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ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ

Περιφερειακός Παροικίας  τ: 22840 24340  f: 22840 24705
e: gtelecom@otenet.gr w: www.telecomsystems.gr

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

Rock(o) again
Αυτοδύναμη παρουσία
της Λαϊκής Συσπείρωσης
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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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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος | Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης | Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
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Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
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website: www.fonitisparou.gr

Η θέση μας
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Να ποια είναι 
η απαξίωση

Όταν εδώ και μήνες γράφουμε ότι απαξιώνεται η 
εκλογική διαδικασία των δημοτικών εκλογών, κατ’ 
αρχήν με την καθυστέρηση της εμφάνισης των πα-
ρατάξεων, ίσως να φαινόμασταν υπερβολικοί. Σήμε-
ρα, έχουμε τα πρώτα απτά δείγματα απαξίωσης και 
εκφυλισμού της εκλογικής διαδικασίας. Οι συζητή-
σεις που παρασκηνιακά εξελίσσονται αυτή τη στιγ-
μή, δυστυχώς, δεν γίνονται στη βάση των πολιτικών 
θέσεων και των προτάσεων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των νησιών μας. Ακόμα και οι όποιες 
συνεργασίες και οι συμμαχίες δεν έχουν πολιτικό υπό-
βαθρο. Φτάνει να λέμε ότι είμαστε «αντί;». Φτάνει όμως 
μόνο αυτό για να αποφασίσει ο Παριανός και ο Αντιπα-
ριώτης; 

Τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν οι πληροφορίες 
μιλούν για:

- διαδικασία εκλογής επικεφαλής χωρίς να απασχολεί 
κανέναν εάν υπάρχουν πολιτικές διαφοροποιήσεις και 
διαφορετική προσέγγιση-πρόταση σχεδίου για τη λύση 
των προβλημάτων.

- όταν «ψάχνεται» επικεφαλής, από άλλη παράταξη, 
χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά η ελάχιστη πολιτική προ-
σέγγιση.

- όταν ετοιμάζεται συνδυασμός με βάση τα σενάρια 
διάσωσης της Ελλάδας από φωτισμένους νεοσωτήρες, 
εκμεταλλευόμενοι ουσιαστικά την εξαθλίωση δεκάδων 
συμπολιτών μας. Κάτι δηλαδή σαν το θαυματουργό 
νερό του Καματερού. 

- όταν κυκλοφορούν «χαρτιά» που στηλιτεύουν την 
ποσότητα φαγητού που έφαγε ο υποψήφιος δήμαρχος 
και άλλα «σοβαρά ντοκουμέντα» που παρουσιάζονταν ο 
ένας να είναι κυνηγός και ο άλλος λαγός. 

Και ακόμα είμαστε στη αρχή! Και αν όλα αυτά δεν 
είναι απαξιωτικά, τότε τι είναι; Είναι σαφές πλέον ότι 
πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας 
για τα προβλήματα που είναι πολλά και μεγάλα ώστε η 
ψήφος να μην υφαρπαχθεί με την κακή πληροφόρηση ή 
εκμετάλλευση. Χρειαζόμαστε προτάσεις, προγράμματα 
και επιλογές υπέρ της προόδου του τόπου μας. Εμείς 
ξεκινάμε την προσπάθεια ώστε να φιλοξενηθούν στις 
σελίδες της ΦτΠ οι θέσεις όλων.   

Λαουτάρης

Είπα και ’γω; Τόσο ήσυχο προεκλογικό κλίμα 
στην Αντίπαρο, δεν μπορεί! Κάποιος φούρνος θα 
γκρέμισε; Πριν αλέκτωρ λοιπόν… ούτε «κιχ» δεν 
πρόλαβε να κάνει, άρχισε το γνωστό πατροπαρά-
δοτο πανηγύρι. Έτσι, τον Αλαφούζο μου μέσα, γιατί 
πολύ κυριλέ το πήγαιναν το θέμα και μου θύμι-
ζαν εκλογές σε καντόνι της Ελβετίας. Μεταξύ μας 
τώρα και στις εκλογές του 3185 να φθάσουμε (θα 
είμαι βέβαια τότε κάπως μεγαλούτσικος), «Βρο-
ντάκηδες» και «Φουρτουνάκηδες» θα έχουμε στην 
Αντίπαρο!

«Βροντάκηδες» και «Φουρτουνάκηδες» βέβαια, 
έχουμε και στη Νάουσα, αλλά μην το κάνουμε 
θέμα τώρα, αν και εμένα με βλέ-
πω να συμπαθώ περισσότερο 
τους ΧΟΝάκηδες…

Γρηγοράκη. Στερνή μου γνώση 
να σε ’χα πρώτα…

Κάτι δεν μας λεν καλά εκεί 
στην ΚΕΠΟΣΑ. Ανέβαλλαν λέει 
τη συγκέντρωσή τους την περα-
σμένη Κυριακή, για να βρεθούν 
σύσσωμοι στη συγκέντρωση του 
Συντονιστικού για την υγεία. Μα 
αν δεν κάνω λάθος, η προγραμ-
ματισμένη συγκέντρωση της ΚΕ-
ΠΟΣΑ ήταν για το πρωί (μετά την 
εκκλησιά, λέμε τώρα…) και του 
Συντονιστικού το βραδάκι. Εκτός και αν υπολόγι-
ζαν στην ΚΕΠΟΣΑ ότι η δική τους σύναξη θα κρα-
τούσε επί οκτάωρο.

Πάλι καλά που την ΚΕΠΟΣΑ (Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών Οικολογία Συνεργασία Αλληλεγγύη) που 
δεν την είπαν ΚΕΠΑΣΟ (Κίνηση Ενεργών Πολιτών 
Αλληλεγγύη Συνεργασία Οικολογία. Θα τους κόλ-
λαγαν και κανένα Κ στην κατάληξη και θα τους 
έλεγαν ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ και άντε μετά να αποδείξουν 
ότι δεν είναι ελέφαντες. 

Την Κυριακή έχουμε και τη σύναξη του Βλα-
χοJohn. Κάτι μου λέει πως είναι κούρσα μόνο για 
έναν. Κάτι σαν τότε, που έτρεχε ο Καρλ Λιούις. Εν-
διαφέρον είχε μόνο για το ποιος θα έβγαινε δεύ-
τερος.

Κάτι μου λέει πως όσοι ήθελαν συνεργασία με τη 
Λαϊκή Συσπείρωση, το έκαναν μόνο για να αποκτή-
σουν αριστερό άλλοθι. Κατά τα άλλα τους αντιμε-
τωπίζουν εδώ και 4 χρόνια με απαξίωση και τους 

λένε ότι μιλούν με ξύλινη γλώσσα. Κάποιοι άλλοι 
πάλι τους έλεγαν ότι είναι ικανοί μόνο για τη λά-
ντζα του Συντονιστικού. Μάλιστα… Η διαφορά είναι 
όμως πως η Λαϊκή Συσπείρωση με αξιοπρέπεια 
πηγαίνει και πάλι προς τις εκλογές ενώ οι «μυαλω-
μένοι» και «προοδευτικοί» ψάχνουν σωσίβιο στον 
Αρτέμη… Βρε, πως καταντήσαμε λοχία.

Το τι έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες και που 
την έχουν πέσει και σε ποιους, προκειμένου η 
διανόηση της «αριστεράς» να δημιουργήσει ψη-
φοδέλτιο δεν λέγεται. Μιλάμε για συνονθύλευμα 
που απαρτίζεται από διανοητές του Καστοριάδη, 
του μέτριου φρέντο καπουτσίνο, του «μας ψεκά-

ζουν πατριώτες» και του «λεφτά 
υπάρχουν περί τα 600 δις σε τρά-
πεζα της Αμερικής».

Άσχετο: Η τράπεζα που λένε 
που έχει τα 600 δις έχει δηλώσει 
στην Αμερικάνικη κεφαλαιαγορά 
πως το μετοχικό της κεφάλαιο 
ανέρχεται στα 150 δις. Πιας το 
αυγό και κούρεφτο δηλαδή.

Δεν παιζόμαστε τελικά σε τού-
το το νησί. Ο εμπορικός σύλλο-
γος αποφάσισε να τιμήσει φορείς 
που δραστηριοποιούνται και σε 
εθελοντικές ενέργειες και τελικά 

έγινε το έλα να δεις από ορισμένους. Γιατί αυτούς 
και όχι εμάς, γιατί εμείς μ’ αυτούς κλπ. Κάποιοι ξί-
νισαν και τις μούρες τους και αποφάσισαν να σνο-
μπάρουν και την εκδήλωση. Τι άλλο θα ακούσουμε 
πλέον. Με λίγα λόγια στο στόχαστρο τελικά μπήκε 
ο εμπορικός σύλλογος που τους τίμησε και μέσω 
των μελών του τους πρόσφερε και μικρή οικονο-
μική βοήθεια.

Όχι πως είχα αγωνία, αλλά ήθελα να το ακού-
σω και επισήμως. Ναι, η κόκκινη Λίλα, θα είναι 
και πάλι υποψήφια. Θα μουρλάνω τη στήλη στις 
φωτογραφίες της. Εφηβικά αξεπέραστα πάθη είναι 
αυτά…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside information

Υπάρχει μία μεγάλη αλήθεια για ένα φορέα στο 
νησί μας που ορισμένοι προσπάθησαν να τον εκ-
μεταλλευτούν πολιτικά ακόμα και στις πιο κρίσι-
μες στιγμές του. Η μουγκαμάρα που έχει πέσει στο 
θέμα, οφείλεται στο ότι ο εν λόγω φορέας για πολ-
λούς συμπατριώτες μας αποτελεί ίσως το μοναδι-
κό μοχλό πίεσης για επίλυση προβλημάτων. Μόνο 
που η μουγκαμάρα έχει και ημερομηνία λήξεως…
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Ενεργειακά πιστοποιηµένα ξύλινα κουφώµατα µε 30 χρόνια εγγύηση
Τζαµιλίκι 68χιλ. µε διπλή υάλωση ενεργειακή απόδοση (Ug value W(m2k) 1,4-2,1)

Τζαµιλίκι 92χιλ. µε τριπλή υάλωση ενεργειακή απόδοση (Ug value W(m2k) 0,6-1,8)
Ξύλινες ντουλάπες και πέργκολες µε 50 χρόνια εγγύηση

Εγγύηση:
Χρωµάτων: 15 χρόνια
Σιδηρικών: (µάσκουλα, πατζουρόβεργες,
                    ανεµοστηλώµατα) 30 χρόνια
Μηχανισµών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγµατα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Ν. Κρητικός - Α. Κρητικός Ο.Ε.

Κρητικός
εφαρµογές

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 / fax: 22840 28662

efar@hol.gr / www.efar.gr     

Δράσεις του ΧΟΝ
Την ετήσια γενική συνέλευσή του 

πραγματοποίησε ο Χορευτικός Όμι-
λος Νάουσας, την Κυριακή 26 Ιανου-
αρίου 2014, παρουσία μελών, φίλων 
και εκπροσώπων τοπικών φορέων 
και συλλόγων, στην αίθουσά του στη 
Νάουσα. 

Το καλωσόρισμα έγινε από την 
πρόεδρο, Κατερίνα Σιφναίου, ακο-
λούθησε ο απολογισμός δραστηρι-
οτήτων από τη γραμματέα, Ανθού-
λα Θεοδωράκου και ο οικονομικός 
απολογισμός από την ταμία Ζαμπέτα 
Μοστράτου, ενώ έγινε αναφορά και 
στον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Πάρου, κ. 
Χρήστος Βλαχογιάννης, που ήταν επίσης παρών. Η συνέλευση ολοκληρώθηκε με την 
κοπή της πίτας και τις ευχές όλων για μια καλή και δημιουργική χρονιά.

«Ποιος έσβησε το φως»
Πιστή στο ετήσιο θεατρικό της ραντεβού επανέρχεται η Θεατρική Παιδική Συντρο-

φιά Νάουσας, παρουσιάζοντας τη νέα της δουλειά με το πρωτότυπο έργο του εκπαι-
δευτικού Παναγιώτη Σπύρου «Ποιος έσβησε το φως;».

Παραστάσεις θα δοθούν στην αίθουσα του ΝΗΡΕΑ, στη Νάουσα, στις 14, 15, 21 
και 22 Φεβρουαρίου (ώρα έναρξης: 19:30). Πρόκειται για ένα αλληγορικό έργο, 
με τους μικρούς ηθοποιούς να μας μεταφέρουν στο χώρο ενός τσίρκου. Τα φώτα 
ανάβουν, η παρέλαση αρχίζει... όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως θα περίμεναν. Το 
τέλος της ιστορίας άγνωστο! Οι 47 ηθοποιοί, καθώς και οι 30 ενήλικες που απαρτί-
ζουν την ομάδα στήριξης, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ανεβάζουν τον πήχη πιο 
ψηλά, υπηρετώντας το σύγχρονο εναλλακτικό θέατρο. 

Άθληση για όλους
Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. σε συνεργασία 

με τη Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού και το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, ξεκίνησε 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων 
μαζικού αθλητισμού «Άθληση για 
όλους» τα οποία θα διαρκέσουν 
έως τις 31 Ιουλίου 2014.

Το πρόγραμμα στελεχώνουν 
πέντε γυμναστές οι κ.κ. Β. Μου-
ρογιάννης, Ν. Γκίκας, Ε. Σαρρή, Σ. 
Ανδριέλου και Π. Βεντουρής.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένους χώρους και αθλητικές εγκα-
ταστάσεις σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πάρου. Το πρό-
γραμμα Άθλησης για Όλους απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες αθλου-
μένων, Άθληση στην προσχολική ηλικία, Άθληση και Παιδί, Άθληση στην εφηβική 
ηλικία, Άθληση και Γυναίκα, Άθληση Ενηλίκων, Άθληση στη Γ’ ηλικία καθώς και ειδικά 
τμήματα ΑΜΕΑΙ και χρόνιων παθήσεων.

Μέρος των λειτουργικών εξόδων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους καλύ-
πτεται από χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το υπόλοιπο 
βάσει του ΦΕΚ 2613/16-10-2013 τ.β’ καλύπτεται από αντίτιμο που καταβάλουν οι 
εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με την μορφή διδάκτρων που ορίστηκε με την 
υπ. αριθ. 13/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. σε 25 ευρώ εφάπαξ και για τους 
έξι μήνες διάρκειας του προγράμματος.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα τηλέφωνα 22843-60167 και 22843-60126.

Άτιμη δημοσιογραφία...
Αυτό πάει να πει αντικειμενική δημοσιογραφία: να βάζουν 

στο στόμα σου πράγματα που δεν λες! Έτσι και έγινε με 
τη συνέντευξη του Δ. Κουτσούμπα στην εφημερίδα «Πρώτο 
Θέμα». Πηχυαίος ο τίτλος στο εξώφυλλο της εφημερίδας: 
«ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο πράγμα»...

Τι και αν ψάχνοντας στη συνέντευξη δεν θα βρεις πουθε-
νά αυτή τη θέση, τι και αν στη συνέντευξη διευκρινίζεται με 
σαφήνεια ότι τα δύο κόμματα έχουν στρατηγική σύμπλευση 
παρά τις επιμέρους διαφορές τους...

Το ΚΚΕ, ούτε την περίοδο της δικομματικής αντιπαράθεσης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, δεν έλεγε 
ότι είναι ίδιο πράγμα τα δύο κόμματα. Έλεγε ότι πρέπει και οι δύο να κριθούν ως κόμ-
ματα του κεφαλαίου, ως κόμματα της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, της αστικής στρατη-
γικής. Όταν έλεγε αυτά, του έλεγαν ότι επαναφέρει το τι «Πλαστήρας, τι Παπάγος», ότι 
ισοπεδώνει τα πάντα και άλλα πολλά... Τι δεν άκουσε το ΚΚΕ όταν προειδοποιούσε ότι 
θα μπορούσε όπως στη Γερμανία να διαμορφωθεί κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ.

