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Κοντά σας καθηµερινά!
Σας περιµένουµε!

Λιβάδια Παροικίας, Πάρος
τηλ: 22840 22081, 6976.699950

Την Κυριακή ψηφίζουμε ΝΑΙ για την υγεία μας

«ΕΝΟΤΗΤΑ»

και τρικλοποδιές…
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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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Τώρα συσπείρωση 
και όχι διάσπαση

Εκατό μέρες μέχρι τις δημοτικές και το τοπίο είναι 
ακόμα θολό. Η δυστοκία των παρατάξεων να συ-
γκροτήσουν τους συνδυασμούς είναι αποτέλεσμα 
της πολιτικής των συγκυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 
που ουσιαστικά έχει οδηγήσει στην κατάρρευση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και στην απαξίωση της πολι-
τικής ζωής γενικότερα. Τα μεγάλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Ελληνικός λαός συνέπεια της πολιτι-
κής αυτής έχουν αποθαρρύνει πολλούς συμπολίτες 
μας για να ασχοληθούν με τα κοινά. Τα αδιέξοδα στη 
λειτουργία των δήμων, επίσης εχουν κάνει και τους 
εν ενεργεία δημάρχους να προβληματίζονται σοβαρά 
μέχρι την τελευταία στιγμή αν θα ξαναασχοληθουν 
με τους δήμους. Όμως, επειδή, πρέπει και θα υπάρ-
ξουν νέες δημοτικές αρχές είναι ανάγκη έστω και την 
ύστατη ώρα να αντιμετωπίσουμε την μάχη των δημο-
τικών εκλογών με διαφορετικό μάτι.

• Η οικονομική ενίσχυση των δήμων, για την ανα-
κούφιση των λαϊκών οικογενειών που πλήττονται 
από την πολιτική των μνημονίων, για την αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων της παιδείας και της υγείας,για 
την δημιουργία έργων υποδομής που θα βοηθήσουν 
και στην τουριστική ανάπτυξη πρέπει να είναι το 
πρώτο ζητούμενο από τα προγράμματα των δημοτι-
κών συνδυασμών.

• Η στελέχωση των μηχανισμών των δήμων για 
να ενισχυθούν οι προνοιακές υπηρεσίες-παροχές 
στους εξαθλιωμένους και ανήμπορους συμπολίτες 
μας πρέπει να είναι από τις άμεσες διεκδικήσεις των 
παρατάξεων. Σ’ αυτή την αγωνιστική-διεκδικητική 
κατεύθυνση με γνώμονα την βελτίωση της ζωής του 
δημότη οι παρατάξεις οφείλουν να συγκροτήσουν 
προγράμματα και συνδυασμούς. Ακόμα ίσως θα πρέ-
πει να δούμε και συνασπισμό των παρατάξεων εκεί-
νων που βρίσκονται σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Οι πολιτικές θέσεις για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων πρέπει να μας ενώνει και όχι η 
προσωπική φιλοδοξία να μας χωρίζει. 

Λαουτάρης

Σήμερις, δεν έχει ούτε «τον Αλαφούζο μου 
μέσα», ούτε κόκκινη Λίλα, ούτε τίποτις. Έχει Κω-
βαιάδα, αλλά με τη ματιά των «διαφωνιών» της 
Φ.τΠ. Θα κάνουμε εξπλέιν την ανακοίνωση του 
Μάρκου. Και αρχίζουμε (με πλαγιαστά γράμματα η 
ανακοίνωση Μάρκου).

«Το προηγούμενο διάστημα δήλωσα την πρό-
θεσή να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος στις εκλογές 
του Μαΐου, ως επικεφαλής του συνδυασμού μας». 
Κάτσε βρε φίλε Μάρκο, για στάκα λιγάκι. Τα έχω 
γράψει και στο παρελθόν. Και εγώ θα ήθελα να εί-
μαι μοντέλο για κομμώσεις, αλλά πώς να στο πω; 
Δεν γίνεται, όσο και να λέω κάθε μέρα στο κινητό 
που με ψάχνουν ότι «θα αργήσω λίγο ακόμα, γιατί 
στεγνώνω τα μαλλιά μου με το πιστολάκι. Κανείς 
δεν με πιστεύει πλέον…

«Όπως είχα πει, η 
πρόθεση αυτή συνο-
δεύεται με προγραμμα-
τικές δεσμεύσεις, δε-
σμεύσεις που έχουν να 
κάνουν με την διεύρυν-
ση της συμμετοχής των 
πολιτών της Πάρου, 
αλλά και την ανανέωση 
σε όλα τα επίπεδα χω-
ρίς προκαταλήψεις και 
σκοπιμότητες». Κοίτα 
Μάρκο, εγώ σε κατα-
λαβαίνω, αλλά τώρα μου φαίνεται πως ένας από 
τους δυο μας, δουλεύει τον άλλον. Αυτές τις «προ-
γραμματικές δεσμεύσεις» πότε τις ανακάλυψες; Το 
2006 ή το 2010 δεν υπήρχαν; Συγγνώμη δηλαδή, 
αλλά ούτε ένας στην Πάρο δεν πιστεύει τα παρα-
πάνω.

«Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις διαπίστωσα 
ότι σε ένα τμήμα του συνδυασμού η υποψηφιότη-
τά μου συναντά αντιδράσεις. Η ατυχής ανακοίνωση 
του συνδυασμού επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση». 
Όπα τώρα. Σε ένα τμήμα του συνδυασμού ή υπο-
ψηφιότητά σου συναντά αντιδράσεις; Κοίτα, ένα 
τμήμα εννοούμε όταν έχουμε κάποιο ποσοστό. 
Και εσύ, απ’ ότι ξέρουμε, δεν βρήκες ούτε έναν 
εκλεγμένο σύμβουλο να συμφωνεί μαζί. Εκτός και 
αν έχεις κάνα-δύο μαζί σου και αυτοί φοβούνται 
να το δηλώσουν δημόσια. Αλλά και πάλι ένα-δύο 
άτομα, δεν θα τα έλεγα και «τμήμα» του συνδυα-
σμού. «Συνιστώσα» θα την έλεγα, για να είμαστε 
και στο κλίμα των ημερών. Όσο για την «ατυχή 
ανακοίνωση» του συνδυασμού, έχεις δίκιο… Απλά 
σου θυμίζω πως η ανακοίνωση ακολούθησε την 
παραπληροφόρηση που δημοσιεύτηκε από φιλικό 
σου blog… Έτσι, για να τα λέμε όλα!

«Επειδή δεν θα ήθελα να επιβάλω σε κανέναν 
την υποψηφιότητά μου ούτε να ηγηθώ μιας τραυ-
ματισμένης παράταξης θα ήθελα να διευκολύνω τις 
εξελίξεις παραιτούμαι από τον συνδυασμό και τη 
θέση του αντιδημάρχου. Η παραίτησή μου αυτή δεν 
αφορά την μέχρι τώρα συνεργασία μας την οποία 
και τιμώ. Αφορά την από τούδε διαδρομή προς τις 
πιο κρίσιμες δημοτικές εκλογές για το νησί μας μετά 
την μεταπολίτευση». Το σόλοικο «τραυματισμένη 
παράταξη», ποιος σου το είπε για να το γράψεις; 
Αν θεωρείς «τραυματισμένη» την παράταξη επει-
δή, αποχώρησες εσύ, σόρρυ, αλλά εδώ υπάρχει 
θέμα… Με την ίδια λογική δηλαδή, αν πάω αύριο 
εγώ και κάνω προπόνηση στον Παναθηναϊκό, για 
να παίξω στη θέση του Μπεργκ και μου πει ο Ανα-
στασίου «πάρε τα μπογαλάκια σου και δρόμο από 

εδώ», πρέπει να βγά-
λω δελτίο τύπου και 
να γράφω «δεν μένω 
στον «τραυματισμένο 
Παναθηναϊκό». Πως 
το ακούς;. Θα με δου-
λεύουν και οι φίλοι 
μου στον καφενέ, αν 
πω κάτι τέτοιο, έτσι 
δεν είναι;

«Μια διαδρομή που πρέπει να εγγυηθεί ότι θα 
απελευθερωθούν νέες δυνάμεις, νέες ιδέες, νέες 
προτάσεις, μια διαδρομή που θα εγγυηθεί τον απο-
γαλακτισμό της δημοτικής μας ζωής από τα κόμματα 
και τους παρασκηνιακούς μηχανισμούς». Ε τώρα, 
ήμαρτον Μάρκο! «Απογαλακτισμός» από κόμματα 
και «παρασκηνιακούς μηχανισμούς;». Μα αν δεν 
κάνω λάθος, ΕΣΥ είσαι ο πλέον κομματικοποιη-
μένος μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. ΕΣΥ είσαι ο 
πιο ένθερμος Νεοδημοκράτης μέσα στο δημοτικό 
συμβούλιο. ΕΣΥ είσαι αυτός που υποστηρίζει τη 
μνημονιακή σύμβαση. ΕΣΥ είσαι αυτός, που πα-
ραδέχεσαι και δημόσια πως έχεις καλή σχέση με 
υπουργούς της κυβέρνησης. ΕΣΥ είσαι αυτός, που 
έχεις σχέση για τη δημιουργία δημοτικού συνδυ-
ασμού με ότι λένε στον τόπο μας «παρασκηνιακό 
μηχανισμό».

«Ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκει στους 
δημότες μας!». Μάρκο, στην τελευταία πρόταση 
της ανακοίνωσής σου μας βρίσκεις όλους σύμφω-
νους… Ειλικρινά εδώ, συμφωνούμε όλοι μαζί σου!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
• Συνεχίζουμε τον αγώνα για δημόσια δωρεάν υγεία χωρίς όρους και προυποθέσεις.

• 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.

ΝΑΙ
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Παρέμβαση
Συρμαλένιου
για την υγεία

«Η κυβέρνηση δεν έχει στόχο την αναβάθμιση και την 
ενίσχυση της δημόσιας υγείας, αλλά τη βαθμιαία υπο-
βάθμισή της και τη στήριξη της ιδιωτικής υγείας», δή-
λωσε ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος, στην 
παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη 
συζήτηση του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας. 

Ο Ν. Συρμαλένιος δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Τα παρα-
πάνω φαίνονται καθαρά εάν μελετήσει κανείς τις δαπά-
νες, τις διαρκώς μειούμενες δαπάνες για δημόσια υγεία. 

Ήδη η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας λέει ότι από το 
2009 έως το 2012 έχουμε μείωση κατά 40% των δα-
πανών υγείας. Αντίστοιχα η Γενική Γραμματεία Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων λέει ότι έχουμε μείωση των δαπανών 
για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κατά 45% μέσα σε 
έναν μόλις χρόνο, από το 2012 έως το 2013, ενώ αντί-
στοιχα εκτοξεύονται προς τα πάνω οι δαπάνες για την 
ιδιωτική υγεία, θέτοντας τη χώρα μας λίγο κάτω από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσον αφορά τις δα-
πάνες αυτές».

