωί 

έως τις 10 το βράδυ, θα πραγματοποιήσει παζάρι 
στην αίθουσα τέχνης Αγ. Αθανασίου Νάουσας. Κατά 
τη διάρκεια του παζαριού θα υπάρχουν πολλά θεα-
τρικά και μουσικά δρώμενα, καθώς και εκδηλώσεις 
για παιδιά.

Τέλος, ο σύλλογος γυναικών στις 6 Ιανουαρίου 
2014, στις 18:00 στην αίθουσα του «Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕ-
ΑΣ», θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του μαζί με 
τη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας και την Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης-Παράρτημα Κυκλάδων.

Κοινωνική
προστασία

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, ο 
προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστα-
σίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης». Ο προϋπολογισμός 
ανέρχεται περίπου στα 330.000 ευρώ, ενώ αναμένονται 
και άλλες 65.000 ευρώ, από προγράμματα που συμμε-
τέχει ο συγκεκριμένος φορέας.

Κύριο χαρακτηριστικό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προ-
στασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, είναι η βοήθεια 
που παρέχει σε πολλούς συμπολίτες μας.

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ, κ. Μ. Τριβυζά, ανέλυσε στο 
δημοτικό συμβούλιο τις δράσεις που παρέχει ο φορέας 
στις τέσσερις διοικητικές του ενότητες και συνοπτικά 
είναι:

1. Προσχολική αγωγή και φροντίδα. Παιδικοί 
σταθμοί, Παροικιάς (50 νήπια) Νάουσας (50 νήπια). 
Σύμφωνα με την κ. Τριβυζά: «[…] Στόχος γι’ αυτή τη 
δοµή είναι η δηµιουργική απασχόληση και η ασφαλής 
παραµονή των νηπίων, η παροχή προσχολικής αγωγής 
µε επιστηµονικά δεδοµένα, µε σεβασµό στα δικαιώµατα 
του παιδιού και οµαλή µετάβαση από το οικογενειακό 
στο σχολικό περιβάλλον-κοινωνικοποίηση, ολόπλευρη 
νοητική, σωµατική και συναισθηµατική ανάπτυξή τους, 
εξυπηρέτηση εργαζοµένων γονέων και κοινωνικά ευ-
παθών οικογενειών». Σημειώνουμε ότι για την επίτευ-
ξη των παραπάνω υπάρχει συνεργασία με την εταιρία 
«Ανάπλασις», ενώ από το πρόγραμμα του ιδρύματος 
Νιάρχος 2013-2014, μπήκαν και άλλα νήπια στους 
σταθμούς.

2. Κοινωνική Προστασία-Πρόνοια Γ’ ηλικίας: 
1.000 εγγεγραμμένα μέλη στα τρία ΚΑΠΗ Παροικίας, 
Μάρπησσας-Αρχιλόχου, Αλυκής-Αγκαιριάς. Στόχος γι’ 
αυτή τη δομή είναι η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογι-
κών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων 
ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά 
μέλη στην κοινωνία. Ακόμα, υλοποιούνται εκδρομές, 
περίπατοι, κοινά γεύματα, προγράμματα μαζικού αθλη-
τισμού και εκδηλώσεις. Τέλος, πραγματοποιούνται με-
τρήσεις αρτηριακής πίεσης και σακχάρου περίπου 1.300 

το έτος, ενώ λειτουργούν ομάδες αλληλοβοήθειας στις 
οποίες συμμετέχουν 100 άτομα ετησίως. 

3. Τοπικό δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στό-
χος της δομής είναι η προστασία, πρόνοια και αλληλεγ-
γύη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Πάρου, 
ανεξάρτητα φυλετικών ή θρησκευτικών διακρίσεων. Για 
την επίτευξη των στόχων υπάρχει συνεργασία με όλους 
τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της αλληλεγγύης και αναζητούνται προγράμματα 
και πόροι εκτός νησιού. Ακόμα, υπάρχει ενίσχυση στα 
συσσίτια του Ιερού Προσκυνήματος με 10000 ευρώ, 
από το Δήμο. Ο αριθμός των ατόμων που σιτίζονται 
ανήλθε φέτος στα 65 άτομα από 45 που ήταν πέρσι. 
Επίσης, διανέμονται δωρεάν τρόφιμα σε 74 οικογένει-
ες, ενώ σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Παροναξίας 
υπάρχει συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών μέσω του οποίου λαμβάνουν τρόφιμα 
κάθε μήνα συμπολίτες μας.

4. ∆ιοικητικές-διαχειριστικές εργασίες. Στόχος 
είναι η εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ.-Κ.Π.Π.Δ. και 
για το σκοπό αυτό ο Δήμος ανέθεσε τις οικονομικές 
αρμοδιότητες στην υπάλληλο του κλάδου διοικητικού-
λογιστικού, κ. Καλλιόπη Σιφναίου. Σύμφωνα με την κ. 
Τριβυζά: «[…] προσδοκούµε ότι µέσω της κοινωφελούς 
εργασίας 5µηνης διάρκειας θα έχουµε δύο ακόµη νη-
πιαγωγούς, και µία κοινωνική λειτουργό ειδικότητας 
απαραίτητη για τη λειτουργία όλων των δοµών του Ν.Π. 
Το κενό που αφήνει η συνταξιοδότηση της ∆/ντριας του 
Παιδικού Σταθµού Νάουσας Στεφανίας Κορτιάνου-Χα-
τζοπούλου, είναι µεγάλο».

Επίσης, η κ. Μ. Τριβυζά είπε: «[…] Για τη δηµιουργία 
κοινωνικού φαρµακείου συνεργαζόµαστε µε τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών, µε τους Γιατρούς του Κόσµου και την 
UNESCO, Πειραιώς και Νήσων και πιστεύουµε ότι θα εί-
µαστε σε θέση να το λειτουργήσουµε το αµέσως επόµε-
νο διάστηµα. Για τη δηµιουργία του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου συνεργαζόµαστε µε την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
και ελπίζουµε πολύ σύντοµα να έχουµε καλές ειδήσεις».

Τέλος, προ ημερών σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ», εντάχθηκαν 10 οικογένειες οικονομικά αδύ-
ναμες σε πρόγραμμα και θα λάβουν από τα 2 σούπερ 
μάρκετ «ΑΒ» ένα καλάθι με τρόφιμα, η κάθε μία, για 
το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ενώ έγινε η διανομή της 
δεύτερης δόσης τροφίμων (κεφαλογραβιέρα), του προ-
γράμματος της Ε.Ε. «Δωρεάν διανομή τροφίμων 2013».

Έκθεση Βρυξελλών

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013
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Αυτές τις γιορτές χαρίστε πρωτότυπα δώρα από το                    .

Μεγάλη γκάµα δωροπροτάσεων, για όλες τις ηλικίες, θα βρείτε
στο νέο µας χώρο, στον Περιφερειακό Παροικιάς (πρώην escape).

Σας ευχόµαστε Καλές Γιορτές!

Αυτές τις γιορτές χαρίστε πρωτότυπα δώρα από το                    .Αυτές τις γιορτές χαρίστε πρωτότυπα δώρα από το                    .

Μεγάλη γκάµα δωροπροτάσεων, για όλες τις ηλικίες, θα βρείτεΜεγάλη γκάµα δωροπροτάσεων, για όλες τις ηλικίες, θα βρείτεΜεγάλη γκάµα δωροπροτάσεων, για όλες τις ηλικίες, θα βρείτε
Περιφερειακός Παροικίας  τ: 22840 24340 w: www.telecomsystems.gr

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι µας εµπιστεύθηκαν τη χρονιά που φεύγει.
Για το 2014 ευχόµαστε από καρδιάς να είναι µια ευτυχισµένη

& δηµιουργική χρονιά για όλο τον κόσµο.
 

Καλές Γιορτές!
Γ. Θαλασσοχωρίτης & το προσωπικό της TELECOM SYSTEMS

t e l e c o m  s y s t e m s
ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ

Ο αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος, παραχώρησε στην εφημερίδα μας συνέντευ-
ξη σχετικά με τις δημοτικές εκλογές, την υποψηφιότητά του και τις απόψεις του για 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Η συνέντευξη Κωβαίου έχει ως εξής:

Θέμα των ημερών είναι οι συζητήσεις γύρω από τις ερχόμενες δημοτικές 
εκλογές και οι πιθανές υποψηφιότητες. Ήδη έχει ανακοινωθεί σχεδόν επί-
σημα η πρώτη, αυτή της κ. Γρ. Πρωτολάτη. Στις συζητήσεις ακούγεται και το 
δικό σας όνομα. Τελικά θα είσαστε υποψήφιος;

Μ. Κωβαίος: «Θα ήταν λάθος να ανοίξουμε την προεκλογική περίοδο από τώρα. 
Μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος μόνο ζημιά θα έκανε στο νησί μας. Πρέπει 
να σεβαστούμε τον πολίτη και τα προβλήματά του. Ούτε η «ονοματολογία» έχει να 
προσφέρει κάτι στα καθημερινά προβλήματα του δημότη μας. Θα παλέψω με όλες 
μου τις δυνάμεις ώστε σ’ αυτές τις εκλογές να αναμετρηθούν ιδέες και προτάσεις για 
τη Πάρο. Θέλουμε ουσία στον προεκλογικό διάλογο! Η επόμενη εξαετία 2014-2020 
θα είναι πολύ κρίσιμη για το νησί μας. Οι εκλογές μπορούν να μας βγάλουν δυνατούς. 
Με νέες ιδέες με συγκροτημένες προτάσεις και σχέδιο η Πάρος δεν πρέπει να χάσει 
το τρένο. 

Και γι’ αυτό είναι επίσης κρίσιμο, ως αυτοδιοικητικά στελέχη, να κρατήσουμε την 
ανεξαρτησία μας από τα κόμματα και χρίσματα, πέρα από τις όποιες ιδεολογικές και 
κομματικές αναφορές έχει ο καθένας μας! Σε ό,τι αφορά το νησί μας πρέπει να διεκ-
δικήσουμε με κάθε προσπάθεια και απέναντι σε όποιον βρίσκεται στην κυβέρνηση!».

Αναφέρεστε συχνά στο ότι η 6ετία 2014-2020 θα είναι καθοριστική για την 

ανάπτυξη του νησιού. Τι ακριβώς εννοείτε;
Μ. Κωβαίος: «Η εξαετία 2014-2020 θα είναι κρίσιμη για το νησί μας. Θα έχουμε 

ένα νέο αεροδρόμιο, θα διεκδικήσουμε ένα νέο εμπορικό λιμάνι. Πρέπει να αξιο-
ποιήσουμε αυτές τις υποδομές για να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο τουρισμού 
και ένα υγειές μοντέλο της τοπικής μας οικονομίας. Στόχος είναι ένας πραγματικά 
εξάμηνος τουρισμός, με υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν, ανάλογο επιτέλους του 
πολύ όμορφου περιβάλλοντος, της ιστορίας, του πολιτισμού, της εξαιρετικής γεω-
γραφίας που αναμφισβήτητα διαθέτει το νησί μας! Το πιο βασικό όμως από όλα είναι 
να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό για να αναπτύξουμε την τοπική μας παραγωγή, τις 
δικές μας παραγωγικές δυνατότητες. Και να βγούμε μπροστά στις νέες τεχνολογίες, 
στον πολιτισμό, την εκπαίδευση. Και έτσι, να δώσουμε ζωή στο νησί μας 12 μήνες το 
χρόνο! Ας γίνουμε παράδειγμα και για τα άλλα νησιά! Πρέπει να πάψουμε να κοιτάμε 
πρώτα τα νούμερα, πρέπει να κοιτάμε τους ανθρώπους».