Όμως ήρθαν οι ίδιες οι εξελίξεις να το επιβεβαιώσουν, όταν ΝΔ - ΠΑΣΟΚ 
συγκυβέρνησαν πρώτα στην κυβέρνηση Παπαδήμου και μετά τις εκλογές του 
2012 (ήδη πάνε 3 χρόνια συγκυβέρνησης!!).

Εξάλλου, όσοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ας ακούσουν τα καλέσματα μερίδας 
της αστικής τάξης για μεγάλους συνασπισμούς!!

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Τουριστική προβολή
Ο  Δήμος Πάρου, στο πλαίσιο 

των πρωτότυπων δράσεων για 
την προβολή του νησιού συμμε-
τείχε τον Ιανουάριο στις παρακά-
τω προωθητικές ενέργειες.

- Στις 29 Ιανουαρίου, συμμε-
τείχε σε εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Περούτζια της 
Ιταλίας, σε συνεργασία με το επί-
τιμο Ιταλικό προξενικό γραφείο 
και τον προξενικό ακόλουθο κ. 
Βαζαίο Πετρόπουλο. Κατά την 
εκδήλωση προβλήθηκε φωτο-
γραφικό υλικό της Πάρου, ενώ 
οι παραβρισκόμενοι απόλαυσαν 
τοπικές γεύσεις. Εκπρόσωπος του Δήμου Πάρου σε αυτή την εκδήλωση ήταν ο κ. Ιά-
κωβος Σκιαδάς. Εκθέσεις φωτογραφίας με πλούσιο υλικό από το νησί μας  θα πραγ-
ματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε πολλές πόλεις της Ιταλίας σε συνεργασία με 
τους εκεί τοπικούς φορείς.

- Στις 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προβολής ελληνικών προορι-
σμών και ξενοδοχείων στα γραφεία της TURSAB σε συνεργασία με γνωστό γραφείο 
προβολής προορισμών. Περισσότερα από 30 τουριστικά γραφεία παρακολούθησαν 
τις παρουσιάσεις.  Στην εκδήλωση αυτή από τις Κυκλάδες συμμετείχε μόνο η Πάρος. 

- Στις 28 και 29 Ιανουαρίου ο Δήμος Πάρου συμμετείχε σε εκδήλωση παρουσίασης 
προορισμών (workshop), με την συνεργασία του γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας και της εται-
ρείας MTC group. Η εκπρόσωπος της Τουριστικής Επιτροπής, κ. Στέλλα Φυρογένη, 
παρουσίασε το νησί μας σε τουριστικούς πράκτορες και συναντήθηκε με εκπροσώ-
πους μεγάλων τουρ. γραφείων με στόχο την ένταξη της Πάρου στα προγράμματά 
τους για το Καλοκαίρι 2014! Επίσης, πραγματοποιήθηκε και βραδιά γευσιγνωσίας. 
Στην προωθητική αυτή ενέργεια συμμετείχαν εκτός από την Πάρο και τα νησιά Μήλος 
και Ίος.

Σε αυτή την κατεύθυνση, με πρωτότυπες  ενέργειες, θα συνεχιστεί  η προσπάθεια 
προβολής της Πάρου σε αγορές ενδιαφέροντος, με στόχο η Πάρος να γίνει γνωστή 
για τις ομορφιές της και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να πάρει την θέση 
που της αξίζει στον Παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, και η πρόεδρος της Επιτροπής Του-
ριστικής Προβολής, κ. Μαρία Χανιώτη, επιθυμούν να ευχαριστήσουν τους συλλόγους 
Ενοικιαζομένων δωματίων Δρυού «Γλαύκος», Παροικίας «Μαντώ Μαυρογένους» 
και Αλυκής για την άριστη συνεργασία. Επίσης, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Πάρου, το Οινοποιείο «Μωραίτης Α.Ε.», την μεταφορική εταιρεία «Ανάργυρος», τον 
«Παραδοσιακό φούρνο Αγκαιριάς» και τον επίτιμο προξενικό ακόλουθο για την Πάρο, 
κ. Βαζαίο Πετρόπουλο για την βοήθεια και τις χορηγίες τους.
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Λιγότερες οι έδρες
Ακόμη πιο φτωχός συγγενής στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, θα είναι οι Κυκλάδες, από τη επόμενη περιφε-
ρειακή θητεία 2014-2019. 

Από τη νέα κατανομή που θα ισχύσει, οι Κυκλάδες 
χάνουν τρεις έδρες στο περιφερειακό συμβούλιο και θα 
έχουν μειωμένη εκπροσώπηση. Και οι τρεις έδρες θα 
προστεθούν στα Δωδεκάνησα, που αυξάνουν κι άλλο τη 
δύναμή τους στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, από μία έδρα χάνουν οι Περιφερειακές 
Ενότητες Άνδρου, Μήλου και Νάξου. Εξ αυτών, οι δύο 
έδρες θα περάσουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κω και 
η μία στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Έτσι, από την 
επόμενη θητεία, οι Κυκλάδες θα έχουν 17 έδρες (αντί 
20 που έχουν σήμερα) στο περιφερειακό συμβούλιο και 
τα Δωδεκάνησα 34 έδρες (αντί 31 που έχουν σήμερα).

Ειδικότερα με βάση τη νέα κατανομή εδρών προκύ-
πτει η παρακάτω σύνθεση:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
- Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου: 1 έδρα
- Περιφερειακή Ενότητα Θήρας: 3 έδρες
- Περιφερειακή Ενότητα Κέας – Κύθνου: 1 έδρα
- Περιφερειακή Ενότητα Μήλου: 1 έδρα
- Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου: 2 έδρες
- Περιφερειακή Ενότητα Νάξου: 3 έδρες
- Περιφερειακή Ενότητα Πάρου: 2 έδρες
- Περιφερειακή Ενότητα Σύρου: 3 έδρες

- Περιφερειακή Ενότητα Τήνου: 1 έδρα
ΣΥΝΟΛΟ: 17 έδρες 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
- Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου: 5 έδρες
- Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου: 1 έδρα
- Περιφερειακή Ενότητα Κω: 7 έδρες
- Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου: 21 έδρες
ΣΥΝΟΛΟ: 34 έδρες 
Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω δε συμπεριλαμβάνο-

νται οι θέσεις του περιφερειάρχη και των δύο χωρικών 
αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. 

Μικρές Ειδήσεις
- Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, κόβει σήμερα (7/2) 

στο «My Club» (ποτάμι Παροικιάς), την βασιλόπιτά του. 
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7:30 το απόγευμα.

- Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 7.00 μμ ο Σύλ-
λογος Επαγγελματιών Αλιέων παράκτιας αλιείας 
Δήμου Πάρου, «Άγιος Νικόλαος», κόβει την πίτα 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», 
στην Παροικιά.

- Η Νηπιαγωγός Κώστου, Λασηθιωτάκη Καλλιόπη 
και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Κώστου, 
Χασομέρης Μενέλαος, εκφράζουν γι’ άλλη μια φορά τις 
ευχαριστίες τους για την όλη βοήθεια του Βελέντζειου 
Ιδρύματος, για την κάλυψη των αναγκών τους σε παι-
δαγωγικό και εποπτικό υλικό.

«Πάρτι» λαθραλι-
είας στις Κυκλάδες

Σύμφωνα με τη Μ.Κ.Ο «Αρχι-
πέλαγος», Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Προστασίας, έχει στηθεί ένα απέ-
ραντο «πάρτι» λαθραλιείας στο 
Αιγαίο πέλαγος, πλήττοντας τη θα-
λάσσια βιοποικιλότητα. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες 
προβλέπεται ότι αν συνεχιστεί η 
ίδια κατάσταση, το μέλλον των 
ιχθυοπληθυσμών του Αιγαίου θα 
είναι ζοφερό. «Ήδη σε αρκετές πε-
ριοχές οι ιχθυοπληθυσμοί έχουν 
καταρρεύσει», εξηγεί ο διευθυντής 
του «Αρχιπελάγους», κ. Θοδωρής Τσιμπίδης, προσθέτο-
ντας: «Πολλά απ’ τα εμπορικά είδη, όπως ο μπακαλιά-
ρος, έχουν εξαντληθεί. Σε μία πενταετία η ιχθυοπανίδα 
θα δεχθεί σοβαρό πλήγμα και θα έχουμε μαζική εξαφά-
νιση των περισσότερων εμπορικών ειδών». 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παράκτιων Αλιέων, κ. 
Δημήτρης Ζάννες, εξηγεί σε δημόσιες δηλώσεις του: 
«Πρόκειται για ασυνείδητους ψαράδες που λειτουργούν 
καταστροφικά για όλο τον κλάδο και οι οποίοι πρέπει να 
απομονωθούν». Οι λαθραλιείς ανήκουν, ως επί το πλεί-
στον, στην κατηγόρια της μέσης αλιείας (μηχανότρατες, 
γρι- γρι κ.ά.) και εφαρμόζουν τους πιο ευφάνταστους 
τρόπους παράνομου ψαρέματος προκειμένου να ψαρέ-
ψουν τα τελευταία ιχθυαποθέματα. Και όλα αυτά συμ-
βαίνουν ενώ o ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει ότι οι 
μηχανότρατες δεν μπορούν να ψαρεύουν σε βάθη κάτω 
των 50 μέτρων και σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυ-
τικού μιλίου από την ακτή».

Οι λαθραλιείς έχουν φθάσει ως το Άγιο Όρος (!) και 
απειλούν τους μοναχούς πως, εάν τους καταγγείλουν 
στις αρχές, θα βάλουν φωτιά στα δάση τους. Σημειώ-
νουμε, πως ολόκληρη η θαλάσσια περιοχή της χερσο-
νήσου του Άθωνα παρέμενε ανέπαφη, εξυπηρετώντας 
τις διατροφικές ανάγκες των Μονών και λειτουργώντας 
ως σταθμός αναπαραγωγής εκατοντάδων θαλάσσιων 
ειδών. Τώρα διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. 

Σε ό,τι αφορά τις Κυκλάδες, γίνονται μεγάλες κατα-
στροφές στα νότια της Νάξου, μέχρι και τα Κουφονή-
σια. Όπως είπε ο διευθυντής του «Αρχιπελάγους», κ. Θ. 
Τσιμπίδης, «[…] ίσως είναι από τις περιοχές της χώρας 
με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα. Η λαθραλιεία πραγ-
ματοποιείται με κάθε τρόπο και μέσο: ψάρεμα σε εποχή 
που απαγορεύεται, αλίευση γόνου, τράτες που ψαρεύ-

ουν σε παραλίες, ενώ εξακολουθούν να χρησιμοποιού-
νται δυναμίτες», 

Το 2013 οι λιμενικές Αρχές έχουν κατάσχει 456 κιλά 
τσιπούρες, 586 κιλά χταπόδια, 118 κιλά σαργούς, 124 
κιλά ξιφία και 74 κιλά μπακαλιάρους. Παράλληλα κα-
τασχέθηκαν δεκάδες κιλά από φρίσσες, μυτάκια, μου-

σμούλια, κολιούς, μουρμούρες και 
κουτσομούρες. Από τους φετινούς 
ελέγχους προκύπτει ότι πλήττονται 
οι γόνοι ψαριών όπως η αθερίνα, η 
μαρίδα και η γόπα, που αλιεύονται 
συστηματικά. Ειδικά για φέτος το 
Λιμενικό Σώμα έχει κατάσχει σε 
όλη την Ελλάδα συνολικά 486 κιλά 
γόνου. Μόνο στο Κερατσίνι κατα-
σχέθηκαν από πέντε ιχθυέμπο-
ρους 345 κιλά αθερίνας, αφού είχε 
αλιευθεί σε γλυκά νερά, και μάλι-
στα σε περίοδο που το ψάρεμά της 

απαγορεύεται. 
Η υδροβιολόγος, κ. Αναστασία Μήλιου, τονίζει: «Πρό-

κειται για ελέγχους οι οποίοι γίνονται ενδεικτικά μία 
φορά τον μήνα. Τις υπόλοιπες ημέρες επικρατεί η από-
λυτη ανομία. Οι κατασχεμένες ποσότητες είναι σαν τα 
ναρκωτικά. Όλοι γνωρίζουν ότι, εάν κατασχεθεί ένα κιλό, 
σημαίνει ότι στην αγορά διοχετεύτηκε η δεκαπλάσια πο-
σότητα». 

Ακόμα, ο κ. Τσιμπίδης επισημαίνει: «Διοχετεύουν την 
παράνομη ψαριά τους απευθείας στις ψαροταβέρνες των 
νησιών χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, αδειάζοντας τα τε-
λάρα τους μεσοπέλαγα σε άλλα σκάφη. Έπειτα γυρίζουν 
στα λιμάνια χωρίς φορτίο. Έτσι καταφέρνουν να μην κι-
νούν υποψίες στο Λιμενικό».

Τι συμβαίνει στις Κυκλάδες
Ο αστακός πλέον στις Κυκλάδες είναι είδος προς 

εξαφάνιση. Ακόμα, όλο και πιο σπάνιο γίνεται το μπαρ-
μπούνι. Σε λιγότερες ποσότητες είναι πλέον και ο σαρ-
γός. Αλλά και η γόπα στις Κυκλάδες, έχει χαθεί, ενώ η 
σκορπίνα ψαρεύεται πλέον σε όλο και λιγότερο ικανο-
ποιητικά μεγέθη.

Η μείωση της παραγωγικότητας σε κάποιες περιοχές 
φτάνει το 50%-80% σε διάστημα μόλις δύο ετών. Στοι-
χεία μελέτης του Ινστιτούτου δείχνουν ότι στη διάρκεια 
των δύο τελευταίων ετών μειώθηκαν κατά 50% οι εκ-
φορτώσεις παράκτιας αλιείας στο ανατολικό Αιγαίο. 
Από τα αποτελέσματα της έρευνας των επιστημόνων 
του προέκυψε κατακόρυφη πτώση των εμπορικών ει-
δών ψαριού (συναγρίδα, σαργός, κουτσομούρες, σκα-
θάρια) και έφτανε έως το 88% σε σύγκριση με το 2010. 
Μεγάλη ήταν η μείωση (60%) και στα πιο συνηθισμένα 
ψάρια (σκορπίνα, μπαρμπούνι, γόπα, σουπιά).

Καλλιστεία
προσόντων ή
πολιτικό πρόγραμμα;

«Ζητείται 40άρης και άνω, ολίγον κεντροα-
ριστερός, ακομμάτιστος, με γνώσεις μάνατζερ 
στην Τοπική ∆ιοίκηση, για υποψήφιος δήμαρχος 

στις τοπικές εκλο-
γές του 2014. Προ-
ϋπηρεσία σε θέση 
περιφερειάρχη, δη-
μάρχου, δημοτικού, 
περιφερειακού ή 
τοπικού συμβούλου, 
δεν είναι απαραίτη-
τη»...

...Θα μπορούσε 
κάλλιστα να ήταν μια 
αγωνιώδης πολιτική 
αγγελία ενόψει των 
δημοτικών εκλογών. 
Θυμηθείτε το και 

κρατήστε το στην άκρη του μυαλού σας.
Κάπως έτσι, θα μπορούσε κανείς να συμπυκνώ-

σει το πνεύμα διάφορων υπόγειων ή ανοιχτών συ-
ζητήσεων... «ερευνών» που γίνονται, σχετικά με τις 
προτιμήσεις των ψηφοφόρων για τις επερχόμενες 
τοπικές εκλογές και το προφίλ του «ιδανικού» υπο-
ψήφιου δημάρχου.

Και βέβαια, είναι η πολλοστή φορά που μπροστά 
σε μια τέτοια εκλογική αναμέτρηση, θα επανέλ-
θει και πάλι το ζήτημα των «ακομμάτιστων», των 
«υπερκομματικών», των «τίμιων», των «νέων» 
και «άφθαρτων» υποψηφίων που «αυτούς θέλει ο 
κόσμος», ντε και καλά.