Μεταφέρετε τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας στις 
ΔΥΠε και σωστά κάνετε, γιατί τις εντάσσετε στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Όμως οι ΔΥΠε, ως αποκεντρωμένες 
υγειονομικές περιφέρειες θα έπρεπε, στο πλαίσιο πο-
λιτικών περιφερειακής ανάπτυξης – εάν υπήρχε, γιατί 
έχουν ισοπεδωθεί αυτές οι πολιτικές – να υπαχθούν 
στις αρμοδιότητες των περιφερειακών αυτοδιοικήσε-
ων, όπως προέβλεπε και ο Καλλικράτης το 2010. Αυτή 
η πολιτική δεν υλοποιήθηκε ποτέ, γιατί στο πλαίσιο των 
μνημονιακών πολιτικών ενισχύθηκε ο έλεγχος από το 
συγκεντρωτικό κεντρικό κράτος.

Θεσμοθετείτε τον οικογενειακό γιατρό, μια σωστή 
ιδέα, η οποία υποτίθεται ότι είχε θεσμοθετηθεί και πα-
λαιότερα, αλλά ουδέποτε ουσιαστικά λειτούργησε. Και 
σας ρωτώ: στη νησιωτική Ελλάδα πώς θα λειτουργήσει 
ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, όταν δεν υπάρ-
χουν καν γιατροί, για να καλύψουν τις υπάρχουσες δο-
μές; Ποιους γιατρούς θα φέρετε να παριστάνουν τους 
«οικογενειακούς γιατρούς» στα μικρά νησιά, στα είκοσι 

τέσσερα νησιά 
των Κυκλάδων, 
στα είκοσι, είκοσι 
τέσσερα της Δω-
δεκανήσου, στα 
άλλα των Ιονίων 
Νησιών; Ποιοι 
είναι αυτοί οι για-
τροί οι οποίοι θα 
έρθουν και θα εί-
ναι οικογενειακοί 
γιατροί, όταν δεν 
υπάρχουν γιατροί 
ούτε στα Κέντρα Υγείας ούτε στα περιφερειακά ιατρεία 
ούτε στις υπηρεσίες υγείας στα νησιά; (…)

Στη νησιωτική Ελλάδα η κατάσταση της δημόσιας 
υγείας καθημερινά καταρρέει και η εικόνα που έχου-
με είναι δραματική. Έχω καταγράψει σε εννέα σελίδες 
τα προβλήματα των είκοσι τεσσάρων νησιών μας στις 
Κυκλάδες, τις ενέργειες που έχουμε κάνει ως ΣΥΡΙΖΑ 
και τις απαντήσεις που έχουμε πάρει από την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου. Δεν υπάρχει γιατρός στην Ανά-
φη, στη Θηρασιά, στη Σίκινο, στη Φολέγανδρο. Γιατροί 
υπάρχουν μόνο με αποσπάσεις των δεκαπέντε, είκοσι 
ημερών. Η συγχώνευση των νοσοκομείων Σύρου και 
Νάξου δεν περπατάει όταν υπάρχει θάλασσα μεταξύ 
νησιών. Η Σαντορίνη έχει ένα νοσοκομείο, το οποίο κτί-
στηκε και στοίχισε 14 εκατομμύρια ευρώ. Η όλη υπό-
θεση έχει «κολλήσει» στο Υπουργείο Οικονομικών, που 
μαζί με το Υπουργείο Υγείας είναι εποπτεύοντες φορείς 
της ΑΕΜΥ. Περιμένουμε εδώ και μήνες να δούμε την 
κατάληξη όσων υποτίθεται ότι είχαμε συμφωνήσει στο 
Υπουργείο Υγείας.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα Κέντρα Υγείας και τα Περιφε-
ρειακά Ιατρεία, το προσωπικό είναι σχεδόν ανύπαρκτο. 
Υπάρχει ένας γιατρός πού και πού, αναγκασμένος να 
κάνει εφημερίες εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετρά-
ωρο, τριάντα μέρες το μήνα. Τέλος, οι διακομιδές διε-
ξάγονται σε τριτοκοσμικές συνθήκες και αναγκάζετε  
τους δήμους να υπογράφουν συμβάσεις με ιδιωτικές 
εταιρείες, οδηγώντας επομένως και τις δομές και τους 
δήμους στα χέρια των ιδιωτών».

Αυτό το σύστημα υγείας θέλετε να κτίσετε, αυτήν την 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θέλετε να κτίσετε κατ’ 
εικόνα και ομοίωση των ιδεών σας, της αποθέωσης της 
αγοράς και των ιδιωτικών συμφερόντων. Καταψηφί-
ζουμε και με τα δύο μας χέρια», κατέληξε ο Ν. Συρμα-
λένιος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 
ΦΛΕΒΑΡΗ: 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών-Οικολογία, Συμμετοχή, 
Αλληλεγγύη, καλεί όλους τους Κατοίκους της Πάρου 
και της Αντιπάρου, Έλληνες και Αλλοδαπούς, καθώς και 
τους Μαθητές και τις Μαθήτριες των Λυκείων να πά-
ρουν μέρος στο Δημοψήφισμα για την Υγεία.

- Συμμετέχουμε στο Δημοψήφισμα γιατί Συνεχίζουμε 
τον Αγώνα για Δωρεάν Δημόσια Υγεία για Όλους, χωρίς 
όρους και προυποθέσεις

- Συμμετέχουμε στο Δημοψήφισμα γιατί Καταδικά-
ζουμε τις Πολιτικές που Διαλύουν τις Δομές Δημόσιας 
Υγείας στα Νησιά μας.

- Συμμετέχουμε στο Δημοψήφισμα γιατί μόνο με την 
Κινητοποίηση, την Απεργία, την Αποχή, το Νέκρωμα 
κάθε Δραστηριότητας Μπορούμε να Διεκδικήσουμε τα 
Δίκια μας.