Κύριε Κωβαίο, είστε αντιδήμαρχος σε μια δύσκολη πολιτική και οικονομική 
συγκυρία. Είσαστε προετοιμασμένος για την συνέχεια ίσως και σε δυσμενέ-
στερες συνθήκες;

Μ. Κωβαίος: «Η παράταξή μας διαχειρίστηκε τη χειρότερη κατάσταση των τε-
λευταίων 50 χρόνων. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε και σταθήκαμε όρθιοι. Και είμα-
στε περήφανοι για αυτό! Τώρα, πλέον, κοιτάζουμε την επόμενη μέρα. Σε σχέση με 
το αεροδρόμιο η Τεχνική μας Υπηρεσία είναι έτοιμη να παρέχει όλη την απαραίτητη 
υποστήριξη για τη κάθε ανάγκη που θα δημιουργηθεί όταν θα ξεκινήσει να λειτουρ-
γεί. Οδικές προσβάσεις, αναπλάσεις, μεταφορές. Θα είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε 
την καλύτερη εικόνα του νησιού μας, όταν θα προσγειωθεί ο πρώτος επισκέπτης. Και 
ξεκινάμε τη μεγάλη συζήτηση για το πώς το νέο αεροδρόμιο θα αλλάξει το τουριστι-
κό μας μοντέλο Πιστεύω απόλυτα, ότι δεν θα είναι μόνο τα μεγάλα έργα αυτά, που 
θα κάνουν τη διαφορά στη Πάρο. Εκτεταμένες επιδιορθώσεις δημοτικών-αγροτικών 
δρόμων, συνεχείς αναπλάσεις και επεμβάσεις σε δημόσιους χώρους σε όλο το νησί, 
επισκευές σε σχολικά και δημόσια κτίρια. Γενικά δώσαμε έμφαση στα προβλήματα 
της καθημερινότητας των πολιτών σεβόμενοι και το τελευταίο ευρώ που μας δίνουν.

Οι άνθρωποι μετράνε. Γι’ αυτό όσο καλύτερα εκπαιδευμένοι είναι, όσο πλουσιότερη 
είναι η γνώση, τόσο πιο καλά θα μπορέσουν να διαχειριστούν τις καινούργιες, κα-
θώς και τις παλιές υποδομές μέχρι ώσπου και αυτές αντικατασταθούν. Πιστεύω στη 
παιδεία και στον πολιτισμό! Ειδικά για την Ελλάδα και πιο ειδικά για τη Πάρο. Γι’ αυτό 
διοργανώνουμε αυτά τα σεμινάρια προς γονείς και παιδιά ως ένα πρώτο βήμα. Και 
θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλουν σε αυτά.

Γι’ αυτό και στο σχέδιο Πάρος 14-20 θα επιμένω να δώσουμε έμφαση στην εκ-
παίδευση και στις νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα για τους νέους μας. Να στηρίξουμε τη 
Νέα Επιχειρηματικότητα, την προώθηση του πολιτισμού και της γνώσης μέσω του 
διαδικτύου. Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες είναι το παράθυρό μας προς τον έξω 
κόσμο. Προσέχοντας πάντα και τους κινδύνους που αυτό κρύβει».

Πρόσφατα ξεκινήσατε ένα πρόγραμμα συντήρησης και ανάδειξης των δη-
μοτικών πηγαδιών στο νησί. Γιατί το κάνατε;

Μ. Κωβαίος: «Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα προς τους παριανούς, ιδιαίτερα 
τους νέους μας ότι δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε τη σχέση μας με την Γη μας και τους 
φυσικούς πλουτοπαραγωγικούς μας πόρους. Αυτό, είναι και ένα μήνυμα που πρέπει 
να λάβουμε από την κρίση. Ο τουρισμός δεν πρέπει να καταστρέψει τη γεωργία, την 
κτηνοτροφία. Αντίθετα, πρέπει να τα ενισχύσει, μέσα σ’ ένα πλαίσιο σεβασμού του 
περιβάλλοντος μας. Οι αναπλάσεις στα παλαιά πηγάδια αποτελούν ένα σύμβολο -αν 
θέλετε- για την στροφή στο νέο παραγωγικό μοντέλο για το νησί μας.

κ. αντιδήμαρχε, θέλω να επιστρέψω σε όσα αναφέρετε για την 6ετία 2014-
2020. Λέτε ότι χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στις νέες τεχνολογίες κλπ. 
Πώς; Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις;

Μ. Κωβαίος: «Οι προτάσεις μας είναι πολλές και άμεσα εφαρμόσιμες, καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα αναγκών των συμπολιτών μας και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλή-
σουμε αναλυτικότερα».

Μάρκος Κωβαίος:
«Θα παλέψω
με όλες μου τις δυνάμεις»
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Εκτός Συντονιστι-
κού οι έμποροι

Με ανακοίνωσή 
του ο εμποροεπαγ-
γελματικός σύλλο-
γος Πάρου-Αντι-
πάρου, την Τρίτη 17 
Δεκεμβρίου, δημο-
σιοποίησε την από-
φασή του να απέχει 
στη συνέχεια από 
τη γραμματεία του 
Συντονιστικού Φο-
ρέων για τα θέματα 
υγείας.

Η ανακοίνωση 
των εμπόρων έχει 
ως εξής:

«Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου Πάρου- 
Αντιπάρου, σχετικά µε το τρίτο θέµα: «Συζήτηση επί των 
προτάσεων του σώµατος της έκτακτης Γενικής Συνέλευ-
σης που αφορούν το δηµοψήφισµα που θα πραγµατο-
ποιήσει το συντονιστικό υγείας», αποφασίστηκε ότι:

1) Ο Εµποροεπαγγελµατικός Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου αποσύρει τον εκπρόσωπο του από την 
5µελή γραµµατεία του συντονιστικού

2) ∆ε συµµετέχει στο εξής και µέχρι την διεξα-
γωγή των δηµοτικών εκλογών στο συντονιστικό, 
αλλά επιτρέπει την παρουσία µελών του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου

3) Συνεχίζει να ενεργεί µε τους ίδιους ρυθµούς 
για την επίλυση των προβληµάτων του χώρου της  
υγείας στα νησιά µας, όπως κάνει παράλληλα για τα 
ζητήµατα της υπερφορολόγησης, του ΟΑΕΕ και των 
ανασφάλιστων, της οικονοµικής «τροµοκρατίας», 
του ακτοπλοϊκού κ.α.

Στην απόφασή µας αυτή, µας οδήγησε ο µη σεβασµός 
(από µέλη του συντονιστικού) της απόφασης της Έκτα-
κτης Γενικής Συνέλευσης του Εµποροεπαγγελµατικού 
Συλλόγου Πάρου- Αντιπάρου, που πραγµατοποιήθηκε  
27/11/12 την οποία αυτούσια σας γνωστοποιήσαµε, η 
συµµετοχή λιγότερων φορέων στο συντονιστικό, η  κοµ-
µατικοποίηση του οργάνου, καθώς και η µέσω αυτού 
προβολή ορισµένων προσώπων, εν όψει των επερχό-
µενων δηµοτικών εκλογών, που το εκτρέπουν από τους 
αρχικούς του σκοπούς, όπως και η µονοµερής τοποθέ-
τηση ορισµένων κατά του εµπορικού κόσµου.

Συµφωνούµε µε την διενέργεια δηµοψηφίσµατος, 
αλλά όχι µε το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο. Έχουµε 
ήδη καταθέσει σχετικές προτάσεις γι αυτό.

Με την ευκαιρία τονίζουµε για άλλη µια φορά ότι 
οι έµποροι δεν µπορούν να λειτουργήσουν µε την 
λογική του «µαντριού».

Επιτέλους πρέπει να σκύψουµε πάνω στα πολλά 
προβλήµατα του τόπου µας µε συνέπεια και ανιδι-
οτέλεια».

Η ΚΕΠ για το 
κλειστό Μάρπησσας

Σχετικά με την κατασκευή του νέου κλειστού γυμνα-
στηρίου στη Μάρπησσα, που παρουσίασε αναλυτικά 
στο προηγούμενο φύλλο η εφημερίδας μας, η Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών Πάρου, δημοσιοποίησε την παρακά-
τω ανακοίνωση:

«Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Και Αθλητικών 
Εκδηλώσεων στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αρχιλόχου-
Μάρπησσας»

Μερικά Σχόλια για την Αποκατάσταση της Αλή-
θειας ….

Γι’ αυτούς που θέλουν να το καπηλευτούν.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑΤΙ, ΠΡΩΤΑ 

ΑΠ’ ΟΛΑ, Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΕΙΧΕ 
ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.

Η προσπάθεια για την κατασκευή του Κλειστού 
Γυµναστηρίου στη Μάρπησσα έχει ξεκινήσει εδώ 
και πολλά χρόνια. Επειδή κάποιοι προσπαθούν να 
καπηλευτούν την υπόθεση, είναι αναγκαίο να ξεκα-
θαρίσουµε τα πράγµατα για να τα ξαναθυµηθούν οι 
παλιοί και να τα µάθουν οι νεώτεροι.

- Πριν από τον «Καποδίστρια» και τον «Καλλικρά-
τη» η τότε Κοινότητα Μάρπησσας, µετά από γραφειο-
κρατικές και δικαστικές διαδικασίες που κράτησαν πάνω 
από δύο χρόνια, κατάφερε να αλλάξει τους σκοπούς του 
Κληροδοτήµατος Κουτρέλη, καθώς είχε ήδη κατασκευ-
αστεί το νέο ∆ηµοτικό Σχολείο Αρχιλόχου-Μάρπησσας. 
Νέος σκοπός καθορίστηκε η Ανέγερση Αίθουσας 
Πολλαπλών Χρήσεων-Κλειστό Γυµναστήριο στο 
χώρο του νέου σχολείου. Ξεκινώντας από τα χρήµα-
τα του Κληροδοτήµατος, το έργο µπήκε και στο Τεχνικό 
πρόγραµµα  της Κοινότητας Μάρπησσας και ξεκίνησαν 
οι συζητήσεις για τις µελέτες  και την εξεύρεση συµπλη-
ρωµατικών Χρηµατοδοτήσεων. ∆υστυχώς προέκυψε ο 
«Καποδίστριας» και µε την κατάργηση της Κοινότητας 
Μάρπησσας η διαδικασία σταµάτησε. 

- Τα πρώτα χρόνια του Ενιαίου ∆ήµου το έργο έµεινε 
στις καλένδες, µιας και ο ∆ήµος προσπαθούσε να σταθεί 
στα πόδια του… Τότε επιλέχθηκε η λύση της εµπλοκής 
στο θέµα του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). Εµ-
φανίστηκαν τότε και οι έτοιµες µελέτες του ΟΣΚ για τα 
Γυµναστήρια µε στόχο να συντοµευθούν οι διαδικασίες 
και να χρηµατοδοτηθεί το έργο. Η Λύση ΟΣΚ όµως δεν 
περπάτησε, καθώς µπήκε και το θέµα της θέσης του. 
Παροικία αντί για Μάρπησσα. 

- Ακολούθησε η ανάµιξη στο έργο, του Επαρχείου Πά-
ρου που ανέθεσε στη Τεχνική του Υπηρεσία τη σύντα-
ξη των σχετικών µελετών. Οι µηχανικοί του Επαρχείου 
συνέταξαν τις βασικές τεχνικές µελέτες µε την αρωγή 
και ιδιωτών Παριανών Μηχανικών, (δεν αναφέρουµε τα 
ονόµατα τους γιατί δεν ξέρουµε αν θέλουν να δηµοσι-
οποιηθούν) ώστε να εκδοθεί η οικοδοµική άδεια  από 
την Πολεοδοµία Νάξου... Ήρθε όµως ο «Καλλικράτης» 
µε τη κατάργηση του Επαρχείου, που προκάλεσε νέα 
εµπλοκή στο έργο. 