Και αφού προσπαθήσουν διάφοροι, με νύχια και 
με δόντια, να καλλιεργήσουν στη συνείδηση του κό-
σμου, ότι αυτό είναι που έχει ανάγκη, αφού θα αρ-
χίσουν να διαμορφώνουν τέτοια πραγματικότητα, το 
αν θα το πετύχουν θα το δούμε, τότε ως διά μαγείας 
θα αρχίσουν να πλασάρονται με συγκεκριμέ-
νο ονοματεπώνυμο οι «ανεξάρτητοι», «άφθαρτοι» 
και «ακομμάτιστοι», που βέβαια είναι πρόθυμοι να 
εφαρμόσουν πιστά την αντιλαϊκή πολιτική στην Το-
πική Διοίκηση.

Μήπως αυτό δε συνέβη και στις προηγούμενες 
εκλογές; Μήπως έτσι δεν πλασάρονταν και οι δικοί 
μας υποψήφιοι δήμαρχοι; Και όμως συσκότιζαν το 
γεγονός ότι όλοι τους στήριζαν με χέρια και με πό-
δια τον αντιδραστικό «Καλλικράτη» - την «ιστορική 
μεταρρύθμιση» όπως έλεγαν - που έφερνε, πε-
ρισσότερους φόρους, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, 
περικοπές, κλείσιμο υπηρεσιών και άλλα τόσα.

Για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νοικοκυ-
ριά, λοιπόν, αυτό που είναι καθαρό είναι πως 
οι τοπικές εκλογές δεν είναι καλλιστεία προσό-
ντων των υποψηφίων. Και στις τοπικές εκλο-
γές συγκρούονται πολιτικές και πολιτικά προ-
γράμματα.

Και εδώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Μα, πά-
μπολλα. Υπάρχει πλούσια εμπειρία για τα πεπραγμέ-
να του καθενός. Υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις 
για την πολιτική πρακτική και τις θέσεις του καθε-
νός απέναντι στα προβλήματα που αντιμετώπιζε και 
αντιμετωπίζει το νησί.

Υπάρχει η εμπειρία πλέον, ότι, όταν ακούμε περί 
«ανεξάρτητων» και «ακομμάτιστων» θα πρέπει να 
κουμπωνόμαστε ακόμα περισσότερο...

Εργαζόμενοι, λαϊκά νοικοκυριά δεν πρέπει να πέ-
σουν στην παγίδα που ήδη έχει αρχίσει να στήνεται 
για τα καλά... Ας έχουμε τα αυτιά μας τεντωμένα και 
τα μάτια μας όχι δεκατέσσερα, αλλά δύο χιλιάδες 
δέκα τέσσερα...

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
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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
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Νέες αντιδράσεις 
εκπαιδευτικών

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πάρου Αντιπάρου «Παναγιώτης Καλλιέρος», 
με νέα ανακοίνωσή του εκφράζει την αντίδρασή του για 
όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με την 
επιμόρφωση των Διευθυντών και των Προϊσταμένων 
των Σχολικών Μονάδων του νησιού για τον θεσμό της 
Αυτοαξιολόγησης Σχολικών Μονάδων.

Ο σύλλογος υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του: «[...] 
τις 9/1 είχε ορισθεί από τους δύο σχολικούς συμβού-
λους της περιοχής μας (κ. Πρίντεζη Ελπίδα, κ. Μαρούδα 
Ηλία) επιμορφωτικό σεμινάριο, για το οποίο είχαν ενη-
μερωθεί ΟΛΟΙ οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και 
οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων. Ο σύλλογος μας για 
εκείνη την μέρα κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας και συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το χώρο τέλεσης του 
σεμιναρίου. Η μεγάλη συμμετοχή των διευθυντών και 

των προϊσταμένων στην στάση εργασίας σε συνδυασμό 
με την μαζική παρουσία των εκπαιδευτικών κατάφερε 
την ματαίωση του σεμιναρίου.

Την Παρασκευή 17/1/14 ο κ. Μαρούδας Ηλίας αφού 
προηγουμένως έχει αποστείλει με ηλεκτρονική μορφή 
διάφορα βοηθητικά στοιχεία για τον τρόπο της Αυτοαξι-
ολόγησης καλεί τηλεφωνικά σε συνάντηση σε συγκεκρι-
μένο χώρο και ώρα ΟΛΟΥΣ τους διευθυντές των Δημο-
τικών Σχολείων για την διευκρίνιση τυχόν αποριών. Η 
παρουσία τους ήταν προαιρετική. Κανένας  από τους δι-
ευθυντές δεν παρουσιάστηκε. Παράλληλα την ίδια μέρα 
στον κλάδο των Νηπιαγωγών και αφού η κ. Πρίντεζη 
Ελπίδα προηγουμένως έχει αποστείλει με ηλεκτρονική 
μορφή διάφορα βοηθητικά στοιχεία για τον τρόπο της 
Αυτοαξιολόγησης, οργανώνεται με σχεδόν μυστικό τρό-
πο συνάντηση κάποιων προϊσταμένων (ΟΧΙ ΟΛΩΝ) χω-
ρίς κάποιο προφανές κριτήριο επιλογής για την προαι-
ρετική επίσης συμμετοχή τους. Επιβάλετε να τονίσουμε 
ότι συναντήσεις που δεν καλούνται όλες οι προϊσταμένες 
με επίσημο έγγραφο από την Σχολική Σύμβουλο αλλά 
και συναντήσεις που οργανώνονται από νηπιαγωγούς 
ΔΕΝ θεωρούνται σεμινάρια επιμόρφωσης. Ως εκ τού-

του ο Σύλλογος μας αμφισβητεί ότι πραγματοποιήθηκε 
η επιμόρφωση στο νησί μας. Σε καμία εκ των άνω πε-
ριπτώσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματοποιημένη 
η επιμόρφωση καθώς την πρώτη φορά η επιμόρφωση 
ματαιώθηκε λόγω μπλοκαρίσματος και τη δεύτερη φορά 
δεν είχαν ενημερωθεί επίσημα όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Κατά συνέπεια επισημαίνουμε ότι από την στιγμή που 
δεν έχει γίνει καμία επίσημη, μαζική και έγκυρη επιμόρ-
φωση αλλά ΜΟΝΟ αποστολή βοηθητικών εγγράφων 
ΚΑΝΕΝΑΣ από τους διευθυντές του συλλόγου μας δεν 
είναι έτοιμος και υποχρεωμένος να προχωρήσει στην 
υλοποίηση της Αυτοαξιολόγησης. 

Η πρώτη μάχη στα νησιά μας απέναντι στις τιμωριτι-
κές Αξιολογήσεις κερδήθηκε με την μαζική δυναμική 
και κοινή αγωνιστική δράση όλων μας. Είμαστε έτοιμοι 
και για τις επόμενες με περισσότερη δύναμη και πείσμα. 
Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή αξιολόγησης που έχει 
μοναδικό σκοπό την τιμωρία, τις απολύσεις, τις συγχω-
νεύσεις και τη διάλυση του Δημόσιου Σχολείου. Είμαστε 
Εκπαιδευτικοί σεβόμαστε το Δημόσιο σχολείο και στεκό-
μαστε δίπλα στα παιδιά.

Η ενότητά μας οχυρώνει το Δημόσιο Σχολείο».

Αντίδραση
πλειοψηφίας

Ο δημοτικός συνδυασμός Αντιπάρου, 
Ανάπτυξη – Ενότητα – Δημιουργία, με 
αφορμή συμβάντα στο νησί, δημοσιοποίησε 
το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Με θλίψη και αγανάκτηση παρατηρούμε 
τα δείγματα γραφής που ήδη δείχνει καθη-
μερινά ο νέος συνδυασμός της «Αναγέννη-
σης Αντιπάρου» από τις πρώτες μέρες της 
δημιουργίας του.

Πρώτο μέλημα σας, κύριοι «της Αναγέν-
νησης», ήταν να μοιράζετε κατάπτυστα φυλ-
λάδια με χλευαστικά κουίζ! Αυτό είναι το 
μέγα και πρωταρχικό σας πρόβλημα; Πού 
έφαγε ο Δήμαρχος και πόσο; Πότε ήπιε καφέ 
και πού; Πότε θα αρρωστήσει και πόσο; Δέ-
χεται αυτή την τακτική ο επικεφαλής της 
Αναγέννησης; Εάν όχι ας εμφανιστεί και ας 
την καταδικάσει τώρα. Κανένας σεβασμός!

Καταπατάτε, συκοφαντείτε και εξευτελίζε-
τε θεσμούς, αξιοπρέπειες, υπολήψεις!

Εσείς δεν ξεκινήσατε με «εφόδια το αί-
σθημα ευθύνης, την αγάπη και τον σεβα-
σμό»; Έτσι δεν διακηρύξατε πριν από λίγες 
μέρες; Σεις δε μιλάτε για «ομόνοια και σύ-
μπνοια»; Τα ξεχάσατε όλα σε μια βδομάδα; 
Αυτή είναι η Δημοκρατία σας! Τόσο μεγάλο 
το αίσθημα σεβασμού και ευθύνης σας!

Ο κόσμος της Αντιπάρου, κύριοι της «Ανα-
γέννησης» και βλέπει και καταλαβαίνει και 
κρίνει. Βλέπει ότι ο Δήμαρχος δε λειτούργη-
σε ποτέ μεροληπτικά σε βάρος κανενός. Δε 
διαχώρισε τους ανθρώπους. Είχαμε πολλά 
χρόνια να το δούμε αυτό. Αντίθετα εσείς 
προσπαθείτε με απειλές, εκμεταλλευόμενοι 
αδυναμίες συμπολιτών μας, να εδραιώσετε 
την παρουσία σας και να αποκτήσετε οπα-
δούς και υποψηφίους συμβούλους. Έτσι θα 
πορευθούμε «ενωμένοι να χαράξουμε την 
νέα πορεία για το μέλλον» που επικαλείσθε;  
Όχι κύριοι «μορφωμένοι της Αναγέννησης».

Εμείς, οι κατά τη γνώμη σας «αναλφάβη-
τοι» σύμβουλοι του Λεβεντάκη δε θα σας 
ακολουθήσουμε στο δρόμο σας. Στον κατή-
φορο αυτό θα μας βρείτε αντίθετους. 

Συνεχίζουμε το έργο και τη δουλειά που 
μας ανέθεσαν οι Αντιπαριώτες και οι Αντι-
παριώτισσες κάνοντας πράξη τα όνειρα και 
τις επιθυμίες τους.

Αυτοί μας εξέλεξαν με την ψήφο τους, σε 
αυτούς λογοδοτούμε, σε αυτούς απευθυνό-
μαστε».

Διάψευση υποψηφιότητας 
στην Αντίπαρο

Η εφημερίδα μας στο περασμένο φύλλο της δημοσίευσε αυ-
τούσια και εντός εισαγωγικών ανακοίνωση του δημοτικού 
συνδυασμού Αντιπάρου, «Ανάπτυξη – Ενότητα – Δημιουργία». Η 
ανακοίνωση αφορούσε υποψηφιότητες δημοτικών συμβούλων 
του συνδυασμού.

Από τον κ. Παλαιολόγο Κωνσταντίνο του Δημητρίου, η εφημε-
ρίδα «Φωνή της Πάρου», που δημοσίευσε αυτούσιο και εντός 
εισαγωγικών το δελτίο τύπου του συνδυασμού πλειοψηφί-
ας, λάβαμε την παρακάτω δήλωση:

«Εγώ ο Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, δηλώνω ότι 
∆ΕΝ θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές με τον συνδυ-
ασμό Ανάπτυξη Ενότητα Δημιουργία, με αρχηγό τον Ιωάννη Λε-
βεντάκη, και κακώς έχω συμπεριληφθεί στην λίστα υποψηφίων 
που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα σας Φωνή της Πάρου, 
στο φύλλο 286//31/12014 σελίδα 13 και παρακαλώ για την άμεση 
δημοσίευση της παρούσας.

Αντίπαρος 31/1/2014
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜ.».

Ανησυχία
για τον
πεζόδρομο

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί στους επαγ-
γελματίες της Αντιπάρου ο κεντρικός δρόμος 
που οδηγεί από το λιμάνι στο κέντρο του χω-
ριού. Ο λόγος της ανησυχίας τους είναι ότι οι 
εργασίες για το έργο πνοής (βιολογικός) του 
νησιού δείχνουν να αργούν να ολοκληρω-
θούν. 

Σημειώνουμε, πως το έργο παρουσιάζει δι-
άφορες δυσκολίες λόγω των προβλημάτων 
που έχουν εμφανιστεί κατά το σκάψιμο και 
του βραχώδους εδάφους. Οι εργασίες είναι 
απαραίτητες στο συγκεκριμένο σημείο για 
να τοποθετηθούν κατά μήκος του δρόμου οι 
αγωγοί ομβρίων υδάτων, ο αγωγός ύδρευ-
σης κλπ. Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι 
η ανησυχία τους δεν έχει σχέση με την προ-
εκλογική περίοδο και ότι δεν εκφράζεται για 
αντιπολιτευτικούς λόγους. Πάντως, σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει επίσημη 
απάντηση από τη δημοτική αρχή ώστε να δι-
ευθετηθεί το ζήτημα.

Οι επαγγελματίες κοινοποίησαν προς την 
εφημερίδα μας την παρακάτω επιστολή:

«Αντίπαρος 27/01/2014 
Προς: Κατασκευαστική ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., Υρία  Κατασκευα-

στική Α.Ε.
Κοινοποίηση: Δήμο Αντιπάρου, Μ.Μ.Ε., Δημοτικοί συν-

δυασμοί Αντιπάρου.
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι Δημ. Σύμ-

βουλοι, όπως έχετε διαπιστώσει το πολυπόθητο έργο της 
αποχέτευσης ειδικά στον κεντρικό πεζόδρομο του νησιού 
μας παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία και δικαιολογημένα θα 
υπάρξει δυστυχώς καθυστέρηση για την αποπεράτωση των 
εργασιών.

Όπως γνωρίζουμε όλοι μας το νησί και ειδικά ο κεντρικός 
πεζόδρομος θα πρέπει να είναι καθαρά και έτοιμα το αργό-
τερο στο τέλος Μαρτίου για να ετοιμάσουμε τα καταστήματα 
μας για τις διακοπές του Πάσχα και της καλοκαιρινής περι-
όδου.

Ανησυχώντας για τον ρυθμό των εργασιών, παρακαλούμε 
όπως το συντομότερο καλέσετε εκπροσώπους της αναδό-
χου κατασκευαστικής εταιρίας για την σωστή και υπεύθυνη 
ενημέρωση όλων των κατοίκων και ειδικά εμάς των κατα-
στηματαρχών του κεντρικού πεζόδρομου του νησιού μας.

Αναμένουμε τις ενέργειες σας
Με εκτίμηση (ακολουθούν μερικές δεκάδες υπογραφές 

καταστηματαρχών οι οποίες έχουν κατατεθεί στον Δήμο 
Αντιπάρου)».
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Μουσικοχορευτικό
Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Δήμου 

Πάρου, ξεκινά και πάλι τη λειτουργία του! Για 
περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμ-
μετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και στα 
τηλέφωνα 22843 60167-168 από Δευτέρα – 
Παρασκευή 08:30- 14:00.

Επιστολές
αναγνωστών (1)

Αγαπητέ συμπατριώτη παρακολουθώντας 
πάντα τους διαφόρους αγώνες κάποιων ατό-
μων που προσπαθούν να μας αφυπνίσουν από 
το λήθαργο που έχουμε πέσει για την υγεία, την 
παιδεία και ένα σωρό άλλα πράγματα που μας 
έχουν φέρει σε απόγνωση και να μην ξέρουμε 
αύριο τι θα μας ξημερώσει. 