 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ: ΝΑΙ
- Με τη συμμετοχή και τη ψήφο μας ας δείξουμε σ’ 

αυτούς που μας Κυβερνούν ότι δεν θα τους επιτρέψου-
με να διαλύσουν το Κέντρο Υγείας της Πάρου.

 - Ας τους δείξουμε ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο τις Πο-
λιτικές τους που οδηγούν στη Διάλυση της Πρωτοβάθ-
μιας Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας και το Ξεπούλημα της 
στα Ιδιωτικά Συμφέροντα.

- Για μας η Στελέχωση του Κέντρου Υγείας και του Το-
πικού ΕΚΑΒ με την Κάλυψη των Οργανικών Θέσεων με 
ΜΌΝΙΜΟΥΣ Γιατρούς και Προσωπικό είναι Μονόδρομος 
και δεν θα κάνουμε ούτε ένα Βήμα πίσω. 

- Για μας δεν Υπάρχει άλλος Δρόμος εκτός από αυ-
τόν του Μαζικού Διεκδικητικού Αγώνα. Είναι πια Και-
ρός να Πάρουμε την Υπόθεση στα Χέρια μας και χωρίς 
Πισωγυρίσματα να Διεκδικήσουμε τα Αυτονόητα. Δεν 
Υπάρχει άλλη Λύση. Στοχευμένος Αγώνας για να Δια-
σώσουμε ότι Μπορεί να Σωθεί. Αν Ολιγορήσουμε και 
το Δημοψήφισμα δεν έχει Μαζική Συμμετοχή, τότε θα 
Είμαστε Άξιοι της Μοίρας μας και της Τύχης μας. Τότε οι 
Ανάλγητοι που μας  Κυβερνούν θα έχουν τα Χέρια τους 
Ελεύθερα για να Περάσουν Ανενόχλητοι τα Καταστρο-
φικά και Αντιλαΐκά τους Σχέδια.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ
ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ

Κ.Ε.Π.-Ο.Σ.Α.
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Ολοκληρώστε
την ανοιξιάτικη

προετοιµασία της
επιχείρησής σας

Αξιοποιήστε τα διαφηµιστικά
προγράµµατα της                

από 40€!

Να μη λείψει
κανείς!

Την ώρα που η συγκυβέρνηση  στον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό του 2014 προβλέπει 
μείωση της χρηματοδότησης των δημόσιων 
νοσοκομείων κατά 32%, του ΕΟΠΥΥ κατά 
30% και της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 
15%,

Την ώρα που το κόστος για το λαό γίνε-
ται όλο και πιο δυσβάστακτο, η αύξηση της 
συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπά-
νες για φαρμακευτική περίθαλψη από το 9% 
έφτασε στο 27% την τελευταία τριετία και 
μόνοι ωφελημένοι είναι οι φαρμακοβιομή-
χανοι,

Την ώρα που τα αντιλαϊκά μέτρα της συ-
γκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται 
και περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο 
που συζητιέται  αυτές τις μέρες στη Βουλή 
και οδηγούν, σε επιπλέον περιορισμό των 
όποιων δωρεάν παροχών υπάρχουν σήμε-
ρα,

Την ώρα που αυτοί τις αποφάσεις τους τις 
έχουν πάρει και τις έχουν ανακοινώσει,

Έφθασε η ώρα και ο Παριανός λαός να 
πάρει τις δικές του αποφάσεις.

Έφθασε η ώρα του δικού μας δημοψη-
φίσματος που στις κάλπες του θα  πρέπει 
να διατρανώσουμε τη θέλησή μας με ένα 
μεγάλο:

ΝΑΙ, στη συνέχιση του αγώνα για Δημό-
σια Δωρεάν Υγεία για όλους χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις.

ΝΑΙ, στην καταδίκη της πολιτικής που 

οδηγεί σε αφα-
νισμό τις υπο-
δομές της Δη-
μόσιας Δωρεάν 
Υγείας στα νησιά 
μας.

ΝΑΙ, στις 26 
Φεβρουαρίου 
στα νησιά μας 
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ. 
ΑΠΕΧΟΥΜΕ. 
ΝΕΚΡΩΝΟΥ-
ΜΕ κάθε δραστηριότητα.

ΝΑΙ, Δηλώνουμε με την ψήφο μας, ότι 
δεν Υποχωρούμε, ότι δεν Συμβιβαζόμα-
στε!

ΝΑΙ, στις 16 Φεβρουαρίου πρέπει να μιλή-
σουμε με την ψήφο μας.

 Δεν αρκεί η αγανάκτηση, η οργή και ο 
θυμός. Πρέπει να σημάνει συναγερμός.

Η συμμετοχή όλων μας στο δημοψήφι-
σμα είναι πράξη ευθύνης, πράξη αντίστα-
σης και αντίδρασης σε αυτούς που με την 
πολιτική τους μας οδηγούν στην φτώχεια, 
την απόγνωση και την εξαθλίωση.

Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους εαυ-
τούς μας και τα δικαιώματά μας, απέναντι 
στις μελλοντικές γενιές  να δώσουμε στις 
κάλπες του δημοψηφίσματος, όλοι το 
παρόν.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟ-

ΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Πολίτες της Πάρου
Η προστασία της υγείας των παιδιών μας, η προστασία της δικής μας υγείας 

και των συγγενικών μας προσώπων βρίσκεται σε κίνδυνο.
Το Κέντρο Υγείας της Πάρου συρρικνώνεται από την έλλειψη μόνιμων για-

τρών και κινδυνεύει με κατάρρευση αν δεν αντιδράσουμε.
Βασικές ειδικότητες γιατρών, όπως του παιδιάτρου, του καρδιολόγου, του 

γυναικολόγου και άλλες απουσιάζουν από το Κέντρο Υγείας.
Η σύμβαση του ορθοπεδικού λήγει το Μάρτιο και η θέση θα παραμείνει 

κενή.
Το ΕΚΑΒ δεν έχει προσωπικό και δεν μας καλύπτει όλο το 24ωρο.
Το συντονιστικό για την υγεία μας καλεί να πάρουμε μέρος στο δημοψήφι-

σμα την προσεχή Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και με τη συμμετοχή μας να δώ-
σουμε την απάντηση που πρέπει σ’ αυτούς που αδιαφορούν, σ’ αυτούς που 
αρνούνται να δώσουν μόνιμες λύσεις στα προβλήματα του Κέντρου Υγείας.