- Όλη αυτή τη περίοδο η Τοπική Κοινωνία προσπα-

θούσε να φέρνει το θέµα στην επικαιρότητα. Συναντούσε 
όµως την αδιαφορία ή/και την εχθρότητα της ∆ηµοτικής 
Αρχής. Θυµίζουµε την αποτυχηµένη προσπάθεια, από 
εκλεγµένα µέλη της τότε Πλειοψηφίας, να αλλάξουν το 
σκοπό του Κληροδοτήµατος, που εγκαταλείφθηκε µετά 
την δυναµική αντίδραση των τοπικών συλλόγων της 
Μάρπησσας και του Αρχιλόχου. Θυµίζουµε τη δηµόσια 
δήλωση του ∆ήµαρχου Γιάννη Ραγκούση στο ΚΑΠΗ της 
Μάρπησσας, ότι: Το Γυµναστήριο της Μάρπησσας δεν θα 
γίνει αν πρώτα δεν γίνει αυτό της Παροικίας.   

- Φτάνουµε και στο σήµερα. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του 
∆ήµου (και πάλι µε την συνδροµή ιδιωτών µηχανικών), 
ολοκλήρωσαν τις µελέτες, πέρασαν τις µελέτες από το 
ΣΧΟΠ Νάξου και εξέδωσαν την Οικοδοµική Άδεια και 
αργότερα την Αναθεώρηση της. Το έργο προτάθηκε για 
ένταξη στο ΕΣΠΑ, που δεν επιτεύχθηκε, παρ’ όλο που 
ήταν πλήρες και «ώριµο». Πέρυσι µετά από πιέσεις και 
πάλι των Συλλόγων, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε 
να κάνει τη Γεωτεχνική Μελέτη, που υπήρχε σαν µόνη 
εκκρεµότητα, και µετά να ξεκινήσει µε τα χρήµατα του 
Κληροδοτήµατος τις Χωµατουργικές εργασίες και τη 
Θεµελίωση. Και πάλι όµως το θέµα πήγε στις καλένδες. 
Ήρθε όµως από την ΚΕ∆Ε η ενηµέρωση ότι, η διαχει-
ριστική αρχή του ΕΣΠΑ  προκήρυξε νέες εντάξεις από 
τα χρηµατοδοτικά υπόλοιπα. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του 
∆ήµου κινήθηκαν συντονισµένα  και έτσι κατάφεραν, το 
µέχρι πριν λίγο καιρό, ακατόρθωτο. Το έργο εντάχθηκε 
και µπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

- ∆εν προσπαθούµε να απαξιώσουµε και να µει-
ώσουµε το ρόλο της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής 
στην επιτυχία της ένταξης του Κλειστού Γυµναστη-
ρίου στο ΕΣΠΑ. Θεωρούµε όµως ότι η τακτική της θρι-
αµβολογίας της Ενότητας για το Μέλλον είναι παλαιοκοµ-
µατικής κοπής και ξεπερασµένης νοοτροπίας. Λες και η 
διαδικασία της ένταξης άρχισε χτες και την ολοκλήρωσε 
ο ∆ήµαρχος σήµερα. Λες και κανένας άλλος δεν πασχίζει 
εδώ και χρόνια για το σκοπό αυτό. Λες και το έργο δεν 
έπρεπε να έχει γίνει και να έχει παραδοθεί στη νεολαία 
του νησιού εδώ και χρόνια. Λες και η Ιστορία της Αυτο-
διοίκησης στη Πάρο αρχίζει από τότε που εµφανίστηκε η 
Παράταξη τους. Λες και πριν υπήρχε µόνο το Χάος και το 
Τίποτα. Λες και ο πρώην Αρχηγός τους δεν προσπάθησε 
συνειδητά να αποτρέψει την πραγµατοποίηση του Κλει-
στού στη Μάρπησσα.

- Στοιχειώδης δεοντολογική αντιµετώπιση της 
όλης προσπάθειας, θα απαιτούσε τουλάχιστον µια  
αναφορά (έστω και χωρίς ονόµατα) σε όλους αυ-
τούς τους συντελεστές, που εδώ και χρόνια αγωνί-
στηκαν για το έργο. Ο µηδενισµός του Παρελθόντος 
δείχνει αδυναµία και φόβο, και προσφέρει µόνο κα-
κές υπηρεσίες στο τόπο µας.

- Ας µη µας προκαλέσουν αµφισβητώντας τα γραφό-
µενα µας, γιατί θα µας αναγκάσουν να ξαναµιλήσουµε µε 
ονόµατα και ηµεροµηνίες, που θα τους χαλάσουν τελεί-
ως την προεκλογική εκµετάλλευση που απ’ ότι φαίνεται 
συνειδητά προωθούν».

Νέο ∆Σ στον «Υρία»
Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στην κατάμεστη αίθουσα 

του κοινοτικού μεγάρου Λευκών, πραγματοποιήθηκε 
η ετήσια γενική συνέλευση του πολιτιστικού συλλόγου 
ΜΕΕΑΣ «Υρία»  Λευκών, έγινε αναφορά για τα πεπραγ-
μένα του έτους που μας πέρασε, οικονομικός απολογι-
σμός και εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Για το νέο Δ.Σ. έβαλαν 10 υποψήφια μέλη (εξελέγησαν 
οι επτά πρώτοι σε σταυρούς) ενώ για την εξελεγκτική 
επιτροπή έβαλαν τρία μέλη (εξελέγησαν και τα τρία). 
Ψήφισαν 108 (έγκυρα 106 – άκυρα 2).

Ακολουθούν τα αποτελέσματα (η σειρά είναι με τους 
ψήφους που συγκέντρωσαν τα υποψήφια μέλη):

Για το νέο Δ.Σ.: 
1. Κοντός Ιωάννης του Γεωργίου: 96
2. Κρητικού Παρασκευή του Ευστρατίου: 82

3. Ρήγας Θεόδωρος του Ελευθερίου: 77
4. Κονταράτος Ιωάννης του Ανδρέα: 73
5. Μπαρμπαρή Αικατερίνη του Παναγιώτη: 68
6. Παναρίτης Βασίλειος του Ιωάννη: 65
7. Αλεξοπούλου Αφροδίτη του Κωνσταντίνου: 56 
8. Θεοδωροπούλου Μαρουσώ του Ιωάννη: 50
9. Ρούσσος Χαράλαμπος του Στεφάνου: 36
10. Ραγκούσης Νικόλαος του Ιωάννη: 15
Οι επτά πρώτοι σε ψήφους εκλέγονται στο νέο Διοι-

κητικό Συμβούλιο του συλλόγου που θα συνεδριάσει τις 
προσεχείς ημέρες για να συγκροτηθεί σε σώμα.

Για την εξελεγκτική επιτροπή: 
1. Παντελαίου Μαρία του Κωνσταντίνου: 68
2. Χανιώτη Άννα του Λουκά: 68
3. Χανιώτη Νικολέτα συζ. Αναστασίου: 64
Εκλέγονται και οι τρεις.
Το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτι-

στικού Συλλόγου Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΥΡΙΑ Λευκών Πάρου, που 

αναδείχθηκε έπειτα από τις εκλογές που διεξήχθησαν 
την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 στο Κοινοτικό Μέγα-
ρο Λευκών, συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013, 
το απόγευμα.

Πρόεδρος του ΥΡΙΑ θα είναι για επόμενα δυο χρόνια 
και πάλι ο Γιάννης Κοντός που στις εκλογές της περα-
σμένης Κυριακής έλαβε και τις περισσότερες ψήφους 
(96).

Αναλυτικά η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Μ.Ε.Ε.Α.Σ. 
ΥΡΙΑ Λευκών Πάρου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κοντός Ιωάννης του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος: Κονταράτος Ιωάννης του Ανδρέα
Γραμματέας: Κρητικού Παρασκευή του Ευστρατίου
Ταμίας: Μπαρμπαρή Αικατερίνη του Παναγιώτη
Μέλη: Ρήγας Θεόδωρος του Ελευθερίου, Παναρί-

της Βασίλειος του Ιωάννη, Αλεξοπούλου Αφροδίτη του 
Κωνσταντίνου.

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013
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Μητροπολίτης Καλλίνικος:
«Το φως της Θείας Γεννήσεως,  

να διαλύσει το σκοτάδι 
της απελπισίας»

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, έστειλε για τους αναγνώστες της Φω-
νής της Πάρου, το παρακάτω μήνυμα:

«Αξιότιμο κ. Νικόλαο Ραγκούση
Διευθυντή της εφημερίδας «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ»
Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Το μοναδικό γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού, το οποίο για μια ακόμη φορά η 

ανθρωπότητα ετοιμάζεται να εορτάσει, αλλά και η υποδοχή της νέας χρονιάς 2014, 
μου δίνουν την ευλογημένη δυνατότητα και την μεγάλη χαρά, να επικοινωνώ με τους 
αγαπητούς και πολυπληθείς αναγνώστες της έγκριτης εφημερίδας σας, προκειμένου 
να εκφράσω τις εόρτιες πατρικές ευχές μου.

Η εορτή των Χριστουγέννων, εμπεριέχει έντονα το στοιχείο της αγάπης, ακριβώς 
διότι αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Ουρά-
νιος Πατέρας, χωρίς κανένα δισταγμό γίνεται επίγειος άνθρωπος, με μοναδικό κίνη-

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013
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τρο την αγάπη Του για τον άνθρωπο και 
απόλυτο σκοπό την προσφορά της σωτη-
ρίας. Αυτή την έκρηξη αγάπης του Θεού 
που την εκφράζει με την ενανθρώπησή 
Του και που είναι και το κεντρικό μήνυμα 
των Χριστουγέννων, καλούμαστε όλοι οι 
Έλληνες όχι απλώς να εορτάσουμε, αλλά 
κυρίως να βιώσουμε. Ειδικά στις ημέρες 
μας, όπου η συσσωρευμένη σωματική 
και ψυχική κόπωση από την παρατεταμέ-
νη οικονομική και πνευματική κρίση, έχει 
επιβαρύνει τους περισσοτέρους, καλού-
μαστε να μιμηθούμε αυτή την αγάπη του 
Θεού και να την μεταφέρουμε στην μετα-
ξύ μας συναναστροφή, συμπαραστεκό-
μενοι ένας στον άλλο αγαπητικά με κάθε 
τρόπο και μέσο. 

Μέσα σε αυτό το πνεύμα κινούμενη η 
Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, αγωνίζεται 
με τις λιγοστές της δυνάμεις της αλλά με 
πολλή πίστη, να μεταφέρει όχι μόνο την 
περίοδο των εορτών αλλά κάθε στιγμή 
του χρόνου, αυτό το ελπιδοφόρο αγα-
πητικό μήνυμα των Χριστουγέννων. Με 
την φιλανθρωπική μας δραστηριότητα, 
προσπαθούμε καθημερινά να ανακουφί-
ζουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις 
υλικές αλλά και πνευματικές ανάγκες των 
συνανθρώπων μας τόσο εδώ στη Πάρο, 
όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια της 
Παροναξίας, που ανήκει στη πνευματική 
μας δικαιοδοσία. 