Βλέπω τη συμμετοχή του κόσμου και θλίβο-
μαι. Βλέπω την αδιαφορία και εξοργίζομαι και 
δεν καταλαβαίνω αν δεν είναι ΤΩΡΑ η ώρα να 
ξεσηκωθούμε, να σηκωθούμε από τους κανα-
πέδες μας, να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιού-
μαστε και πληρώναμε τόσα χρόνια, τότε, πότε 
θα το κάνουμε; 

Το χρωστάμε στα παιδιά μας στα εγγόνια μας. 
Άλλωστε εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για   την 
τωρινή κατάσταση που τόσα χρόνια πιστέψα-
με στα ωραία λόγια τον πολιτικών και  τρέχα-
με στους δρόμους και πανηγυρίζαμε μετά από 
κάθε νίκη του κόμματος μας σαν ηλίθιοι. Και 
μετά από αυτά το μόνο που κάνουμε είναι να 
τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας στα καφενεία, 
να βρίζουμε και να κλαίμε την μοίρα μας. Ξέρω 
ότι στο παρελθόν απογοητευθήκαμε από πολλά 
άτομα που εκμεταλλευόντουσαν διάφορες κα-
ταστάσεις για προσωπική τους προβολή. Αλλά 
τώρα, βλέπουμε άτομα από όλους τους πολι-
τικούς χώρους που μαζί προσπαθούν να κά-
νουν κάτι και για αυτό πρέπει να συμμετέχουμε 
όλοι  μαζί μαζικά, γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα, 
ίσως είμαστε υπόλογοι αύριο στα παιδιά μας. Ας 
σκεφτούμε για αυτήν την πατρίδα έχυσαν αίμα, 
έδωσαν και την ζωή τους ακόμα και οι παππού-
δες μας. ΔΕΝ δικαιούμαστε να μην ξεσηκωθού-
με και να αφήσουν κάποιοι την καραμέλα «έλα 
ρε δεν θα γίνει τίποτε», γιατί έτσι, νομίζουν ότι 
έχουν άλλοθι.

Χρήστος Μπατσούρης

Επιστολές (2)
Σε απάντηση στο κατά τα άλλα χαριτωμένο 

δημοσίευμα από τον κύριο Μένιο Αποστολίδη. 
Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων, απαντά 

πως δεν θα έπρεπε ούτε χαριτολογώντας να 
ρίχνετε το μπαλάκι των ευθυνών για το ποιος 
διώχνει τους επισκέπτες του νησιού.

Μην ξεχνάτε ότι μέσα στα χρόνια της τουρι-
στικής ανάπτυξης του νησιού οι ψαράδες έχουν 
προσφέρει πάμπολλες φορές την βοήθεια τους 
και άλλοτε έχουν βραβευτεί και άλλοτε όχι (για-
τί ήταν βράδυ όταν βγήκαν να σώσουν ανθρώ-
πους, τουρίστες, λαθρομετανάστες, ναυάγια, να 
βοηθήσουν κότερα σε κακοκαιρία, να ρυμουλ-
κήσουν τουριστικά πλοιάρια, να βοηθήσουν  το 
λιμενικό, χωρίς κανένα όφελος. Όλα αυτά παρά 
μόνο με ανθρωπιά). Τότε κάποιοι άλλοι ήταν στα 
κρεβάτια τους και οι γυναίκες τους δεν ανησυ-
χούσαν.

Μόνο για αυτούς τους λόγους δεν θα έπρεπε 
να σκέφτεστε καν αν οι ψαράδες στέλνουν τέ-
τοια μηνύματα σε σκαφάτους.

Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Παράκτιας 
Αλιείας Άγιος Νικόλαος.

Δυναμικά προς
το δημοψήφισμα

Την Κυρια-
κή 2 Φεβρου-
αρίου, στην 
αίθουσα συ-
ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν 
του Δημοτικού 
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 
του Δήμου 
Πάρου, συ-
νεδρίασε το 
Συντονιστικό 
Πάρου – Αντι-
πάρου για τα θέματα υγείας, με μεγάλη συμμετοχή 
φορέων και πολιτών και από τα δύο νησιά με θέμα την 
προετοιμασία του δημοψηφίσματος της 16ης Φεβρου-
αρίου 2014.

Έπειτα από εποικοδομητικό διάλογο αποφασίστηκαν 
τα ακόλουθα:

1. Στο δημοψήφισμα ψηφίζουν όλοι οι μόνιμοι κά-
τοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου γραμμένοι ή μη 
στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και οι μαθητές 
και οι μαθήτριες των Λυκείων της Πάρου.

2. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική με κάλπες που θα 
τοποθετηθούν στα σχολεία της Πάρου και της Αντιπά-
ρου και θα διαρκέσει από την ανατολή του ήλιου μέχρι 
τη δύση του.

3. Στην Παροικιά και τη Νάουσα θα λειτουργήσουν 
2 εκλογικά τμήματα και ένα εκλογικό τμήμα σε κάθε 
δημοτική κοινότητα καθώς και στο Δήμο Αντιπάρου. 
Κατ’ εξαίρεση, κάλπη θα τοποθετηθεί και στο Άσπρο 
Χωριό.

4. Οι εφορευτικές επιτροπές θα είναι πενταμελείς 
και θα ζητηθεί από τους δικηγόρους και τους συμβο-
λαιογράφους των νησιών μας να τις στελεχώσουν.

5. Για τους κατοίκους των νησιών μας που για λό-
γους έκτακτης ανάγκης θα απουσιάζουν την ημέρα 
του δημοψηφίσματος θα υπάρχει κάλπη σε αίθουσα 
του Δήμου Πάρου, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν 
από την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου από τις 8 π.μ. έως 
τις 2 μ.μ.

6. Για την όσον το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση 
των κατοίκων των νησιών μας ξεκίνησαν συγκεντρώ-
σεις. Το Σάββατο 1/4 στον Κώστο, τη Δευτέρα 3/4 
πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στον Πρόδρομο, 
την Τρίτη 4/4 στα Μάρμαρα, την Τετάρτη 5/4 στην Πα-
ροικιά και την Πέμπτη 6/4 στη Νάουσα. Ακολουθούν 
οι εξής συγκεντρώσεις:

- Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, στις Λεύκες, στο Κοι-
νοτικό Μέγαρο, στις 7 μ.μ.

- Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, στη Μάρπησσα, στην 
Αγροτολέσχη, στις 7 μ.μ.

- Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στην Αντίπαρο, στις 7 
μ.μ.

- Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στην Αγκαιριά, στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου, στις 7μ.μ.

Σημειώνουμε ότι το περιεχόμενο του δημοψηφί-
σματος έχει ως εξής:

«Έχοντας ως δεδομένο τις αποφάσεις της συνέλευ-
σης της Παροικιάς που πραγματοποιήθηκε στις 26 
Ιανουαρίου και έπειτα από διαλογική συζήτηση απο-
φασίστηκε να προταθεί στο λαό της Πάρου και της Αντι-
πάρου για έγκριση το παρακάτω κείμενο προκειμένου 
να απαντήσει με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ: 

Συνεχίζουμε τον αγώνα για δημόσια δωρεάν υγεία 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Καταδικάζουμε την πολιτική που οδηγεί σε αφανισμό 
τις υποδομές της δημόσιας υγείας στα νησιά μας.

Απεργούμε, Απέχουμε και Νεκρώνουμε τα νησιά μας 
από κάθε δραστηριότητα στις 26 Φεβρουαρίου 2014.

Δεν υποχωρούμε δε συμβιβαζόμαστε.
Ψηφίζουμε ΝΑΙ ή ΟΧΙ».
Τέλος, το Συντονιστικό καλεί όλους τους κατοίκους 

των νησιών μας να στηρίξουν με τη συμμετοχή τους το 
δημοψήφισμα που μοναδικό σκοπό έχει την προστα-
σία της υγείας όλων μας και κυρίως των παιδιών μας.

Δήμο – Ψήφισμα (3)
7. Το δημοψήφισμα ως μια 

πρωτόγνωρη διαδικασία δη-
μιουργεί αγωνία για την έκ-
βασή του και μια μετάθεση 
περί «ενοχής» των πολιτών, οι 
οποίοι υποτίθεται είναι «δέσμι-
οι» του καναπέ και, κλεισμένοι 
στην ιδιωτική τους σφαίρα, πα-
ρακολουθούν τα τεκταινόμενα 
από το σπίτι χωρίς να κάνουν 
τίποτα για να αλλάξει αυτή η 
ζοφερή πραγματικότητα. Θεω-

ρώ ότι όσο και αν ευστοχούμε στην διαπίστωση, υπάρχει ένα 
έλλειμμα στην ερμηνεία (ως προς την ενοχή). 

Είναι λάθος η ανάγνωσή μας να γίνεται με βάση το αίσθη-
μα της ενοχής, όπως κάνει η εξουσία με την προπαγάνδα της. 
Το ενοχοποιητικό αξίωμα ότι «φταίνε πάντα οι άλλοι» ή «μόνο 
εμείς» ή και τα δύο, εισάγει το στοιχείο της ενοχής, ενώ ορθό-
τερο είναι να μιλάμε για ευθύνη. Διότι όλα τα αποτελέσματα 
προκύπτουν από επιλογές και επομένως είμαστε υπεύθυ-
νοι - όχι ένοχοι – για τις πράξεις και τα αποτελέσματα που 
απορρέουν από τις επιλογές μας. Το τελικό αποτέλεσμα όμως 
εξαρτάται από τις επιλογές και τις δράσεις όλων, άρα όλοι εί-
μαστε υπεύθυνοι αλλά ο καθένας για τις δικές του επιλογές. 
Η υπευθυνότητα είναι εκείνη που μοιράζεται και επιμερίζεται 
ανάλογα με τη συμβολή μας στο τελικό αποτέλεσμα. Αν δεν 
προχωράμε με δεδομένο ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και 
υπεύθυνοι για τις επιλογές τους, είναι σαν να θεωρούμε τους 
πολίτες ανεύθυνους και κατά συνέπεια, ως ανεύθυνοι, δεν 
μπορεί να είναι και ελεύθεροι· άρα οι επιλογές τους δεν είναι 
προϊόν ελεύθερης βούλησης.

Ακόμη, αν σκεφτόμαστε με τη λογική της ανάθεσης, όπως 
μας συνήθισαν τα κόμματα που μας κυβέρνησαν τα τελευταία 
σαράντα χρόνια επιφυλάσσοντάς μας το ρόλο του οπαδού, 
του ψηφοφόρου, θα χάσουμε την ουσία του δημοψηφίσματος. 
Δεν βοηθάει, επίσης, αν σκεφτόμαστε περίκλειστοι στον εαυτό 
μας και δεν ανοιγόμαστε στην κοινωνία, σε μια κίνηση προς 
τον Άλλο, προκειμένου να ανοίξει το βλέμμα και να δούμε 
βαθύτερα, να καταλάβουμε περισσότερα. Διότι οι άνθρωποι 
ποτέ δεν μένουν άκαμπτα ίδιοι, δεν είναι πάντα εκεί, δεδομέ-
νοι. Η εποχή και οι συνθήκες αλλάζουν και αλλάζουν και τους 
ανθρώπους. Η κρίση που συμπυκνώνει τον πολιτικό χρόνο, 
αναδεικνύει και αποκαλύπτει αυτονόητες αλήθειες που μέχρι 
τώρα δεν βλέπαμε. 

Το δημοψήφισμα, δίνοντας τη δυνατότητα στην κοινωνία να 
πάρει το λόγο, έρχεται να ανατρέψει αυτή το λογική. Το δημο-
ψήφισμα μπορεί να γίνει μια διαδικασία άμεσης συμμετοχής 
των πολιτών, δείχνει έναν τρόπο οργάνωσης και διακυβέρνη-
σης χωρίς αντιπροσώπους και αφεντικά. Είναι μια έκφραση 
της λαϊκής κυριαρχίας· είναι μια διαδρομή από το αντιπροσω-
πευτικό καθεστώς προς τη Δημοκρατία. Διότι στη Δημοκρατία 
κυρίαρχος είναι ο λαός. Η κυριαρχία όμως ανήκει σε εκείνον 
που δρα. Μπορεί άραγε, να εκχωρήσεις την κυριαρχία σ’ έναν 
αντιπρόσωπο και να συνεχίσεις να πιστεύεις ότι είσαι ακόμη 
κυρίαρχος; Απ’ την άλλη μπορεί να υπάρχει κυριαρχία χωρίς 
ικανότητα απόφασης; Αν δεν αποφασίζω εγώ αλλά ο αντιπρό-
σωπός μου, εξακολουθώ να είμαι κυρίαρχος;

Μπορεί η βούλησή μου να αντιπροσωπευτεί από κάποιον 
άλλο; Μπορεί άραγε, η βούλησή μου να μεταφερθεί σ’ έναν 
αντιπρόσωπο και να συνεχίσει να είναι η δική μου βούληση; 
Πώς γίνεται να αναγάγουμε όλες τις βουλήσεις των ανθρώ-
πων σε μια μόνο βούληση, στη βούληση π.χ. του Συντονιστι-
κού, της δημοτικής Αρχής, ή της κυβέρνησης; Όταν ένας λαός 
αποκτά αντιπρόσωπους χάνει από την ελευθερία του. Όταν ο 
λαός δεν αποφασίζει ο ίδιος, αλλά οι αντιπρόσωποι που ψη-
φίζει, τότε ο λαός παύει να είναι κυρίαρχος, να είναι ελεύθε-
ρος. Τότε, αντί για Δημοκρατία έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό 
καθεστώς όπου αποφασίζουν οι ολίγοι, δηλαδή έχουμε ολι-
γαρχία. Οπότε και το κράτος που φτιάχνουν είναι το κράτος 
των κυρίαρχων, της οικονομικής ολιγαρχίας. Αναπαράγει την 
πολιτική ελίτ, αλλά για τον πολίτη είναι απόμακρο, γραφειο-
κρατικό και ξένο.

Το δημοψήφισμα δίνει τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για 
αυτά και άλλα πολλά. 

(Δήμο –Ψήφισμα: το ψήφισμα του λαού). 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
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Την απόφασή της για αυτοδύναμη παρουσία στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐ-
ου 2014, αποφάσισε η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, σε συνάντηση στελεχών που πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 στην Πάρο.

Η Λαϊκή Συσπείρωση, δέχθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφορες προτάσεις 
για συνεργασία με άλλους δημοτικούς συνδυασμούς. Όλες οι προτάσεις απορρίφθη-
καν, διότι δεν είχαν ως βάση προγραμματικές διακηρύξεις, σύμφωνα με όσα λέγουν 
στελέχη του συνδυασμού της μειοψηφίας Δήμου Πάρου.

Παρά του ότι ο δημοτικός συνδυασμός είχε μόνο ένα σύμβουλο (Κ. Ροκονίδας), στο 
δημοτικό συμβούλιο, κατάφερε με τις παρεμβάσεις του να προκαλέσει το ενδιαφέρον 
πολλών Παριανών. Έτσι, η Λαϊκή Συσπείρωση, θα μετέχει στις εκλογές του Μαΐου 
2014 με διευρυμένο ψηφοδέλτιο και θα κινηθεί στη βάση «ελάτε να βρούμε τι 
μας ενώνει». Η απόφαση αυτή, όπως λέγουν στον παραπάνω δημοτικό συνδυασμό 
είναι ειλημμένη και η στελέχωση του ψηφοδελτίου θα επέλθει με πολίτες ανεξαρ-
τήτου κομματικού χώρου που υποστηρίζουν. Όπως είπαν στη συνάντηση της 31ης 
Ιανουαρίου, «πρέπει να βρούμε τι μας ενώνει και όχι τι μας χωρίζει στην Πάρο με τους 
συμπολίτες μας». Γι’ αυτό το λόγο ήδη οι πρώτες κρούσεις και συζητήσεις έχουν γίνει 
με πολίτες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους χώρους της τοπικής κοινωνίας –

και έχουν διακριθεί σ’ αυτούς- ανεξάρτητων κομματικών προτιμήσεων και όχι μόνο 
με όλους όσοι έτσι ή αλλιώς, είναι φιλικά προσκείμενοι στο συνδυασμό. 

Στη Λαϊκή Συσπείρωση εκτιμούν ότι στα χρόνια που πέρασαν από το τις προηγού-
μενες εκλογές έχουν επαληθευτεί για διάφορα πράγματα τα οποία είχαν πει και άρα 
αυτό θα λειτουργήσει θετικά στην τοπική κοινωνία. Ακόμα, οι προβλέψεις που έκα-
ναν όλα αυτά τα χρόνια για την πορεία της δημοτικής αρχής τους επιβεβαιώνουν, 
ώστε να εκτιμούν σε βάθος χρόνου τα ζητήματα.

