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Ταµειακή µηχανή για όλες τις χρήσεις.
• Χαρτοταινία: 1x57x50mm
• Ταχύτητα εκτύπωσης: 12 lines/sec.
• Μπαταρία: Backup για έκδοση περίπου 
500 αποδείξεων
• Περιφερειακά: Σύνδεση µε Ζυγαριά,
Barcode Scanner, σύνδεση µε Η/Υ
για λειτουργία της ταµειακής
ως φορολογικός εκτυπωτής
• Ευέλικτο πρωτόκολλο για σύνδεση
µε εµπορικές εφαρµογές

Ταµειακή µηχανή Elcom Euro-50TE Mini

Στο φουλ οι μηχανές
Ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

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, cafe «Cosa» ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτο-
ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-
ρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO, φούρνος «Δήμητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σου-
αρέ» ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: ψητοπωλείο «Καναδός» 
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 
Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 
Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, 
Φούρνος Ραγκούση
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Ποιός θα είναι ο 
υποψήφιος;

Έγινε η αρχή. Δυο παρατάξεις δηλώνουν παρόν στη 
εκλογική διαδικασία. Και οι δυο όμως, δεν ανακοίνω-
σαν τον υποψήφιο δήμαρχο. Επειδή, το σύστημα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δημαρχοκεντρικό, είναι 
πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και το πρόσωπο των 
υποψήφιων δημάρχων. Το ερώτημα που ανακύπτει 
και για τις δυο παρατάξεις είναι με ποια κριτήρια θα 
επιλεγεί ο υποψήφιος δήμαρχος. Εκτός από τον νυν 
δήμαρχο, που θα είναι και πάλι υποψήφιος και δεν 
χρειάζεται διαπιστευτήρια γιατί γνωρίζουμε τις από-
ψεις του, τις πολιτικές θέσεις του, το έργα του και γε-
νικά την πορεία του, για τα νέα πρόσωπα πρέπει να 
μάθουμε τόσο εμείς, οι πολίτες της Πάρου, όσο και 
το σώμα που θα κληθεί να τους ψηφίσει ποιές είναι οι 
πολιτικές θέσεις τους. Πρέπει να δηλώσουν ποιο είναι 
το νέο που θα φέρουν στην πολιτική τοπική σκηνή. Τα 
νέα ονόματα, αλλά και ο νυν δήμαρχος, πρέπει να μας 
πουν τις απόψεις τους για τα μεγάλα προβλήματα της 
Παριανής κοινωνίας, αλλά και για τα πολλά μικρά της 
καθημερινότητας. Ποια είναι η πολιτική θέση για τα 
προβλήματα υγείας, τα προβλήματα παιδείας, για τα 
έργα ανάπτυξης του λιμενικού ταμείου (π.χ. πλωτές 
εξέδρες), για το εμπορικό λιμάνι, την ανάπλαση του 
παραλιακού της Παροικίας κλπ. Να μας πουν πως θα 
αντιμετωπίσουν την απαξίωση της τοπικής αυτοδιοί-
κησης από την κυβερνητική πολιτική. Που θα βρουν 
χρήματα για έργα όταν από 1,7 εκατομμύρια πέρισυ 
θα πάρουν μόνο 270 χιλιάδες ευρώ φέτος.

Στο περιορισμένο χρονικά διάστημα μέχρι τις εκλο-
γές είναι ανάγκη να συζητήσουμε στη βάση των 
πραγματικών προβλημάτων και όχι σε επίπεδο κου-
τσομπολιού και παραπολιτικής. Φυσικά, μια τέτοια 
συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει από την επιλογή των 
υποψήφιων δημάρχων. Ο δήμαρχος είναι η σημαία 
και η εγγύηση υλοποίησης των προγραμμάτων για 
κάθε παράταξη. Αυτός πρέπει και να θέλει, αλλά και 
να μπορεί. Αυτός πρέπει να εμπνέει και να κινητοποι-
εί τους πάντες. 

Λαουτάρης

Με χάσατε και σας έχασα. Έκανα βέβαια τα πάντα 
την περασμένη εβδομάδα με τον Καζαμία, αλλά να, 
πώς να το κάνουμε. Δεν ήταν «διαφωνίες».

Άσχετο 1: Τόσο μαύρο χάλι που ήταν το βίντεο με 
τις δηλώσεις Ξηρού, δεν μπορεί... πρέπει να είχε 
ως σπόνσορα τη Δημόσια Τηλεόραση!

Λοιπόν, να μπούμε και στην ντόπια πραγματι-
κότητα. Μέχρι στιγμής, το στάνταρ που ήταν η πα-
ράταξη της Ενότητας –νταϊμέισον- με την πρώην 
ΚουΠεΠέ, ανήγγειλε ουσιαστικά την κάθοδό της 
στις εκλογές. Τες πα, αυτό, δεν πληρώνει. Ήταν 
άχαστο. Είναι σαν το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
με τους ακατανόμαστους τα τελευταία χρόνια, τον 
Αλαφούζο μου μέσα. 

Από την άλλη, η ΚΕΠ παιζόταν το πολύ 1,05-1,10 
για την κάθοδο στις εκλογές. Σιγά τα ωά. Σιγου-
ράκι και αυτό. Σαν την τριφυλλάρα στο μπάσκετ. 
Χάνεις το στοίχημα 
με τον εξάστερο 
μια φορά το χρόνο. 
Βέβαια, αυτό που 
πλήρωνε και δεν 
το έπαιξε κανένας 
μας ήταν το όνομα. 
Οι άνθρωποι είχαν 
brand name και 
αίφνης είπαν να το 
αλλάξουν! Έχεις 
δηλαδή την coca-
cola στα χέρια σου 
και της αλλάζεις 
όνομα, δίνοντας 
της σαν νέο το 
ΚΕΠΟΣΑ! Να δείτε 
που θα της αρχί-
σουν τα ανέκδοτα. Αφήστε τον Ισιγώνη να βάζει τις 
παύλες και να γράφει ΚΕΠ-ΟΣΑ. Τες πα και εδώ. 
Όλοι ΚΕΠ θα το λένε έτσι και αλλιώς.

Η Λαϊκή Συσπείρωση πάλι, μπορεί να μην έχει 
πει τίποτα, αλλά ποιος θα ήταν αυτός που θα στοι-
χημάτιζε ανάποδα. Μέχρι 1,15 παίζεται η κάθοδός 
της. Δηλαδή, στοιχήματα που δεν τα ακουμπάει 
κανείς.

Άρα, Βλαχογιάννης (στάνταρ), ΚΕΠΟΣΑ άχαστο, 
Ρόκο στανταράκι. Κάτι δεν μου κάθεται. Δεν γίνε-
ται στοίχημα δίχως κάτι να πληρώνει. Θα υπάρχει 
όμως κάτι άλλο που θα δώσει φραγκάκια στους 
παίκτες; Προσωπικά τι να σας πω; Τους τρεις πα-
ραπάνω μόνο έπαιξα και μάρτυς μου έγγραφο με 
ολόκληρη υπογραφάρα μου που έχω αφήσει στο 
«Ρόδι» παρακαταθήκη, κάτω παρακαλώ από το 
ταμείο του καταστήματος! Το πρόβλημα θα το έχω 
αν σκάσει τέταρτος συνδυασμός, που δεν έχω παί-
ξει αυτή τη στιγμή.

Στη γύρα βέβαια ακούγονται διάφορα, όμως τα 

όσα ακούγονται δεν επιβεβαιώνονται και πολύ πε-
ρισσότερο δεν μου κάθονται, αφού, δεν βρίσκω 
με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν συν-
δυασμό. Θα μου πείτε… «εντάξει βρε παιδί μου, 
μπορεί να κατέβουν δίχως πλήρη συνδυασμό». 
Ο.κ. αυτό είναι αλήθεια και γίνεται. Θυμίζω όμως, 
ότι στις εκλογές του 2010, μόνο ο Βλαχοjohn είχε 
πλήρη συνδυασμό. Και ο Βλαχοjohn νίκησε τελικά. 
Γιατί, όπως και να το κάνεις, κάτι δείχνει ο πλήρης 
συνδυασμός βρε παιδί μου. Δείχνει «αέρα» νίκης. 
Αυτό, είναι μία αλήθεια. Σε όλη τη χώρα οι συν-
δυασμοί που νικούν είναι αυτοί που έχουν πλήρη 
συνδυασμό. Πουθενά, σε κανένα δήμο της χώρας, 
δεν νίκησε συνδυασμός που δεν ήταν πλήρης.

Δηλαδή, για να πειστώ π.χ. ότι ο Ισιγώνης πάει 
για πρωτιά, πρέπει να μου δείξει πλήρη συνδυα-
σμό. Αν μου παρουσιάσει 35-40 άτομα, δεν με πεί-
θει. Έτσι, πας για μία καλή εμφάνιση. Σαν αυτές που 
κάνει μία στις τόσες και η ομαδάρα μου, τον Αλα-

φούζο μου μέσα 
again. Στη γύρα λοι-
πόν έχουν σκάσει 
διάφοροι περίεργοι 
που λένε για Χ και Ψ 
άλλον συνδυασμό. 
Ειλικρινά, σας λέω 
πως όλοι μέσα στο 
κεφάλι τους έχουν 
συνδυασμούς των 
35-40 ατόμων. Ου-
σιαστικά δηλαδή, 
συνδυασμούς που 
εκφράζουν παρέες 
4-5 ατόμων και ψά-
χνουν δεξιά και αρι-
στερά φίλους τους, 
για να το πετύχουν 

αυτό. Belegris speaking now. Ό,τι σκάσει έξω από 
τους παραπάνω τρεις συνδυασμούς, θα είναι συν-
δυασμοί «παρέας». Εκτός και αν…

Το αν, είναι η ΝΔ, που όμως σε τοπικό επίπεδο, 
δεν με πείθει για την ώρα. Δεν έχω δει φως από 
εκεί. Άσε που οι δύο-τρεις πραγματικά σοβαροί 
αυτοδιοικητικοί που έχει –και θα σκεφτόμουν άνε-
τα να τους ψηφίσω- δεν έχουν δείξει πραγματικό 
ενδιαφέρον και ούτε έχουν κάνει κινήσεις για την 
ώρα. Τα πραγματικά στοιχεία ως τώρα (ξημέρωμα 
5:55 της 23/1 που γράφονται αυτές οι «διαφωνί-
ες»), ούτε καν δεύτερη Κυριακή μου δείχνουν… 
Όσο και να μας ξαφνιάζει το γεγονός, το πραγμα-
τικό ενδιαφέρον με τα όσα στοιχεία έχουμε ως 
σήμερα, είναι ότι το ντέρμπι θα είναι στις εκλογές 
της Περιφέρειας! Εκεί, θα δείτε ότι ο πρώτος της 
Α’ Κυριακής των εκλογών, με μεγάλη δυσκολία θα 
αγγίξει το 30%!

Άσχετο 2: Η φωτό με το τιμημένο trabant (0-100 
χιλιόμετρα, μόλις σε 2 λεπτά…), από το ταξίδι μου 
στη Βουλγαρία!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Αλλαγές
στα ληξιαρχεία

Στην απλοποίηση των διαδικασιών, που αφορούν στις 
συναλλαγές των πολιτών με τα Ληξιαρχεία και τα Δη-
μοτολόγια της Χώρας προχωρά το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών.

Με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας δημιουρ-
γούνται βάσεις δεδομένων από τις οποίες οι πολίτες θα 
μπορούν γρήγορα και εύκολα να παραλαμβάνουν δη-
μόσια έγγραφα, όπως:

- Πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- Πιστοποιητικό γέννησης 
- Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών έδω-

σε εντολή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η λειτουργία 
του Εθνικού Δημοτολογίου, με την ενσωμάτωση όλων 
των Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Υπουρ-
γείου. Παράλληλα ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του 
Εθνικού Ληξιαρχείου. Το έργο αφορά στη δημιουργία 
κεντρικής βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και 
θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό 
τρόπο όλες οι ληξιαρχικές πράξεις, που δηλώνονται 
στα Ληξιαρχεία της χώρας. Τέλος, οι πολίτες πλέον θα 
μπορούν με μία επίσκεψη τους στους Δήμους ή τα ΚΕΠ 
να παραλαμβάνουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά που 
χρειάζονται.

Διαμαρτυρία
των λογιστών

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον υπουργό οικονομικών 
κ. Στουρνάρα, καθώς και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς 
για τα νέα φορολογικά μέτρα έστειλαν οι λογιστές όλης της 
χώρας.

Τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου λογιστών Πάρου-Αντιπά-
ρου, στηρίζουν ομόφωνα την επιστολή διαμαρτυρίας και 
την προσυπογράφουν, ενώ παράλληλα την κοινοποίησαν σε 
όλα τα μέλη του συλλόγου, ώστε ο καθένας να αποφασίσει 
για να την υπογράψει ή όχι.

Σημειώνουμε, ότι στο site των λογιστών (taxheaven.gr) η 
επιστολή διαμαρτυρίας των επαγγελματιών, όχι μόνο λογι-
στών, ήδη υπογράφεται από 4.500 χιλιάδες ανθρώπους και 
θα επιδοθεί στη συνέχεια.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Συλλογή υπογραφών με σκοπό τη Διαμαρτυρία για τα 

νέα φορολογικά μέτρα και τα εξοντωτικά πρόστιμα του 
Ν.4174/2013 

Διαβάζοντας τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 
4174/2013 που αφορούν τους φόρους, τους τόκους και τα 
πρόστιμα, το μόνο που μπορεί κάθε λογικός άνθρωπος να 
σκεφτεί, είναι ότι οι νέες αυτές διατάξεις αποτυπώνουν κα-
θαρά και ωμά, την πλήρη ανικανότητα των εμπνευστών τους 
να νομοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα δίκαιο και αποτε-
λεσματικό φορολογικό σύστημα. Η αδυναμία του Κράτους να 
εισπράξει τους φόρους, επειδή δεν διαθέτει τον απαιτούμενο 
μηχανισμό (βλ. π.χ. Πορτογαλία), μεταφέρεται σε εμάς τους 
λογιστές (αλλά και στους ίδιους τους φορολογούμενους) με 
αποτέλεσμα όλοι μας να έχουμε μετατραπεί, εδώ και χρόνια, 
σε άμισθους κρατικούς φοροεισπράκτορες (παρακράτηση 
και απόδοση Φ.Π.Α., παρακρατήσεις φόρων, έκδοση ταυτο-
τήτων πληρωμής, τελών κυκλοφορίας, εκκαθαριστικών φό-
ρου εισοδήματος, κ.τ.λ.) Και μπορεί τον παραπάνω ρόλο να 
τον έχουμε αγόγγυστα σχεδόν αποδεχθεί. Αλλά από άμισθοι 
φοροεισπράκτορες που μας κάνατε, να κατηγορηθούμε όλοι 
σαν φοροφυγάδες, ακόμη και όταν υποπέσουμε σε μία δι-
αδικαστική τυπική παράβαση, επιβαρυμένοι με εξοντωτικά 
πρόστιμα που θα μας κυνηγούν, είναι κάτι που δεν μπορούμε 
σε καμία περίπτωση να ανεχθούμε. Η τυχόν διατήρηση των 
νέων φορολογικών διατάξεων θα επιφέρει την κατάρρευση 
των ορίων αξιοπρεπούς ύπαρξης και διαβίωσης όλων των 
επαγγελματιών και του συνόλου των φορολογούμενων πο-
λιτών, για να μην αναφερθούμε στην ψυχολογική κατάρρευ-

ση, την οποία ήδη έχουμε υποστεί οι περισσότεροι από εμάς.
Ειδικότερα: Από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς έγιναν 

ριζικές αλλαγές με την ψήφιση των νέων φορολογικών νό-
μων που επέφεραν μεγάλη σύγχυση και αβεβαιότητα στον 
κόσμο των επιχειρήσεων. Από την 1/1/2014 (έναρξη της 
ισχύος πολλών διατάξεων του Ν.4174/2013 ΚΦΔ) τελικά 
καλούμαστε να υποστούμε για μικρής δημοσιονομικής ση-
μασίας (π.χ. μηδενική ή πιστωτική εκπρόθεσμη ή τροποποι-
ητική δήλωση) πράξεις ή παραλήψεις, εξοντωτικά πρόστιμα 
που δεν μπορούμε να αντέξουμε και να ανεχτούμε. Τα πα-
ραπάνω σε συνδυασμό με όσα ο Ν.4172/2013 ορίζει για το 
όριο των 500 ευρώ στις πληρωμές των συναλλαγών, που το 
θεωρούμε ανεφάρμοστο, ιδίως σε ορισμένα μέρη της περι-
φέρειας, λόγω αποστάσεων και έλλειψης τεχνολογίας, το νέο 
ληστρικό πρόστιμο των 10,550 ευρώ για μη αναγραφή ερ-
γαζόμενου στην ΑΠΔ, που αρκεί μία παράλειψη ή αργοπορία 
των συναδέλφων λογιστών για να καταστραφούν οικονομι-
κά, την μηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσε-
ων, που συντομεύει ακόμη πιο πολύ τον χρόνο ενημέρωσης 
των βιβλίων σε 15 μέρες και λιγότερο από πολλά άλλα πα-
ρόμοιας φύσης, αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα μέτρων, 
όταν μάλιστα ενισχύονται αυτά με το σλόγκαν: «αναμένονται 
διευκρινήσεις». 