Μεταφέροντας λοιπόν αυτό το μήνυμα 
της αγάπης που ανέτειλε από το ταπεινό 
σπήλαιο της Βηθλεέμ, εύχομαι ο νεογέν-
νητος Χριστός να χαρίζει υγεία σωματι-
κή και πνευματική σε όλους. Το φως της 
Θείας Γεννήσεως, να διαλύσει το σκοτάδι 
της απελπισίας και της κατάθλιψης που 
κυριαρχεί στη ζωή των ανθρώπων και η 
ελπίδα της ζωντανής παρουσίας του Θεού 
ανάμεσά μας, να κυριαρχήσει στις ψυχές 
όλων. Το δε νέο έτος 2014 να είναι ειρηνι-
κό και ευλογημένο και να αποτελέσει την 
ανατολή της εξόδου μας, από την δεινή 
κρίση που μας ταλαιπωρεί.

Καλά Χριστούγεννα
και ευλογημένο το νέο έτος 2014

Ο Μητροπολίτης
+Ο Παροναξίας ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».

Η ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου για τα Χριστούγεννα

«Προς τον Ιερό κλήρο και τους ευσεβείς Χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πα-
ροναξίας

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
 
«Η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις», μας οδήγησε και πάλι, με την 

Χάρη του Θεού, ενώπιον της μεγάλης και ενδόξου εορτής, της Γεννήσεως του Σωτή-
ρος και Λυτρωτού μας Ιησού Χριστού. 

Για μια ακόμη φορά ο ερχομός του Θείου Βρέφους, γίνεται αφορμή για την ανθρω-
πότητα να πανηγυρίσει, να εορτάσει, να χαρεί, να ευφρανθεί, να υμνήσει και να δοξο-
λογήσει το όνομα του Θεού! Το ταπεινό και απέριττο σπήλαιο της Βηθλεέμ, σκορπίζει 
και πάλι άπλετο το άκτιστο φως της Θείας γεννήσεως, για να φωτίσει κάθε σκοτεινή 
γωνιά αυτού του πλανήτη. Και οι άνθρωποι ζούμε ξανά το υπερφυές γεγονός της Θεί-
ας σαρκώσεως, που ένωσε αδιάσπαστα τον ουρανό με τη γη, το κτιστό με το άκτιστο, 
τον άνθρωπο με το Θεό!

Ο ερχομός του Χριστού στη γη είναι «μυστήριον ξένον και παράδοξον…». Ο ανθρώ-
πινος νους, όσο κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να ψηλαφήσει το μεγαλείο του γεγο-
νότος. Μόνον η καρδιά που φλέγεται από πίστη, μπορεί να προσεγγίσει το μέγεθος 
της εορτής. «Θεός το τεχθέν, η δε μήτηρ Παρθένος. Τι μείζον άλλο καινόν είδεν η 
κτίσις;» Εύλογα απορεί ο υμνωδός και εύστοχα διαπιστώνει, ότι ποτέ ξανά δεν ήρθε ο 
άνθρωπος αντιμέτωπος με κάτι τόσο καινούργιο, κάτι τόσο συγκλονιστικό και παρά-
δοξο, αλλά συνάμα τόσο σωτήριο και λυτρωτικό. 

 
Η Γέννηση του Χριστού μας έγινε η απαρχή της Σωτηρίας μας. Ο Θεός γίνεται ο Υιός 

του Ανθρώπου και με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται Υιός του Θεού. Έτσι αρ-

χίζει η γη να προσφέρει στον ουρανό 
και ο ουρανός να αντιπροσφέρει στη 
γη. Ο άνθρωπος να χαρίζει στο Θεό και 
ο Θεός να ανταποδίδει στον άνθρωπο. 
Δίνουμε στο Θεό μια ταπεινή γωνιά να 
γεννηθεί και εκείνος μας δίνει τον έν-
δοξο τόπο της Επουράνιας Βασιλείας 
Του. Του προσφέρουμε μια Μητέρα 
στη γη και Εκείνος έναν Πατέρα, τον 
Πατέρα μας τον εν τοις Ουρανοίς. Του 
δωρίζουμε χρυσό, λιβάνι και σμύρνα 
για να τον καλωσορίσουμε και μας 
δωρίζει τη συγγνώμη, τη σωτηρία και 
τη λύτρωση για να μας ευχαριστήσει. 
Κι όταν του προσφέρουμε την ανθρώ-
πινη σάρκα για να φιλοξενήσει την 
Άπειρη Θεότητά Του, Εκείνος μας αντι-
προσφέρει το τίμιο Σώμα και Αίμα Του, 
για να μας ξεπλύνει από την βρωμιά 
της αμαρτίας.

Εύλογα όμως θα ρωτήσει κάποιος: 
πού είναι όλα αυτά τα δώρα που χα-
ρίζει ο Χριστός με την Γέννησή Του; 
Που είναι η χαρά και η επί γης ειρήνη, 
όταν ο κόσμος υποφέρει και μαστίζε-
ται από την βία και τον πόλεμο; Πού 
είναι η σωτηρία και η λύτρωση, όταν 
η ανθρωπότητα βασανίζεται από την 
φτώχια, την κοινωνική αδικία και τον 
άδικο θάνατο; Πράγματι εύλογα τα 
ερωτήματα που ίσως σε όλους μας να 
γεννιούνται, όταν βλέπουμε την ση-
μερινή πραγματικότητα που μας πε-
ριβάλλει. Η απάντησή τους όμως δεν 
είναι μακριά από εμάς. Βρίσκεται μέσα 
μας, στον τρόπο που προσεγγίζουμε 
το Θείο Βρέφος, στον τρόπο ακόμα 
που επιλέγουμε να γιορτάσουμε τα 
Χριστούγεννα. 

Το πρόσωπο του Χριστού, δυστυ-
χώς απουσιάζει κατά πολύ μεγάλο 
ποσοστό, από την ίδια την εορτή της 
Γεννήσεώς Του και κατά συνέπεια και 
από τη ζωή μας. Τα έντονα στολίδια και 
τα πολύχρωμα φώτα, καλύπτουν σε 
μεγάλο βαθμό το νόημα και την ση-
μασία της εορτής. Όλα τα παραπάνω 
ερωτήματα θα πρέπει να τα αντιστρέ-
ψουμε στον εαυτό μας για να βρούμε 
την απάντησή τους και να ρωτήσουμε: 
πόσο ασχοληθήκαμε τα φετινά Χρι-
στούγεννα με τον νεογέννητο Χριστό; 

Πόσο χρόνο αφιερώσαμε από την προετοιμασία της εορτής, για να προσευχηθούμε 
στο Θείο Βρέφος;  Πόσο παρών είναι ο Χριστός στα φετινά Χριστούγεννα και στη ζωή 
μας γενικότερα, για να μπορέσει να προσφέρει τα δώρα της γεννήσεώς Του; 

Αν θέλουμε λοιπόν να απολαύσουμε τα όσα η Γέννηση του Χριστού μας προσφέρει, 
δεν έχουμε παρά να κάνουμε αυτό που ο υμνωδός μας προτρέπει: «Δεύτε είδομεν 
πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύει ο Αστήρ…». Να 
ακολουθήσουμε το φωτεινό άστρο που είναι η Αγία μας Εκκλησία, για να ξαναβρού-
με τον δρόμο μας προς το ταπεινό σπήλαιο και να προσκυνήσουμε ευλαβικά, μαζί 
με τους ποιμένες και τους Μάγους. Όταν ο Χριστός γίνει και πάλι ο κυρίαρχος της 
εορτής και της ζωής μας, όταν αποφασίσουμε να κάνουμε ως ανθρωπότητα αυτό 
το μεγάλο βήμα της επιστροφής στη Χάρη του Θεού, τότε με απόλυτη βεβαιότητα θα 
απολαύσουμε την Σωτηρία και την Λύτρωση που η γέννησή Του και η παρουσία Του, 
μας προσφέρει.

 
Αδελφοί μου,
Ο Χριστός γεννήθηκε ξανά και ήρθε και πάλι ανάμεσά μας, όχι μόνο για να έχουμε 

περισσότερα αλλά κυρίως για να είμαστε περισσότερα! Τότε γεννήθηκε σε ένα σπή-
λαιο. Σήμερα ζητάει τις καρδιές μας για να γεννηθεί. Ας τις προσφέρουμε γενναιόδω-
ρα, για να μας τιμήσει με την πολύτιμη παρουσία Του. 

Εύχομαι από τα βάθη της πατρικής μου καρδιάς, στον καθένα ξεχωριστά και σε 
όλους μαζί, στους εγγύς και τους μακράν, τους αποδήμους και τους ταξιδεύοντες και 
τους απανταχού ευρισκομένους προσφιλεστάτους Ναξίους, Παρίους και Αντιπαρί-
ους, ο νεογέννητος Χριστός μας, σε αυτή τη δύσκολη για την πατρίδα και το Έθνος μας 
συγκυρία, να χαρίζει πλούσια την Ευλογία και την Θεία Χάρη Του και να πλημμυρίζει 
την ζωή και τις καρδιές όλων, με το Θείο φώς και την χαρά της γεννήσεώς Του. 

    
Με όλη μου την αγάπη

Ο Μητροπολίτης
+Ο Παροναξίας ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».



10

Εγκαίνια

Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 
κ. Γ. Μακρυωνίτη, του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. 
Π. Τζανακόπουλου, της Δημοτικής Αρχής και πολιτών, 
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, τα 
εγκαίνια των μονάδων πόσιμου νερού που εγκαταστά-
θηκαν και λειτουργούν στην Αντίπαρο.

Πρόκειται για τρεις μονάδες εκ των οποίων η μία είναι 
από πρόγραμμα και χρηματοδότηση της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και οι άλλες δύο από ιδίους πόρους του 
Δήμου Αντιπάρου. 

Τόσο ο Δήμαρχος, κ. Γ. Λεβεντάκης, όσο και ο κ. Μα-
κρυωνίτης, αλλά και ο κ. Τζανακόπουλος, στην ομιλία 
τους τόνισαν τη σπουδαιότητα του έργου αυτού. Δηλα-
δή, στην άριστη ποιότητα του νερού που παράγεται, στο 
οικονομικό όφελος που έχουν τα νοικοκυριά από την 
παροχή αυτή και στην προστασία του περιβάλλοντος, 
αφού χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια θα σταματήσουν να 
καταλήγουν στα σκουπίδια και στη θάλασσα. Χαιρετι-
σμό απέστειλαν ο Υπουργός Εργασίας, κ. Γ. Βρούτσης 
και η Αντιπεριφερειάρχης, κ. Λ. Φτακλάκη οι οποίοι δεν 
μπόρεσαν να παραστούν. Και οι δύο όμως τόνισαν τη 
σπουδαιότητα του έργου αυτού επιβραβεύοντας την 
πρωτοβουλία του Δήμου και τη σημαντική συμβολή του 
με την προμήθεια δύο ακόμη μονάδων.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αντιπάρου 
αναφέρεται: «[…] Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συµπολίτες 
µας έχουν αναγνωρίσει την αναγκαιότητα των µονάδων 
µε αποτέλεσµα καθηµερινά να αυξάνεται ο αριθµός αυ-
τών που τις χρησιµοποιούν για το σπίτι τους και τις οικο-
γένειές τους».

Αντίπαρος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 62/2013 διάταξη του Ειρηνοδι-
κείου Πάρου εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του κατα-
στατικού του σωματείου που θα έχει πλέον την επω-
νυμία ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ με έδρα την Παροικία Πάρου, 
με σκοπούς και όρους σύμφωνα με το εγκριθέν από 
31/03/2013 τροποποιηθέν καταστατικό του. 

ΠΑΡΟΣ  21/06/2013 
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΕΣΚΙΝΙ∆Η-ΣΑΡΡΗ

Επιβεβαίωση
της Φ.τΠ.