Πολίτες της Πάρου
Οι περισσότεροί μας αντιμετωπίζουμε πολλά και ποικίλα  προβλήματα, 

αφού οι διεθνείς τοκογλύφοι οδήγησαν τις οικογένειές μας σε οικονομικό 
αδιέξοδο.

Μας πήραν και μας παίρνουν καθημερινά χρήματα από τους μισθούς μας 
και  τις συντάξεις μας, επέβαλαν βαριά φορολογία, οδήγησαν χιλιάδες επιχει-
ρήσεις σε χρεωκοπία και το χειρότερο κατέστρεψαν το μέλλον των νέων μας 
που αναζητούν καλύτερη τύχη στη μετανάστευση.

Θα τους αφήσουμε να μας στερήσουν και το δικαίωμα στην δημόσια δω-
ρεάν υγεία;

Όποιος από μας, αδιαφορήσει και δεν πάρει μέρος στο δημοψήφισμα άθελά 
του, βοηθάει αυτούς που μας καταστρέφουν.

Τα προβλήματα υγείας δεν κάνουν διάκριση στην ηλικία, στο φύλο και στο 
χρόνο που θα εκδηλωθούν. Κι όταν θα χρειαστούμε οποιαδήποτε ώρα του 
24ώρου το Κέντρο Υγείας για να περιθάλψει εμάς ή συγγενικά μας πρόσωπα 
πρέπει να υπάρχουν γιατροί, γιατί χωρίς γιατρούς η ζωή όλων μας βρίσκεται 
σε κίνδυνο.

Χρήστος Βλαχογιάννης
Δήμαρχος Πάρου



Η Πάρος ταξιδεύει
σε όλο τον κόσµο µέσα από το

www.paros-vacations.com.

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

Εσύ είσαι µέσα;
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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     

µε θέα το  όµορφο  λιµανάκι  της Αλυκής,
ανανεώσαµε το  χώρο  µας.
Ανανεώσαµε τις γεύσεις µας,
κάθε µέρα ανοιχτά από  το  µεσηµέρι,
µε µεζεδοποικιλίες για ούζο ή κρασί
φρέσκο  ψάρι, θαλασσινά ή κρέας.

¦°Ä°¤¹° °¤Ëº¸ª, Æ¸¤: 22840 91935

Η πίτα της «Αρηίς»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ 

«ΑΡΗΙΣ»
Πρόσκληση 
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Θα είναι χαρά μας να παρευρεθείτε 

στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πί-
τας του Συλλόγου μας, την Κυριακή 
16 Φεβρουαρίου το απόγευμα 7:00 
στην Καφετέρια IVI στην παραλία της 
Παροικιάς.

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά με Υγεία, ευτυχία, δημι-
ουργία και προοπτική για ένα καλύτερο αύριο για εμάς 
και τα παιδιά μας!

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σχολικοί αγώνες
Την Τετάρτη 5 Φε-

βρουαρίου, πραγ-
ματοποιήθηκαν οι 
σχολικοί αγώνες 
καλαθοσφαίρισης 
3Χ3 των Δημοτικών 
σχολείων Πάρου 
και Αντιπάρου, στις 
αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του 1ου 
Δημοτικού και ΓΕΛ 
Παροικίας. 

Η συμμετοχή των παιδιών ήταν μεγάλη, αφού για 
άλλη μια χρονιά έλαβαν μέρος πάνω από 200 μαθητές 
και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης. Η χαρά για το παιχνί-
δι κυριάρχησε καθώς, όλα τα παιδιά έπαιξαν πολλούς 
αγώνες χωρίς τη σκοπιμότητα του αποτελέσματος.  

Ευχαριστήριο
αιμοδοτών

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου-
Αντιπάρου, ευχαριστεί θερμά τον Εμποροεπαγγελμα-
τικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, για τη βράβευση των 
τοπικών οργανώσεων που προάγουν τον εθελοντισμό.

Ο εθελοντισμός συνδέεται με την αλληλεγγύη και την 
ανιδιοτελή προσφορά. Είναι στάση ζωής, δρα εποικο-
δομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, προάγει την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιω-
δών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική 
αλληλεγγύη και συμμετοχή.

Τέτοιου είδους εκδηλώσεις αναδεικνύουν τον εθελο-
ντισμό και αποδεικνύουν ότι εμείς οι κάτοικοι της Πά-
ρου-Αντιπάρου είμαστε ευαισθητοποιημένοι, δρούμε 
εθελοντικά στην κοινότητα θέλοντας να δημιουργήσου-
με ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας.

Ιδιαίτερα ο σύλλογός μας εκφράζει τις ειλικρινείς και 
θερμές ευχαριστίες και την άπειρη ευγνωμοσύνη του  
στους εθελοντές αιμοδότες μας που κάθε χρόνο γίνο-
νται περισσότεροι, προσφέροντας ζωή, χαρά και ελπί-
δα σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη.

Νέο ΔΣ στον Π.Σ. 
«Ατλαντίς»

Την Κυριακή 2 Φε-
βρουαρίου, πραγματο-
ποιήθηκαν οι εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου 
Δ.Σ. και της εξελεγκτικής 
επιτροπής του πολιτιστι-
κού συλλόγου Άσπρου 
Χωριού, «Ατλαντίς». 