Απαιτούμε αλλαγή όλων, των τιμωρητικού ύφους, διατά-
ξεων του νέο ΚΦΔ, που στο μεγάλο μέρος τους έρχονται σε 
αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές του δίκαιου και της δημό-
σιας διοίκησης αλλά και ευρύτερα της προστασίας του δη-
μόσιου συμφέροντος. Αρχές όπως της αναλογικότητας που 
απορρέουν από το σύνταγμα (άρθρο 25 § 1,δ’), δηλαδή της 
επιλογής μέσων ανάλογων προς τον επιδιωκόμενο σκοπό ή 
η αρχή της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύ-
νης του διοικούμενου αλλά και η αρχή της χρηστής διοίκη-
σης, η οποία πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα του διοικού-
μενου και να λειτουργεί με γνώμονα την προστασία αυτών, 
ιδίως των ασθενέστερων τάξεων. Απαιτούμε να μπορούμε 
να κάνουμε τη δουλειά μας απρόσκοπτα και χωρίς την απει-
λή των αδικαιολόγητων νέων ποινών-προστίμων για κάποιο 
ανθρώπινο λάθος και ειδικότερα την τροποποίηση των άρ-
θρων 54, 57, 58 του Ν.4174/2013 και την εφαρμογή ενός 
δίκαιου, κατάλληλου και αναλογικού και όχι ισοπεδωτικού 
και εξοντωτικού διοικητικού μέτρου. 

Τέλος ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομικών να κοινοποι-
ήσει άμεσα τις ερμηνευτικές εγκυκλίους των διατάξεων που 
ισχύουν από 1-1-2014, διότι πολύ μεγάλο μέρος αυτών εί-
ναι ασαφείς, αόριστες και επιδέχονται παρερμηνείες σε ση-
μαντικά θέματα που δεν ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε, 
με όλες τις συνέπειες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για 
εμάς».

Θέρμανση στα 
σχολεία

Με απόφαση του υπουργείου εσωτερικών, θα 
δοθούν 4.000.000 ευρώ σε Δήμους της χώρας, 
αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμαν-
σης των σχολικών τους μονάδων.

Σύμφωνα με τον πίνακα δαπανών, στην Πάρο 
για τις ανάγκες της θα δοθούν 9.769,28 ευρώ 
και στην Αντίπαρο 686,67 ευρώ. Τα ανωτέ-
ρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους 
Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου 
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο υπουργός κ. Γιάννης Μιχελάκης, έχει δώσει 
εντολή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ιδι-
αιτέρως στους Γενικούς Γραμματείς αυτών, να 
μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους 
ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες 
Σχολικές Επιτροπές, των πιστώσεων που τους 
διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να 
προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτού-
μενες προς τούτο ενέργειες.

Κυκλαδίτικα τυριά
Το ζήτημα της προστασίας των κυκλαδίτικων παραδο-

σιακών τυριών, τα οποία δεν περνούν από τη διαδικασία 
της παστερίωσης, επανέφερε ο Νίκος Συρμαλένιος, σε 
τοποθέτησή του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σχε-
δίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 
στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 
στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της 
υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις».

 Ο Ν. Συρμαλένιος επεσήμανε ότι υπήρξε δέσμευ-
ση του υπουργού για την προστασία των τυριών των 
Κυκλάδων, όμως αυτή δεν προβλέπεται στο εν λόγω 
νομοσχέδιο. Απαντώντας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, δήλωσε 
ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τα κυκλαδίτικα 
τυριά μέσα σε τροπολογία για την προστασία προϊόντων 
οικοτεχνίας, που ενδέχεται να συμπεριληφθεί και στο 
παρόν νομοσχέδιο.

Το δεύτερο θέμα που ανέφερε στην ομιλία του ο Ν. 
Συρμαλένιος είχε σχέση με τη μείωση του κόστους με-
ταφοράς ζωοτροφών στα νησιά, τονίζοντας ότι εάν η κυ-
βέρνηση θέλει να ενισχύσει την κτηνοτροφία στα νησιά, 
θα πρέπει να ενισχύσει και τις επιδοτήσεις, ενώ με βάση 
τη νησιωτική ιδιαιτερότητα θα πρέπει να υπάρξουν επι-
πλέον προβλέψεις, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει ο 
κόσμος στα νησιά και να διατηρηθεί ο πληθυσμός τους.

Ειδική αναφορά έγινε από τον βουλευτή Κυκλάδων 
για τα μεταλλαγμένα προϊόντα, είτε αφορούν τρόφιμα, 
είτε αφορούν ζωοτροφές που εμπεριέχουν μεταλλαγ-

μένες ουσίες που 
περνούν στην τροφι-
κή αλυσίδα. Επεσή-
μανε ότι σε αυτό το 
θέμα υπάρχει γενικό-
τερα μια σιωπή τα τε-
λευταία χρόνια, ενώ 
υπήρξε μια μεγάλη 
καμπάνια πριν από 
4-6 χρόνια σε όλες 
τις Περιφέρειες της χώρας που είχαν κηρυχθεί περιοχές 
απαγόρευσης εισόδου μεταλλαγμένων προϊόντων. «Το 
θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό, καταλαβαίνω τις όποιες 
δεσμεύσεις μπορεί να υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, όμως θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση, διότι 
υπάρχουν δεκάδες προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή 
κυκλοφορούν στα super market και παντού, και εμπε-
ριέχουν μεταλλαγμένες ουσίες. Επίσης, το ίδιο ισχύει και 
για τις ζωοτροφές», δήλωσε ο Ν. Συρμαλένιος.

Τέλος, αναφέρθηκε στο άρθρο 56, όπου στις αγορές 
παραγωγών υπάρχει η δυνατότητα να δραστηριοποιού-
νται ομάδες παραγωγών από όμορες προς την Αττική 
Περιφέρειες, όπως Πελοποννήσου, Εύβοιας, Στερεάς 
Ελλάδας, εξαιρώντας όμως τις περιφερειακές ενότητες 
των νησιών και ειδικότερα των Κυκλάδων. Για παρά-
δειγμα, ανέφερε την Κέα και την Κύθνο, οι οποίες είναι 
δίπλα στην Αττική, αλλά με την λογική του υπουργείου 
δεν θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι παραγωγοί 
των νησιών αυτών, όπως και της Σύρου και άλλων νη-
σιών των Κυκλάδων στην Αττική. Για το λόγο αυτό ο Ν. 
Συρμαλένιος ζήτησε να συμπεριληφθούν και τα νησιά 
των Κυκλάδων στο άρθρο 56.

Ειδήσεις

Εκδήλωση
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Υρία» Λευκών, σε 

συνεργασία με την τοπική κοινότητα Λευκών, 
διοργάνωσε μια βραδιά αφιερωμένη στους 
δρομείς μεγάλων αποστάσεων. 

Ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση γεμάτη συ-
γκίνηση και αναμνήσεις συνοδευόμενη από 
φωτογραφίες και βίντεο όλων των αθλητών 
που συμμετείχαν στο πάνελ.

Πρώτος άνοιξε την βραδιά ο Μ. Φουρνάρης, 
γνωστός υπεραθλητής μεγάλων αποστάσεων 
και ακολούθησαν ο Τ. Αποστολόπουλος, ο Γ. 
Τζανίδης, ο Σ. Σκούρτης, ο Γ. Δανιηλήδης, ο Ανδ. 
Ραγκούσης, η Ν. Χασάπη και η Μ. Σιφναίου. Την 
συζήτηση έκλεισε με ένα καταπληκτικό βίντεο 
ο μαραθωνοδρόμος  Φ. Σκιαδάς. Μετά το τέλος 
των παρουσιάσεων ο σύλλογος «Υρία», θέλο-
ντας να ευχαριστήσει αυτούς τους σημαντικούς 
για τον τόπο μας αθλητές τους χάρισε από δυο 
βιβλία Λευκιανών συγγραφέων. 
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Εθελοντές
Μάρπησσας

Τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Μάρπησ-
σας συναντήθηκαν στην αίθουσα της Αγροτολέσχης την 
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου όπου έγινε συζήτηση-απολογι-
σμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Η Μάρπησσα γιόρτασε τα Χριστούγεννα φέτος με με-
γάλη συμμετοχή, αλληλεγγύη και αισιοδοξία με εκδη-
λώσεις και δρώμενα στην Χριστουγεννιάτικη Πλατεία 
και στην αίθουσα της Αγροτολέσχης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου: «[…] η ιδέα των Χριστου-
γεννιάτικων Εκδηλώσεων έπεσε στο τραπέζι από την 
πρώτη συνάντηση της συντονιστικής ομάδας, στις 27 
Σεπτεμβρίου 2013. Η ιδέα έγινε αποδεκτή ομόφωνα και 
αμέσως άρχισε ο αγώνας για την υλοποίησή της.

Προτείναμε μετά από αρκετές συναντήσεις το πρό-
γραμμα που τελικά και πραγματοποιήθηκε. Στην αρχή 
μας φάνηκε βουνό. Όμως τελικά τίποτα δεν είναι βουνό 
μπροστά στη θέληση στο να γίνουν νέα και ωραία πράγ-
ματα για τον τόπο μας. Καταφέραμε όλοι μαζί να συνερ-
γαστούμε και κατά γενική ομολογία οι εκδηλώσεις αυτές 
στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. 

Ο αρχικός στόχος της ομάδας που ήταν α) να προσφέ-
ρουμε ομαδική εργασία στον τόπο μας, β) να βγάλουμε 
τον κόσμο από τα σπίτια του, γ) να δώσουμε χαρά στα 
μικρά παιδιά και δ) να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, πραγ-
ματοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Τελειώνοντας εκ-
φράζουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς 
που συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση και την επιτυχία 
των εκδηλώσεων, με τις κάθε μορφής προσφορές τους: 
προσωπική εργασία, υλικές και οικονομικές».

Γυναίκες
Μάρπησσας

Ο Σύλλογος Γυναι-
κών Μάρπησσας, στις 
12/1/2014 πραγματο-
ποίησε στην αίθουσα 
της Αγροτολέσχης, 
στη Μάρπησσα, γενι-
κή συνέλευση κατά 
την οποία έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του, έκανε απολογι-
σμό και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου 
Δ.Σ. για την επόμενη διετία.

Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
Βιτζηλαίου Κατερίνα 54 ψήφοι, Λουρίδου Ειρήνη 51 

ψήφοι, Τσιγώνια Κυριακή 47 ψήφοι, Μελανίτη Πηγή 41 
ψήφοι, Ανουσάκη Αντωνία 32 ψήφοι, Τσαντουλή Μπέτ-
τυ 32 ψήφοι, Γεμελιάρη Λαμπρινή 26 ψήφοι, Αναπλη-
ρωματικά μέλη: Αφεντάκη Δήμητρα 25 ψήφοι και Κα-
βαλλάρη Κυριακή 24 ψήφοι.

Την ελεγκτική επιτροπή αποτελούσαν οι κ.κ.: Αγού-
ρου Ρούσσα, Τσιγώνια Ευδοκία και Διομήδη Ισμήνη.

Κατόπιν το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Λουρίδου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος: Βιτζη-

λαίου Κατερίνα, Γραμματέας: Τσιγώνια Κυριακή, Τα-
μίας: Ανουσάκη Αντωνία, Β’ Γραμματέας: Τσαντουλή 
Μπέττυ, Β’ Ταμίας: Μελανίτη Πηγή, Μέλος: Γεμελιάρη 
Λαμπρινή.

Ευχαριστήριο 
Μαρπησσαίων

Το ΔΣ του Συνδέσμου Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών 
Πάρου, ευχαριστεί τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πα-
ροναξίας, κ.κ. Καλλίνικο, τα μέλη και τους φίλους μας 
που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση για 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το βράδυ της Κυ-
ριακής, στην «Αίθουσα των Ανέμων», στον πάντοτε φι-
λόξενο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Κυκλοφοριακές 
προτάσεις Ε.Σ.Π.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου, 
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14/1/14 συζητήθηκε 
μετά από εκτενέστερη έρευνα του διοικητικού συμβου-
λίου το 4ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, που αφορούσε 
την «διαμόρφωση προτάσεων κυκλοφοριακού, ενόψει 
της συνεδρίασης της Δημοτικής επιτροπής διαβούλευ-
σης του Δήμου Πάρου.

Σύμφωνα με τον εμπορικό σύλλογο «το πρόβλημα 
μετακίνησης του επισκέπτη στο νησί, ξεκινάει τόσο από 
την άφιξη του, όσο και κατά την αναχώρηση του από 
αυτό, αφού η εκτεταμένη και πλήρης μελέτη που έγινε 
από τον καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ι Γκόλια, ποτέ δεν εφαρ-
μόστηκε πλήρως. 

Διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα προέρχονται από 
τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ που προσεγγίζουν το χώρο του 
λιμανιού συχνότατα (και καλά κάνουν), από τα TAXI, με 
το μποτιλιάρισμα που προκαλούν μπροστά στην έξοδο 
του λιμανιού, από τα Rent a car, που παρκάρουν τα αυ-
τοκίνητα σε όλα τα μέρη του λιμανιού, δημιουργώντας 
αύξηση στο κυκλοφοριακό κατά τις ώρες αιχμής. Πα-
ράλληλα με το χάος  που προκαλούν τα εγκαταλελειμ-
μένα και ανεκμετάλλευτα parking που περιτριγυρίζουν 
την Παροικία προκαλώντας ένα τεράστιο αντίκτυπο στην 
πάλαια αγορά που έχει αποκομιστεί όλο το τεράστιο 
πρόβλημα του ανεξέλεγκτου κυκλοφοριακού ΧΑΟΥΣ, 
με αποτέλεσμα τη μη προσέλκυση επισκεπτών από τις 
γύρω περιοχές λόγω του κυκλοφοριακού «αλαλούμ».