Στο προηγού-
μενο φύλλο της 
εφημερίδας μας 
είχαμε ρεπορτάζ 
σχετικά με το 
πρόβλημα που 
παρουσιάστη-
κε στο δημοτι-
κό συνδυασμό 
«Μένουμε Αντί-
παρο», από blog του νησιού.

Στο αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας μας 
κάναμε αναφορά στο ψεύδος της είδησης και σχολιάσα-
με πως πιθανά θα υπάρχει διάψευση. Η διάψευση έγινε 
από το συνδυασμό της ελάσσονος αντιπολίτευσης Αντι-
πάρου, που σε σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει:

«Ο συνδυασµός «Μένουµε Αντίπαρο» σας ενηµερώνει 
πως το περιεχόµενο της ανάρτησης στις 9 ∆εκεµβρίου 
στην ιστοσελίδα parospress µε τίτλο «Αντίπαρος: Με νέο 
συνδυασµό ενωµένη; η αντιπολίτευση θα διεκδικήσει το 
∆ήµο», περί υποτιθέµενης συγχώνευσης του συνδυα-
σµού µας µε αυτόν της «Ενωτικής Κίνησης Προόδου», 
είναι ανυπόστατο.

Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε τις ερχόµενες δη-
µοτικές εκλογές θα ανακοινωθεί επίσηµα από το Συνδυ-
ασµό µας.

Τα μέλη του Συνδυασμού «Μένουμε Αντίπαρο».

Ενημερωτική
συνάντηση

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Αντιπάρου, 
κ. Γιάννης Λεβεντάκης, προσκάλεσε τους κατοίκους του 
νησιού και τους ενημέρωσε για την πορεία των έργων 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τα έργα που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν στο νησί, καθώς και για τις μελέτες 
που συντάσσονται. 

Παράλληλα έγινε αναλυτική ενημέρωση για το πρό-
γραμμα «Ασφαλιστική κάλυψη επείγουσας μεταφοράς 
των μονίμων κατοίκων του νησιού μας σε περίπτω-
ση ατυχήματος ή ασθενείας» που υλοποιείται από την 
Κ.Ε.Δ.Α. και το Δήμο Αντιπάρου. 

Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν άμεσα και υπεύθυνα για 
όλα όσα πραγματοποιούνται στο νησί και τους δόθηκε 
η δυνατότητα να απαντηθούν ερωτήματα και απορίες 
τους για τα θέματα αυτά, που αφορούν την ποιότητα 
ζωής και το μέλλον τους.  

Η ένσταση

Για την ενημερωτική συνάντηση ο κ. Γ. Τριαντάφυλ-
λος, δημοσιοποίησε επιστολή του στην οποία υποστη-
ρίζει ότι: «ο κ. ∆ήµαρχος παίζοντας κυριολεκτικά εντός 
έδρας, αφού το κοινό στην πλειοψηφία ήταν οι ψηφο-
φόροι της παράταξης, σε ένα διαρκή µονόλογο, διάβασε 
(λίγο δύσκολα) αυτά που κάποιος άλλος είχε γράψει και 
έπειτα έγιναν ορισµένες ερωτήσεις από µερικούς παρεί-
σακτους σαν και εµένα. 

Έχοντας στα χέρια µου το προεκλογικό πρόγραµµα της 
∆ηµοτικής αρχής, µπορούσα να κάνω αρκετές ερωτή-
σεις, αλλά σεβόµενος την υποµονή του κοινού αρκέστη-
κα σε 4 µόνο ερωτήσεις».

Στη συνέχεια της επιστολής του ο κ. Γ. Τριαντάφυλλος 
σημειώνει τα θέματα που έθεσε: (Ανυπαρξία τουριστι-
κής επιτροπής, μπάρες στον πεζόδρομο που στοίχισαν 
στους κατοίκους 15000 ευρώ περίπου, στις τρεις μο-
νάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού και στην απαξίωση 
(όπως υποστηρίζει) του δημάρχου στις συνεδριάσεις 
του Λιμενικού Ταμείου). Σύμφωνα με τον κ. Τριαντά-
φυλλο «[…] ο ∆ήµαρχος Αντιπάρου κ.  Λεβεντάκης Ιω-
άννης, από τις 16 συνεδριάσεις του 2013 παραβρέθηκε 
µόνο στις 2».

Αλληλεγγύη
Ο Δήμος Αντιπάρου, ο Ενοριακός Ναός Αγίου Νικο-

λάου και η Κ.Ε.Δ.Α., ανταποκρινόμενοι στο πνεύμα των 
Χριστουγέννων, προκειμένου κάποιοι συνάνθρωποί 
μας να έχουν τα απαραίτητα αγαθά για τις άγιες αυτές 
μέρες, καλούν όλους να συνεισφέρουν με ό,τι ο καθέ-
νας μπορεί. 

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Αντιπάρου, δημιούργησε 
σημεία αγάπης για συλλογή τροφίμων, που θα τοποθε-
τηθούν στα Σούπερ Μάρκετ του νησιού: Καμπεράκης 
Μαρίνος, Μαριάνος Γρηγόρης, Παλαιολόγου Φραγκί-
σκα και Φαρούπος Ευστάθιος.

Σε ανακοίνωσή τους οι φορείς σημειώνουν: «Έχουµε 
τη δυνατότητα µε την ενέργεια αυτή να χαρίσουµε χαµό-
γελο και αγάπη σε όσους τα έχουν πραγµατικά ανάγκη».

Ευχές για το 2014
Η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου εύχεται σε 

όλους χαρούμενες γιορτές και ευτυχισμένο και δημι-
ουργικό 2014.

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 
Ο Πρόεδρος  Γιώργος Μπαφίτης

Η Γεν. Γραμματέας Μάνια Αμπατζή

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013
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Ένας χρόνος στη 
Φ.τΠ.

Μ’ αυτό το τεύχος της εφημε-
ρίδας –που είναι το τελευταίο 
για το 2013- συμπληρώνε-
ται ένας χρόνος από τότε που 
ανέλαβα την αρχισυνταξία της 
«Φωνής». Ένας χρόνος… που 
ούτε κατάλαβα πότε πέρασε.

Το τόλμημα για να αναλάβω την αρχισυνταξία 
της εφημερίδας ήταν μεγάλο, καθώς έως το τέλος 
Οκτωβρίου 2012 εργαζόμουν σε μία άλλη εφημερί-
δα.

Πρέπει να ομολογήσω ότι αν και είχα δώσει τα χέ-
ρια με τον κ. Ραγκούση, (αρχές Δεκεμβρίου 2012), 
είχα ενδοιασμούς έως και την τελευταία στιγμή. Δέ-
λεαρ για μένα ήταν το νέο σχήμα της εφημερίδας με 
τις 16 σελίδες και βέβαια τα χιλιάδες φύλλα που δι-
ανέμει κάθε εβδομάδα. Αυτό, μου είχε κάνει «κλικ» 
από την πρώτη στιγμή, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν είχα υπολογίσει τι σημαίνει και το πόσο απήχηση 
μπορούσε να έχει η εφημερίδα. Όλα τα παραπάνω τα 
διαπίστωσα στην πορεία και ειλικρινά πρέπει να σας 
πω, πως κάτι τέτοιο πρέπει να το ζήσει κάποιος, για 
να το κατανοήσει. Η απήχηση που έχει η «Φωνή», 
η αναγνωσιμότητα και η διείσδυση στην τοπική κοι-
νωνία είναι πολύ πιο μεγάλη απ’ αυτή που φανταζό-
μουν. Αυτό, είναι κάτι που το έχουν διαπιστώσει και 
όσοι αναγνώστες έχουν στείλει έστω και μία επιστο-
λή στην εφημερίδα. Για μέρες μετά τους λένε φίλοι 
και γνωστοί τους «σε διάβασα στη Φωνή».

Σε όλο το 2013 που η εφημερίδα μας προσπάθησε 
να δώσει πλούσια και πολυσέλιδη ύλη έγιναν πολλά 
πράγματα. Η συγκεκριμένη εφημερίδα παρουσίασε 
το ξεκίνημα του έργου του νέου αεροδρομίου, η συ-
γκεκριμένη εφημερίδα παρουσίασε εκτενώς τη δρα-
στηριότητα του Συντονιστικού Φορέων για την υγεία 
και έδωσε τον «τόνο» στην τοπική μας κοινωνία. 
Ακόμα, παρουσίασε αποκλειστικές συνεντεύξεις, 
δεκάδες ρεπορτάζ για θέματα που δεν ακουμπού-
σε κανείς ως τότε, άσκησε κριτική όταν έπρεπε και 
συγχρόνως απένειμε και «φιλοφρονήσεις» όταν γι-
νόταν κάτι καλό.

Η άλλη μεγάλη αλήθεια είναι πως σε όλο αυτό το 
διάστημα είχαμε πολύτιμους συνεργάτες και εννοώ 
εσάς τους αναγνώστες μας. Οι περισσότερες πλη-
ροφορίες για να ερευνήσουμε ένα θέμα έρχονται 
πάντοτε από εσάς. Κάποιοι βέβαια μπέρδεψαν το 
θέμα και μας έδιναν «πληροφορίες» που αφορού-
σαν προσωπικά τους θέματα… Παρόμοιες «πλη-
ροφορίες» και ζητήματα που αφορούν ουσιαστικά 
άλλους χώρους δεν «πέρασαν» ποτέ από τη «Φωνή 
της Πάρου», και δεν πρόκειται να «περάσουν» και 
στο μέλλον. Ούτε εισαγγελείς είμαστε, αλλά ούτε δι-
ωκτικές αρχές. Ασχολούμαστε ως σχολιαστές ή ως 
ρεπόρτερ μόνο με ό,τι αφορά θέματα δημοσίου εν-
διαφέροντος.

Με κάθε τρόπο είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρό-
πο που παρουσιάζουμε τις ειδήσεις στην εφημερίδα 
μας, δίχως αυτό να σημαίνει -σε καμία περίπτωση- 
ότι δεν υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσής μας. 
Άλλωστε, ουδέποτε πιστέψαμε πως πλησιάσαμε το 
τέλειο (δεν υπάρχει) και ουδέποτε ισχυριστήκαμε 
πως κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια.

Η εφημερίδα της Πάρου και Αντιπάρου, θα πο-
ρευτεί και το νέο χρόνο βασιζόμενη πάντα στα ίδια 
ιδανικά. Δηλαδή, δίχως εμπάθεια, δίχως εισαγγελικό 
τόνο και δίχως ακρότητες. Θα προσπαθήσει απλά να 
καταγράφει τις ειδήσεις, να τις σχολιάζει και φυσικά 
να λέει ελεύθερα την άποψή της. Δεν είμαστε αλάν-
θαστοι, δεν είμαστε μηχανές. Είμαστε μία επαρχιακή 
εφημερίδα που πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε 
να βοηθήσουμε να πάει ένα μέτρο πιο ψηλά ο τόπος 
μας. Τόσο απλά…

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Γυμνάσιο Παροικιάς
Με επιστολή του στις 16/12 ο σύλλογος γονέων και 

κηδεμόνων του Γυμνασίου Παροικιάς προς όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς και τα ΜΜΕ επαναφέρει το 
θέμα της αντικατάστασης στέγης της παλαιάς πτέρυγας 
στο σχολείο.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιµοι, 
Στην Γενική συνέλευση του Συλλόγου µας που πραγ-

µατοποιήθηκε την Τετάρτη 20-11-2013 ενηµερώσαµε 
τα µέλη µας για την κατάσταση των τεσσάρων παλαιών 
αιθουσών και του εργαστηρίου Φυσικής του σχολείου 
µας, για το υπ’ αρ. πρωτ. 170/5-11-2013 υπηρεσιακό 
σηµείωµα της Τεχνική Υπηρεσίας του ∆ήµου που κρίνει 
ακατάλληλες τις αίθουσες για διδασκαλία και γενικότερα 
για χρήσεις που συναθροίζονται ή παρευρίσκονται µα-
θητές, αλλά και ότι πρέπει να αποφεύγεται ο προαυλι-
σµός των µαθητών πλησίον αυτών µέχρι την οριστική 
επίλυση του προβλήµατος, καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ. 
16285/5-11-2013 έγγραφο του ∆ήµου Πάρου που 
υπογράφει ο ∆ήµαρχος Πάρου κ. Βλαχογιάννης, και 
ζητά σύµφωνα µε τα παραπάνω να χρησιµοποιούνται οι 
χώροι αυτοί αποκλειστικά ως αποθηκευτικοί χώροι του 
σχολείου µέχρι την οριστική επίλυση του προβλήµατος. 