Στην αρχή της συνέ-
λευσης ο πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Νίκος 
Τριαντάφυλλος, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες, στις 
επιτυχημένες εκδηλώσεις και εκδρομές, καθώς και στα 
έργα εξωραϊσμού που πραγματοποίησε ο σύλλογος 
κατά την διάρκεια της τριετούς θητείας του, τονίζοντας 
ιδιαίτερα ότι η επιτυχία τους οφείλεται στην ομοφωνία 
των μελών του, αλλά και στην συνεργασία και συμμετο-
χή όλων των κατοίκων, των μελών και των φίλων που 
έχουν αγκαλιάσει τον σύλλογο.  

Ακολούθησε η αναφορά στον οικονομικό απολογισμό 
για την τριετία που πέρασε, η έγκρισή του και η ανάγνω-
ση του πρακτικού ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη των νέων μελών του διοικητικού συμβου-
λίου και της εξελεγκτικής επιτροπής. 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. μετά από την συγκρότησή 
του σε σώμα έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριαντάφυλλος Νικόλαος του Κων/νου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριανταφύλλου Φλώρα του Κων/

νου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κεντρωτής Κυριάκος του Ιωάννη
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στόκας Νικόλαος του 

Κων/νου 
ΤΑΜΙΑΣ: Βιτζηλαίου Ελευθερία του Γεωργίου 
ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ: Βιτζηλαίου Μαργαρίτα του Γεωρ-

γίου
ΜΕΛΟΣ: Χριστόφορος Αθανάσιος του Παναγιώτη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βιτζηλαίου Πηγή του 

Γεωργίου, Τριαντάφυλλος Βασίλειος του Ιωάννη, Πα-
ντελαίος Γεώργιος του Δημητρίου και Βιτζηλαίου Νικο-
λέτα του Μάρκου.

Τέλος, στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν: Ρούσ-
σου Άννα του Εμμανουήλ, Βιτζηλαίου Άννα του Νικολά-
ου και Κρητικού Ευτυχία του Σταύρου, με αναπληρω-
ματικό μέλος τον Γεμελιάρη Ηρακλή του Ιωάννη.

Ανοιξιάτικη εκδρομή
Την ανοιξιάτικη εκδρομή του θα πραγματοποιήσει ο 

Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, το τρίτο δεκαήμε-
ρο του Μαρτίου. Προορισμός το παραμυθένιο Μαρόκο.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-
χής στα τηλέφωνα: 22840 51402 και 6945 533328 (κ. 
Ελευθερία Μπαρμπαρίγου).

Γλέντι στην 
«Κουρσέβα»

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης 
και Ανταλλακτικής Οικο-
νομίας Πάρου-Αντιπάρου, 
«Κουρσέβα», σας προσκα-
λεί σε συλλογικό γλέντι το 
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 
από τις 5 μμ. στο χώρο 
του Ανταλλακτικού Παντοπωλείου της Κουρσέβας στο 
Εμπορικό Κέντρο Νάουσας. Φαγητό, κρασί και μουσικά 
όργανα ευπρόσδεκτα!

Κρητικοί 
χοροί

Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου, 
Αρηίς, ανακοινώνει την έναρξη 
ΚΡΗΤΙΚΩΝ και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ.

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται 
από την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2 και τη 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/2, στην αίθουσα του συλλόγου, που βρί-
σκεται στην πλατεία Αλυγαριάς, πίσω από το Αστυνομι-
κό τμήμα Πάρου.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥ-
ΑΡΙΟΥ 2014, σε ώρες που θα προκύψουν μετά τις εγ-
γραφές.

Πληροφορίες στο 6973 296988 κ. ΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ.

Μασκέ πάρτι
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχί-

λοχος», διοργανώνει μασκέ πάρτι, 
το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, στις 
11 το βράδυ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
συλλόγου «Βάλτε ό,τι θέλετε και 
ελάτε να διασκεδάσουμε... μάλ-
λον να ξεφαντώσουμε σε 80’s και 
90’s και όχι μόνο ρυθμούς. Ο Γιάν-
νης Λατσός θα φροντίσει για αυτό! 
Ελάτε να κάνουμε τον «Αρχίλοχο», 
Αμέρικαν μπάρ (για μία νύχτα!). Είσοδος ελεύθερη».
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Την περασμένη Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, συνεδρίασε η δημοτική κίνηση «Ενιαία Κί-
νηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον», με στόχο την προετοιμασία της εκδήλωσης 
που ήταν να πραγματοποιηθεί για τις 9 Φεβρουαρίου και η οποία θα αναδείκνυε τον 
επικεφαλής του συνδυασμού.

Η συνεδρίαση σύμφωνα με τις πληροφορίες της Φ.τΠ. τελείωσε κανονικότατα και 
αποφασίστηκε να εκδοθεί δελτίο τύπου, το οποίο θα αναφερόταν στους λόγους ανα-
βολής της συγκέντρωσης στις 9/2.

Η ανακοίνωση που στάλθηκε στη συνέχεια ήταν η εξής:
«Η ανοιχτή συγκέντρωση του συνδυασμού μας, «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για 

το Μέλλον», που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 στις 
11 π.μ. στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», αναβάλλεται.

Ο λόγος της αναβολής είναι η καλύτερη προετοιμασία για την αρτιότερη παρουσία 
απόψεων, προτάσεων και ιδεών, για το μέλλον της Πάρου.

Με υπευθυνότητα και αισιοδοξία χτίζουμε την Πάρο του αύριο!».