Δύσκολη έως ακατόρθωτη θεωρείται από επισκέπτες 
και κατοίκους η πρόσβαση στην αγορά της Παροικίας 
αφού στα κοντινότερα parking δεν υπάρχουν ποτέ κενές 
θέσεις ενώ η εικόνα της εγκατάλειψης, η έλλειψη σήμαν-
σης και φωτισμού είναι αποτρεπτική.

Αδιανόητο θεωρούμε την τεράστια έλλειψη που επι-
κρατεί στην σηματοδότηση προς τα parking και το αντί-
θετο ενώ η διαγράμμιση και η καθαριότητα σε αυτά είναι 
ελλιπής.

Απαράδεκτη η πεζοδρόμηση που είναι άκρως απογο-
ητευτική διότι ο πεζός δεν μπορεί να διασχίσει την πε-
ριοχή του περιφερειακού και άλλα σημεία κλειδιά της 
Παροικίας».

Οι προτάσεις που κατέθεσε ο εμπορικός σύλλογος, 
είναι οι εξής:

«Α) Δημιουργούμε parking ανθρώπινα, διατηρώντας 
τα, καθαρά, προσβάσιμα, με την κατάλληλη σηματοδό-
τηση, να απομακρυνθούν τα εγκαταλειμμένα  ΙΧ, να δη-
μιουργηθούν και μισθωμένες θέσεις στο παρκινγκ πίσω 
από το 1ο Δημοτικό σχολείο Παροικίας, στο παρκινγκ 
απέναντι από την μεταφορική Ανάργυρος, στο παρκινγκ 
πάνω από το γυμνάσιο, ενώ σκόπιμο θα ήταν να διανέ-
μεται έντυπο υλικό που θα έχει πληροφορίες για τους 
χώρους στάθμευσης.

Β) Τα λεωφορεία να μεταφερθούν στο χώρο έναντι του 
κέντρου υγείας (μέχρι 4) και να βρεθεί χώρος περιφε-
ρειακά για να μισθωθεί ως παρκινγκ του ΚΤΕΛ.  

Γ) Τα ΤΑΧΙ να μεταφερθούν στο χώρο μπροστά στις 
τράπεζες ALPHA, EUROBANK σε διαμορφωμένο χώρο 
με νησίδα, όπως ήταν έξω από το ΟΤΕ.        

Δ) Ο δρόμος της παραλίας να κλείνει το απόγευμα από 
τον ΟΤΕ και τη μικρή πύλη του νέου λιμανιού.

Ε) Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, να εφαρμοστεί αυ-
στηρά το ωράριο εισόδου ακόμη και από τους μόνιμους 
κατοίκους της, ενώ ως ωράριο εισόδου προτείνουμε 
από της 6-9.30 το πρωί και 2-7.00 το απόγευμα.

Ζ) στην  Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, ο κάδος σκου-
πιδιών κοντέινερ να τοποθετείται μόνο τις βραδινές ώρες 
(12.00-900) και να απομακρύνονται το πρωί.

Η) Να μπει τρενάκι στην Παροικία αλλά και στην Νά-
ουσα, που θα ξεναγεί τους επισκέπτες αλλά θα διευκο-
λύνει και την μεταβίβαση των επισκεπτών από τα παρ-
κινγκ προς την παλιά αγορά και την παραλία.

Θ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ, να εκτελεί το δημοτικό 
λεωφορείο δρομολόγια τις απογευματινές και βραδινές 
ώρες για να διευκολύνει την μεταφορά των επισκεπτών 
από τα παρκινγκ προς την παλιά αγορά και την παραλία».

Τέλος, ο εμπορικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, 
σχετικά με τις προτάσεις του διευκρινίζει: «Θα θέλαμε να 
σας επισημάνουμε ότι σε καμιά περίπτωση το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πά-
ρου Αντιπάρου, δεν θα αντικαταστήσει τους μελετητές, 
αλλά η επαγγελματική προσωπική μας εμπειρία επιτρέ-
πει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και φυσικά να τις 
συζητήσουμε με κάθε φορέα που πιθανότητα θεωρεί ότι 
θίγετε.

Χωρίς να θέτουμε σε κάποιον ευθύνες, πιστεύουμε ότι 
πολλοί παράγοντες συντελούν στην κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση του λιμανιού της Πάρου, το πρόβλημα όμως 
είναι υπαρκτό και πρέπει να εξευρεθούν άμεσα λύσεις».

Διανομή τροφίμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και 

Αλληλεγγύης» του Δήμου Πάρου, στα πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων του διένειμε:

Την Παρασκευή 17/1/14, 60 κιλά φρέσκο ψάρι, στο 
γηροκομείο, στα συσσίτια του Ιερού Προσκυνήματος 
και σε 20 οικογένειες στην Παροικία. Τα ψάρια προμή-
θευσε στο Ν.Π.Δ.Δ. η ανεμότρατα ΤΑΚΗΣ-ΜΙΜΗΣ.

Τη Δευτέρα 20/1/2014 διανεμήθηκαν 175 κιλά φέτα 
στις 74 οικογένειες – δικαιούχους του προγράμματος 
της Ε.Ε. «Δωρεάν διανομή τροφίμων για το έτος 2013».

Την Τρίτη 21/1/2014 διανεμήθηκαν διάφορα τρόφιμα 
από το πρόγραμμα «52 εβδομάδες των ΑΒ Βασιλόπου-
λου».

Τέλος, η «Κοινωνική Προστασία Δήμου Πάρου, ευ-
χαριστεί θερμά τις παραπάνω επιχειρήσεις για την προ-
σφορά τους.

Νομοθεσία
κρεοπωλείων

Μετά από έλεγχο του τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων, 
που διενεργήθηκε στην Πάρο και ύστερα από τηλεφω-
νική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε με τον Εμπο-
ρικό Σύλλογο, στάλθηκε η σχετική νομοθεσία που προ-
ώθησε το τμήμα εμπορίου Κυκλάδων, η οποία αφορά 
στους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών σχετικά με το κρέας, διότι διαπι-
στώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία ότι υπάρχουν κρε-
οπωλεία που δεν την εφαρμόζουν.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούνται οι υπεύ-
θυνοι των κρεοπωλείων να επικοινωνήσουν άμεσα για 
περισσότερες πληροφορίες με το γραφείο του εμπορι-
κού συλλόγου, στο τηλέφωνο 22840-22262, από της 
10.30 έως της 2.00 το μεσημέρι.

Η πίτα
των εμπόρων

Κατά την πραγ-
ματοποίηση της 
αναβληθείσας συ-
νεδρίασης της 9ης 
Ιανουαρίου του 
εμποροεπαγγελ-
ματικού συλλόγου 
Πάρου, Αντιπά-
ρου, που έγινε στις 
14/1/2013, κόπηκε 
η πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχερός της χρονιάς 
αποδείχτηκε ο Αντώνης Μπαρμπαρής.

Ακόμη αποφασίστηκε μαζί με την γενική τακτική συ-
νέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Φε-
βρουαρίου, να κοπεί και η  πρωτοχρονιάτικη πίτα για τα 
μέλη του συλλόγου, παράλληλα με τη βράβευση ατό-
μων, που μέσω οργανώσεων προάγουν τον εθελοντι-
σμό.
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Λαμπρό μέλλον
περιμένει…

Από τον κ. Μένιο Αποστολίδη, μέλος του ΔΣ των Καφέ/
Εστιατόρων, λάβαμε επιστολή σχετικά με το ρεπορτάζ της 
εφημερίδας μας την προηγούμενη εβδομάδα για τα προ-
βλήματα των καταστηματαρχών στον παραλιακό δρόμο 
της Παροικιάς.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Διάβασα το άρθρο σας στη Φ.τΠ. σχετικά με τη «μουρ-

μούρα» των επαγγελματιών της Παροικιάς και για τα προ-
βλήματα που αυτή αντιμετωπίζει -ιδιαιτέρως όσων βρί-
σκονται στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού.

Θα ήθελα να σας εκφράσω και κάποιες δικές μου από-
ψεις, σαν επαγγελματίας του νησιού, αλλά και σαν συμμέτο-
χος στο ΔΣ του Συλλόγου Καφεστιατόρων για τα τελευταία 
10 χρόνια. Οι συνάδελφοι πράγματι έχουν δίκιο. Το λιμάνι 
της Παροικίας, με την ταυτόχρονη επιβατική και εμπορική 
χρήση του, η φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και καυ-
σίμων, η έλλειψη σύγχρονων χώρων αναμονής επιβατών 
και τα μεγάλα προβλήματα κυκλοφορίας που ξεκινούν από 
εκεί και «απλώνονται» σε όλη σχεδόν την πρωτεύουσα 
του νησιού, «χτίζουν» μια «εχθρική» εικόνα της Παροικίας 
προς τους επισκέπτες, αλλά και τους πολίτες. Με άλλα λό-
για τους «διώχνουν». Περνάνε το μήνυμα: «δεν σε θέλου-
με εδώ, δημιουργείς πρόβλημα με το αυτοκίνητο σου και 
την βαλίτσα σου. Μην στριμώχνεστε εδώ όλοι μαζί. Κάτσε 
λίγο, να στα «πάρω» και μετά τρέχα μακριά». Όποιος νο-
μίζει ότι η Παροικιά «στέλνει άλλο μήνυμα», να μας το πει 
-επωνύμως βέβαια- να το καταλάβουμε και εμείς. Θα πρέ-
πει να μας πει όμως και «πως το στέλνει αυτό το μήνυμα» 
και δεν ακούγεται στους επισκέπτες, αλλά και στους πολί-
τες. Εκτός κι αν «ακούγεται» και πάλι εμείς, δεν το ’χουμε 
καταλάβει. Αλλά ας μην είμαστε «γκρινιάρηδες» συνεχώς. 
Ας αναρωτηθούμε και λίγο «πρακτικά».

- Μήπως «το στέλνει», αλλά οι σφυρίχτρες των λιμενι-
κών «φρου-φρου», «φεύγα-φεύγα, μη σταματάς» δεν το 
αφήνουν να ακουστεί;

- Μήπως «το στέλνει», αλλά ο επισκέπτης «μποτιλιάρεται 
στου Γκίκα το σταυρό», σιχτιρίζει, ρίχνει μούντζα και «αρά-
ζει» στα χωριά;

- Μήπως «το στέλνει», αλλά ο επισκέπτης δεν ξέρει που 
να σταματήσει και φεύγει κυνηγημένος;

- Μήπως το «στέλνει», αλλά οι καφετζήδες και οι ταβερ-
νιάρηδες «παίρνουν» όλα τα πεζοδρόμια, δε βρίσκει χώρο 
να περπατήσει και φεύγει τρέχοντας;

- Μήπως το «στέλνει», αλλά «το τσιμεντένιο χωνί της 
Μαντώς» στην είσοδο του παραδοσιακού οικισμού, δια-
στρέφει το μήνυμα και αυτό χάνεται;

- Μήπως το «στέλνει», αλλά οι ομπρέλες των καφετζή-
δων και τα ηχεία των «μπαράδων» δεν το αφήνουν να 
ακουστεί;

- Μήπως το «στέλνει» στις εκθέσεις σε Λόντρα, Βερολίνα 
και Μιλάνα, αλλά δεν προλαβαίνει το ταχυδρομείο να τα 
μοιράσει;

- Μήπως το «στέλνει», αλλά ο «σκαφάτος» έρχεται να 
δέσει και οι ψαράδες του ’χουν πάρει - όλο το χώρο και 
δεν βρίσκει θέση; (Άκου ψαράδες στο νησί! Μα που είμα-
στε βρε φίλε).

- Μήπως το «στέλνει» και έρχεται η κρουαζιέρα, βλέπει 
όμως το «πήγαιν-ελα» των πλοίων της γραμμής και σου 
λέει «εεε... είναι απασχολημένοι οι άνθρωποι, ας φύγω, 
να μην ενοχλώ».

Αυτή είναι η πραγματικότητα κ. Διευθυντά. Εμείς οι συν-
δικαλιστές, είμαστε προκατειλημμένοι. Αλλά έτσι είναι. 
Επιμερισμός ευθυνών. Πάντα κάτι άλλο φταίει. Αυτό θα 
πει «πολιτική πρακτική».

Κατηγορείς τον άλλον. Δεν αναλαμβάνεις ποτέ την ευθύ-
νη. Φτιάχνεις μια πλατεία στην Νάουσα, «στρώνεις» έναν 
παραλιακό πεζόδρομο στην Αλυκή, «πετάς» και μια λαϊκή 
διαβούλευση, ο Στεφανής, ο «Πανάγαθος» και το Μαρά-
κι επανεκλέγονται… και… ωωωπα. Νέο, Λαμπρό Μέλλον 
μας περιμένει. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία».

Πίτες!
Η Τοπική 

Κ ο ι ν ό τ η τ α 
Α γ κ α ι ρ ι ά ς 
και ο Πολιτι-
στικός Σύλλο-
γος Αγκαιριάς, 
μας εύχονται 
καλή χρονιά 
και μας προ-
σκαλούν στην 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 26 
Ιανουαρίου και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου. Θα ακολουθήσει απολογι-
σμός πεπραγμένων.

Ο πολιτιστικός σύλλογος, Άσπρου Χωριού, 
«Ατλαντίς», μας προσκαλεί την Κυριακή 26 Ια-
νουαρίου 2014 και ώρα 7 το βράδυ, στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του που θα πραγματοποι-
ηθεί στην πολιτιστική αίθουσα του συλλόγου που 
βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του Ι.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγής. Θα επακολουθήσουν ο απολογισμός δράσης 
της χρονιάς που πέρασε, βραβεύσεις μαθητών, «ζω-
ντανή» μουσική και κάλαντα με την παραδοσιακή 
τσαμπούνα. 

Ο εξωραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος 
«Αμπελάς Πάρου», κόβει την πίτα του την Κυρια-
κή 2 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα, στο ξενοδο-
χείο «Χριστιάνα», που βρίσκεται στον Αμπελά.

Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, κόβει την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 
στην αίθουσα του συλλόγου. Η εκδήλωση θα ξεκι-
νήσει στις 6 το απόγευμα.
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Δυναμώνουν οι φωνές κατά 
του αιολικού πάρκου

Ολοένα και δυνατότερες γίνονται οι φωνές αντίδρασης για την εγκατάσταση αιολι-
κών πάρκων στην Πάρο, παρά του ότι γι’ αυτέ υπήρχε αρνητική γνωμοδότηση.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γ. Μαχαιρίδης, στις 15 Ιανουαρίου 
έστειλε επιστολή στο ΥΠΕΚΑ, για τους 9 Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στα νησιά μας (Άνδρο, Πάρο, Νάξο, Τήνο}.

Ο κ. Μαχαιρίδης, σημειώνει ότι για τους συγκεκριμένους σταθμούς το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου με τεκμηριωμένη απόφαση του, που λήφθηκε στις  
9/11/2011, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, στηριζόμενο αφενός στην επιστημονική  
διερεύνηση και τεχνικά στοιχεία των υπηρεσιών μας, τα οποία εμπεριέχονται στην 
απόφαση, αφετέρου στις αποφάσεις των αντίστοιχων Δήμων, που όλες είναι αρνητι-
κές για τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Ακόμα, ο κ. Μαχαιρίδης σημειώνει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν τοποθετή-
θηκε γενικά κατά των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αντιθέ-
τως ανέφερε ρητά την πεποίθηση του ότι το Αιολικό Δυναμικό των νησιών πρέπει να 
αξιοποιηθεί, εκτίμησε όμως, για τους λόγους που εκτίθε-
νται στην απόφαση του, ότι για τις συγκεκριμένες εγκατα-
στάσεις δεν προέκυπταν εκείνα τα στοιχεία, που θα συνη-
γορούσαν στο να επιτραπεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση 
τους.