Οι θέσεις
Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση στελεχών της Λαϊκής Συσπείρω-

σης, οι κύριες θέσεις του δημοτικού συνδυασμού είναι οι εξής:
1. Ο «Καλλικράτης» είναι εργαλείο εκσυγχρονισμού της κρατικής διοίκη-

σης σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και υπέρ της εξυπηρέτησης μεγάλων 
οικονομικών και εργολαβικών συμφερόντων.

2. Η τοπική διοίκηση αποτελεί πλέον μέρος της κρατικής διοίκησης και οι 
αντιλαϊκές της επιλογές καθορίζονται ασφυκτικά από αυτή.

Rock(o) again
Αυτοδύναμη παρουσία της Λαϊκής Συσπείρωσης
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3. Οι «μονομάχοι» της Πάρου στις προηγούμενες 
εκλογές ήταν εκπρόσωποι της ίδιας πολιτικής. Η 
διαφωνία τους ήταν ποιος θα βρεθεί στη εξουσία. 
Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη σημερινή 
θέση της μείζονος αντιπολίτευσης στο Παριανό πολιτικό 
στερέωμα, που από τα πράγματα προκύπτει ότι δεν έχει 
θέση στο σκηνικό.

4. Η αδυναμία της δημοτικής αρχής να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Παριανού λαού, αφού 
η διαχειριστική της αντίληψη για τα πράγματα, την 
αναδεικνύει στυλοβάτη της κυβερνητικής πολιτι-
κής στη Πάρο. Έτσι, είναι σε διάσταση με τα πραγματικά 
συμφέροντα του τόπου και των ανθρώπων του και δεν 
μπορεί να εμπνεύσει και να συσπειρώσει το λαό γύρω 
της. Ακόμα και με τα δικά της μέτρα, την υλοποίηση δη-
λαδή των προεκλογικών της δεσμεύσεων, έχει αποτύ-
χει. Δεν είναι τυχαίο ότι μια σειρά κεντρικά πρόσωπα της 
πλειοψηφούσας παράταξης αποχωρούν άλλοι απογοη-
τευμένοι, άλλοι κουρασμένοι και άλλοι απαξιωμένοι.

2011-2014

Στη συνάντηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στις 31 Ιανουαρίου, έγινε «απολογισμός» 
της παρουσίας της στο δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν η παρουσία τους μέσα και έξω από το δημοτικό 
συμβούλιο αυτά τα 4 χρόνια, στόχευε στο να αναδείξει ότι μια δημοτική αρχή όταν 
αποδέχεται χωρίς διαμαρτυρία την πολιτική που τις επιβάλουν, δεν μπορεί να είναι 
φιλολαϊκή, παρά τις όποιες προθέσεις. 

Παράλληλα, στηλιτεύτηκε η μείζονα αντιπολίτευση για τις ανούσιες κοκορομαχίες 
και το προτεινόμενο από μέρους της μείγμα πολιτικής που οδηγούσε στο ίδιο απο-
τέλεσμα με αυτό της δημοτικής αρχής. Ακόμα, αντιπάλεψαν (Λαϊκή Συσπείρωση) τις 
κυρίαρχες πολιτικές μέσα στο δημοτικό συμβούλιο και τη λογική της διαχείρισης, που 
τίποτα δεν είχε να κάνει με την προστασία των λαϊκών συμφερόντων.

Στα τεχνικά προγράμματα, τους προϋπολογισμούς, τους απολογισμούς του Δήμου, 
των νομικών προσώπων και των εταιριών του, η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφιζε ή 
κατά περίπτωση δήλωνε «παρών» προβάλλοντας τη δική της θέση για τον τρόπο σύ-
νταξης τους και το περιεχόμενο τους. Όπως είπαν: «Για μας δεν νοείται επιχειρησιακό 
και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου που δεν ιεραρχεί τις ανάγκες και τις καταλληλότητες 
σε χώρους εκπαίδευσης, άθλησης, πρασίνου και γενικά ενός προγράμματος αναβάθ-
μισης της ποιότητας ζωής των δημοτών, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες 
υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδιασμού στο σύνολο του».

Ακόμα, η Λαϊκή Συσπείρωση στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου, πρόβαλε αιτήματα μιας πολιτικής που θα ανακούφιζε κύρια τους συμπολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα. Δηλαδή, μειώσεις δημοτικών τελών ή και κατάργηση κάποιων, 
μειώσεις τιμολογίων ΔΕΥΑΠ, κατάργηση τροφείων στους παιδικούς σταθμούς κλπ. 
Ο συνδυασμός ανέδειξε τα προβλήματα της δημόσιας υγείας στα νησιά μας και την 
τραγική κατάσταση του ΚΥ Πάρου, φέρνοντας σχετικό θέμα στο πρώτο δημοτικό 
συμβούλιο αυτής της τετραετίας που αποτέλεσε και την απαρχή του συνεχιζόμενου 
μέχρι σήμερα αγώνα. Συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία των αγωνιστικών κινη-
τοποιήσεων του παρελθόντος για το ζήτημα της υγείας. Επίσης, ανέλαβε πρωτοβου-
λίες ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ κόντρα 
στην άρνηση της δημοτικής αρχής, με την 
συγκρότηση της Λαϊκής Επιτροπής 

Όπως ειπώθηκε στη συνάντηση: «[…] 
Είναι σημαντική η παρακαταθήκη του 
αγώνα που άφησε στο νησί μας η Λαϊκή 
Συσπείρωση, αναδεικνύοντας τη σημασία 
της γνήσιας αγωνιστικής συσπείρωσης 
του λαού και της οργάνωσης του για τα 
προβλήματα του. Προβάλαμε τις ανάγκες 
σε σχολικά κτίρια και προωθήσαμε σχετι-
κά κοινοβουλευτικό έλεγχο με ερωτήσεις 
του ΚΚΕ στη βουλή. Ανάλογα δράσαμε για 
τα προβλήματα της Ένωσης Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Πάρου, που δίνει την μάχη 
της επιβίωσης .

Κάναμε παρέμβαση στην ημερίδα για 
την αλιεία, με θέσεις που εκφράζουν τα 
συμφέροντα των μικρομεσαίων αλιέων 
κόντρα στη αλιευτική πολιτική της ΕΕ, που 
έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους 
Κυκλαδίτες αλιείς. Κάναμε ερωτήσεις, 

παρεμβάσεις, για μια σειρά ζητήματα της καθημερινότη-
τας και άλλα που απασχολούν τους δημότες. Πεζοδρόμια, 
διαγραμμίσεις πεζών, χώροι στάθμευσης, λιμενικά έργα 
αρμοδιότητας ΛΤ, εμπορικό λιμάνι, θέματα ύδρευσης, κυ-
κλοφοριακό, οδοποιίας κλπ».

Η «προίκα»

Ο «απολογισμός» του δημοτικού συνδυασμού κατά τη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 31/1 θεωρήθηκε 
θετικός μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο αυτά τα 
4 χρόνια, παρά την μονοπρόσωπη εκπροσώπηση στο δη-
μοτικό συμβούλιο και παρά τις όποιες αδυναμίες μπορεί 
να υπήρξαν.

Για τα στελέχη της Λαϊκής Συσπείρωσης, αυτή η εμπει-
ρία αποτελεί μια προίκα που πρέπει να αξιοποιηθεί, 
να αγκαλιάσει πλατύτερο κόσμο, να εμπνεύσει και να συ-
νεγείρει όλους αυτούς που πλήττονται σήμερα, τους νέους 
ανθρώπους και όλους όσοι στο νησί μας αγωνιούν για το 
αύριο. Δηλαδή, να εμπιστευτούν αυτό που τους αναγνωρί-
ζουν σαν συνέπεια, να συστρατευτούν για να δημιουργή-
σουν μαζί τους όρους μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης 

μέσα και έξω από το δήμο, με στόχο αυτή η λαϊκή συμμαχία να βρεθεί στην εξουσία 
και σε τοπικό επίπεδο. Πολύ περισσότερο σήμερα, που η μάχη πολιτικά είναι ενιαία, 
σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανεξάρτητοι δίχως εισαγωγικά

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν ήταν ότι πολλοί -άλλοι από σκοπιμότητα και άλλοι 
από πολιτική απειρία- επικαλούνται την ικανότητα της Λαϊκής Συσπείρωσης, αλλά θα 
επιθυμούσαν να δηλώνουν ανεξάρτητοι. 

Κύκλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης σχολίασαν τα παραπάνω ως εξής: «Μα εμείς εί-
μαστε πραγματικά ανεξάρτητοι από οικονομικά συμφέροντα, πολιτικές συναλ-
λαγές, προσωπικές εξυπηρετήσεις. Είμαστε εξαρτημένοι μόνο από τη βαθιά 
μας πίστη να υπηρετήσουμε τα λαϊκά συμφέροντα και μάλιστα σε μια εποχή που οι 
λαϊκές οικογένειες θα πληγούν από τη πολιτική που εφαρμόζεται ακόμα περισσότερο. 
Εξάλλου η εκτίμηση που τρέφουν στο χώρο μας, αντίπαλοι και φίλοι, είναι αποτέλεσμα 
εμπειρίας από τη δράση μας και της συνεργασίας μας με πολλούς από αυτούς στα ζη-
τήματα του τόπου μας, που στη πράξη έχουμε αποδείξει ότι εμείς ενώνουμε, δεν χω-
ρίζουμε και δεν διαχωρίζουμε. Αν επίσης, κάποιοι μας εκτιμούν αυτό οφείλεται στην 
πολιτική που προβάλλουμε, οπότε πως θέλουν να απομονωθούμε από αυτή; Από την 
άλλη να σκεφτούν αυτούς που πέρασαν από αυτό τον τόπο, πούλησαν το παραμύθι της 
ανεξαρτησίας και στην συνέχεια αποδείχτηκαν εξαρτημένοι από τα κέντρα εξουσίας, 
τη μικροπολιτική, τα ρουσφέτια, τα συμφέροντα και το προσωπικό τους όφελος. Εμείς 
δεν απαιτούμε πολιτική υποταγή και συμφωνία σε όλα.

Απαιτούμε αταλάντευτη πάλη για τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων, των ερ-
γαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των  μικρών και μεσαίων αγροτών, της νε-
ολαίας, των γυναικών, όλων των ανθρώπων του μόχθου που σήμερα συνθλίβονται 
από τις μυλόπετρες του άδικου εκμεταλλευτικού συστήματος που ζούμε και στερού-
νται σήμερα τα στοιχειώδη δικαιώματα του χτες. Από αυτά τα συμφέροντα είμαστε 

εξαρτημένοι και αυτά θα συνεχίσουμε να 
υπηρετούμε».

Με Ροκονίδα

Στη συνάντηση της 31ης Ιανουαρίου, ου-
σιαστικά δεν τέθηκε το θέμα για το ποιος 
θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, στις εκλογές του Μαΐου 
2014.

Η εμπειρία του κ. Κώστα Ροκονίδα στην 
αυτοδιοίκηση είναι τόσο μεγάλη, που κα-
νείς δεν έκανε την παραμικρή σκέψη ή 
συζήτηση γι’ αυτό. Όπως δείχνουν όλα τα 
πράγματα ο κ. Κ. Ροκονίδας, θα είναι και 
πάλι ο επικεφαλής του συνδυασμού της 
Λαϊκής Συσπείρωσης. Άλλωστε ένα με-
γάλος μέρος της πετυχημένης παρουσίας 
του συνδυασμού τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια οφείλεται σ’ αυτόν και είναι από 
τους πιο αναγνωρίσημους πολίτες του 
νησιού που έχουν παρουσία στα κοινά.
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Τα ’χω πάρει στο 
κρανίο

Εδώ και καιρό αρνούμαι να 
γράψω προσωπικό άρθρο στην 
εφημερίδα. Έχω αυτολογοκρι-
θεί και πάλι… Σήμερα όμως και 
ενώ αρχικά είχα αποφασίσει να 
γράψω ένα θέμα «αναίμακτο», 
τελικά, δεν τα κατάφερα και 
αποφάσισα να γράψω αυτά που εδώ και τόσο καιρό 
απέφευγα…

Μάλλον, πρέπει να μιλήσω με τη γλώσσα του κα-
φενέ και τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημε-
ρινά με τους φίλους μας συζητώντας τα όσα πιθα-
νά και απίθανα ακούγονται για τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του νησιού μας.

Κάποιοι θέλουν να ασχοληθούν πιο ενεργά με 
τα κοινά –προφανώς γιατί το θεωρούν κοινωνική 
καταξίωση-, αλλά δεν έχουν κουκούτσι γνώσης γι’ 
αυτά. Έτσι, είμαστε αναγκασμένοι να ακούμε οτιδή-
ποτε ξεστομίζεται. Άλλοι πιστεύουν πως η ενασχό-
ληση με το δήμο είναι κάποια συμβούλια το μήνα. 
Άλλοι πιστεύουν ότι οι αποφάσεις των δημοτικών 
συμβουλίων είναι και νόμος του κράτους… και άλλοι 
πιστεύουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάνω από 
τα νομοσχέδια. Ό,τι κάτσει σαν σκέψη στον καθέναν. 
Άλλοι πάλι δεν έχουν μυρωδιά περί των πόρων ή 
κατά πόσο έχουν περικοπεί αυτοί από την κεντρική 
εξουσία. Φτιάχνουν αλώνια και κατώγια με τα λόγια. 
Όταν ρωτήσεις πολλούς εξ αυτών για το πρόγραμμα 
του συνδυασμού που εκπροσωπούν ή γιατί με τον 
Α’ ή Β’ συνδυασμό και πάλι δεν λαμβάνεις σοβαρές 
απαντήσεις. Ο ένας είναι με το Α’ συνδυασμό γιατί 
εκεί είναι οι φίλοι του, ο άλλος είναι με το Β’ συν-
δυασμό γιατί του «κάθεται» πολιτικά και άλλος είναι 
με το Γ’ συνδυασμό γιατί εκεί είδε φως και μπήκε. 
Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, εκεί να δείτε γέλιο 
που θα πέσει. Θα γράφει π.χ. ο ένας «θα κάνουμε 
κλειστό γυμναστήριο με πυρηνική ενέργεια για θέρ-
μανση» και κανείς δε θα το ρωτήσει «πως» και «που 
θα βρείτε το κονδύλι για την παραπάνω δαπάνη». Θα 
μας απαντούν και κανένα «μέσω ΕΣΠΑ» και εκεί να 
δείτε το τρελό γέλιο που θα ακολουθεί.

Έτσι, έχουμε φθάσει στο σημείο να ακούμε πως 
άλλοι θέλουν να δημιουργήσουν συνδυασμό (Ι.Χ.), 
άλλοι θα εμπλακούν γιατί έχουν μεγάλα σόγια και 
άλλοι γιατί θέλουν να φωτογραφίζονται δίπλα στον 
υπουργό στις εκδηλώσεις του 15Αύγουστο! Αυτή 
είναι η αλήθεια για πολλούς.

Φυσικά και τη μεγάλη ευθύνη για όλα όσα έχουν 
γίνει με τις συνθέσεις των δημοτικών συμβουλίων 
την έχουν αποκλειστικά οι συμπολίτες μας. Οι περισ-
σότεροι από εμάς έχουμε «σταυρώσει» τα προηγού-
μενα χρόνια υποψηφίους με το κριτήριο «είναι φί-
λος/η μου». Τώρα, τι κάνει στο δημοτικό συμβούλιο 
ο κολλητός/η, εις Θεός γνωρίζει. Μόνο, που αυτή τη 
φορά είμαι αποφασισμένος να γράψω πόσες παρου-
σίες είχαν διάφοροι σύμβουλοι στις συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου την τελευταία τετραετία, 
πόσοι εξ αυτών παρακολούθησαν ολόκληρες συνε-
δριάσεις και πόσοι εξ αυτών «δαπάνησαν» παραπά-
νω από μερικές ώρες αυτά τα τέσσερα χρόνια για να 
ασχοληθούν με τα κοινά! (Ναι υπάρχουν και τέτοιες 
περιπτώσεις!). Η μεγαλύτερη ευθύνη για όσα έχουν 
συμβεί και όσα συμβούν στο μέλλον, ειδικά μ’ αυτή 
την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα-, 
είναι στον ψηφοφόρο. Απ’ αυτόν και τις επιλογές του 
αρχίζουν όλα τα δεινά για τον τόπο. Κανείς εκ των 
εκλεγμένων δεν κατέλαβε την καρέκλα αυθαίρε-
τα, κανείς δεν είναι διορισμένος. Όλοι που βρίσκο-
νται στις θέσεις που βρίσκονται, έχουν εκλεγεί από 
εμάς…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Κάντε ησυχία,
κοιμόμαστε!