Τα ψεύδη
Την επόμενη μέρα blog στο διαδίκτυο, που κατά καιρούς δημοσιεύει ανυπόστατες 

ειδήσεις με στόχο το πολιτικό «ροκάνισμα» του συνδυασμού της πλειοψηφίας Δήμου 

Πάρου, έκανε ένα νέο δημοσίευμα που προκάλεσε εντάσεις.
Αν και συνήθως τα δημοσιεύματα του συγκεκριμένου blog –που έχει δεν έχει 150 

αναγνώστες- αντιμετωπίζονται με χαμόγελα, αυτή τη φορά φαίνεται πως χτύπησε 
«κόκκινο», διότι ούτε λίγο ούτε πολύ, έγραφε ότι ο κ. Βλαχογιάννης «εξέφρασε την 
άποψη πως για το καλό της παράταξης θα ήθελε να είναι υποψήφιος δήμαρχος στις 
εκλογές του Μαΐου. Μπροστά στην έμμονή του κ. Βλαχογιάννη -την οποία είχαμε σε 
προηγούμενο άρθρο μας- και στο αδιέξοδο που διαγραφόταν, αποφασίστηκε να μην 
γίνει η συνάντηση της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου στον Αρχίλοχο, όπως είχε ανακοινω-
θεί, για την εκλογή του υποψηφίου Δημάρχου μεταξύ δυο ή και παραπάνω υποψη-
φίων».

Τελικά, σχεδόν «μαγικά»… την επόμενη μέρα το «σοβαρό» blog προχώρησε σε μία 
ακόμα… μισή διάψευση. Έτσι, έκανε «διευκρινήσεις» με πολύ πονηρό τρόπο, χρησι-
μοποιώντας τις ίδιες φωτογραφίες και πάνω-πάνω στο δημοσίευμα έβαλε το αρχικό 
ψευδή κείμενο που είχε κάνει, δίνοντας την εντύπωση στον αναγνώστη πως είναι το 
ίδιο. Στο τέλος του δημοσιεύματος αρκέστηκε να γράψει: «Ο Δήμαρχος Πάρου Χρή-
στος Βλαχογιάννης στην τελευταία συνάντηση δεν δήλωσε ότι θα ήθελε να είναι υπο-
ψήφιος Δήμαρχος για το καλό της παράταξης και φυσικά δεν υπήρχε καμία εμμονή 
του». Αυτά, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του συγκεκριμένου blog.

«ΕΝΟΤΗΤΑ»
Και τρικλοποδιές…
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Η επίσημη αντίδραση

Στις 10 Φεβρουαρίου, με αφορμή όλα 
τα παραπάνω ο συνδυασμός της πλειοψη-
φίας δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα 
και προς πλήρη αποκατάσταση της αλή-
θειας, σε ότι έχει σχέση με τη μη πραγ-
ματοποιηθείσα συνάντηση - συγκέντρωση 
της παράταξής μας, στις 9 Φεβρουαρίου 
2014, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Η συνάντηση των εκλεγμένων μελών 
της παράταξή μας, την Πέμπτη 6 Φεβρουα-
ρίου, πραγματοποιήθηκε κατόπιν επιθυμί-
ας του κ. Κωβαίου.

2. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, ο κ. 
Κωβαίος πρότεινε να ακυρωθεί η προ-
γραμματισμένη για τις 9 Φεβρουαρίου 
2014, ανοιχτή συγκέντρωση του συνδυα-
σμού μας, την οποία μάλιστα πάλι εκείνος 
είχε προτείνει κατά την πρώτη συγκέντρω-
ση του συνδυασμού μας στις 22 Ιανουαρί-
ου.

3. Ο επικεφαλής της παράταξής μας, κ. 
Βλαχογιάννης, ουδέποτε άλλαξε γνώμη. 
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα δεν δήλωσε 
ποτέ ότι θα είναι υποψήφιος στις δημοτι-
κές εκλογές του Μαΐου. Αυτό αν συμβεί, θα 
συμβεί την κατάλληλη στιγμή, με την σύμ-
φωνη γνώμη των μελών της παράταξης και 
εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες προϋπο-
θέσεις που θα μπορούν να διασφαλίσουν 
και να εγγυηθούν το καλύτερο για το μέλλον του νησιού μας.

4. Τέλος δηλώνουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι η «Ενότητα για το Μέλλον» στην αρχή 
και η «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον» στη συνέχεια, ήταν, είναι και θα 
είναι παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ και ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ από πολιτικά κόμματα.

Είναι λοιπόν προφανές και αυτονόητο ότι όποιος επιχειρήσει να οδηγήσει τη παρά-
ταξή μας υπό την καθοδήγηση κάποιου κόμματος, θα απομονωθεί.

ΥΓ: Αυτή και μόνο αυτή είναι η αλήθεια, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί από 
όλους τους παρευρισκομένους στην εν λόγω συνάντηση».

Η παραίτηση

Τελικά, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, ο κ. Μ. Κωβαίος, παρέδωσε στον κ. Βλαχογιάν-
νη, την παρακάτω επιστολή:

«Κύριε Δήμαρχε,
Το προηγούμενο διάστημα δήλωσα την πρόθεσή να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος στις 

εκλογές του Μαΐου, ως επικεφαλής του συνδυασμού μας.
Όπως είχα πει, η πρόθεση αυτή συνοδεύεται με προγραμματικές δεσμεύσεις, δε-

σμεύσεις που έχουν να κάνουν με την διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών της Πά-
ρου, αλλά και την ανανέωση σε όλα τα επίπεδα χωρίς προκαταλήψεις και σκοπιμότη-
τες. Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις διαπίστωσα ότι σε ένα τμήμα του συνδυασμού 
η υποψηφιότητά μου συναντά αντιδράσεις. Η ατυχής ανακοίνωση του συνδυασμού 
επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση.