Στην συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο στην από 
19/10/2013 συνεδρίαση του αποφάσισε την σύναψη προ-
γραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 
αντικείμενο την εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασμού για 
την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων 
στα νησιά του Νότιου Αιγαίου.

Ολοκληρώνοντας την επιστολή του ο Περ. Ν. Αιγαί-
ου σημειώνει: «[…] Παρά τα παραπάνω το ΥΠΕΚΑ με την 
προαναφερθείσα απόφαση προχώρησε στην έκδοση περι-
βαλλοντικών όρων μη δίνοντας βάση στα επιχειρήματα της 
αρνητικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
και των Δήμων των νησιών αυτών, και μη αναμένοντας τα 
πορίσματα της επιστημονικής διερεύνησης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η επι-
στημονική διερεύνηση του Πανεπιστημίου θα οχύρωνε και τις ίδιες τις επενδύσεις 
από προσφυγές φορέων και πολιτών, των οποίων οι αντιρρήσεις εκφράστηκαν μέσω 
των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης και στην συνέχεια αγνοήθηκαν χωρίς να υπάρξει 
αιτιολόγηση και προσπάθεια συναίνεσης.  

Εκτιμώντας ότι με την απόφαση αυτή το όλο θέμα της εκμετάλλευσης του αιολικού 
δυναμικού των νησιών δεν προάγεται αλλά οδηγείται σε περιπέτειες, που εντέλει και 
την ίδια την επενδυτική δραστηριότητα θα βλάψουν και τους σοβαρούς επενδυτές θα 
απομακρύνουν, παρακαλούμε για την ανάκληση της επίμαχης απόφασης ώστε να λη-
φθούν υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα από την έρευνα του Πανεπιστήμιου Θεσσα-
λίας και οι αρνητικές θέσεις των αυτοδιοικήσεων να εκλείψουν».

Η αντίδραση των εμπόρων
Για το ίδιο θέμα έκανε παρέμβαση και ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πά-

ρου-Αντιπάρου, μετά από συνεδρίασή του. Σε επιστολή-διαμαρτυρία μεταξύ άλλων 
σημειώνει:

«Κάθετα αντίθετοι οι έμποροι και οι επαγγελματίες στην μετατροπή της Πάρου σε 
σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, με τα κέρδη να πηγαίνουν σε τσέπες «ημετέρων» και η 
όχληση στους επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού.

Η αρνητική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβούλιου Δήμου Πάρου με την υπ. 
αριθμό απόφαση 378/2011 και του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου με την υπ. 
αριθμό απόφαση 7850/24-11-2011, πετάχτηκε στα σκουπίδια από την κυβέρνηση για 
να ταχτοποιηθούν από την μακρινή Αθήνα «οι κουμπάροι». Είναι αυτονόητο ότι όλοι 
θέλουμε την καθαρή και φθηνή ενεργεία, άλλα θέλουμε τόσες ανεμογεννήτριες όσες 
χρειάζονται στο νησί για να καλύψουν τις ανάγκες του και μόνο. Ακόμη οι θέσεις των 
ανεμογεννητριών πρέπει να προκύψουν από προτάσεις ειδικών (από μελέτες πανεπι-
στημίων) ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί διαβούλευση για να λάβουν θέση οι κάτοι-
κοι της Πάρου. Το νησί μας είναι και θα παραμείνει τουριστικός προορισμός και αυτό 
είναι το μόνο του εισόδημα. Γι’ αυτό και πρέπει η επιλογή των θέσεων των ανεμογεν-
νητριών να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην παρεμβαίνουν στο τοπίο.

Περιοχές κατάλληλες υπάρχουν. Είμαστε βέβαιοι γι αυτό. Πρέπει όλοι μαζί να αντι-
δράσουμε έγκαιρα και έντονα για να εισακουστούμε. 

Ζητάμε από όλους τους συλλόγους να φέρουν το ζήτημα  στα συμβούλια τους και 
στη συνέχεια να κατατεθούν οι προτάσεις, στο δημοτικό συμβούλιο και να γίνει δια-
βούλευση».

Νέα παρέμβαση Κ. Μπιζά
Στις 22/1 ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Ενότητας Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, έστει-

λε και νέα επιστολή για το θέμα προς τον Περιφερειάρχη, κ. Γ. Μαχαιρίδη.
Ο κ. Κ. Μπιζάς, αναφέρει το ιστορικό και τις ενέργειες που έχουν γίνει είτε από τον 

ίδιο, είτε από τους φορείς και καταλήγει:
«Προσωπικά εκτιμώ, ότι οι παραπάνω επιστολές είναι στην σωστή κατεύθυνση, 

αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη πίεση προς το Υπουργείο και 
από τα Δημοτικά Συμβούλια των αντίστοιχων νησιών ώστε να αντιληφθούν οι κύριοι 
του Υπουργείου ότι οφείλουν και έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τους την 

βούληση των κατοίκων και των θεσμικών οργάνων των νησιών μας».

Μία ψύχραιμη προσέγγιση 
Το μέλος του Περιφερειακού Συνδυασμού «Οικολογικός Άνεμος στην περιφέρεια 

Ν. Αιγαίου», κ. Νίκος Στεφάνου, με επιστολή του στην ιστοσελίδα «Fileleutheros.
net», μεταξύ άλλων διευκρινίζει για το θέμα:

«Με την έγκριση από το ΥΠΕΚ των περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση 95 
ανεμογεννητριών σε 9 αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολι-
κής ισχύος 218,5 MW στα νησιά Άνδρος, Τήνος, Πάρος και Νάξος, οι τοπικές κοινω-
νίες βρίσκονται για άλλη μια φορά απροετοίμαστες εμπρός στη συνήθη προχειρότητα. 
Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι και ηθελημένη από τη κεντρική διοίκηση. Για 
να έχουμε αίσθηση του μεγέθους του έργου ας σημειώσουμε ότι η τρέχουσα μέγιστη 
ζήτηση των 4 νησιών είναι περίπου 46 MW και οι 4 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες 
στην Πάρο έχουν ισχύ 3,6 MW. Δηλαδή η παραχθέντα ισχύος θα είναι περίπου 
πενταπλάσια της ζήτησης των 4 νησιών. Η επένδυση είναι της τάξεως των 800 
εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα περίπου 150 εκατομμύρια 
το χρόνο. 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, το 1,7% κατευθύνεται προς τους ΟΤΑ και το 1% 
προς τους οικιακούς καταναλωτές. Δηλαδή περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο 
θα μείνουν για την τοπική κοινωνία των 4 νησιών ή περίπου 75 ευρώ, ανά κάτοικο. 

Εφόσον γίνει το έργο αποκλειστικά από μεγάλους επεν-
δυτές, αν και εκτιμάται ότι κάθε MW που παράγεται από 
ΑΠΕ «γεννά» περίπου μία θέση εργασίας, δηλαδή 218 θέ-
σεις για ένα τέτοιο έργο, μπορούμε να προβλέψουμε ότι δεν 
θα προσφερθούν στην ντόπια κοινωνία. 

Επιπρόσθετα μπορούμε να προβλέψουμε ότι τα συνοδευ-
τικά έργα θα έχουν ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση 
των δαπανών και ως αποτέλεσμα θα δούμε ενδεχομένως 
την αναγκαία χάραξη δρόμων και την εγκατάσταση εναέρι-
ων καλωδίων να γίνονται πρόχειρα, χωρίς ιδιαίτερο σεβα-
σμό στο περιβάλλον και στο μοναδικό χαρακτήρα των νη-
σιών. Και έπειτα, οι κάτοικοι των 4 νησιών, θα βλέπουμε 
95 ανεμογεννήτριες, ίσως υπολογίζοντας με απογοήτευση 
πόσα χρήματα μπαίνουν στην τσέπη του επενδύτη με κάθε 
κύκλο των πτερύγιων κάθε ανεμογεννήτριας! Θα έχουμε 
γίνει οι ήρωες της μύωσης των εκπομπών αερίων του θερ-

μοκηπίου, αφού θα μας ζητηθεί  να υποστούμε όλα αυτά για 75 ευρώ στον καθένα, και 
150 εκατομμύρια ευρώ στους ξένους επενδυτές. Θα μας ζητηθεί είπα; Λάθος, θα μας 
επιβληθεί, αφού από ό,τι φαίνεται το ΥΠΕΚΑ δεν προσπάθησε καμία διαβούλευση με 
την τοπική κοινωνία και αγνοεί παντελώς τις εισηγήσεις του περιφερειακού συμβούλι-
ου και των δημοτικών συμβουλίων των τεσσάρων νησιών.

Από την άλλη βεβαίως, χρειάζεται να αντιληφτούμε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις 
πιο σπάταλες ενεργειακά χώρες υπολογίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
ανά μονάδα ΑΕΠ. Ο εθνικός στόχος είναι η διείσδυση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πυγών 
Ενέργειας) κατά 20% στη συνολική παραγωγή ενέργειας έως το 2020. Γνωρίζουμε ότι 
είναι αδύνατη η επίτευξη αυτού του στόχου μόνο με εξοικονόμηση ενέργειας ή μόνο 
με μικρά αιολικά ή μόνο με φωτοβολταϊκά. Στο πλαίσιο αυτό, η τοποθέτηση ανεμο-
γεννητριών και αιολικών πάρκων στα νησιά με τη διασύνδεσή τους μέσω υποβρύχι-
ου καλωδίου είναι απαραίτητη. Επιπροσθέτως, το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών 
καυσίμων για την ηλεκτροπαραγωγή στα μη διασυνδεδεμένα νησιά φτάνει σήμερα τα 
700.000.000 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό επιβαρύνει ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτε-
ρα το εμπορικό ισοζύγιο σε μια περίοδο πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης. Στο 
ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος για την εισαγωγή πετρελαίου και άλλων 
ορυκτών καυσίμων για τις υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών, των επι-
χειρήσεων και των Δήμων (μετακινήσεις, θέρμανση, κτλ).

Επομένως, δεν θα ήταν ούτε θεμιτό ούτε εφικτό να πούμε όχι στην αιολική και φω-
τοβολταϊκή ενέργεια στον τόπο του ήλιου και του αέρα! Οι ανάπτυξη των ΑΠΕ ξεκίνη-
σαν προ καιρού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η αντίδραση των τοπικών κοινωνι-
ών στην εισβολή επενδυτών στα χωριά η τις γειτονιές τους ήταν η ανάπτυξη τοπικών 
ενεργειακών συνεταιρισμών, όπου η κοινωνία γίνεται ιδιοκτήτης των μονάδων, για 
δικό της όφελος (…).

Έτσι, αν οι νησιωτικές κοινωνίες και οι ΟΤΑ είχαν επιπλέον το 5% των μετοχών της 
συγκεκριμένης επένδυσης, δηλαδή αν επένδυαν 40 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 750 
ευρώ, μέσο όρο ανά κάτοικο), θα είχαν ετησίως καθαρά έσοδα, μετά τα 5-6 χρόνια 
της απόσβεσης και επιπλέον των 4 εκ. που προβλέπει ό νόμος, της τάξης των 7,5 εκ 
ευρώ, πράγμα που θα έδινε τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε ποικιλία πράσινων 
επενδύσεων στα νησιά μας στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμά-
των, της διαχείρισης υδάτων, των κοινωνικών υποδομών, της υγείας κ.α. με όλα τα 
συνεπαγόμενα πολλαπλασιαστικά οφέλη. Τα ποσά αυτά είναι σημαντικά σε σχέση με 
τα σημερινά δεδομένα αλλά μικρά συγκρινόμενα με τα έσοδα που θα είχαν οι τοπικές 
κοινωνίες αν προχωρούσαν εκείνες στις συγκεκριμένες επενδύσεις γιατί τότε ακόμα 
μεγαλύτερο μέρος των 150.000.000 ευρώ, θα έμενε στο Ν. Αιγαίο. 

Μη λαμβάνοντας υπόψη την απασχόληση που θα προσφερόταν όπως και ενδεχομέ-
νως την εισαγωγή καινοτομία μέσω της παραγωγής μέρους της τεχνολογίας στη χώρα 
και στο Ν. Αιγαίο. Ποιο συγκεκριμένα το ΝΕΩΡΙΟ θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα 
να κατασκευάζει μέρος του μεταλλικού εξοπλισμού για μικρές αλλά και μεγαλύτερες 
ανεμογεννήτριες, στο πλαίσιο συνεργασίας με ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα ή και 
εταιρίες που πιθανώς θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν να μεταφέρουν μέρος της πα-
ραγωγής τους στην Ελλάδα.

Παντού έχει διαπιστωθεί ότι οι συνεταιρισμοί ΑΠΕ αναζωογονούν τις υπαίθριες κοι-
νωνίες. Η απογοήτευση που αισθανόμαστε οι περισσότεροι μετά την έγκριση από το 
ΥΠΕΚ των περιβαλλοντικών όρων του έργου-μαμούθ με πλήρη άγνοια για το συμφέ-
ρον των τοπικών κοινωνιών μπορεί και πρέπει να μετεξελιχθεί σε θετική ενδυνάμωση 
της κοινωνίας για να πάρει το μέλλον στα χέρια της». 
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Χειμερινές
εκπτώσεις

Στις 13 Ιανουαρίου, ξε-
κίνησαν οι χειμερινές εκ-
πτώσεις έτους 2014, που 
θα λήξουν την Παρασκευή, 
28 Φεβρουαρίου 2014.

Σε ό,τι αφορά τη διενέρ-
γεια των εκπτώσεων, ο 
εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου, επισημαίνει στα μέλη του να προσέξουν 
τα εξής:

1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαι-
άς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής 
των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι 
υποχρεωτική. 

2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέ-
πεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην 
διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα ανα-
γράψει ποσοστό ή όχι.  

3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον 
πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και 
να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομι-
κά, ποσοτικά και ποιοτικά.  

Ακόμα, κατά τη διενέργεια των τακτικών εκ-
πτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους 
εμπόρους των νησιών μας γιατί οι κυρώσεις εί-
ναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται 
λόγω λάθους. Γενικά, στους παραβάτες των δι-
ατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστι-
μο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 
ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη 
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε 
διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμέ-
νης επιχείρησης. Ειδικότερα, για την περίπτωση 
που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλα-
νητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την 
ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς 
την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση 
προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής 
απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρό-
στιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 
ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα 
της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για 
δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση 
μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται 
στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκε-
κριμένης επιχείρησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα καταστήματα Πά-
ρου –Αντιπάρου, κατά την περίοδο των χειμερι-
νών εκπτώσεων θα ακολουθήσουν το χειμερινό 
ωράριο.

«Λευκή εβδομάδα»
Ως άλλη Μαρία 

Αντουανέτα η κυ-
βέρνηση έρχεται 
να σκύψει πάνω 
από τα προβλήματα 
των εργαζομένων 
και να αναφωνήσει: 
«Αν δεν έχετε ψωμί, 
φάτε παντεσπάνι»! 
Γιατί αυτή τη φρά-
ση φέρνει στο μυαλό όλων η συζήτηση που διεξάγεται τις 
τελευταίες μέρες για την καθιέρωση της λεγόμενης «λευ-
κής εβδομάδας» μετά την Καθαρά Δευτέρα προκειμένου 
οι μαθητές και οι οικογένειες τους να κάνουν… χειμερινές 
διακοπές.