Τέλος, ενηµερώσαµε τα µέλη µας και για την απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την µελέτη και ανάθεση  
του έργου αποκατάστασης της άµεσης επικινδυνότητας 
της παλαιάς πτέρυγας του Γυµνασίου από αποκόλληση 
και πτώση δοµικών υλικών της οροφής (και όχι δια-
σφάλιση της στατικής επάρκειας του κτιρίου σεισµικών 
φαινοµένων) ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των αι-
θουσών για να διεξαχθεί οµαλά το τρέχον σχολικό έτος.

Είναι αυτονόητο ότι ασκήθηκε έντονη κριτική από 
τους γονείς στο γεγονός ότι πολύ εύκολα κρίθηκε το κτί-
ριο ακατάλληλο και το ίδιο εύκολα θεωρήθηκε κατάλλη-
λο µετά την παρουσίαση της µελέτης αυτής, που όµως 
δεν αποτελεί και την οριστική επίλυση του προβλήµατος 
δεδοµένου ότι πρόκειται για αποκατάσταση της άµεσης 
επικινδυνότητας της παλαιάς πτέρυγας του Γυµνασίου 
από αποκόλληση και πτώση δοµικών υλικών της ορο-
φής (και όχι διασφάλιση της στατικής επάρκειας του κτι-
ρίου σεισµικών φαινοµένων). Εκδηλώθηκε δε έντονα 
ο προβληµατισµός και φόβος των γονέων του «ουδέν 
µονιµότερο του προσωρινού» και ότι ενδέχεται να µην 

γίνει ποτέ η αντικατάσταση της στέγης που ουσιαστικά 
επιλύει το πρόβληµα.

Σας γνωρίζουµε λοιπόν ότι έγινε µεν δεκτή από τους 
γονείς η κατά τα παραπάνω προσωρινή αντιµετώπιση 
του προβλήµατος ώστε να διεξαχθεί οµαλά η λειτουργία 
του σχολείου µας µέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού 
έτους, δηλαδή µέχρι τον Ιούνιο του 2014, παρόλο που 
όπως κατανοείτε και σεις και τα παιδιά και οι εκπαιδευτι-
κοί ταλαιπωρούνται ήδη και θα ταλαιπωρούνται όλο αυτό 
το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την επισκευή, µε 
αποκλειστική και µόνη προϋπόθεση όµως την προφο-
ρική δέσµευση του ∆ήµου ότι ο απαιτούµενος χρόνος 
επισκευής θα είναι σύντοµος (ένας µήνας) και ότι κατά 
τους θερινούς µήνες θα γίνει η αντικατάσταση στέγης για 
την οριστική επίλυση του προβλήµατος. 

Οµόφωνο αίτηµα των γονέων είναι η άµεση αντικα-
τάσταση της στέγης ώστε να είναι ασφαλές το κτίριο και 
αυτή ακριβώς θέλουµε να είναι η άµεση προτεραιότητά 
σας. Είναι επιτακτική η ανάγκη και ζητάµε να προβείτε το 
συντοµότερο δυνατόν στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε 
κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου που το σχολείο 
είναι κλειστό να γίνει η αντικατάσταση της στέγης, να επι-
λυθεί οριστικά το πρόβληµα, ώστε το Σεπτέµβριο να λει-
τουργήσει κανονικά το σχολείο σε ένα ασφαλές κτίριο. 
Υπό την πίεση των γεγονότων δεχθήκαµε την προσωρι-
νή λύση που προτάθηκε, όµως το καλοκαίρι πρέπει να 
αποκατασταθεί οριστικά το πρόβληµα µε τις απαιτούµε-
νες ενέργειές σας. 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σε-
πτέµβριο του 2014 θέλουµε και πρέπει  τα παιδιά µας 
να στεγασθούν σε ασφαλείς αίθουσες. ∆ιαφορετικά σας 
ενηµερώνουµε ότι όλοι οι γονείς είµαστε διατεθειµένοι 
να µην αφήσουµε τους µαθητές να προσέλθουν σε ένα 
σχολείο όπου η ακαταλληλότητά του δεν θα έχει οριστικά 
επιλυθεί µε ότι αυτό συνεπάγεται».

Επίδομα ΟΑΕ∆
Έως και τις 23 Δεκεμβρίου θα καταβάλλεται στους 

επιδοτούμενους ανέργους το δώρο των Χριστουγέν-
νων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυ-
ναμικού (ΟΑΕΔ).

Το εορταστικό επίδομα δικαιούνται όσοι επιδοτούνται 
από τον ΟΑΕΔ από 1-5-2013 και έπειτα, οι οποίοι μάλι-
στα θα το πάρουν και ολόκληρο. Όσοι λαμβάνουν επί-
δομα ανεργίας για μικρότερο διάστημα, τότε, για κάθε 
μήνα που ήταν άνεργος δικαιούται τρία ημερήσια επιδό-
ματα. Τέλος, για κάθε ανήλικο τέκνο που έχει ο άνεργος, 
το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται κατά 10%.

Χρηματοδότηση 
επαγγελμάτων

Πολύ σημαντική ευκαιρία για 8 επαγγελματικούς κλά-
δους οι οποίοι συνολικά καλύπτουν 165 επαγγέλματα 
φέρνει η Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα, 
καθώς οι κάτοικοι όλων των νησιών της χώρας, αλλά 
και υποψήφιοι επενδυτές, μπορούν να χρηματοδοτη-
θούν με 80 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια από την χρηματοδότηση είναι άτοκα για 
επιχειρήσεις σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κα-
τοίκους, ενώ για τα μεγαλύτερα νησιά το επιτόκιο 
είναι μέχρι 2,8%. Τα επαγγέλματα που ενισχύονται 
οικονομικά είναι τα εξής:

- Παραγωγή προϊόντων όπως φρέσκο ψωμί και άλ-
λων ειδών διατροφής.

- Παραγωγή αναψυκτικών, μπύρας και εμφιαλωμέ-
νων νερών.

- Παραγωγή αρωμάτων και τεχνιτών κεριών.
- Κατασκευή σκευών όπως αγαλματίδια και άλλα είδη 

διακόσμησης.

- Λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών, από τρόφιμα μέ-
χρι κοσμήματα.

- Υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων, θαλασσίων ή μη.
- Τουριστικές υπηρεσίες, σχετικά με την διατροφή, την 

ψυχαγωγία και διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων.
Το ποσό που θα λάβει η κάθε επιχείρηση, δεν μπορεί 

να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ και η διάρκεια των δανεί-
ων θα είναι μέχρι 4 χρόνια και οι προϋποθέσεις είναι οι 
ακόλουθες:

- Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν έδρα εντός της 
ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα για δάνεια 
επιχειρηματικής ανάπτυξης θα πρέπει να έχουν έδρα 
μόνο σε ελληνικά νησιά, ενώ για επενδυτικά δάνεια 
μπορούν να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας υπό την προϋπόθεση ότι θα επενδύσουν σε νη-
σιά.

Παράλληλα, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν:
- Δημιουργία, διαμόρφωση, ανακαίνιση, αναπαλαίω-

ση σε κτίρια και εγκαταστάσεις.
- Μηχανήματα και Εξοπλισμό.
- Δικαιώματα Τεχνογνωσίας.
- Πιστοποίηση Συστημάτων.
- Προβολή, προώθηση.
- Δαπάνες που καλύπτουν υποχρεώσεις σχετικά με 

τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης.



12 Μικρές αγγελίες

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού  από 60 
έως 150 τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000, 
πολύ µικρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΥΝΑ∆ΟΣ), 
ενοικιάζεται επαγγελµατι-
κός χώρος, 190 τµ, πρώην 
εικαστικό εργαστήρι ∆ή-
µου. Τηλ.: 6972077052 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ (α-
πόσταση 1 χλµ από την 
Παροικία), ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα 3άρι, θέα 
προς θάλασσα, αυτόνοµη 
θέρµανση, air-condition, 
µεγάλες βεράντες, επι-
πλωµένη ή µη, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6973366992  

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768 

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται δι-
αµέρισµα 50 τµ, µε 
αυτόνοµη θέρµανση, κα-
τασκευή 2010, internet, 
θέα στην θάλασσα και 
στην Παροικία, parking, 
ηµιεπιπλωµένη, για όλο το 

χρόνο, τιµή 200,00 ευρώ. 
Τηλ.: 6932331812  

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

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα 50 τµ, τιµή 
280,00 €. Τηλ.: 2284022341

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2ο ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-
ΑΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ, 380,00 ευ-
ρώ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886

ΑΘΗΝΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα δυάρι, 3ος 
όροφος, κοντά σε ηλεκτρι-
κό και µετρό, αυτόνοµη 

θέρµανση, σε ήσυχη οι-
κογενειακή πολυκατοικία. 
Τηλ.: 6982378390

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΝΑΟΥΣΑ (ευρύτερη πε-
ριοχή), ζητείται οικία προς 
ενοικίαση, για µόνιµη κα-
τοικία, µε 3 υπνοδωµάτια, 
επιπλωµένη ή µη.  Τηλ.: 
6944415044

ΝΑΟΥΣΑ (Κέντρο, Λι-
µανάκι), ζητείται δυάρι 
ή γκαρσονιέρα, είσοδος 
χωρίς σκαλοπάτια. Τηλ.: 
6976759110

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, 
ζητείται προς αγορά µο-
νοκατοικία µε κήπο, όχι 
κολληµένη µε άλλο ακίνη-
το. Εγγυηµένη εχεµύθεια. 
Τηλ.: 6945169793   

ΠΑΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, 
ζητούνται παλιά σπίτια 
προς αγορά, µε θέα θάλασ-
σα. Τηλ.: 6945169793

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ-
Α ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ζητεί 
νέο, οδηγό, µε εµπειρία 
πωλήσεων επί αυτοκινή-
του, κάτοχος διπλώµατος 
Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Τηλ.: 
6944109845

 ∆ΙΑΦΟΡΑ     

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

PEUGEOT 106, πωλείται, 
1000 cc, µε κοτσαδόρο και 
µπαγκαζιέρα, τιµή συζητή-
σιµη. 
Τηλ.:  6973086872

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΚΑΤΑ∆ΥΣΗΣ και ψαρο-
ντουφεκιού στην Πάρο. 
Από τον πρωταθλητή 
Χάλαρη Τάσο. Για περισ-
σότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε µε το Μάκη 
στο 6974717013

TOYOTA YARIS πωλεί-
ται, µοντέλο 2000, για 
ανταλλακτικά, µηχανικά 
τµήµατα σε άριστη κατά-
σταση. Τιµή συζητήσιµη.  
Τηλ.: 6939512812

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Απευθυνόµαστε σε όσους χρησιµοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας και σε όσους 
ενδιαφέρονται να προµηθευτούν ένα νέο ακουστικό συνηθισµένο ή υψηλής 
τεχνολογίας. Η εταιρεία ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ που ειδικεύεται στα ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ από το 1945 βρίσκεται δίπλα σας. 