Αναρωτήθηκε άραγε κανείς μήπως «στραβά αρμενί-
ζουμε» ή είναι καθολική η άποψη ότι «στραβός είν’ ο 
γυαλός»;

Η πρόσφατη ενασχόλησή μου με επάγγελμα που 
άπτεται της τουριστικής βιομηχανίας, μου έδωσε τη δυ-
σάρεστη ευκαιρία να δω, σε όλο της το μεγαλείο, την 
παντελή έλλειψη οποιουδήποτε οράματος ή σχεδιασμού 
για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού και κατ’ επέ-
κταση της βιωσιμότητας όλων των συναφών κλάδων, 
σε μία περιοχή όπου ο τουρισμός θα έπρεπε να είναι η 
«ατμομηχανή» της τοπικής οικονομίας και να υποστηρί-
ζεται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα, για τον απλούστατο λόγο ότι ΜΠΟΡΕΙ να 
εξασφαλίσει την άμεση αποδέσμευση ολόκληρου του 
Παριανού λαού από τη μιζέρια και την κατάθλιψη που 
προκαλεί η αναμονή λήψεων αποφάσεων από την κε-
ντρική πολιτική σκηνή και τις όποιες κυβερνήσεις. 

Το μήνυμα από την Αθήνα, τις Βρυξέλλες και το Βε-
ρολίνο είναι ξεκάθαρο: «Ό,τι μπορείτε μόνοι σας, εμείς 
δεν έχουμε ή δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε 
άλλα…».

Εμείς τι κάνουμε λοιπόν κε. Δήμαρχε; Εμείς τι κά-
νουμε λοιπόν κα. Χανιώτη; Εμείς τι κάνουμε λοιπόν κε. 
Γαβαλά; Εμείς τι προτιθέμεθα να κάνουμε λοιπόν κα. 
Πρωτολάτη, κε. Ροκονίδα, κύριοι του Κ.Ε.Π.; 

Ποια είναι τα σχέδια, τα αναπτυξιακά πλάνα, τα budget, 
οι συμμαχίες, οι διαφημιστικές καμπάνιες, οι συνεργα-
σίες με tour operators; Με ποιους τρόπους σχεδιάζετε 
να φέρετε 500.000 – αυθαίρετο νούμερο – τουρίστες; 
Τι γίνεται επιτέλους με την πολυθρύλητη ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου της Παροικιάς; Τι σκέφτεστε για 
τη μαρίνα, το αεροδρόμιο, την ναυτιλιακή διασύνδεση, 
το θρησκευτικό και τον χειμερινό ή ακόμα και τον αθλη-
τικό τουρισμό; Πού διοχετεύετε τα αυθαίρετα, ανάλγητα 
και εκτός πραγματικότητας, χαράτσια που επιβάλλετε 
στους επιχειρηματίες του νησιού;    

Οι φόροι του Δημοτικού και Λιμενικού Ταμείου είναι 
ΑΝΤΑΠΟΔΩΤΙΚΟΙ κύριοι… Ποία η ανταπόδοση; Αντ’ αυ-
τού, όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα δημοτικά αξιώματα χα-
μογελούν! Η ανάπτυξη έρχεται…(με το Blue Star άραγε);

Θα σας χαλάσω λίγο την προεκλογική νιρβάνα, αλλά 
η ανάπτυξη δεν έρχεται με επικλήσεις των Θείων ή ευ-
χολόγια, ούτε καν με καλές προθέσεις, αλλά με μετρή-
σεις πεδίου, δυνατό marketing, παρουσία σε διεθνείς 

εκθέσεις και υλο-
ποίηση project από 
επαγγελματίες του 
είδους.

Η Μύκονος, η Σα-
ντορίνη, η Κρήτη, η 
Ρόδος, η Ζάκυνθος, 
δεν έφεραν εκατομ-
μύρια επισκέπτες 
με ευχές, αλλά με 
σκληρή δουλειά και 
πολύχρονο σχεδι-
ασμό. Εμείς λοιπόν πρέπει ΤΩΡΑ να αποφασίσουμε αν 
θα γίνουμε διεθνής τουριστικός προορισμός ή θα πα-
ραμείνουμε ένα παραθαλάσσιο προάστιο των Αθηνών 
και της ταχύτατα καταρρέουσας ελληνικής μέσης τάξης. 
Ή ακόμα χειρότερα, ένα ησυχαστήριο Γαλλογερμανών 
συνταξιούχων!

Τελειώνοντας, δεν θα εξαιρέσω από τις ευθύνες του 
και τον κλάδο μου, αφού ο Σύλλογος Καφεστιατόρων 
επιδεικνύει μια αξιοπερίεργη ηρεμία ή μάλλον ακινησία, 
ενώ θα έπρεπε να πρωτοστατεί σε όλες τις κινήσεις που 
αφορούν στην ανάπτυξη του νησιού. Θα ήθελα λοιπόν 
να παρακαλέσω ή να ΠΡΟΚΑΛΕΣΩ μια δημόσια ανοι-
χτή συζήτηση με τους αρμόδιους δημοτικούς φορείς, 
τον Σύλλογο Καφεστιατόρων, τα Παριανά ΜΜΕ και τον 
Εμπορικό Σύλλογο, για να προβληματιστούμε από κοι-
νού στο ένα και μόνο θέμα:     «ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΤΙ;;;»

Τυχόν άρνηση οποιουδήποτε από τους ανωτέρω να 
συμμετάσχει, απλά θα μου επιβεβαιώσει ότι… «Στραβός 
είν’ ο γυαλός»!!!

ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
IVY Café

Στα δικαστήρια
ο Δήμος

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να προσφύ-
γει ο Δήμος Πάρου, ύστερα από απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου του νησιού μας, σχετικά με την αυθαί-
ρετη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο νησί μας.

Έτσι, ο Δήμος Πάρου, θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώ-
ματά του κατά της απόφασης του υπουργού περιβάλλο-
ντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, κ. Μανιάτη, για 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη κατασκευή 
και λειτουργία του έργου: Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 
MW (95 A/Γ) και των συνοδών σε αυτό, έργων.
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Παρέμβαση
Συρμαλένιου
για τις Α.Π.Ε.

Ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων, κ. Ν. Συρ-
μαλένιος, σε πα-
ρέμβασή του στη 
Βουλή για την για 
την ιδιωτικοποί-
ηση του ΑΔΜΗΕ 
( Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς 
Διαχειριστής Με-
ταφοράς Ηλε-
κτρικού Ρεύμα-
τος), υποστήριξε πως η εταιρεία είναι «κλειδί» για την 
ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να πουληθεί.

Ο κ. Συρμαλένιος, υποστήριξε ότι «η θεωρητική δι-
καιολόγηση του ξεπουλήματος υποτίθεται ότι στηρίζεται 
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 272/2009, η οποία όμως δεν  
επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση των δικτύων. Για το λόγο 
αυτό η πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε. διατηρεί τα δί-
κτυα υπό δημόσιο έλεγχο, είτε με τη μορφή της ενιαίας 
δημόσιας επιχείρησης είτε με τη μορφή αυτόνομων δη-
μοσίων επιχειρήσεων. Για αυτό και ήταν εντυπωσιακή η 
θέση των φορέων, ακόμα και των ιδιωτών παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας στη διαβούλευση επί του νομο-
σχεδίου. Όλοι αυτοί οι φορείς τάχθηκαν υπέρ της διατή-
ρησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας υπό δημόσιο 
έλεγχο».

Ακόμα, ο κ. Συρμαλένιος ότι η κυβέρνηση ψευδώς 
υποστηρίζει ότι η πώληση του ΑΔΜΗΕ θα χρηματοδο-
τήσει την επέκταση των δικτύων, όπως των  Κυκλά-
δων και της Κρήτης, με υποθαλάσσια διασύνδεση διότι 
όπως είναι γνωστό, η υποθαλάσσια διασύνδεση αφορά 
τμήμα των Κυκλάδων και συγκεκριμένα τα νησιά Άν-
δρος, Τήνος, Σύρος και Μύκονος και στη συνέχεια την 
Παροναξία, ενώ στην πρώτη φάση δεν περιλαμβάνει 
ούτε τη Σαντορίνη, ούτε τη Μήλο ούτε τις άλλες δυτικές 
Κυκλάδες.

Ακόμα, ο Κυκλαδίτης βουλευτής υποστήριξε: «[…] Το 
έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει προϋπολογισμό 
240 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ σε 
ποσοστό 30% και κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων. Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει 
ότι για το εναπομείναν 20% δηλαδή για 48 εκατ. ευρώ 
πρέπει να εκποιηθεί όλος ο ΑΔΜΗΕ, δηλαδή ένα δίκτυο 
μείζονος σημασίας για τη χώρα. Άραγε το ποσό αυτό δεν 
μπορεί να εξοικονομηθεί από την κερδοφόρα λειτουργία 
του δημόσιου ΑΔΜΗΕ ή σε τελευταία ανάλυση από το 
υπερβάλλον κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδε-
δεμένων νησιών, που ανέρχεται σε ετήσια βάση σε 600 
εκατ. ευρώ;

Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα, για το οποίο έχω 
καταθέσει επίκαιρη ερώτηση: Ως γνωστόν, εγκρίθη-
κε, παρά τις αντίθετες αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, αλλά και των δημοτικών 
συμβουλίων τεσσάρων νησιών (Άνδρος, Τήνος, Πάρος, 
Νάξος), η εγκατάσταση αιολικών σταθμών, συνολική 
ισχύος 287 μW. Όμως, η ΡΑΕ που ενέκρινε το έργο έθε-
τε ως όρο η εν λόγω υποθαλάσσια σύνδεση να γίνει με 
χρηματοδότηση από τις ιδιωτικές εταιρείες που θα ανα-
λάμβαναν το έργο των αιολικών πάρκων, πλειοψηφικής 
συμμετοχής του ομίλου Κοπελούζου. Μήπως τώρα με 
τη χρηματοδότηση της υποθαλάσσιας σύνδεσης από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ και με 
την ιδιωτικοποίηση της ΑΔΜΗΕ, η κυβέρνηση απαλλάσ-
σει τους επιχειρηματίες από τη συμβατική τους υποχρέ-
ωση; 

Η κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να ξεπουλά τη χώρα 
κομμάτι-κομμάτι, προχωρώντας σε τόσο σοβαρές απο-
φάσεις με μια ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με 
την προ πολλού απολεσθείσα αποδοχή της στο λαό».

Αιολικά Πάρκα
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από 

επιχειρηματικούς ομίλους για την ανάπτυξη και εκμε-
τάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) 
που προσφέρονται για εγκατάσταση στα νησιά μας. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών και φωτοβολταϊκών.

Συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι είχαν υποβάλ-
λει από τον Ιούνιο του 2011 αιτήματα προς το Υπ. Περι-
βάλλοντος για την κατασκευή και λειτουργία αιολικών 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής 
ισχύος 218,5 MW (95 Ανεμογεννήτριες) στα νησιά Πάρο, 
Νάξο, Τήνο και Άνδρο.

Οι Δήμοι των παραπάνω νησιών και η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου, είχαν γνωμοδοτήσει με αιτιολογημένη έκ-
θεση αρνητικά τον Νοέμβριο του 2011. Παρόλα αυτά ο 
Υπουργός, κ. Γ. Μανιάτης, ενέκρινε στις 23 Δεκεμβρίου 
2013 τα αιτήματα για την εγκατάσταση αιολικών πάρ-
κων. Η απόφαση του υπουργού είναι προσβλητική προς 
τους κατοίκους και τα θεσμικά όργανα των νησιών μας.

Σ’ αυτό το σημείο βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί η 
αργοπορία των αυτοδιοικητικών  οργάνων να αντιμε-
τωπίσουν επιστημονικά και τεκμηριωμένα το σχετικό 
θέμα. Πέρασαν  δύο χρόνια μέχρι να αποφασίσει το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο (Οκτώβριος 2013) την έγκριση 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περ. Ν. Αιγαίου 
και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση 
του έργου «Εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασμού για 
την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσε-
ων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου».

Το έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα είναι:
α) να συνθέσει τις προτάσεις των τοπικών φορέων και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, που θα 
προκύψουν από τις διαβουλεύσεις, για τα αναγκαία 
μέτρα και ρυθμίσεις με στόχο την προστασία του τοπί-
ου από την ανάπτυξη των  αιολικών πάρκων β) να 
προσκομίσει επιστημονικά στοιχεία για την «φέρουσα 
ικανότητα» όλων των νησιών της Περιφέρειας και  γ) 
να προβεί σε προτάσεις θεσμοθέτησης προς την αρμό-
δια αρχή  (ΥΠΕΚΑ). Μετά από την έγκριση του υπουρ-
γού υπήρξαν αντιδράσεις από φορείς και πολιτικούς 
των νησιών μας. 

Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 25/1/14 και 
το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου στις 27/1/14 αποφάσι-
σαν την προσφυγή τους στο Σ.Τ.Ε. για να ακυρώσουν 

την απόφαση 
του Υπουργού 
Περιβάλλοντος. 
Είναι σίγουρο 
ότι θα πρέπει να 
υπάρξει συντο-
νισμένη συνερ-
γασία όλων των 
ενδιαφερόμενων 
για το παραπάνω 
θέμα.

Προσωπικά πιστεύω ότι τα αιολικά πάρκα θα πρέπει 
να εγκατασταθούν στις περιοχές που θα υποδείξουν τα 
Δημοτικά Συμβούλια των νησιών μας έχοντας νωρίτερα 
ενημερώσει τους πολίτες με την διενέργεια σχετικών 
συνελεύσεων. Ο δε αριθμός των προς εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών να αρκεστεί στις αναγκαίες που θα 
εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για 
να έχουμε αυτάρκεια και να αντικαταστήσουμε τα ρυ-
πογόνα εργοστάσια που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και 
εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Δεν είναι χρήσιμο 
να είμαστε αρνητικοί στην εγκατάσταση των Α.Π.Ε. αλλά 
οφείλουμε να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή και τα οικο-
νομικά οφέλη που θα προκύψουν. Το έδαφος, ο ήλιος 
και η θάλασσα μας ανήκουν. Έχουμε ιερή υποχρέωση 
απέναντι στις νέες γενιές να τα προστατεύσουμε και να 
μην τα παραδώσουμε σε ξένους επενδυτές που το μόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι αποκλειστικά το κέρδος και 
δεν θα σεβαστούν το πλούσιο και ιδιαίτερο φυσικό πε-
ριβάλλον των νησιών μας. Ακόμη, ας μην ξεχνάμε ότι τα 
νησιά μας είναι παγκόσμιοι τουριστικοί προορισμοί και 
ως επακόλουθο η τουριστική οικονομία είναι τροφοδό-
της για την επιβίωση των κατοίκων τους. Η οποιαδή-
ποτε άναρχη και χωρίς σχέδιο παρέμβαση στις πλαγιές 
και τις βουνοκορφές θα αλλοίωνε ανεπανόρθωτα το 
νησιώτικο τοπίο.  

Κλείνοντας την παρέμβαση μου στο παραπάνω θέμα 
θα ήθελα να εκφράσω τους φόβους μου για την θετική 
και προς όφελος των νησιών μας έκβαση του παραπά-
νω θέματος διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ισχυρά 
και οργανωμένα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα 
με παγκόσμια εμβέλεια. Εάν δεν αγωνιστούμε και δεν 
διεκδικήσουμε δυναμικά την επίλυση του, θα βρεθούμε 
σύντομα προ δυσάρεστων και ανεπανόρθωτων κατα-
στάσεων.