Η κυβέρνηση δείχνει να πιστεύει ότι οι εργαζόμενο δεν 
πάνε χειμερινές διακοπές επειδή τους λείπει ο… χρόνος 
και τους δεσμεύουν οι σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών 
τους. Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική: δεκάδες χι-
λιάδες εργαζόμενοι δε μπορούν να φύγουν ούτε ένα Σαβ-
βατοκύριακο, γιατί η πολιτική της λιτότητας τους έχει τσα-
κίσει και δεν μπορούν να καλύψουν ούτε βασικές ανάγκες. 
Φυσικά η υποκρισία της κυβέρνησης περισσεύει. Επομέ-
νως, τα δάκρυα της Κυβέρνησης είναι κροκοδείλια για τις 
χαμένες ώρες από τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών.

Το ότι το σχέδιο μιλάει για κατάργηση των σχολικών περι-
πάτων (ή για έναρξη του σχολικού έτους 2 μέρες πιο νωρίς 
και τη λήξη του 2 πιο αργά), όχι μόνο δεν δείχνει ενδιαφέ-
ρον για το σχολείο, αλλά αντίθετα τονίζει την πλήρη αδιαφο-
ρία της κυβέρνησης για την παιδαγωγική διαδικασία. Γιατί 
ακόμα και ο θεσμός των σχολικών περιπάτων έχει τη δική 
του λογική είναι ενταγμένος στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και δεν μπορεί να καταργηθεί απλά για να δουλέψουν τα 
ξενοδοχεία, γι’ αυτό το λόγο είμαστε κάθετα αρνητικοί στην 
περικοπή των περιπάτων για οποιονδήποτε λόγο.

Τέλος είναι ολοφάνερη η απαξίωση της εκπαίδευσης και 
του εκπαιδευτικού έργου, στο όνομα της τόνωσης της επι-
χειρηματικής δράσης. Δημιουργείται μια ξεκάθαρη κουλ-
τούρα παρέμβασης των επιχειρήσεων στη ζωή του σχολεί-
ου, πράγμα άλλωστε που ταιριάζει και με τις συνολικότερες 
κατευθύνσεις της ΕΕ για την εκπαίδευση. Αυτό που κάνουν 
σήμερα οι ξενοδόχοι, θα μπορεί να το κάνει αύριο η οποια-
δήποτε επιχειρηματική ομάδα, όταν κρίνει ότι η μία ή άλλη 
πτυχή της σχολικής ζωής είναι εμπόδιο στην κερδοφορία 
της.

Σήμερα είναι ο σχολικός χρόνος, αύριο το ωράριο του 
σχολείου ή το περιεχόμενο ενός μαθήματος που θα ενο-
χλήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να αφήσει λοιπόν τα 
υπουργείο τα σχέδια για «λευκές εβδομάδες» και να πάψει 
γενικά να αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως εμπόδιο στην 
επιχειρηματική δράση και την «ανάπτυξη». 

Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα των εργαζόμενων και κοι-
νωνική παροχή, και αυτή η πολιτική την υποβαθμίζει και τη 
διαλύει με κάθε τρόπο! Δεν μας χρειάζονται «λευκές εβδο-
μάδες», αλλά ανατροπή αυτής της πολιτικής ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης και των εργαζομένων!

Ο.Λ.Μ.Ε.
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Τώρα στα ακρυλικά 
εξωτερικών χώρων
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«ΛΕΥΚΗ ΒΔΟΜΑ-
ΔΑ» στα σχολεία!

Άφωνοι μείναμε όλοι
...όσοι μετράμε τις ώρες που έχουν χα-

θεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς 
λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών,

...όσοι ζήσαμε τις έντονες συζητήσεις 
περί κάλυψης των μαθημάτων που χά-
νονταν από τις καταλήψεις των παιδιών 
και τις απειλές περί απώλειας περιπά-
των, εκδρομών κλπ,

...όσοι έχουμε κατά καιρούς ακούσει τους λίβελους ενα-
ντίον των εκπαιδευτικών που απεργούν γιατί χάνονται 
ώρες μαθημάτων αλλά και διασπάται η συνέχεια και η ροή 
της μάθησης,

…όσοι μετράμε τα κενά στα ΕΠΑΛ και την ακύρωση όλων 
όσων ονειρεύτηκαν τα παιδιά μας!

Ακούγοντας ότι φέτος θα μείνουν κλειστά τα σχολεία από 
Τρίτη 4 Μάρτη έως και Παρασκευή 7 Μάρτη, αμέσως μετά 
το 3ήμερο της Καθαράς Δευτέρας ώστε να διαμορφωθεί 
ένα 10ήμερο (01/03 έως 09/03) για να μπορέσουνε οι 
οικογένειες να πάμε χειμερινές διακοπές!!!

Οι μεγαλοξενοδόχοι που έχουν ρίξει, χρόνια τώρα, τα 
βέλη τους στους μαθητές - πελάτες, πρότειναν το κλείσιμο 
των σχολείων για να πάνε οι οικογένειες χειμερινές διακο-
πές και γι’ αυτό προσφέρουν και μειωμένες τιμές!

Είναι οι ίδιοι που επιβάλλουν εργασιακές σχέσεις μεσαί-
ωνα στις επιχειρήσεις τους και αυξάνουν τα κέρδη τους εν 
μέσω κρίσης.

Το Υπουργείο Παιδείας -γνωστός αρωγός κάθε μεγαλοε-
πιχειρηματία- βρήκε και λύση για τις μέρες που θα χαθούν. 
Θα καλυφθούν είτε με κατάργηση των περιπάτων των σχο-
λείων είτε με παράταση του σχολικού έτους... Όλα αυτά με 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ…! Το συζητούνε «σοβαρά» λέει το 
Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Τουρισμού.

Και έτσι όλοι «Χαρούμενοι», θα νιώσουμε Ευρω-
παίοι...για άλλη μια φορά!

Τελικά, η κάθε λαϊκή οικογένεια μπορεί να δει με τον πιο 
καθαρό τρόπο ότι το «νέο» σχολείο δεν δουλεύει για τη 
μόρφωση των παιδιών μας, αλλά για το κέρδος των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Θυμίζουμε (σε 
όσους η ζωή τους επιτρέπει να το ξεχνούν...).

Ότι φέτος ιδίως χάθηκαν πολλές δεκάδες χιλιάδες ώρες 
διδασκαλίας από τα κενά εκπαιδευτικών.

Ότι η ανεργία χτυπάει κόκκινο και το εισόδημα της λαϊκής 
οικογένειας έχει μειωθεί πάνω από το 40% με αποτέλεσμα 
να κοιτούν τις διακοπές με τα κιάλια!

Ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα παιδιά δεν πάνε ούτε 
στις σχολικές εκδρομές.

Ότι τα περισσότερα σπίτια είναι παγωμένα.
Ότι τα παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία, παλιές ασθένειες 

επανέρχονται και γονείς αυτοκτονούν μπροστά στα οικονο-
μικά χρέη.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ!

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Βοήθεια
στο Σπίτι

Από το Δήμο Αντιπάρου και την Κοινω-
φελή Επιχείρηση του Δήμου, έχει ξεκινή-
σει το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», με 
έναν φυσικοθεραπευτή και δύο νοσηλεύ-
τριες που παρέχουν καθημερινά τις υπη-
ρεσίες τους στους συμπολίτες μας που το 
έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΑ, πα-
ρακαλούνται όσοι συνάνθρωποί μας χρει-
άζονται τη βοήθεια αυτή, να το δηλώσουν 
στο Κ.Ε.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 
το 22840-28314 και οι υπεύθυνοι είναι 
οι κ.κ. Λίτσα Βιάζη και Φιλοθέη Μαριάνου.

ΔΣ γονέων 
στην Αντίπαρο

Έγινε η σύσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Αντιπάρου.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των εκλο-
γών στις 18/12/2013 συγκροτήθηκε το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελεί-
ται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος: Μαριάνου Γαρουφαλιά, 
Αντιπρόεδρος: Μαούνη Μαρία, Γραμ-
ματέας: Γκουλεμάνη Ελένη, Ταμίας: 
Κουστουμπέκη Ισαβέλλα, Γραμματέας 
Β’: Κρητικού Αικατερίνη, Μέλη: Βάιας 
Δημήτριος και Σπανοπούλου Μιμόζα.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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Δύο δημοτικοί συνδυασμοί άνοιξαν και επίσημα την αυλαία για τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του Μαΐου 2014.

Χρονολογικά στις 19 Ιανουαρίου, πρώτη άνοιξε το χορό της προεκλογικής περιό-
δου η Κίνηση Ενεργών Πολιτών και στη συνέχεια, το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιανουα-
ρίου, ακολούθησε η «Ενιαία Κίνηση Πολιτών - Ενότητα για το Μέλλον».

Η πλειοψηφία…

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμενόταν η «κλειστή» συνάντηση του συνδυασμού της 
πλειοψηφίας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 22/1 στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Μετά τη συνάντηση η «Ενότητα» εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση.
«Οι εκλεγμένοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι της «Ενιαίας Κίνησης Πολιτών – 

Ενότητα για το Μέλλον» συνεδρίασαν απόψε 22-01-2014.
Μέσα σε κλίμα ενότητας, αποφασίστηκε να συγκληθεί ανοικτή συγκέντρωση στις 

9-02-2014, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της παράταξης, προκειμένου να χα-
ραχθεί η πορεία της παράταξης στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στη συγκέντρωση αυτή:
1. θα κατατεθούν και συζητηθούν απόψεις, προτάσεις και ιδέες  για το μέλλον της 

Πάρου,
2. θα διαμορφωθεί το πλαίσιο των προγραμματικών θέσεων,
3. θα συγκροτηθεί επιτροπή κατάρτισης του προγράμματος,
4. θα υποβληθούν υποψηφιότητες για τον επικεφαλής υποψήφιο Δήμαρχο,
5. θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την ανάδειξη του επικεφαλής υποψηφίου Δημάρχου 

για τις εκλογές του Μαΐου 2014.
Στόχος των παραπάνω είναι το άνοιγμα της παράταξης στην Παριανή κοινωνία, η δι-

εύρυνση και η ανανέωση των δυνάμεών της, καθώς και ο συνδυασμός της εμπειρίας 
με φρέσκες ιδέες νέων ανθρώπων της Πάρου.

Καλούμε όλες τις Παριανές και 
όλους τους Παριανούς, να συμ-
μετάσχουν ενεργά και δυναμικά 
στις δημοκρατικές διαδικασίες 
της «Ενιαίας Κίνησης Πολιτών – 
Ενότητα για το Μέλλον».

Δικαίωμα ψήφου για την ανά-
δειξη του επικεφαλής υποψη-
φίου Δημάρχου θα έχουν όλοι 
όσοι ήταν υποψήφιοι Δημοτικοί 
και Τοπικοί Σύμβουλοι της παρά-
ταξης στις εκλογές του 2010, κα-
θώς και όλοι όσοι επιθυμούν και 
δεσμευτούν ενυπόγραφα έως 
και την ημέρα της συγκέντρω-
σης, να θέσουν τον εαυτό τους 
στην διάθεση της παράταξης για 
την επιλογή τους ως υποψήφιοι 
στις επερχόμενες εκλογές ή άλ-
λες εκλογικές δράσεις.   

Η Παράταξη μας ενωμένη 
και ανανεωμένη βαδίζει δυ-
ναμικά.

Με υπευθυνότητα και αισιο-
δοξία χτίζουμε την Πάρο του 
αύριο».

Στο φουλ οι μηχανές
Ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος
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Η διεύρυνση της 
ΚΕΠ

Την Κυριακή 
19/1/2014, στην 
αίθουσα του πο-
λιτιστικού συλλό-
γου «Αρχίλοχος», 
πραγματοποιήθηκε 
η επίσημη ουσια-
στικά ιδρυτική συ-
νάντηση του νέου 
δημοτικού συνδυα-
σμού Πάρου, Κ.Ε.Π. 
- Ο.Σ.Α. (Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών 
Οικολογία Συμμε-
τοχή Αλληλεγγύη). 

Στην ιδρυτική συνάντηση της Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α. έλαβαν μέρος περίπου 45 συμπολίτες 
μας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για θέματα αμεσοδημοκρατίας-λαϊκών συνελεύσεων, 
τα οποία θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε περίπτωση που ο νέος δημοτικός συν-
δυασμός καταστεί πλειοψηφία στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014. Στη 
συνάντηση –που κράτησε περίπου 3,5 ώρες- έγιναν δηλώσεις για την αναγκαιότητα 
συγκρότησης της νέας δημοτικής κίνησης, διαθεσιμότητας για τη συγκρότηση του 
ψηφοδελτίου, καθώς και τη συγκρότηση θεματικών ομάδων εργασίας (άμεση δημο-
κρατία τοπική αυτοδιοίκηση, περιβάλλον-θέματα πολεοδομίας, πρωτογενής τομέας 
παραγωγής-μεταποίησης, τουρισμός, πολιτισμός, αλληλεγγύη, τοπικά προβλήματα-
έργα και νεολαία). Ακόμα, με 18 ψήφους επικράτησε η νέα ονομασία του δημοτικού 
συνδυασμού να είναι η Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α., έναντι 13 ψήφων που ήθελαν να παραμείνει η 
παλαιά ονομασία ΚΕΠΠ (Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου). Για την ονομασία του 
νέου συνδυασμού έγιναν και άλλες προτάσεις. Όπως ειπώθηκε ο νέος συνδυασμός 
θα αλλάξει και σήμα, και το νέο θα έχει τη σπείρα ως σύμβολο, δηλαδή, τη σπειροειδή 
καμπύλη. Επίσης, για τον επικεφαλής του συνδυασμού τα μέλη της ΚΕΠΟΣΑ, θα απο-
φασίσουν σε προσεχές χρόνο, ενώ νέα ανοιχτή συνάντηση θα γίνει πιθανότατα στις 2 
Φεβρουαρίου. Η συνάντηση κρίθηκε επιτυχής από τους διοργανωτές, ενώ αναγνώ-
στηκε και μήνυμα του βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μανώλη Γλέζου.

Τέλος, σε ανακοίνωσή της για τη συνάντηση η ΚΕΠ-ΟΣΑ μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Η νέα αυτή Δημοτική Κίνηση αποτελεί τη Μετεξέλιξη και Διεύρυνση της ΚΕΠΠ, 

μετά τις Ανοιχτές Δημοκρατικές Διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαν μέλη και φίλοι 
της ΚΕΠΠ, μέλη και φίλοι άλλων Συλλογικοτήτων και πολίτες του Νησιού μας (…).

Καλούμε όλους τους Πολίτες της Πάρου που συμφωνούν με τις πιο πάνω απόψεις 
και πρακτικές, να πλαισιώσουν τη Κίνηση Ενεργών Πολιτών-Οικολογία, Συμμετοχή, 
Αλληλεγγύη και να δουλέψουν μαζί μας για μια πραγματική Αυτοδιοίκηση στη Πάρο, 
με επίκεντρο το Πολίτη, και στόχο τον αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων του».

Η άποψη Μ. Ισιγώνη

Από το στέλεχος και πρώην δημοτικό σύμβουλο της ΚΕΠ, κ. Μανόλη Ισιγώνη, η 
Φ.τΠ. ζήτησε την άποψή του για τη δημιουργία του νέου συνδυασμού.

Ο κ. Μ. Ισιγώνης, μας έστειλε την παρακάτω άποψή του:
«Από τη «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου» στην «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Οικολογία, Συμμετοχή, Αλληλεγγύη»
Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια δημιουργήθηκε η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πά-

ρου (ΚΕΠΠ), που ήταν μια Δημοτική Κίνηση στην οποία συμμετείχαν συμπολίτες μας 
που ανήκαν ιδεολογικά κύρια στην Αριστερά, αλλά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. 
Είχαμε τη τιμή να ηγηθεί της Κίνησης μας ο Μανώλης Γλέζος, που με το ήθος και το 
πολιτικό του πολιτισμό, καθόρισε τη πορεία μας. Θυμίζουμε μονάχα πως, δικιά του 
ήταν η πρόταση για την εναλλαγή των προσώπων στο Δημοτικό Συμβούλιο, που μόνη 
η ΚΕΠΠ εφάρμοσε.