Η ειδικός κ. Ειρήνη ∆ηµοπούλου - Μαρινοπούλου, µε τον σύζυγο της κ. Γ. 
∆ηµόπουλο, ειδικό σύµβουλο και εφαρµοστή ακουστικών βαρηκοΐας βρίσκονται 
στην Πάρο κάθε µήνα. ∆ίνουν συµβουλές και βοήθεια σε χρήστες ακουστικών 
και τους προτείνουν λύσεις για την προµήθεια νέου ακουστικού. Η 
συµπατριώτισσά σας κ. Ειρήνη µε τον κ. ∆ηµόπουλο, έρχονται στο σπίτι σας 
στην Πάρο ή στην Αντίπαρο, για να σας δώσουν λύσεις στα προβλήµατα σας. 

∆ε χρειάζεται πλέον να ταξιδεύετε στο κέντρο για τα προβλήµατά σας. Αλλά αν 
το επιθυµείτε, τα καταστήµατα ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ θα σας εξυπηρετούν στην 
Αθήνα-Οµόνοια, Μαρούσι, Αµπελόκηπους, Περιστέρι, Ελληνικό-Γλυφάδα, 
Πειραιά, Πάτρα, Βόλο, Λάρισα, Μυτιλήνη, Καλαµάτα, Θεσσαλονίκη.

Για ραντεβού
τηλ. 210-6142663
κιν. 6932193378
e-mail: dimmak@gdimopoulos.gr

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η διεύθυνση και το προσωπικό
του Πεπέ σας εύχονται

Χρόνια Πολλά & Καλή Χρονιά!
Κοντά σας κάθε µέρα και τις γιορτές!

Νάουσα, Πάρος
Τ. 22840 28567

info@escparos.gr
www.escparos.gr

Με την με αρ. 113/2013 διάταξη του Ειρηνοδικείου Πάρου εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΥ” 
και με σκοπό την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του 
και ό,τι αναφέρεται στο τροποποιηθέν Καταστατικό του.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Σωματείου
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Δικηγόρος στο Εφετείο Αιγαίου
Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου City Λονδίνου

Διδάσκων ΠΔ407/80 Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τηλ; 2281088055- 6938615069

www.paradissis.com

1
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Τα Χριστούγεννα
σκέφτομαι Ελλάδα

Την Ελλάδα δεν την σκέφτονται και δεν την νοιάζονται η Μέρκελ, η Κριστίν Λα 
Γκαρντ, ο Μπαρόζο, και πολλοί από τους υπουργούς και τους βουλευτές μας.

Εμείς όμως ο λαός της, τα παιδιά της να μη την σκεφτούμε έστω τώρα τα Χριστού-
γεννα;

Πόσοι από εμάς στις γιορτές αγοράζουμε ξένα τυριά, κρασιά και άλλα ποτά όπως, 
Ουίσκι, Βότκα, Τεκίλα, Τζιν. Αν χίλιες οικογένειες στην Πάρο αγοράσουμε Ελληνική 
γραβιέρα ή κεφαλοτύρι, οι Ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες θα ωφεληθούν με ένα ή 
δυο τόνους τυριά. Φανταστείτε αν όλη η Ελλάδα σκεφτόταν με τον ίδιο τρόπο που θα 
σκεφτούμε εμείς στην Πάρο, πόσοι τόνοι Ελληνικών τυριών θα πουλιόντουσαν και 
πόσα εργατικά χέρια θα απασχολούντο.  

Το ίδιο ισχύει για τα ποτά και ένα σωρό άλλα προϊόντα.
Όταν αγοράζεις Ελληνικό προϊόν δίνεις δουλειά στην Ελλάδα. Αν αγοράζεις ξένο, 

τότε δίνεις δουλειά στους ξένους που δεν μας σκέφτονται ούτε μας νοιάζονται και το 
χειρότερο, μας εκμεταλλεύονται. Έτσι δεν είναι; Αγοράζοντας Ελληνικά προϊόντα ας 
το θεωρήσουμε ότι είναι το δώρο μας στην Ελλάδα για τα Χριστούγεννα. Το αξίζει.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝ∆ΡΑΝΗΣ

ΥΓ. Αυτό το κείμενο που διαβάσατε μόλις τώρα, δεν είναι διαφημιστικό σποτ. Είναι 
η αυτονόητη σκέψη που θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας, κάθε στιγμή. Αν βλέπαμε την 
Ελλάδα να στέκεται πεινασμένη και ρακένδυτη ανάμεσα στους καλοθρεμμένους και 
ευπορούντες της Βόρειας Ευρώπης και να μας κοιτάζει στα μάτια, περιμένοντας να 
τη βοηθήσουμε για να βγει από τη μιζέρια, εμείς τι θα κάναμε; Θα πίναμε Ουίσκι και 
Τζιν, και θα τρώγαμε Δανέζικα και Ολλανδικά τυριά να τη φτωχύνουμε παραπάνω;

Ευχές για Καλές Ελληνικές Γιορτές και περισσότερη Γνώση το 2014. Η Γνώση θα 
μας φέρει την Υγεία και την Ευημερία.

Γιορτή
Αγκαιριανών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του εν Αθή-
ναις Συλλόγου Αγκαιριάς Πάρου, προ-
σκαλεί τα μέλη και τους φίλους του συλ-

λόγου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας και στη βράβευση των νεοεισα-
χθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
με καταγωγή από την τοπική κοινότητα 
Αγκαιριάς. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11:00 π.μ., στην αίθουσα του συλλόγου 
Χαλκοκονδύλη 37, στον 8ο όροφο.

Τα οικονομικά των σχολείων
Μετά από 3 περίπου χρόνια 

που έχω την ιδιότητα του διευ-
θυντή του 1ου Δ.Σ. Παροικίας 
αισθάνομαι την ανάγκη να ευ-
χαριστήσω μια σειρά από αν-
θρώπους που έχουν στηρίξει 
και στηρίζουν τη λειτουργία του 
σχολείου μας.

Καταρχάς το σύλλογο γονέ-
ων του σχολείου για την ηθική 
συμπαράσταση και την υλική 
συνδρομή στη λειτουργία του 
σχολείου. Κάτι που περισσότε-
ρο ή λιγότερο κάνουν όλοι οι 
σύλλογοι γονέων. Όπως και με-
μονωμένους γονείς που έχουν 
προσφέρει όπως: Εμμανουήλ 
Ζουμή και Καφαντάρη Σταύρο στους υπολογιστές, Θέμη Δαφερέρα χρώματα, Ντόκο 
Θοδωρή χρωματισμούς, Φραγκούλη Αλεξάνδρα φαρμακευτικά, τους γονείς της Α’ 
τάξης που ζωγράφισαν την αυλή του σχολείου, το ζεύγος Χίκμαν και το Γιάννη Γυφτό-
πουλο για βιβλία. 

Επίσης, το κατάστημα Μαργαρίτα Μπαρμπαρή, το κατάστημα ειδών υγιεινής Πέ-
τρου Ζουμή για τα πλακάκια, τη δημοτική βιβλιοθήκη για βιβλία και την Εμπορική 
τράπεζα Πάρου για έπιπλα και το φωτοτυπικό. Σίγουρα και κάποιος άλλος μου δια-
φεύγει. Όλοι αυτοί υποκαθιστούν το κράτος που είχε πάντα μειωμένες δαπάνες για 
τα σχολεία και με την κρίση τις μείωσε ακόμη περισσότερο.

Στις μειώσεις πρέπει να προσθέσουμε και την αδυναμία του δήμου από το 2010 να 
διπλασιάσει το ποσό της κρατικής επιχορήγησης από δικά του χρήματα, όπως έκα-
νε περίπου από το 1998, λόγω της απαγόρευσης του νέου νόμου. Παρά ταύτα δεν 
μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι ο δήμος μας βοήθησε με την προσωπική συμπα-
ράσταση του αντιδημάρχου κου Κωβαίου να χωρίσουμε και να δημιουργήσουμε 2 
νέες, ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, με τη συνδρομή των δημοτικών τεχνικών 
δημιουργήσαμε αίθουσα υπολογιστών και αναβαθμίσαμε τις τουαλέτες και μια σειρά 
άλλες τεχνικές επεμβάσεις.

Όμως τα σχολικά οικονομικά είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ θέλω να καταθέσω και 
την ανάγκη εξορθολογισμού του τρόπου κατανομής της κρατικής επιχορήγησης ανά-
μεσα στις 2 σχολικές επιτροπές του δήμου. Σύμφωνα με μια απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, περίπου του 2003, η δευτεροβάθμια παίρνει το 55% και η πρωτοβάθμια 
το 45% των χρημάτων που στέλνει η κεντρική διοίκηση. Αυτό δημιουργεί επιπρό-
σθετη οικονομική ασφυξία στα δημοτικά και νηπιαγωγεία. Κάποια π.χ. νηπιαγωγεία 
δεν έχουν καθαρίστριες και κάποιες νηπιαγωγοί πληρώνουν από την τσέπη τους το 
βιβλιοπωλείο, όταν ξεπεράσουν το χαμηλό όριο που τίθεται από τη σχολική επιτροπή. 
Το ποσό που αναλογεί σε ορισμένα νηπιαγωγεία των χωριών για έξοδα βιβλιοπωλεί-
ου είναι από 30 έως 50 ευρώ! 

Τα νηπιαγωγεία είναι πολλά και μικρά σχολεία με μικρή επιχορήγηση και σχετικά 
μεγάλες ανελαστικές δαπάνες (π.χ. ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο που λειτουργούν 
για λίγους μαθητές), 5 από αυτά είναι και ολοήμερα, όπως και τα 6 δημοτικά, με τις 
δαπάνες να τρέχουν έως 16.15 μ.μ.. Επίσης τα 3 μεγαλύτερα από τα συνολικά 6 δη-
μοτικά είναι πρότυπα σχολεία Ε.Α.Ε.Π. με πλήθος εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και τις 
συνακόλουθες ανάγκες.

Με όλα αυτά τα 18 σχολεία της πρωτοβάθμιας που έχουν σε απόλυτα νούμερα πε-
ρίπου 20% περισσότερους μαθητές από τη δευτεροβάθμια, λαμβάνουν 10% λιγότερα 
χρήματα από τα 6 σχολεία της δευτεροβάθμιας. Δηλαδή δημιουργείται μια διαφορά 
γύρω στο 30% το χρόνο εξαιτίας της άνισης κατανομής που οφείλεται σε μια παλιά 
δημοτική απόφαση, που πάρθηκε με άλλες συνθήκες.

Μόνιμα η σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας χρωστά και ασθμαίνει οικονομικά 
με πλήθος γκρίνιας. Νομίζω η αντίστοιχη της δευτεροβάθμιας δεν αντιμετωπίζει τόσο 
έντονα προβλήματα. 

Με το παρόν φυσικά και δεν εστιάζουμε το οικονομικό πρόβλημα στην άνιση κατα-
νομή. Αν υπήρχαν τα αναγκαία κονδύλια σε απόλυτο μέγεθος, μάλλον δεν θα ασχο-
λιόμαστε με την κατανομή τους. Όμως η άνιση κατανομή επιτείνει σε ακραία μορφή 
το πρόβλημα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που για να λυθεί αρκεί μια 
απλή διορθωτική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο στο οποίο πρέπει να έρθει 
προς συζήτηση. Η κατανομή πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με βάση τον αριθμό των 
μαθητών και ίσως και κάποιες αντισταθμιστικές παραμέτρους. Σε άλλους δήμους 
ακολουθείται αυτή η πρακτική εφαρμογή.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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Ανεβαίνει βαθμολογικά
Σέριφος-Αστέρας 0-3

φωτο: SportCyclades

Με τρεις βαθμούς στο σακούλι 
απέδρασε ο Αστέρας Μαρμάρων, 
από το γήπεδο της Σίφνου, την 
περασμένη Κυριακή, στην ανα-
μέτρησή του με την τυπικά γηπε-
δούχο Σέριφο, όπου και νίκησε με 
3-0. 