Κώστας Μπιζάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου

Υποψηφιότητες
Νοτίου Αιγαίου

Δύο υποψηφιότητες για επι-
κεφαλής Περιφερειακών Συν-
δυασμών στο Νότιο Αιγαίο, 
ανακοινώθηκαν τις προηγού-
μενες μέρες. Συγκεκριμένα, ο 
ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι ο εκλε-
κτός στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, θα είναι ο δήμαρχος 
Λειψών, κ. Μπενέτος Σπύρου, 
ενώ το ΚΚΕ ανακοίνωσε την κ. 
Λίλα Καφαντάρη.

Πιο συγκεκριμένα, η υπο-
ψηφιότητα Μπενέτου Σπύρου, 
μπορεί να προκάλεσε ανα-
στάτωση στους κόλπους του 
ΣΥΡΙΖΑ, αφού η πρόταση σύμ-
φωνα με πληροφορίες πέρασε 
από την Κεντρική Επιτροπή με 
πλειοψηφία, αλλά ο δήμαρχος 
Λειψών, αποτελεί όπως φαί-
νεται και άνοιγμα προς τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες, καθώς 
ο πρόεδρος τους κ. Π. Καμμέ-

νος, έχει εκφραστεί δημόσια και με θετικό τρόπο για την 
υποψηφιότητά του.

Ακόμα, σύμφωνα με μη διασταυρωμένες για την ώρα 
πληροφορίες είναι πολύ πιθανό ως υποψήφιος αντιπε-
ριφερειάρχης Κυκλάδων –σε περίπτωση συμφωνίας 

για κοινή κάθοδο συνδυασμού 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.- να είναι ο 
πρώην Νομάρχης Κυκλάδων, 
κ. Δ. Μπάιλας. Θυμίζουμε, πως 
το όνομά του κ. Μπάιλα είχε 
ακουστεί και στις εκλογές του 
2012 ως υποψήφιος βουλευ-
τής με τους Ανεξάρτητους Έλ-
ληνες.

Από την άλλη πλευρά, σε ομι-
λία του σε αίθουσα ξενοδοχεί-
ου στην Αθήνα, ο Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του ΚΚΕ, κ. Δημ. Κουτσούμπας, 
ανακοίνωσε ως επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αι-
γαίου, την κ. Λίλα Καφαντάρη. 

Ακόμα, ο κ. Κουτσούμπας, 
ανακοίνωσε και τους αντιπερι-
φερειάρχες του συνδυασμού 
που θα είναι για τα Δωδεκά-
νησα, ο κ. Λουκάς Κωτσαδάμ 
(υπάλληλος ΟΤΕ) και για τις Κυ-
κλάδες, ο Περιφερειακός σύμ-
βουλος, κ. Βαγγέλης Σιγάλας.
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 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 προ-
καταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙ-
ΡΙΑΣ, 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 

 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 

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

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑ-

Ρ Ο Ι Κ Ι Α Σ - Α Λ Υ Κ Η Σ , 
πάνω στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται κατά-
στηµα 250 τµ. ισόγειο και 
150 τµ. υπόγειο. Κατάλ-
ληλο για σούπερ µάρκετ.  
Ενοικιάζεται και τµηµατι-
κά. Επίσης, στο 2ο ΧΛΜ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 
100 τµ, κατάλληλο για 
γραφείο, µε δικό του πάρ-
κινγκ, 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, ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα – δυάρι. 
Τηλ.: 6972077052 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), 
ενοικιάζεται επαγγελ-
µατικός χώρος, 190 τµ, 
πρώην εικαστικό ερ-
γαστήρι ∆ήµου. Τηλ.: 
6972077052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΡΜΟΣ), 
ενοικιάζεται επιπλω-
µένη γκαρσονιέρα, µε 
αυτόνοµη θέρµαν-
ση. Τηλ.: 2284024789, 
6945255080

ΣΩΤΗΡΕΣ, ενοικιάζεται 
ισόγεια κατοικία, 60 τµ, 
µε τζάκι, air-condition, 
απεριόριστη θέα. Τηλ.: 
6974457463  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή Α-
µπέλα, όπισθεν ΙΚΑ), 
ενοικιάζεται 2άρι, 60 τµ, 
µε αυτόνοµη θέρµανση. 
Τηλ.: 6945867229 

ΔΡΥΟΣ, πάνω στον 
κεντρικό δρόµο, ενοικι-
άζεται επαγγελµατικός 
χώρος, 100 τ.µ. 
Τηλ: 6972855134

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιφε-
ρειακός), ενοικιάζεται 
κατάστηµα 80 τµ, πλησίον 
ΙΚΑ, µε χώρο στάθµευ-
σης. Τηλ.: 6951856558 
(Παναγιώτης) 

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 
ακίνητο. Εγγυηµένη εχε-
µύθεια. Τηλ.: 6945169793

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – 
BAR «ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ» 
στη Νάουσα, πωλεί-
ται, µαζί µε την άδεια. 
Έτοιµο για λειτουργί-
α. Τηλ.: 6978152873, 
e-mail: Nathalie_
Frederic_paros@yahoo.
com

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία Παροικίας Πάρου 
πωλείται, σε λειτουργία, 
µε πλήρη εξοπλισµό. Τηλ.: 
6946467908, 2284024507

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΤΟ 

ΣΤΕΚΙ» πωλείται, στον 
περιφερειακό Παροικίας. 
Τηλ.: 6972557917

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία 
για εσωτερική, προς φύ-
λαξη ηλικιωµένων. Τηλ.: 
6974408977

ΕΛΛΗΝΙΔΑ, µόνιµη 
κάτοικος πάρου, ζητεί ερ-
γασία. Τηλ: 2284025182, 
6972117399

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Ή ΠΩΛΗ-
ΤΗΣ ζητείται, από το 
GALERIE DE BEAUTE 
ΠΑΡΟΥ, για πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα: Η προϋπηρεσί-
α σε πωλήσεις, οι γνώσεις 
αισθητικής, ξένες γλώσ-
σες και προαιρετικά 
γνώσεις µανικιούρ. Α-
ποστολή βιογραφικού µε 
fax στο 2284022669 ή µε 
e-mail στο tpantelaios@
hotmail.com  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Νά-
ουσα ζητά: Ρεσεψιονίστ 
µε άριστη γνώση υπο-
λογιστή, Αγγλικών και 

Γαλλικών και καµαριέρα 
έµπειρη στον καθαρισµό, 
έως 30 ετών, απαραίτη-
τη προϋπηρεσία. Τηλ.: 
6972601031  

CALME BOUTIQUE 
HOTEL, ∆ρυός , ζη-
τούνται: σερβιτόρα-ος, 
µαγείρισσα-µάγειρας, 
υπάλληλος υποδοχής, 
µε προϋπηρεσία, από 
Μάιο µέχρι και Σεπτέµ-
βριο. Τηλ.:22840 28695, 
βιογραφικό στο calme@
hotmail.gr

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕ-
ΧΝΙΚΟΣ ζητείται, για 
εργασία ως τεχνίτης – 
συντηρητής σε τεχνική 
εταιρεία στην Πάρο. Απα-
ραίτητη γνώση Αγγλικών 
και υπολογιστών. Απο-
στολή βιογραφικών στο: 

hrquery@gmail.com

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΟ πωλείται, 
100 τµ., 5αρι, σε ρολά των 
10,  λόγω πλειονότητας, 
σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.: 
6932331812

ΖΑΝΤΕΣ ΑΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΗΤΕΣ πωλούνται, 
αλουµινίου, 17’’, εργο-
στασιακές,  από Honda 
Civic Type-S, µοντέλο 
2007. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.: 6975765118

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

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 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

ΠΕΝΘΗ

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014, θα τελεστεί το 
40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής 
του Ευθύμιου Παπαϊωάννου, στον Ιερό Ναό Ζωο-
δόχου Πηγής Άσπρου Χωριού. 
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Η πίτα των εμπόρων
Στις 2 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμέ-

νων και ο απολογισμός του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου, για το έτος 2013. Παράλληλα κόπηκε η πρω-
τοχρονιάτικη πίτα του συλλόγου και έγινε η βράβευση των ατόμων 
που προάγουν τον εθελοντισμό μέσω των φορέων των νησιών 
μας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος και ιερείς του νησιού που 
ευλόγησαν την πίτα.

Ακόμα, παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Πάρου, κ. Χρήστος Βλαχο-
γιάννης, ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Ιωάννης Λεβεντάκης, οι περι-
φερειακοί σύμβουλοι Ν. Αιγαίου, κ.κ. Παντελής Τζανακόπουλος 
και Κώστας Μπιζάς, δημοτικοί σύμβουλοι και από τα δύο νησιά, 
εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων κ.α. 

Κατά την εκδήλωση, εκπρόσωποι των οργανώσεων παρέλαβαν τον έπαινο με το 
βραβείο της οργάνωσης και τους ονομαστικούς επαίνους των εθελοντών τους, ενώ 
για την κάθε μία οργάνωση, ο εμπορικός σύλλογος εξασφάλισε δώρα αγάπης και 
αλληλεγγύης από επαγγελματίες της Πάρου και Αντιπάρου.

Δράσεις του συλλόγου το 2013
Το 2013 ο σύλλογος μετείχε σε 226 ενέργειες, δράσεις, παραστάσεις και συμμετο-

χές. Παράλληλα συμμετείχε θεσμικά στη τουριστική επιτροπή, στην επίτροπο διαβού-
λευσης, και στο συντονιστικό για την υγεία

Χρονολογικά παρατέθηκαν οι κυριότερες κινήσεις των εμπόρων των νησιών μας, 
όπως παρουσιάστηκε από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου.

«7/1 Δελτίο διαμαρτυρίας σχετικά με το «δεν πληρώνω δεν παίρνω απόδειξη», αντί-
ληψη που μας προσβάλει και είναι ύβρις.

10/1 διαμαρτυρία κατά του κλεισίματος της ΔΟΥ του νησιού μας
15/1 Αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβούλιου. Παραίτηση Λαουτάρη, αντικατά-

σταση του από Αντώνη Μπαρμπαρή. Γραμματέας γίνεται ο κ. Η. Κρητικός
24/1 Στα γραφεία μας στεγάζουμε το συνεργείο του ΟΑΕΕ για την διεκπεραίωση της 

θεώρησης των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων
25/1 κοπή πίττας με παράλληλη εκδήλωση βράβευσης της πρώην πρόεδρου κ. Μα-

ρίας Ναυπλιώτη.
5/2 εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις κινητοποιήσεις της ΠΝΟ, αλλά ζητάμε τον 

ορισμό πλοίου ασφαλείας
6/2 κάλεσμα σε όλα τα μέλη στα νησιά μας για την μετάβαση στην Αθήνα, στη μεγάλη 

διαμαρτυρία για την υγεία, όπου μετείχε σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο.
13/2 Έγινε συνάντηση με τον πρόεδρο του δημοτικού λιμενικού ταμείου, όπου ζη-

τήσαμε την πρόσληψη δυο ατόμων για τον περιορισμό της δράσης του παραεμπορίου.
14/2 σε νέα συνάντηση με τον πρόεδρο του δημοτικού λιμενικού ταμείου, αιτηθή-

καμε χώρο για την διοργάνωση Πανκυκλαδικής έκθεσης  το καλοκαίρι, ζητήσαμε την 
διευθέτηση του θέματος των αιθουσών αναμονής, καθώς και τη λήψη μέτρων ασφά-
λειας στους χώρους πρόσδεσης σκάφων, με πρόσληψη φυλάκων. Δυστυχώς, για πολ-
λά από τα πιο πάνω όπως και για την εξέλιξη των έργων δεν πήραμε ικανοποιητικές 
απαντήσεις.

19/2 παράσταση στο δήμο και επιστολή για ρύθμιση σε δόσεις του τέλους παρεπιδη-
μούντων ή διαγραφή παλαιών χρεών

20/2 συμμετοχή σε απεργία και συγκέντρωση ενάντια στην κατάργηση της αργίας 
της Κυριακής και στην φορολαίλαπα.

20/2 συμμετοχή του προέδρου κ. Α. Αλιπράντη σε κάλεσμα της  ΕΣΕΕ για πορεία 
στην Αθήνα

20/2 ο σύλλογος μας απεύθυνε κάλεσμα σε άλλους συλλόγους για συντονισμό δρά-
σεων  προς επίτευξη κοινωφελών σκοπών. 

Συγκροτήθηκε διασυλλογική ομάδα  από 6 φορείς η οποία διοργάνωσε «εκδήλωση 
αλληλεγγύης», από την οποία συγκεντρώθηκαν 4.000 ευρώ για την αγορά ενός σύγ-
χρονου απινιδωτή, για το κέντρο υγείας Πάρου. Το απαιτούμενο ποσό συμπλήρωσε με 
1.000 ευρώ η Ιερά μητρόπολη Παροναξίας, μέσω του σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας 
Καλλίνικου και ανώνυμος δωρητής από την Αθήνα με 1.500 ακόμη ευρώ.

22/2 αίτημα στο δήμο για εφαρμογή και πιστή τηρήσει των νόμων και διατάξεων που 
αφορούν στο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο

26/2 ορίσαμε το θερινό ωράριο και ζητήσαμε από την περιφέρεια να τα εγκρίνει ανά 
νησί ξεχωριστά. 

9/3 διοργανώσαμε σημαντική εκδήλωση με εκπροσώπους όλων των τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται στην Πάρο, που με ειδικά στελέχη τους ενημέρωσαν συνάδελφους 
για όλα τα προγράμματα και τις διαδικασίες τους

27/2 απευθύναμε επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό σχετικά τη χορήγηση επιδό-
ματος σε ανέργους έμπορους, ζητώντας την άρση του όρου που αφορά στη ύπαρξη 
οφειλών ασφαλιστικών εωσφόρων

13/3 καταθέσαμε και φέτος στον Δήμο υπόμνημα που αφορά σε έργα, απαραίτητα 
κατά  τη γνώμη μεγάλης μερίδας εμπόρων, επαναλαμβάνοντας προτάσεις που τις πιο 
πολλές επανυποβάλουμε κάθε χρόνο.

20/3 παρέμβαση σε υπουργό οικονομικών κ. Στουρνάρα για μείωση ΦΠΑ σε εστία-
ση αλλά και μεταφορές.

31/3 ολοκληρώθηκε και το τυπικό μέρος της διαδικασίας τροποποίησης του κατα-
στατικού και έτσι μεγαλώνουμε και μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα μας και όλοι οι 
επαγγελματίες

31/3 εκδίδουμε ψήφισμα για την κατάσταση στο κέντρο υγείας
5/4 επικροτούμε με ανακοίνωση μας, την πεζοδρόμηση του περιφερειακού αλλά σε 

όλο το μήκος του.
8/4 συντάσσουμε ανακοίνωση υπέρ της τα-

χύτατης ολοκλήρωσης του αεροδρόμιου, ενά-
ντια σε οργανωμένα συμφέροντα.

8/4 αποστέλλουμε επιστολή διαμαρτυρίας 
στους αρμοδίους, κατά της επιβολής φορολογι-
κών μηχανισμών υψηλού κόστους.