Πιστεύουμε ότι η στάση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο κινήθηκε σε γενικά σωστό 
πλαίσιο. Ακολουθήσαμε μια τακτική χαμηλών τόνων, χωρίς αναίτιες και ανούσιες αντι-
παραθέσεις, χωρίς μια στείρα αντιπολιτευτική πραχτική, αλλά αντιπαρατεθήκαμε έντο-
να και σκληρά όταν κρίναμε ότι οι προτάσεις και οι πρακτικές της Πλειοψηφίας κινού-
νταν ενάντια στα συμφέροντα του Πολίτη και του Νησιού μας. Ταυτόχρονα υποβάλλαμε 
προτάσεις, παρ’ όλο που λίγες φορές έγιναν δεκτές από τη Πλειοψηφία.

Όλα αυτά τα χρόνια έγινε για εμάς σαφές ότι, σε πάρα πολλά θέματα που αφορούσαν 
τόσο τους Πολίτες και τη Κοινωνία της Πάρου, όσο  και γενικότερα το Λαό μας, δεν 
είμασταν μόνοι. Σε όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν για κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα 
της Κοινωνίας, τοπικό ή εθνικό, συμπορευόμασταν με ένα σημαντικό αριθμό συμπολι-
τών μας, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές, πολιτικές ή άλλες προτιμήσεις και απόψεις. 
Αντιληφθήκαμε λοιπόν ότι μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους, από τη στιγμή 
που θα βρίσκαμε ένα κοινό πλαίσιο, που θα αποτελούσε τη βάση για μια ειλικρινή συ-

ζήτηση χωρίς 
ηγεμονισμούς και 
αγκυλώσεις. Τα θέ-
ματα που έμπαιναν 
στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων ήταν: 

- Η μη συμπό-
ρευση με τη Κυ-
βερνητική Μνημο-
νιακή Πολιτική, 

- Η αντίθεση στο 
Καλλικράτη και στο 
Καποδίστρια, 

- Η δημιουργία 
μιας Δημοτικής Κί-
νησης που θα είναι 
με τους Πολίτες και 

όχι   πάνω από αυτούς, που θα αγωνίζεται για μια πραγματική Τοπική  Αυτοδιοίκηση, 
που δεν θα είναι φερέφωνο ή/και χειροκροτητής της όποιας Κυβερνητικής Πολιτικής, 

- Η εφαρμογή Δημοτικών Προγραμμάτων Αλληλεγγύης για όλους τους Πολίτες.
- Η προώθηση της συμμετοχής του Πολίτη στα Δημοτικά Δρώμενα μέσω της εφαρ-

μογής Αμεσοδημοκρατικών Διαδικασιών.
Οι συζητήσεις ξεκίνησαν πριν από αρκετούς μήνες. Σε όλα τα παραπάνω θέματα 

υπήρξε συμφωνία, που εκφράστηκε στο Κείμενο «ποιοι είμαστε και τι θέλουμε» που 
δημοσιοποιήσαμε πρόσφατα. Με τις δύο τελευταίες ανοικτές συγκεντρώσεις που 
πραγματοποιήσαμε, καταλήξαμε στη δημιουργία της Νέας Δημοτικής Κίνησης, στην 
οποία συμμετέχουν και πολλοί Νέοι Συμπολίτες μας. Η πορεία αυτή της διεύρυνσης 
και της μετεξέλιξης της ΚΕΠΠ, δεν είναι μόνο μια αλλαγή ονόματος. Είναι το αποτέ-
λεσμα των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν, και αποδεικνύουν ότι, όταν μπροστά στα 
εκρηκτικά προβλήματα της Κοινωνίας, υπάρχουν «Ανοιχτά» μυαλά,  μπορούν και 
μπαίνουν στην άκρη, πολιτικοί ηγεμονισμοί, προσωπικές πολιτικές και βλέψεις, αρ-
χηγισμοί, εγωισμοί, κλπ, και πρυτανεύει το «Συλλογικό Καλό», με μοναδικό σκοπό την 
επίτευξη του στόχου για το καλό ολόκληρης της Κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι η συγκρότηση της Νέας μας Δημοτικής Κίνησης είναι μια πραγματι-
κότητα που μπορεί να συσπειρώσει ακόμη περισσότερους Πολίτες που::

- Δεν είναι ικανοποιημένοι από τις Δημαρχοκεντρικές επιλογές των άλλων παρατά-
ξεων. 

- Δεν βλέπουν καμιά προοπτική για την αλλαγή των πολιτικών τους, δηλαδή της 
πρόσδεσης στις εκάστοτε Κυβερνητικές πολιτικές. 

- Δεν αγωνίζονται για την επίλυση των προβλημάτων τους, αλλά υπηρετούν την ετε-
ροδιοίκηση που επιβάλλει η Κυβερνητική Πολιτική.

- Αρνούνται να συγκρουστούν με αυτήν τη πολιτική, και δεν προσπαθούν να επι-
βάλλουν μια πραγματική και φιλολαϊκή Αυτοδιοίκηση, για το Πολίτη και τη Κοινωνία. 

Η «Κίνηση Ενεργών Πολιτών – Οικολογία, Συμμετοχή, Αλληλεγγύη» αποτελεί μια 
Ελπιδοφόρο Πρωτοβουλία που, έχει σαν στόχο και προοπτική να φέρει το Πολίτη στο 
Προσκήνιο, αλλάζοντας τις τρέχουσες πρακτικές των τελευταίων χρόνων, που έχουν 
καταφέρει να απαξιώσουν την Αυτοδιοίκηση στα μάτια των Πολιτών.  

ΥΓ. Το κείμε-
νο αυτό δεν εί-
ναι προσωπική 
π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ή 
π α ρ έ μ β α σ η , 
καθώς πιστεύω 
ότι οι Νέοι που 
συντάχθηκαν με 
τη Νέα Δημοτι-
κή μας Κίνηση, 
είναι αυτοί που 
θα πρέπει να 
αναλάβουν την 
εκπροσώπηση 
της, και εμείς οι 
«παλιοί», απλά, 
να τους στηρί-
ξουμε στο δύ-
σκολο έργο που 
θα έχουν μπρο-
στά τους».

Πρώτο Θέμα
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Δήμο – Ψήφισμα (1)
Για το Συντονιστι-

κό, για την παριανή 
και αντιπαριώτικη 
κοινωνία το 2014 
κουβαλάει πρόσθε-
το βάρος. Κοντεύει 
χρόνος από τη μεγα-
λειώδη πορεία στην 
Αθήνα, χωρίς από 
τότε να έχουμε άλλα 
γεγονότα στον αγώ-
να για τη στελέχωση 

του Κέντρου Υγείας. Προετοιμάζαμε υποτίθεται το 
επόμενο «συμβάν», αλλά «από λάδι μπόλικο και τη-
γανίτες τίποτα». Ένα χρόνο τώρα λόγια πολλά (που 
ενίοτε διχάζουν) απουσιάζει όμως η δράση. Η δράση 
όμως είναι εκείνη που ενώνει, που διαλύει τον φόβο, 
που διαμορφώνει συνειδήσεις.

Είναι αλήθεια ότι η αποτελμάτωση της κοινωνικής 
αντοχής, λειτουργεί ανασταλτικά στη μετατροπή της 
οργής σε αντίσταση και αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 
Αυτό, βέβαια, δεν δικαιολογεί αυτή την πολύμηνη 
απραξία. Όμως όλα αυτά είναι παρελθόν και η συ-
ζήτηση γι’ αυτά μπορεί να περιμένει. Μπροστά μας 
έχουμε τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, που, 
μετά από ταλαντεύσεις (;), επιτέλους δρομολογήθη-
κε. Επομένως το καλύτερο που μπορούμε να κάνου-
με είναι να επικεντρωθούμε σ’ αυτό. 

Η απόφαση για το δημοψήφισμα και μόνο επειδή 
μπορεί να δώσει διέξοδο στην πολύμηνη εσωστρέ-
φεια και αδράνεια, έχει την αξία της. Τώρα, λοιπόν, 
θα κριθούμε στο πεδίο του δημοψηφίσματος, εφό-
σον μόνο αυτό έχουμε μπροστά μας. Και θα κρι-
θούμε όλοι, γιατί όλοι έχουμε θέση στο πεδίο του 
δημοψηφίσματος, ανεξάρτητα από το πώς το βλέ-
πουμε. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με 
σιγουριά την έκβαση του όλου εγχειρήματος, για-
τί είναι πρωτόγνωρο όχι μόνο για τα δεδομένα της 
Πάρου-Αντιπάρου. Τι μπορεί να δώσει, τι δρόμους 
μπορεί να ανοίξει. εξαρτάται από τη βούληση και τη 
δράση όλων μας. Ο καθένας, όμως, ψυχανεμίζεται 
ότι το δημοψήφισμα εμπεριέχει τέτοια δυναμική, που 
είναι δυνατό να επιφέρει ριζικές ανατροπές, να φέρει 
τα πάνω – κάτω στα δημόσια πράγματα των νησιών 
μας. Πιο κάτω, θα προσπαθήσουμε να πούμε πως το 
βλέπουμε εμείς.

1. Σίγουρα δεν βλέπουμε και δεν προσδοκούμε τα 
ίδια από το δημοψήφισμα. Πιθανότατα, ούτε για τα 
επόμενα βήματα του αγώνα που κάνουμε υπάρχει 
ομοφωνία. Εμείς αυτό το θεωρούμε θετικό, γιατί οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν 
στο να αναπτυχθεί ένας πλούσιος και γόνιμος διάλο-
γος για όλα τα ζητήματα.

2. Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κατ’ αρχήν 
είναι ότι το δημοψήφισμα δεν είναι δημοσκόπηση. Με 
το δημοψήφισμα δεν θέλουμε να καταγράψουμε τη 
γνώμη των πολιτών και μάλιστα με ερωτήματα που 
οι απαντήσεις είναι προφανείς ή έχουν τη μανιχαϊκή 
διλημματική μορφή: Ναι ή ΟΧΙ (οι ορθές απαντήσεις 
προϋποθέτουν ορθές ερωτήσεις). Ούτε θέλουμε να 
δούμε απλώς τις διαθέσεις των κατοίκων, προκειμέ-
νου το Συντονιστικό π.χ., σαν ένα είδος Κονκλαβίου, 
να χαράξει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η 
κοινωνία. Να διαχειριστεί, δηλαδή, (ως τι; ως ηγεσία; 
ως ειδικοί;), τη διαθεσιμότητα των πολιτών, δηλαδή 
να διαχειριστεί την κοινωνία (ή χειρότερα, κάποιοι, 
να το εντάξουν σε εκλογικούς σχεδιασμούς). Τέτοιες 
λογικές αναπαράγουν λογικές διαχωρισμού των 
επαγγελματικών π.χ. της πολιτικής από την κοινω-
νία και εκμετάλλευσης των διαθέσεων των πολιτών 
προς ίδιον όφελος. 

3. Το δημοψήφισμα όμως δεν είναι ούτε άμεση δη-
μοκρατία, όπως ενδεχομένως κάποιοι να πιστεύουν. 
(Αλλά θα συνεχίσουμε στο επόμενο φύλλο). 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ

Ποια νησιωτική 
πολιτική;

Σύμφωνα με τοποθέτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιου «μεγάλη αγανάκτηση και 
οργή επικρατεί στους κατοίκους των νησιών, λόγω της 
πλήρους απουσίας νησιωτικής πολιτικής και των συ-
νεχιζόμενων πολιτικών λιτότητας και μνημονίων που 
αφορούν τον νησιωτικό χώρο». Αυτά επεσήμανε ο κ. 
Συρμαλένιος, στην τοποθέτησή του στη Βουλή, κατά 
τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης της Δημοκρατικής 
Αριστεράς για τη νησιωτική πολιτική. 

Ο Ν. Συρμαλένιος δήλωσε 
μεταξύ άλλων: «Θα πρέπει να 
επισημάνουμε ότι νησιωτική 
πολιτική δεν αφορά μόνο το 
Αιγαίο, αλλά και το Ιόνιο, όπως 
και το σύνολο του νησιωτικού 
χώρου, επομένως η απουσία 
νησιωτικής πολιτικής είναι κάτι 
του οποίου τις συνέπειες βιώ-
νουν οι νησιώτες σε κάθε γω-
νιά της χώρας (…)

Μέχρι σήμερα δεν εφαρμό-
στηκε κανένας θεσμός νησιωτικότητας στη χώρα μας. 
Όσο για το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο 
δεν έχει λειτουργήσει ακόμα, πρέπει να θυμίσουμε ότι 
δεν θεσμοθετήθηκε επί υπουργίας Μουσουρούλη, 
αλλά από τον Καλλικράτη, δηλαδή από το 2010. Έχου-
με φτάσει στο 2014 και φυσικά δεν υπάρχει όχι μόνο το 
Συμβούλιο, αλλά και οποιεσδήποτε δομές σχεδιασμού 
και εφαρμογής της νησιωτικής πολιτικής, παρότι η νη-
σιωτικότητα έχει θεσμοθετηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. αλλά και 
στο δικό μας Σύνταγμα. Η μόνη πολιτική που υπάρχει 
σε σχέση με τη νησιωτικότητα είναι ο μειωμένος ΦΠΑ 
στο Αιγαίο και οι φοροαπαλλαγές για τα μικρά νησιά, οι 
οποίες όμως καταργήθηκαν με το μνημόνιο. Όσον αφο-
ρά το ακτοπλοϊκό, είμαστε η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που η 
ακτοπλοϊκή αγορά ελέγχεται αποκλειστικά από ιδιωτικές 
εταιρείες, καθώς και η μόνη χώρα που έχει τόσο ακρι-
βά εισιτήρια στα πλοία. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να 
συνεχιστεί. Υπάρχει ανάγκη -και αυτή είναι και η δική 
μας πρόταση- να συσταθεί άμεσα ένας δημόσιος-κοινω-
νικός φορέας ακτοπλοΐας, με τη συνεργασία του κράτους 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα αναλάβει και τον 
ανασχεδιασμό των δρομολογίων και το συγκοινωνιακό 
έργο, σε πρώτη φάση, των λεγόμενων «γραμμών δη-
μοσίου συμφέροντος». Από την πλευρά μας είμαστε σε 
διαδικασία εξειδικευμένης επεξεργασίας μιας ολοκλη-
ρωμένης πρότασης, την οποία θα τη θέσουμε στο άμεσο 
μέλλον σε δημόσια διαβούλευση».

Κυριακή στον 
«Αρχίλοχο»

Την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 συνεδρίασε το Συ-
ντονιστικό για την υγεία με θέμα ημερήσιας διάταξης το 
δημοψήφισμα της 16ης Φεβρουαρίου 2014. Το συντονι-
στικό αποφάσισε ομόφωνα για την καλύτερη προετοι-
μασία του την συγκρότηση ομάδων δουλειάς και όρισε 
υπευθύνους.

Επίσης, το Συντονιστικό καλεί τους κατοίκους της Πά-
ρου και Αντιπάρου την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στις 11 
το πρωί στην αίθουσα του Π.Σ. «Αρχίλοχος», σε συγκέ-
ντρωση – συζήτηση, με θέματα: την ενημέρωση για την 
επικρατούσα κατάσταση στο Κέντρο Υγείας, την τελική 
μορφή του περιεχομένου του Δημοψηφίσματος και την 
καλύτερη προετοιμασία και στήριξή του. 

Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συντονιστικού: 
«[…] αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης μας κ. Καλ-
λίνικος, σύμφωνα με διαβεβαίωση του Δημάρχου Πά-
ρου προς το Συντονιστικό, στηρίζει τις προσπάθειες του 
παριανού λαού και επέτρεψε τη διακίνηση του προεκλο-
γικού υλικού για το δημοψήφισμα και μέσω των ενοριών 
των νησιών μας».

Ομιλίες
Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού 

Σταθμού Παροικιάς, διοργανώνει συζήτηση με την 
ψυχοθεραπεύτρια, κ. Μαρία Αλεξάνδρου, με θέμα: 
«Σχέση Γονέα – Παιδιού», που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 6.00 μ.μ., στο χώρο του 
Παιδικού Σταθμού (έναντι Carrefour). Η εκδήλωση είναι 
ανοικτή και απευθύνεται όχι μόνο στους γονείς που τα 
παιδιά τους πηγαίνουν στο συγκεκριμένο παιδικό σταθ-
μό, αλλά και σε όσους ενδιαφέρει το θέμα.

Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας, διοργανώνει απο-
γευματινή ομιλία στη σχολή οικογενειακής κατάρτισης. 
Η ομιλία με θέμα: «η γυναίκα στο ψαλτήρι», θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή 26/1 στην Εκατονταπυλιανή και 
θα ξεκινήσει στις 5:30 το απόγευμα. Ομιλητής θα είναι 
ο Εμμανουήλ Χανιώτης, πρωτοψάλτης του Ιερού Προ-
σκυνήματος Εκατονταπυλιανής. Σημειώνουμε, πως για 
την ομιλία θα ξεκινήσει λεωφορείο από το Άσπρο Χωριό 
στις 16:45.

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», το Σάββα-
το 25 Ιανουαρίου, στην αίθουσά του, σε συνεργασία με 
το Κ.Υ. Πάρου, διοργανώνει ομιλία με τον ορθοπεδικό 
χειρουργό, κ. Δημήτρη Κλαψάκη, με θέμα την οστεοπό-
ρωση. Η ομιλία θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ.



Αποκτήστε ολοκληρωµένη

προβολή της επιχείρησής σας,

αξιοποιήστε τις

προσφορές µας

και ανοίξτε

παράθυρο επικοινωνίας
µε όσους ζουν αλλά και όσους

ονειρεύονται

τις διακοπές τους στην Πάρο!

www.paros-vacations.com

Ρωτήστε µας για τα συνδυαστικά πακέτα προβολής

στο                                           & το                                      

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



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 

ΝΑΟΥΣΑ (περιοχή Πιπέ-
ρι-Παλιόµυλος), πωλείται 
ή ενοικιάζεται 2άρι, 48 τµ, 
πλήρως επιπλωµένο, 150 
µέτρα από θάλασσα, θέα 
θάλασσα. Τιµή ενοικίασης 
300,00 €. 
Τηλ.: 2108950247, 
6946378440

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑ∆Ι-
Α), ενοικιάζεται ισόγειο 
2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-
τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 
2109631639, 6977785214 

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ. 
Τηλ.: 6973079626 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 25 τµ, µο-
νόχωρη, επιπλωµένη, σε 
άριστη κατάσταση, µε θέρ-
µανση και ψύξη, internet 
δωρεάν. Απεριόριστη θέα 
θάλασσα. Ενοικιάζεται µε 
το χρόνο. Τιµή 150,00 ευρώ 
το µήνα. Τηλ.: 6976433642, 
2284052655 

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
2άρι, µερικώς επιπλωµέ-
νο, µε air-condition. Τηλ.: 
6974489697 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 3ά-
ρι, 90 τµ. Τηλ.: 2284027466, 
6936893125 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑ-
ΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ), 
δίπλα στην αστυνοµία, 
ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος, 35τµ. Τηλ.: 
6945440850 

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΌΣ), 
ενοικιάζεται ένα ισόγειο 
δυάρι, 55τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και αυλή,  7ε-
τίας. Τηλ.: 2284023944, 
6944585600

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται το 
Mistral, η κάτω αίθουσα. 
Τηλ.: 2104182197 

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, κατάλληλο για γρα-
φείο, µε δικό του πάρκινγκ, 
380,00 ευρώ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ, ε-
νοικιάζεται δυάρι 35τµ, 
νεόκτιστο, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και a/c. Τηλ.: 
6947188703 

ΕΛΗΤΑΣ (θέση Αγ. Ρα-
φαήλ), ενοικιάζεται 2άρι, 
ισόγειο, µε εύκολο πάρ-
κινγκ. Τηλ.: 2284022881 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΚΩΝ. Καθηγήτρια 
παραδίδει µαθήµατα γερ-
µανικών για όλα τα επίπεδα, 
σε παιδιά και ενήλικες. 
Τηλ.: 6972605262 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Ή ΠΩΛΗΤΗΣ 
ζητείται, από το GALERIE 
DE BEAUTE ΠΑΡΟΥ, για 
πλήρη απασχόληση. Α-
παραίτητα προσόντα: Η 
προϋπηρεσία σε πωλήσεις, 
οι γνώσεις αισθητικής, 
ξένες γλώσσες και προαι-
ρετικά γνώσεις µανικιούρ. 
Αποστολή βιογραφικού µε 
fax στο 2284022669 ή µε 
e-mail στο tpantelaios@
hotmail.com  

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ, στην Χρυσή Ακτή, 
ζητά προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων για το 
καλοκαίρι 2014. Αποστο-
λή βιογραφικών στο info@
poseidon-paros.gr ή στο 
φαξ 2106232082

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Νάου-
σα ζητά: Ρεσεψιονίστ µε 

άριστη γνώση υπολογιστή, 
Αγγλικών και Γαλλικών και 
καµαριέρα έµπειρη στον 
καθαρισµό, έως 30 ετών, 
απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ.: 6972601031  

CALME BOUTIQUE 
HOTEL, ∆ρυός , ζητούνται: 
σερβιτόρα-ος, µαγείρισ-
σα-µάγειρας, υπάλληλος 
υποδοχής, µε προϋπηρε-
σία, από Μάιο µέχρι και 
Σεπτέµβριο. Τηλ.:22840 
28695, βιογραφικό στο 
calme@hotmail.gr

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-

σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ και ψαρο-
ντουφεκιού στην Πάρο. 
Από τον πρωταθλητή 
Χάλαρη Τάσο. Για περισ-
σότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε µε το Μάκη 
στο 6974717013

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: δερ-
µάτινος τριθέσιος 
καναπές-κρεβάτι, τραπε-
ζαρία χωριάτικη από µασίφ, 
180Χ80, µε 8 σκαλιστές 
καρέκλες µε µαξιλάρι. Γρα-
φείο – τραπέζι 190Χ90, µαζί 
µε ράφι – βιβλιοθήκη. Μο-
νά ξύλινα κρεβάτια µαζί µε 
τις τάβλες και τα στρώµατα. 
Πωλούνται όλα µαζί ή χω-
ριστά. Τηλ.: 6976433642

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

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 3.500 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | sales@typoparos.gr
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με το φακό
 της 

Η χορτόσουπα 
στις Λεύκες

Ο δραστήριος σύλλογος ΜΕΕΑΣ «Υρία» Λευκών, 
διοργάνωσε μία πολύ όμορφη βραδιά το περασμένο 
Σάββατο 18 Ιανουαρίου. 

Συγκεκριμένα, προσέφερε ζεστή χορτόσουπα και 
σούμα στην πλατεία Ηρώων του χωριού. Κύρια όμως 
προσέφερε μια «ζεστή» βραδιά στους κατοίκους με 
καλή παρέα και συζήτηση.
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Πράματα και θάματα έγιναν την περασμένη Κυριακή 19/1 στο Δημοτικό Στάδιο Πα-
ροικιάς, στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος μεταξύ ΑΟ Πάρου και Αστέρα Μαρμά-
ρων, που βρήκε νικητές τους γηπεδούχους με 2-1.

Η φιλοξενούμενη ομάδα των Μαρμάρων πάταγε πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο 
από τον ΑΟΠ, στο πρώτο ημίχρονο και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως έκανε 
«χαρακίρι» μόνη της μη μπορώντας να πετύχει περισσότερο από ένα γκολ.

Έτσι, ο ΑΟΠ, αφού ξεπέρασε το πρώτο ημίχρονο χάνοντας μόνο με 1-0 μπόρεσε 
και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο Β’ ημίχρονο σαφώς πιο μυαλωμένος, ώστε να 
μπορέσει να διεκδικήσει τη νίκη. Κάτι, που κατάφερε δίκαια η ομάδα της Παροικιάς, 
καθώς είχε σε δαιμονιώδη φόρμα τη «σημαία» της. Ο Στ. Αρκουλής, έκανε όλα να 
μοιάζουν εύκολα πετυχαίνοντας το καλύτερο γκολ της φετινής χρονιάς με ανάποδο 
ψαλιδάκι από το «Γ» της μεγάλης περιοχής, ενώ έδωσε και πάσα ασίστ στο δεύτερο 
νικητήριο γκολ που πέτυχε ο ΑΟΠ, στο Χρυσοχό. Οι κινήσεις του Αρκουλή στο δεύτε-
ρο ημίχρονο μέσα στο γήπεδο, θύμιζαν περισσότερο παιχνίδι από playstation. 

Πάντως στην ήττα των φιλοξενουμένων συνετέλεσε και η δεύτερη κίτρινη κάρτα 
που δέχθηκε ο Καράι, έπειτα από ένα σκληρό φάουλ που έκανε στον Τσαντουλή. Η 
αψυχολόγητη ενέργεια του Καράι στοίχησε στους φιλοξενουμένους που έμειναν στο 
κρισιμότερο σημείο του παιχνιδιού με 10 παίκτες.

Το προφίλ του αγώνα 
8ο ΓΚΟΛ: Ο Δ. Κρητικός των Μαρμάρων εκτελεί κόρνερ από τα αριστερά. Η άμυνα 

του ΑΟΠ μαρκάρει τους επιθετικούς του Αστέρα με τα… μάτια και ο Μ. Ρούσσος, που 
καιροφυλακτεί, απλώνει το πόδι του και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδού-
χων γράφοντας το 0-1.

14ο: Ο ΑΟΠ βγαίνει στην αντεπίθεση και ο Κρώνης δίνει μπαλιά «λουκούμι» στον 
Αρκουλή. Ο τελευταίος από καλή θέση πιάνει απευθείας σουτ με το αριστερό, αλλά η 
μπάλα φεύγει απελπιστικά άουτ. Ήταν η μοναδική ουσιαστική ευκαιρία του ΑΟΠ στο 
πρώτο ημίχρονο.

17ο: Λάθος του Δαφερέρα του ΑΟΠ δίνει την ευκαιρία στον Καράι να δώσει μία 
καλή μπαλιά στον Γκεμπόρις. Ο νεαρός άσος των φιλοξενουμένων μπαίνει στην με-
γάλη περιοχή και αντί να κάνει προσπάθεια να τελειώσει μόνος του την προσπάθεια 
προσπαθεί να δώσει πάσα σε συμπαίκτη του. Η προσπάθειά του κόβεται επιτυχημένα 
από τους αμυντικούς των γηπεδούχων.

22ο: Η άμυνα του ΑΟΠ πελαγοδρομεί και ο Νίκας αδυνατεί να διώξει την μπάλα. Ο 
Μ. Ρούσσος, του Αστέρα, δίνει την μπάλα στον Κρητικό, αλλά ο τελευταίος από καλή 
θέση σημαδεύει ψηλά και χάνει την ευκαιρία να δώσει «αέρα» δυο γκολ στην ομάδα 
του.

38ο: Υποψία ευκαιρίας από τον ΑΟΠ, όταν ο Γιουρτζίδης δίνει καλή μπαλιά στον 
Αρκουλή. Το σουτ του τελευταίου δεν είναι καλό με αποτέλεσμα ο τερματοφύλακας 
Βιτζηλαίος, να διώξει την μπάλα.

52ο: Ο Παντελαίος του Αστέρα κλέβει την μπάλα και πασάρει στον Καράι. Ο τελευ-
ταίος από καλή θέση κάνει σουτ, αλλά η μπάλα φεύγει άουτ!

55ο ΓΚΟΛ: Το γκολ της χρονιάς! Ο Χρυσοχός κάνει μία τυφλή ανάποδη κεφαλιά 
ύστερα από μπαλιά του Γιουρτζίδη, προς τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Ο Αρκουλής 
στοπάρει την μπάλα με το στήθος και από το «Γ» της μεγάλης περιοχής κάνει ανάπο-
δο ψαλίδι. Η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα των Μαρμάρων και ο ΑΟΠ ισοφαρίζει σε 
1-1. Είναι χαρακτηριστικό της ταχύτητας που ενήργησε ο Αρκουλής, πως οι φίλα-
θλοι στην εξέδρα φώναξαν «γκολ» έπειτα από ένα-δύο δευτερόλεπτα, αφού 
δεν μπόρεσαν ενστικτωδώς να κατανοήσουν την πορεία της μπάλας από το ψαλίδι 
του Αρκουλή.

57ο: Ο ΑΟΠ βλέποντας την «αναστάτωση» που είχε προέλθει στον Αστέρα, από το 

γκολ Αρκουλή, κυριαρχεί στον επιθετικό τομέα. Ο Κρώνης δέχεται μπαλιά από τον 
Κρουσταλλάκη, ευρισκόμενος σε καλή θέση. Το σουτ που επιχείρησε όμως δεν βρή-
κε στόχο και φεύγει λίγα εκατοστά άουτ από τα δοκάρια του Αστέρα.

63ο: Ο Αστέρας Μαρμάρων μένει με 10 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καράι 
αποβάλλεται έπειτα από σκληρό φάουλ στον Τσαντουλή.

67ο: Μετά από πολλές καραμπόλες και άστοχες ενέργειες για να φύγει η μπάλα από 
την περιοχή των Μαρμάρων, κερδίζει την μπάλα ο Δημογιάννης του ΑΟΠ. Το σουτ 
που επιχειρεί αποκρούεται από τον τερματοφύλακα του Αστέρα, Βιτζηλαίο.

72ο: Ο Πετρόπουλος του ΑΟΠ δίνει καλή μπαλιά στον Αρκουλή, αλλά το σουτ που 
επιχειρεί αποκρούεται και πάλι από το βετεράνο τερματοφύλακα Βιτζηλαίο. Σημειώ-
νουμε ότι ο Βιτζηλαίος αγωνίστηκε με πρόβλημα τραυματισμού.

73ο ΓΚΟΛ: Άψογος συνδυασμός Δημογιάννη με Αρκουλή. Ο τελευταίος, την κα-
τάλληλη στιγμή δίνει ασίστ στον Χρυσοχό, ο οποίος με καλό πλασέ στέλνει την μπάλα 
για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Αστέρα, γράφοντας το 2-1 για τον ΑΟΠ. Το γκολ 
πανηγυρίστηκε έντονα από παίκτες και φίλους των γηπεδούχων.

79ο: Παραλίγο καρδιακά επεισόδια στους φίλους του ΑΟΠ στην εξέδρα. Ο Παντε-
λαίος των Μαρμάρων, περνάει μπαλιά «λουκούμι» στον Σ. Κρητικό. Ο τελευταίος ξε-
περνά τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων Χαριστό, αλλά το τελικό του σουτ, πριν η 
μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, αποκρούεται από το Νίκα που βρέθηκε στη σωστή θέση.

89ο: Η τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα ήταν για τον ΑΟΠ. Ο Γιουρτζίδης δέχεται 
πάσα από το Γαβαλά, αλλά το τελικό του σουτ φεύγει άουτ.