Η Παριανή ομάδα ήταν ανώτε-
ρη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 
και το σκορ δεν πήρε μεγαλύτε-
ρες διαστάσεις, λόγω του εκνευ-
ρισμού που προήλθε στα πρώτα 
45 λεπτά στους ποδοσφαιριστές 
της…

Συγκεκριμένα, οι Παριανοί 
ποδοσφαιριστές στο πρώτο ημί-
χρονο δέχθηκαν αρκετές «ψιλές» 
στον αγωνιστικό χώρο από τους 
αντιπάλους τους και αυτό τους 
ανάγκασε -λαθεμένα- να προ-
σπαθούν να τις ανταποδώσουν, 
αντί να βάλουν την μπάλα κάτω 
και να τους «φιλοδωρήσουν» με 
γκολ. Κάτι που έκαναν στο δεύτε-
ρο ημίχρονο με μεγάλη επιτυχία, 
ειδικά, από τη στιγμή που ή Σέ-
ριφος έμεινε με 10 παίκτες στον 
αγωνιστικό χώρο έπειτα από την 
αποβολή του Γ. Μποφίλιου, στο 
54ο λεπτό.

Στο πρώτο ημίχρονο όπως 
γράψαμε οι φίλαθλοι της συνά-
ντησης είδαν αρκετές κοκορομα-
χίες, λίγο θέαμα, πολλές κλοτσιές 
εκατέρωθεν και άπειρες λεκτικές 
διαμάχες των ποδοσφαιριστών. 
Ο Αστέρας Μαρμάρων, δημιούρ-
γησε ορισμένες φάσεις, ιδιαίτερα 
με τους Β. Καράι και Παντελαίο, 
δίχως όμως να μπορεί να υπο-
στηρίξει κανείς πως η Παριανή 
ομάδα είχε πραγματικές ευκαιρί-
ες για την επίτευξη τέρματος. Από 
την άλλη, η Σέριφος, δεν ανησύ-
χησε ουσιαστικά καμία φορά τον 
τερματοφύλακά μας Βιτζηλαίο.

Οι φωνές του προπονητή Τάσου 
Κοπανίδη στο ημίχρονο και οι δύο 
αλλαγές που έκανε φαίνεται πως 
έπιασαν τόπο, και στο δεύτερο 
μέρος της αναμέτρησης ο Αστέ-
ρας παρουσιάστηκε μεταμορ-
φωμένος προς το καλύτερο. Οι 
Παριανοί ποδοσφαιριστές αποφά-
σισαν να παίξουν ποδόσφαιρο και 
όχι να απαντούν στις προκλήσεις 
των αντιπάλων και έτσι, πέτυχαν 
τρία τέρματα. Το ότι δε σημείωσαν 
και άλλα γκολ οφείλεται στο ότι 
οι παίκτες του Αστέρα χαλάρω-
σαν έπειτα από την επίτευξη του 
τρίτου τέρματος στο 72ο λεπτό. 
Τα πάντα ουσιαστικά στον αγώ-
να κρίθηκαν στο 54ο λεπτό όταν 
ο διαιτητής του αγώνα κ. Ρούσ-
σος, απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα το Γ. Μποφίλιο, που διαμαρ-
τυρήθηκε για καταλογισμό φάουλ 
σε βάρος της ομάδας του. Το φά-
ουλ εκτέλεσε ο Κληρονόμος, που 
με σέντρα διαβήτη έστειλε την 
μπάλα στην περιοχή της Σερίφου. 
Εκεί, ο Μ. Ρούσσος, που παρακο-
λουθούσε τη φάση την κάρφωσε 
με κεφαλιά στα δίχτυα των τυπικά 
γηπεδούχων γράφοντας το 0-1 
για την Παριανή ομάδα. Οι Σερ-
φιώτες βγήκαν στην αντεπίθεση 
για να ισοφαρίσουν και αυτό ευ-
νόησε την ομάδα μας που βρήκε 
περισσότερους διαδρόμους προς 
την αντίπαλη περιοχή. Στο 62ο 
λεπτό ο δαιμόνιος Γκεμπόρις του 
Αστέρα έκανε επέλαση προς τη 
μεγάλη περιοχή της Σερίφου και 
αφού πέρασε τους αμυντικούς 
έκανε σέντρα «ξυράφι» προς την 
εστία των αντιπάλων. Ο Μ. Καράι, 
εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα και με 
απευθείας σουτ έστειλε την μπά-
λα στα δίχτυα γράφοντας το 0-2.

Ο θρίαμβος της Παριανής ομά-

δας ολοκληρώθηκε στο 72ο λε-
πτό, με εύστοχο πέναλτι του Στρ. 
Κρητικού, που έγραψε το 0-3. Η 
πρώτη ουσιαστική φάση για τη 
Σέριφο, ώστε να πετύχει γκολ 
έγινε στις καθυστερήσεις του 
αγώνα όταν ο Παρίσης επιχεί-
ρησε να κρεμάσει τον Παριανό 
τερματοφύλακα Βιτζηλαίο, αλλά 
πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή 
του τέρματός μας την έδιωξε ο Μ. 
Καράι.

Οι πρωταγωνιστές
Σέριφος: (πρ. Ν. Μουστάκας), 

Γούναρης. Γαβριήλ, Γ. Μποφίλιος, 
Χρυσολοράς, Γ. Γεροντάρης, Βαλ-
σαμάκης (87ο Κοτσέτας), Σ. Μπο-
φίλιος, Φ. Γεροντάρης, Αντωνά-
κης (48ο Ράμπιας), Μονοβάσιος 
(81ο Μουστάκας), Παρίσης.

Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Τ. 
Κοπανίδης), Βιτζηλαίος, Ν. Τρι-
βυζάς (45ο Παπαδόπουλος), Ν. 
Κρητικός, Γιαννιώτης (76ο Τσιγώ-
νιας), Μ. Ρούσσος, Μ. Καράι, Γκε-
μπόρις, Παντελαίος, Κληρονόμος, 
Β. Καράι, Δ. Κρητικός (45ο Ευστρ. 
Κρητικός.

Διαιτητής: Ρούσσος (καλός), με 
βοηθούς τους κ.κ. Δεσύπρη και 
Μουτάφη (καλοί).

Βαθμολογία

1. Παμμηλιακός 18
----------------------
2. ΑΟΠ 13
----------------------
3. Νηρέας 11
4. Αστέρας Μ. 10
5. Σέριφος 3
6. Σίφνος 3
ΣΗΜ: Ο Πανσιφναϊκός έχει -2 

βαθμούς.

Οι υπόλοιποι Όμιλοι
Χαμός γίνεται στον πρώτο όμι-

λο της ΕΠΣΚ, αφού τα πράγματα 
–τουλάχιστον για τη Β’ θέση- πε-
ριπλέχθηκαν περισσότερο.

Η Άνω Μερά, νίκησε στο γή-
πεδό 1-0 τον Αίαντα Σύρου και 
τον έπιασε στη β’ θέση, ενώ ο ΑΟ 
Σύρου ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον 
Πάγο, που αμφισβητεί ευθέως 
τις άλλες δύο Συριανές ομάδες 
στο κυνήγι των προνομιούχων 
θέσεων για τα μπαράζ. Τέλος, η 
Υδρούσα, κατάφερε και πήρε τον 
πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλη-
μα ερχόμενη ισόπαλη 2-2 στο γή-
πεδό της με τη Στενή Τήνου.

Βαθμολογία

1. ΑΟ Σύρος 20
----------------------
2. Αίας Σύρου 14
----------------------
3. Πάγος 14
4. Άνω Μερά 14
5. Στενή 8
6. Τήνος 4
7. Υδρούσα 1
ΣΗΜ: Αίας Σύρου και Τήνος, 

έχουν ένα αγώνα λιγότερο από 
τις υπόλοιπες ομάδες.

Για το Γ’ όμιλο της ΕΠΣ Κυκλά-
δων, τα πράγματα δείχνουν να 
ξεκαθαρίζουν για τις δύο πρώτες 
προνομιούχες θέσεις, που οδη-
γούν απευθείας στα μπαράζ για 
τον πρωταθλητή Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, ο Πανθηραϊ-
κός πέρασε με το εντυπωσιακό 
7-1 από τη Νάξο με τον Αστέρα 
Τραγαίας, ενώ η Θύελλα, παρότι 
σκόνταψε στο γήπεδο της (1-1 με 

την Αναγέννηση Νάξου), συνεχί-
ζει την «πτήση» της στα ψηλά του 
βαθμολογικού πίνακα. Η Ίος ήρθε 
1-1 στο γήπεδό της με τον ΠΑΣ 
Νάξου, ενώ το Φιλώτι, έχασε στη 
Νάξο, 2-1 από τη Λάβα.

Βαθμολογία

1. Πανθηραϊκός 24
2. Θύελλα 22
----------------------
3. Αναγέννηση 15
4. Καρτεράδος 12
5. Φιλώτι 12
6. Τραγαία 11
7. ΠΑΣ Νάξου 7
8. Λάβα 7
9. Ίος -2
ΣΗΜ: Η Ίος έχει -6 βαθμούς 

και η Αναγέννηση Νάξου -2 
βαθμούς.

Πρωτάθλημα Παίδων
Για το Β’ όμιλο παίδων που 

μετέχουν οι Παριανές ομάδες, 
ο ΑΟΠ νίκησε 11-0 στη Νάξο το 
Φιλώτι, ενώ ο Νηρέας, έχασε 5-1 
στην Πάρο, από τον ΠΑΣ Νάξου.

Βαθμολογία

1. ΠΑΣ Νάξου 21
2. ΑΟΠ 15
3. Φιλώτι 9
4. Μαρπησσαϊκός 6
5. Νηρέας 6
6. Αναγέννηση -3
ΣΗΜ: Η Αναγέννηση Νάξου 

έχει αποβληθεί από το πρωτά-
θλημα. Ο ΠΑΣ Νάξου, έχει δύο 
περισσότερους αγώνες από το 
Νηρέα και έναν περισσότερο 
αγώνα από τις υπόλοιπες ομάδες. 

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013



15www.fonitisparou.gr Με το Φακό της Φωνής

με το φακό
 της 

Γιορτή στις Λεύκες
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την περα-

σμένη Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, εορταστικές εκδηλώσεις 
στις Λεύκες.

Αρχικά, στο Μέγαρο Λευκών, η χορωδία Γυμνασίου 
Αρχιλόχου, τραγούδησε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
και στη συνέχεια έγινε το άναμμα της φάτνης του χωριού 
στην πλατεία. Το κέφι ήταν αμείωτο και πολλά μικρά και 
«μεγάλα» παιδιά αφέθηκαν στο πνεύμα των ημερών.



«των φρονίµων τα παιδιά                  

            ...πριν πεινάσουν µαγειρεύουν»

www.paros-vacations.com

εσείς το εφαρµόζετε;

∆υναµώστε τώρα την προβολή

της επιχείρησής σας, φροντίζοντας

την επικοινωνία σας

µε όλους όσοι ονειρεύονται

ή σχεδιάζουν

τις διακοπές τους,

στην Πάρο

• ολοκληρωµένη προβολή • αξιόπιστη υποστήριξη • οικονοµική επιλογή