9/4 ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους 
, ώστε να λάβουν έγκαιρα μέτρα για την βελτίω-
ση της εμφάνισης των καταστημάτων πριν την 
αρχή της περιόδου

9/4 ακόμη μια συνάντηση με αστυνομία –λι-
μενικό ώστε να συντονιστούν καλλίτερα οι δρά-
σεις αντιμετώπισης του παραεμπορίου

10/4 αιτούμεθα από τον πρόεδρο του ιερού 
προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
την επαναφορά της Λιτάνευσης της ιεράς εικό-
νας την πρωινή  ώρα σύμφωνα με τις παραδό-

σεις μας.
11/4 για πρώτη φορά μας επισκέπτονται  μηχανοκίνητα παιχνίδια σε Πάρο και Αντί-

παρο, ύστερα από ενέργειες μας.
12/4 στηρίζουμε με παριανά προϊόντα το 5ο μαθητικό φεστιβάλ Καλλιθέας, στο οποίο 

μας εκπροσωπεί ο αντιπρόεδρος Μαριάνας Γρήγορης
20-21/4 η φωνή της Πάρου ακούγεται στην τακτική γενική συνέλευση της ΕΣΕΕ
22/4 ακόμη μια συνάντηση με τον πρόεδρο του δημοτικού λιμενικού ταμείου για να 

διαμαρτυρηθούμε αυτή την φορά γιατί δεν προχωρεί κανένα από τα έργα που σε προ-
ηγούμενη συνάντηση μας ανακοινώθηκαν.

23/4 παρέμβαση στην περιφέρεια μέσω του σύμβουλου κ. Π. Τζανακόπουλου για 
βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου.

17/5 παρέμβαση κατά της επιχειρούμενης επέκτασης της περιόδου φορτοεκφόρτω-
σης αδρανών

17/7 διαμαρτυρία προς κάθε αρμόδιο για την επαπειλουμένη κατάργηση της κυρια-
κάτικης αργίας

25/6 όχληση προς αρμοδίους για έλεγχο νομιμότητας πολυκαταστημάτων
1/8 αναλάβαμε την προώθηση του ειδικού σήματος που αφορά στις επιχειρήσεις 

εστίασης που μετά την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ μείωσαν τιμές
1/8 ξεκινά το 2ο εμπορικό φεστιβάλ με πολλές και σημαντικές παράλληλες πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Διεξάγεται από 10-18/8 στην Παροικία 
και από 21-25/8 στην Νάουσα

4/9 συμμετοχή σε σύσκεψη στην συνομοσπονδία για την κατάργηση της αργίας της 
Κυριακής

5/9 μαζική και δυναμική αντίδραση στα πρώτα ραβασάκια του ΟΑΕΕ για οφειλές. 
Ζητήθηκαν προτάσεις από τα μέλη μας

10/9 παρέμβαση σε ΟΑΕΕ για τις θεωρήσεις, για ρυθμίσεις οφειλών κλπ
19/9 παρέμβαση σε υπουργείο εργασίας για την επιδότηση των υποχρεωτικών σε-

μιναρίων, ώστε να μειωθεί το κόστος τους
24/9 απευθύναμε πρόσκληση στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA για μαγνητοσκόπηση 

εκπομπής μαγειρικής του Βασίλη Καλλίρη στην Πάρο. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν 
με τη βοήθεια μας και η προβολή είχε μεγάλη απήχηση.

26/9 συνάντηση εργασίας με αστυνομία λιμενικό με θέμα το παραεμπόριο λόγο αλ-
λαγής της σχετικής νομοθεσίας

30/9 συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Πουσσαίο για το ζήτημα των Κυρια-
κών και το παραεμπόριο

21/10 παρέμβαση σε όλα τα μέσα απέναντι σε αρνητικά σχόλια της βουλευτού κ. 
Ραχηλ Μακρή σχετικά με το αεροδρόμιο της Πάρου

21/10 αποδεχτήκαμε πρόσκληση να παραστούμε σε ενημερωτική συνάντηση στα 
γραφεία της αεροπορικής εταιρίας  AEGEAN όπου ενημερωθήκαμε για την νέα επι-
θετική εμπορική πολιτική της εταιρίας μετά την συγχώνευση της με την OLYMPIC  και 
ανταλλάξαμε απόψεις. Συμμετείχε από της Πάρο ο δήμαρχος Βλαχογιάννης και ο πρό-
εδρος του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Α. Αλιπράντης

24/10 καλούμε όλους τους παριανούς σε επαγρύπνηση, κάνοντας παράλληλα πα-
ρέμβαση για ταχεία ολοκλήρωση του έργου του αεροδρόμιου

24/10 παρέμβαση στο τοπικό διαμέρισμα Παροικίας κατά της χορήγησης αδειών 
πλανοδίου εμπορίου

26-27/10 συμμετέχουμε στο 7ο (πλέον) συνέδριο εμπορικών συλλόγων Κυκλάδων 
στην Σαντορίνη, όπου διεξήχθη και διευρυμένο συμβούλιο της ΕΣΕΕ. Αποφασίστηκε το 
φωτεινό συνέδριο να γίνει στη Σύρο και το επόμενο ξανά στην Πάρο, από όπου ξεκί-
νησε.

5/11 παρέμβαση διαμαρτυρία για την υποστελέχωση και υπολειτουργία του γραφεί-
ου ΟΑΕΕ στη Νάξο, που δυστυχώς ως και σήμερα έχει ένα υπάλληλο

6/11 γίνονται παραπέρα ενέργειες προς τον υπουργό εργασίας κ.Βρούτση, για την 
επισήμανση προβλημάτων αλλά και προτάσεις λύσεων, σχετικές με τα προβλήματα και 
τις δυσλειτουργίες του ΟΑΕΕ. Όλα τα πιο πάνω έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον κλάδο.

13/11 συνάντηση με αστυνομικό διοικητή σχετικά με την τήρηση του ωραρίου, αργι-
ών, παγίωση της νομιμότητας.

20/11 ενημέρωση μεγάλου αριθμού μελών στην αίθουσα μας, από την ομοσπονδία 
εμπορικών συλλόγων, σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

7/12 διοργανώνουμε και φέτος το μεγάλο φιλανθρωπικό γκαλά, με μεγάλη συμμε-
τοχή μελών και επιχειρήσεων.

17-18/12 ο πρόεδρος του συλλόγου Α. Αλιπράντης  παραβρίσκεται στην διημερίδα 
της ανακοίνωσης της ετήσιας έκθεσης ελληνικού εμπορίου, που φέτος, όπως αναμε-
νόταν περιείχε αρνητικά στοιχεία.

19/12 ακόμη μια παρέμβαση μας για το φλέγον θέμα του γραφείου ΟΑΕΕ στην Νάξο».
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Ένας, από τους ομορφότε-
ρους ποδοσφαιρικούς αγώνες 
πραγματοποιήθηκε το περασμέ-
νο Σάββατο (1/2) στο γήπεδο 
των Μαρμάρων, μεταξύ του το-
πικού Αστέρα και του πρωτοπό-
ρου Παμμηλιακού, που έληξε με 
νίκη 4-2 υπέρ των φιλοξενου-
μένων.

Η ομάδα της Μήλου, παίζο-
ντας με την πλάτη στον τοίχο 
και θέλοντας να μην βρει πάλι 
τον «μπελά» της από Παριανή 
ομάδα, ήθελε οπωσδήποτε τη 
νίκη προκειμένου να τερματίσει 
πρώτη στον όμιλο, ώστε να πάει 
απευθείας στη συνέχεια στα 
μπαράζ, που θα αναδείξουν τον 
πρωταθλητή Κυκλάδων.

Από την άλλη πλευρά, η Ένω-
ση Μαρπησσαϊκού-Αστέρα 
Μαρμάρων, προσπάθησε, αλλά, 
οι πολλές απουσίες που είχε σε 
συνδυασμό με τα τρία πέναλτι 
που καταλογίστηκαν σε βάρος 
της και η αποβολή του Παντε-
λαίου στη φάση του πρώτου 
πέναλτι, δεν της επέτρεψαν να 
διεκδικήσει επί ίσους όρους τη 
νίκη.

Το προφίλ του αγώνα
3ο: Κεφαλιά του Κυρίτση του 

Παμμηλιακού, αποκρούεται την 
τελευταία στιγμή από τον Παντε-
λαίο.

7ο: Τρομερή ευκαιρία για την 
Παριανή ομάδα. Κεφαλιά του 
Παντελαίου, αποκρούεται την 
τελευταία στιγμή, λίγο πριν η 
μπάλα περάσει τη νοητή γραμμή 

του τέρματος από τον Πουλάκη 
της Μήλου.

16ο: Πέναλτι, αποβολή. Σουτ 
κεραυνός του Μπαϊράμι, απο-
κρούεται πάνω στη γραμμή από 
τον Παντελαίο, που ενεργεί ως 
τερματοφύλακας. Ο διαιτητής κ. 
Κουζούμης, αποβάλλει τον Πα-
ριανό ποδοσφαιριστή και δείχνει 
την άσπρη βούλα στα 11 μέτρα. 
Την εσχάτη των ποινών εκτελεί 
ο Σίδερης, αλλά η μπάλα προ-
σκρούει στο δοκάρι.

27ο ΓΚΟΛ: Μετά από δυνατό 
πλάγιο άουτ, ο Κυρίτσης των φι-
λοξενουμένων κερδίζει την κε-
φαλιά και στέλνει την μπάλα στα 
δίχτυα γράφοντας το 0-1.

28ο ΓΚΟΛ: Ο Παμμηλιακός 
εκμεταλλεύεται την ασυνεννοη-
σία των αμυντικών της Παριανής 
ομάδας και ο Σίδερης μπαίνει 
στην περιοχή του Αστέρα, όπου 
και ανατρέπεται από τον νεαρό 
τερματοφύλακα Τζανακόπουλο. 
Το πέναλτι εκτελεί ο Ατανάσοφ 
και γράφει το 0-2.

44ο: Ο Αστέρας παραλίγο να 
μειώσει στο σκορ όταν σουτ του 
Ρούσσου φεύγει ελάχιστα άουτ.

51ο ΓΚΟΛ: Ο Σ. Κρητικός του 
Αστέρα κάνει σλάλομ ανάμεσα 
στους παίκτες της Μήλου και 
με κεραυνό στέλνει την μπάλα 
στα δίχτυα του ανήμπορου Μη-
λιού τερματοφύλακα Αϊβαλιώτη, 
γράφοντας το 1-2.

61ο: Νέο πέναλτι για τον Παμ-
μηλιακό σε ανατροπή του Παπα-
δημητρίου. Το πέναλτι εκτελεί ο 
Ατανάσοφ, αλλά ο νεαρός Πα-
ριανός τερματοφύλακας Τζα-

νακόπουλος τον «ψωνίζει» και 
αποκρούει το σουτ.

62ο ΓΚΟΛ: Ο Αστέρας ισοφα-
ρίζει όταν ο Γκεμπόρις με ωραίο 
σουτ στέλνει την μπάλα στα δί-
χτυα του Παμμηλιακού και γρά-
φει το 2-2.

69ο ΓΚΟΛ: Σέντρα του Φρό-
κου της Μήλου, φέρνει την μπά-
λα στην περιοχή της Παριανής 
ομάδας. Μετά από λαθεμένες 
αποκρούσεις την μπάλα κερ-
δίζει ο Μηλιός Σίδερης και τη 
στέλνει στα δίχτυα, γράφοντας 
το 2-3.

73ο ΓΚΟΛ: Σέντρα σουτ του 
Δρίλη της Μήλου -και αφού η 
μπάλα κοντράρει σε αμυντικό 
παίκτη του Αστέρα- καταλήγει 
στα δίχτυα, γράφοντας το 2-4.

Τέλος, στη λήξη του αγώνα 
παραλίγο να γίνουν επεισόδια 
μεταξύ των ποδοσφαιριστών 
των δύο ομάδων, τα οποία όμως 
αποσοβήθηκαν με την παρέμ-
βαση των πιο ψύχραιμων. Όλα 
είχαν ξεκινήσει στην επίτευξη 
του τρίτου γκολ του Παμμηλια-
κού, όταν και έγιναν κάποιες 
απρεπείς χειρονομίες κατά τη 
διάρκεια των πανηγυρισμών της 
φιλοξενούμενης ομάδας. 

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: (Κοπα-

νίδης), Τζανακόπουλος, Ν. Τρι-
βυζάς (Μ. Καράι, Χ. Ρούσσος), 
Ν. Κρητικός, Μ. Ρούσσος, Γκε-
μπόρις, Παντελαίος, Δ. Κρητικός 
(Παπαδόπουλος), Κληρονόμος, 
Γιαννιώτης, Φ. Αλιπράντης, Σ. 

Κρητικός.
Παμμηλιακός: (πρ. Γκού-

τζας), Αϊβαλιώτης, Κυρίτσης, 
Πουλάκης (Μ. Καμακάρης), 
Μπαριάμι, Μήτσι, Ατανάσοφ, Σί-
δερης, Τσιριγωτάκης, Β. Καμα-
κάρης (65 Δρίλης), Παπαδημη-
τρίου, Φρόκου (Ζούλιας).

Διαιτητής: Κουζούμης (κα-
λός), με βοηθούς τους κ.κ. Γ. 
Ρούσσο και Βαρθαλίτη (καλοί).

Η βαθμολογία
1. Παμμηλιακός      21
--------------------------
2. ΑΟΠ                   16
--------------------------
3. Νηρέας              15
4. Αστέρας             10
5. Σέριφος               5
6. Σίφνος                 4
ΣΗΜ: Ο αγώνας Πανσιφναϊ-

κού – ΑΟ Πάρου, διεξαγόταν την 
ώρα που είχε κλείσει η ύλη της 
εφημερίδας μας.

Α’ Όμιλος
Όλα θα κριθούν την τελευ-

ταία αγωνιστική στον Α’ όμιλο, 
καθώς τρεις Συριανές ομάδες 
διεκδικούν την Α’ και Β’ θέση 
του Ομίλου. Την περασμένη 
αγωνιστική ο Αίας Σύρου νίκησε 
άνετα με 4-0 την Υδρούσα, ενώ 
το τοπικό ντέρμπι μεταξύ Στενής 
και ΑΟ Τήνου ήρθε ισόπαλο 1-1.

Βαθμολογία
1. Αίας Σύρου  26

-------------------------
2. ΑΟ Σύρου    26
-------------------------
3. Πάγος          23
4. Άνω Μερά  20
5. Στενή           9
6. Τήνος          5
7. Υδρούσα    -1

Γ’ Όμιλος
Τυπική διαδικασία αποτελεί 

πλέον για Πανθηραϊκό και Θύ-
ελλα Καμαρίου η ολοκλήρωση 
του πρωταθλήματος στον Γ’ 
όμιλο, αφού οι δύο παραπάνω 
ομάδες έχουν κερδίσει τις δύο 
προνομιούχες θέσεις που οδη-
γούν απευθείας στα μπαράζ για 
τον πρωταθλητή Κυκλάδων.

Την περασμένη αγωνιστική 
η Θύελλα σε επίδειξη δύναμης 
κέρδισε στο γήπεδό της με 7-1 
τον ΠΑΣ Νάξου, ενώ το Φιλώτι 
κέρδισε 3-2 στη Νάξο, τον Καρ-
τεράδο. Τέλος, το τοπικό ντέρμπι 
μεταξύ Αναγέννησης Νάξου και 
Αστέρα Τραγαίας, ήρθε ισόπαλο 
2-2.

Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός  36
2. Θύελλα           31
-------------------------
3. Αναγέννηση   23
4. Τραγαία          19
5. Καρτεράδος    19
6. Φιλώτι            18
7. ΠΑΣ Νάξου   10
8. Λάβα               8
9. Ίος                 -4

Προσπάθησε αλλά…
Αστέρας-Μήλος 2-4

photo SportCyclades
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Η γιορτή στις Λεύκες
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο γραφικό εκκλησάκι 

«Παναγία στα κελιά», που βρίσκεται στο Κοινοτικό δασύλλιο 
Λευκών, πραγματοποιήθηκε ανήμερα της γιορτής της Υπαπα-
ντής -στις 2 Φεβρουαρίου- η Θεία λειτουργία.

Ακολούθησε η γιορτή, που συνοδεύτηκε με κρασοκατάνυ-
ξη, πολλές μαρίδες και κρεατικά για όλους όσοι παρευρέθη-
καν.

Η γιορτή έγινε με τη συμμετοχή της Τοπικής Κοινότητας 
Λευκών, του πολιτιστικού συλλόγου «Υρία», πολλών φίλων 
και εθελοντών, όπως του Γιάννη Ηλιόπουλου, του Νίκου Αρ-
κουλή του Δημητρίου, κ.α.



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