 
Οι πρωταγωνιστές:

ΑΟΠ: (πρ. Δημ. Τριανταφυλλάκος), Χαριστός, Μπαρδάνης, Νίκας, Τσαντουλής, 
Κρουσταλλάκης, Αρκουλής (90ο Μουλάς), Δαφερέρας (53ο Χρυσοχός), Γιουρτζίδης, 
Κρώνης, Πετρόπουλος (86ο Γαβαλάς), Δημογιάννης. 

Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Αναστ. Κοπανίδης), Βιτζηλαίος, Παντελαίος, Γκεμπόρις, 
Τριβυζάς, Ν. Κρητικός, Μ. Ρούσσος (71ο Στρ. Κρητικός), Αλιπράντης, (86ο Τσιγώνιας), 
Γιαννιώτης, Κληρονόμος, Δ. Κρητικός (79ο Παπαδόπουλος), Β. Καράι.

Κριτική του αγώνα
Ο Αστέρας, έφυγε ηττημένος σ’ ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να νικήσει. Φέτος 

η ομάδα των Μαρμάρων είναι πραγματικά πολύ καλή. Αν δεν της έχουν βγει μερι-
κά αποτελέσματα είναι διότι η συνένωση που επιχειρείται δεν μπορεί να έχει άμεσα 
αποτελέσματα. Στην πολύ καλή πορεία της ομάδας έχει συντελέσει σίγουρα ο προ-
πονητής της κ. Τάσος Κοπανίδης. Ο Πειραιώτης προπονητής, με πλούσιες εικόνες 
από τα γήπεδα, έχει καταφέρει και εμφυσήσει στους παίκτες του την πίστη για το 
αποτέλεσμα και να κοιτούν όλους τους αντιπάλους στα μάτια. Αν ο Αστέρας συνεχίσει 
και την επόμενη χρονιά με την ίδια φιλοσοφία τότε θα έρθουν και τα αποτελέσματα 
και οι μεγάλες νίκες.

Ο ΑΟΠ, αν κάτι φέτος τον έχει διδάξει πολλά, είναι εκείνη η απρόσμενη ήττα στο 
γήπεδό του από τον Πανσιφναϊκό. Εκείνος ο αγώνας τον έμαθε να μην υποτιμά κα-
νέναν αντίπαλο μέσα στο γήπεδο και να αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια σαν ντέρμπι. 
Αυτό έκανε και την περασμένη Κυριακή με τα Μάρμαρα και πήρε τη νίκη. Ο ΑΟΠ 
πάει πολύ καλύτερα απ’ ό,τι φαντάζονταν πολλοί φίλοι του στην αρχή της χρονιάς. Η 
νεανική ομάδα με τους 3-4 μεγαλύτερους έχουν δέσει και αν δεν υπήρχαν οι γκέλες 
στην αρχή του πρωταθλήματος η ομάδα θα ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. 
Οι άνθρωποι της διοίκησης με τις κινήσεις που έκαναν το καλοκαίρι πιστώνονται αυτή 
την ανάκαμψη της ομάδας και αυτό πρέπει να τους αναγνωριστεί.

ΑΟΠ-Αστέρας Μαρμάρων 2-1
Γκολ αλά playstation από τον Αρκουλή!
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ΜΠΑΜ!
Μήλος 0
Νηρέας 1

Κατάθεση ψυχής έκαναν οι παίκτες του 
Νηρέας μέσα στο γήπεδο της Μήλου, τα-
πεινώνοντας τον υπερφίαλο Παμμηλιακό 
με 1-0.

Η ομάδα της Πάρου θαλασσοπνιγόταν 
επί ώρες για να φθάσει την περασμένη 
Τρίτη στη Μήλο και να δώσει τον αγώ-
να. Παρά την ατελείωτη ταλαιπωρία του 
ταξιδιού λόγω των θυελλωδών νότιων 
ανέμων που έπνεαν στο Αιγαίο Πέλαγος 
και αφού το πλοίο δεν μπόρεσε να προ-
σεγγίσει αρκετά λιμάνια που ήταν στην 
πορεία του, ο Νηρέας έφθασε τελικά στη 
Μήλο με δίωρη καθυστέρηση. Αμέσως, 
η λειψή αποστολή της ομάδας –που είχε 
πολλές απουσίες λόγω τιμωριών, τραυ-
ματισμών, αλλά και λόγω του εργάσιμου 
της ημέρας- πήγε στο γήπεδο και ξεκίνη-
σε αμέσως τον αγώνα με τον πρωτοπόρο 
Παμμηλιακό.  

Ο Νηρέας από το πρώτο λεπτό της ανα-
μέτρησης ήταν σοβαρός και ήλεγχε ουσι-
αστικά όλες τις γραμμές του γηπέδου. Η 
μόνη φορά που ανησύχησε η αμυντική 
του γραμμή ήταν στο 27ο λεπτό, όταν ένα 
σουτ του Μηλιού, Β. Καμακάρη, τράνταξε 
το δοκάρι του νεαρού Παριανού τερμα-
τοφύλακα Βεντουρή. Το μεγάλο «μπαμ» 
του παιχνιδιού έγινε στο 36ο λεπτό, όταν 
ο Μετάι του Νηρέα εκτέλεσε κόρνερ 
με κόντρα άνεμο και η μπάλα κατέληξε 
απευθείας στα δίχτυα του Παμμηλιακού, 
γράφοντας το 0-1.

Στο Β’ ημίχρονο ο Παμμηλιακός άλλα-
ξε τη διάταξη του στον αγωνιστικό χώρο, 
ενώ έκανε και πολλές εσωτερικές αλλα-
γές. Όσο περνούσε ο χρόνος οι παίκτες 
της Μήλου άρχισαν να γίνονται σκληρό-
τεροι στις διεκδικήσεις της μπάλας, με 
αποτέλεσμα στο 68ο λεπτό να αποβληθεί 
ο Χασάνι, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η 
Παριανή ομάδα συνέχιζε να παίζει μυα-
λωμένα και ουσιαστικά ήταν αυτή που 
έκανε φάσεις για την επίτευξη δεύτερου 
τέρματος. Όλο το σκηνικό που είχε στη-
θεί στον αγωνιστικό χώρο συνέχισε να 
προκαλεί εκνευρισμό στους Μηλιούς 

ποδοσφαιριστές με αποτέλεσμα στο 77ο 
λεπτό να αποβληθεί και ο νεοεισερχόμε-
νος στον αγωνιστικό χώρο Αχμέτ. Τελικά, 
ο Νηρέας –που έπαιξε πάνω απ’ όλα για 
την αξιοπρέπειά του- κατάφερε και πήρε 
τους τρεις βαθμούς της νίκης. Μία νίκη, 
που μπορεί να ξάφνιασε το φίλαθλο κοι-
νό των Κυκλάδων, αλλά όπως εξελίχθη-
κε ο αγώνας ήταν τελικά εύκολη!

Οι πρωταγωνιστές:

Παμμηλιακός: (πρ. Γκούτζας): Γεννα-
δόπουλος, Μ. Καμακάρης, Πουλάκης, 
Μπαργιάμη, Σίδερης, Ατανάσοφ, Β. Κα-
μακάρης, Μήτση, Ζούλιας (46ο  Μαθι-
ουδάκης), Παπαδημητρίου (89ο Μαυρο-
γιάννης), Σύτη (77ο Αχμέτ).

Νηρέας: (πρ. Γ. Μοστράτος): Βεντου-
ρής, Τσενάι, Χασάνι, Δελημπαλταδάκης, 
Μπαρμπαρίγος, Μετάι, Τόδρη, Ρούσσος, 
Kycyco, Τριπολιτσιώτης, Μοστράτος.

Κριτική

Η νίκη του Νηρέα μπορεί να προκάλε-
σε την έκπληξη των φιλάθλων των Κυ-
κλάδων και να έβαλε φωτιά στην κορυφή 
του Β’ ομίλου ΕΠΣΚ, αλλά ουσιαστικά τα 
παιδιά της ομάδας κέρδισαν άλλα πράγ-
ματα, πολύ σημαντικότερα γι’ αυτούς.

Καταρχήν έδειξαν ότι τους ενδιαφέρει 
πρώτιστα η δική τους αξιοπρέπεια, και 
όχι, αν από το αποτέλεσμα του αγώνα 
έμπαινε γερά στο «κόλπο» ο «αιώνιος» 
αντίπαλός τους (ΑΟΠ). Αυτό, από μόνο 
του αποτελεί μία πρώτης τάξης ηθική 
νίκη για το Νηρέα. Δεύτερο και κύριο, 
ήταν ότι οι κιτρινόμαυροι της Πάρου εί-
χαν αμφισβητηθεί για τη φετινή τους 
παρουσία στο πρωτάθλημα. Χαρακτη-
ρίστηκαν ως και loser… Η μεγάλη τους 
επιτυχία την περασμένη Τρίτη και ο τρό-
πος που επιτεύχθηκε αυτή -σε ό,τι αφο-
ρά τις συνθήκες μετακίνησής τους και 
την άμεση μετάβασή τους στο γήπεδο για 
να ξεκινήσει ο αγώνας- ήταν η καλύτερη 
απάντηση στους επικριτές τους. Η νίκη 
Νηρέα στη Μήλο, έκλεισε πολλά στό-
ματα…

Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός  18
-----------------------
2. ΑΟΠ               16
-----------------------
3. Νηρέας           14
4. Αστέρας         10
5. Σέριφος           4
6. Σίφνος             4
ΣΗΜ: Ο Πανσιφναϊκός έχει -2 βαθ-

μούς.

Η επόμενη αγωνιστική
Τα πάντα σχεδόν για την πρώτη θέση, 

που οδηγεί απευθείας στα μπαράζ για 
τον πρωταθλητή Κυκλάδων, θα κριθούν 
στο σημερινό παιχνίδι που θα πραγμα-
τοποιηθεί στα Μάρμαρα, μεταξύ Αστέρα 
και Παμμηλιακού. Η ομάδα της Μήλου 
που βρήκε φέτος το «μάστορά» της από 
τις Παριανές ομάδες (ΑΟΠ και Νηρέας), 
έρχεται να αντιμετωπίσει σήμερα την 
τρίτη Παριανή ομάδα. Μόνο με νίκη η 
Μήλος, καπαρώνει την πρώτη θέση. Από 
την άλλη, ο ΑΟΠ, που θα αγωνιστεί την 
Τρίτη 28/1 στη Σίφνο, με τον Πανσιφναϊ-
κό, θέλει μόνο νίκη. Είτε νίκη που θα του 
δώσει την πρώτη θέση στη βαθμολογία, 
είτε νίκη που θα του δώσει τη δεύτερη 
προνομιούχο θέση. Τέλος, ο Νηρέας 

υποδέχεται την Κυριακή στο γήπεδο Πα-
ροικιάς στις 3:30 το μεσημέρι τη Σέριφο. 
Οι κιτρινόμαυροι θέλουν μόνο νίκη για να 
βρίσκονται στο κυνήγι της δεύτερης θέ-
σης του ομίλου.

Οι άλλοι όμιλοι
Χαμός γίνεται στον Α’ όμιλο της ΕΠΣΚ, 

αφού τέσσερις ομάδες συνωστίζονται 
στην πρώτη θέση με 20 βαθμούς! Στο 
μεγάλο ντέρμπι ο Αίας Σύρου νίκησε 2-1 
τον ΑΟ Σύρου. Η ήττα της Σύρου, προ-
κάλεσε την απόλυση του προπονητή της 
κ. Μ. Πούλου. Ο Πάγος νίκησε 3-0 α.α. 
την Υδρούσα. Τέλος, η Άνω Μερά κέρ-
δισε 4-1 την Τήνο. Στη βαθμολογία, Αίας 
Σύρου, ΑΟ Σύρου, Άνω Μερά και Πάγος 
προηγούνται με 20 βαθμούς και ακολου-
θούν η Στενή με 8 βαθμούς, η Τήνος με 
4 βαθμούς και η Υδρούσα με ένα βαθμό.

Στο Γ’ όμιλο, Θύελλα Καμαρίου και 
Πανθηραϊκός κάνουν περίπατο και προ-
ηγούνται στις δύο πρώτες θέσεις που 
οδηγούν απευθείας στα μπαράζ για τον 
πρωταθλητή. Η Θύελλα νίκησε 4-1 το Φι-
λώτι, ενώ ο Πανθηραϊκός κέρδισε με το 
εντυπωσιακό 6-1 τον ΠΑΣ Νάξου, εκτός 
έδρας. Τέλος, η τρίτη ομάδα της βαθμο-
λογίας (Αναγέννηση), έφερε 0-0 στη Σα-
ντορίνη, με τη Λάβα.

Συνέλευση 
ΝΟΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου, με την 509/13-01-2014 
απόφαση του, συγκαλεί τακτική γενική 
συνέλευση των μελών του, που θα γίνει 
την Τετάρτη 29/01/14, ώρα 18:00 στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου, στην περιοχή 
Λιβάδια. 

    Σε περίπτωση μη απαρτίας, η 
Γ.Σ θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 
05/02/14 ώρα  18:00, στον ίδιο χώρο.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εί-
ναι τα ακόλουθα:

- Διοικητικός και Οικονομικός Απολο-
γισμός 2013

- Προγραμματισμός και προϋπολογι-
σμός 2014

- Διάφορα.

Δραστηριότητες 
Μαρπησσαϊκού

Την Κυριακή 19/1/2014 πραγματοποιή-
θηκε ο αγώνας για το παιδικό πρωτάθλημα 
ΕΠΣ Κυκλάδων, μεταξύ του Μαρπησσαϊκού 
και του Νηρέα, με νίκη της φιλοξενούμενης 
ομάδας με σκορ 3-5. Η Διοίκηση του Μαρ-
πησσαϊκού, ευχαριστεί δημόσια τους κ.κ. 
Σάμιο Χρήστο και Μπόνη Στέλιο, που εκτέ-
λεσαν χρέη διαιτητή και βοήθησαν στην διε-
ξαγωγή του αγώνα.

Τέλος, ο Μαρπησσαϊκός, προσκαλεί τους 
φίλους του στην κοπή της πίτας που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 
και ώρα 19:30 στην Αγροτολέσχη Μάρπησ-
σας.

Πρωτάθλημα 
πινγκ πονγκ 
στην
Αγκαιριά

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, 
διοργανώνει το 4ο πρωτάθλημα Πάρου, 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Θα διεξαχθούν πρωταθλήματα στις 
εξής κατηγορίες:

1. Παιδιά-Έφηβοι, από 12 έως 18 
ετών. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 
Σάββατο και Κυριακή 1 και 2 Φεβρου-
αρίου 2014 στις 6 το απόγευμα. Δηλώ-

σεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέ-
χρι και την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

2. Ενήλικες. Οι αγώνες θα πραγμα-
τοποιηθούν Παρασκευή και Σάββατο 
14 και 15 Φεβρουαρίου 2014 στις 6 το 
απόγευμα. Δηλώσεις συμμετοχής θα 
γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 11 
Φεβρουαρίου.

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στην 
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
Αγκαιριάς. Οι ενδιαφερόμενοι να συμ-
μετέχουν στο πρωτάθλημα για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
απευθύνονται στον πολιτιστικό σύλλογο 
Αγκαιριάς, κάθε Παρασκευή και Σάββα-
το, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το 
βράδυ, ή στους αριθμούς τηλεφώνων 
22840 -91241 και 6973-442210 (κ. Δη-
μήτρη Καλανδράνη), ή στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση djcaland@otenet.gr
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Εκτελούνται εργασίες για τον σχεδιασµό
της νέας έκδοσης 2014-2015

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555

e: info@smileweb.gr

www . d o u n a i - l a v e i n . g r