Επειδή δεν θα ήθελα να επιβάλω σε κανέναν την υποψηφιότητά μου ούτε να ηγηθώ 
μιας τραυματισμένης παράταξης θα ήθελα να διευκολύνω τις εξελίξεις παραιτούμαι 
από τον συνδυασμό και τη θέση του αντιδημάρχου. Η παραίτησή μου αυτή δεν αφορά 
την μέχρι τώρα συνεργασία μας την οποία και τιμώ. Αφορά την από τούδε διαδρομή 
προς τις πιο κρίσιμες δημοτικές εκλογές για το νησί μας μετά την μεταπολίτευση.

Μια διαδρομή που πρέπει να εγγυηθεί ότι θα απελευθερωθούν νέες δυνάμεις, νέες 
ιδέες, νέες προτάσεις, μια διαδρομή που θα εγγυηθεί τον απογαλακτισμό της δημοτι-
κής μας ζωής από τα κόμματα και τους παρασκηνιακούς μηχανισμούς.

Ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκει στους δημότες μας!
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ».

Και τώρα τι;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ο κ. Κω-
βαίος, έχει χαράξει εδώ και καιρό το δικό του 
δρόμο σχετικά με την επιθυμία του να τεθεί 
επικεφαλής συνδυασμού. Άλλωστε, πολλές 
μέρες πριν σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
είχε κάνει επαγγελματική διαφήμιση μέσω 
μίας συνέντευξης σε site της Αθήνας (!!!), όπου 
και εξέθετε το ακομμάτιστο της προσπάθειάς 
του. Όμως, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, 
ο κ. Κωβαίος, κινείται αποκλειστικά και μόνο 
στο χώρο της ΝΔ και βοηθείται από στελέχη 
της τοπικής οργάνωσης του κυβερνώντος 
κόμματος και όχι μόνο.

Ακόμα, σύμφωνα με όλους όσοι μετείχαν 
στις δύο συγκεντρώσεις των δημοτικών και 
τοπικών συμβούλων της πλειοψηφίας, ο κ. 
Κωβαίος, δεν είχε βρει ούτε ένα συμπαραστάτη 
στην προσπάθειά του για να τεθεί επικεφαλής, 
στην παράτακη που έως χθες εκθείαζε για τα 
επιτεύγματά της, όπως και τον ίδιο το δήμαρ-
χο, κ. Χρ. Βλαχογιάννη. Όπως λένε άτομα που 
συμμετείχαν στις δύο συγκεντρώσεις «ακόμα 
και ένας να υπήρχε που συμφωνούσε να τεθεί 
επικεφαλής ο Κωβαίος, αυτός δεν μίλησε…».

Τέλος, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια σε πολ-
λά άτομα της πλειοψηφίας για την αντίδραση 
Μ. Κωβαίου, αφού όπως υποστηρίζουν «ο 
Μάρκος δεν σεβάστηκε τον πολιτικό του ευερ-
γέτη».

Η αποδοχή παραίτησης

Το μεσημέρι της 12/2/2014 από το δήμαρχο Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννη δημοσιο-
ποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Αγαπητέ φίλε Μάρκο,
έλαβα χτες την προαναγγελθείσα επιστολή παραίτησής σου τόσο από τη θέση  του 

Αντιδημάρχου όσο και από μέλος του συνδυασμού μας.
Είναι μία απόφαση την οποία σέβομαι απόλυτα και θέλω ειλικρινά να σ’ ευχαριστή-

σω για τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα τρία περίπου χρόνια καθ’ ότι δεν υπήρξε 
μεταξύ μας η παραμικρή διαφωνία.

Οι δρόμοι μας προφανώς χωρίζουν καθώς καθένας από μας έχει το δικαίωμα να 
επιλέξει την πορεία και τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί όσον αφορά τα κοινά του 
νησιού μας, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να αναλαμβάνει και την ευθύνη των επιλογών 
του καθώς κρίνεται από αυτές.

Όντας μέλος στην αρχή και επικεφαλής αργότερα μίας Δημοτικής Παράταξης η οποία 
με την ψήφο των πολιτών της Πάρου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τοπικό γίγνεσθαι 
για μία δεκαετία και πλέον, είχα και έχω ως βασική μου και αδιαπραγμάτευτη αρχή να 
σέβομαι και να ακούω την αρχή της πλειοψηφίας που αποτελεί και το θεμέλιο λίθο της 
δημοκρατίας.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, πιστεύω ότι ο μόνος δρόμος για να πο-
ρευτούμε με αξιώσεις στο μέλλον για να αντιμετωπίσουμε επαρκώς τις ανάγκες και τα 
προβλήματα του τόπου μας είναι ο δρόμος των συνεργασιών.

Τώρα είναι εποχή που απαιτεί από όλους μας προσθέσεις και πολλαπλασιασμούς και 
όχι αφαιρέσεις και διαιρέσεις.

Επιβάλλεται να λειτουργούμε όσο γίνεται πιο ομαδικά και όχι ατομικά.
Πρέπει τα θέλω μας να μην μπαίνουν ποτέ πάνω από το κοινό συμφέρον.
Σε ότι με αφορά, τα κόμματα και οι παρασκηνιακοί μηχανισμοί έχουν μπει στο περι-

θώριο από το 1990 που πρωτοξεκίνησα με τον Ενιαίο Συνδυασμό Μάρπησσας. Αυτό 
τον δρόμο ακολούθησα μέχρι σήμερα κάτι που διαπίστωσες κι εσύ στο διάστημα της 
συνεργασίας μας.

Φίλε Μάρκο,
πίστευα ότι η Πάρος μας ενώνει, διαπίστωσα ότι αυτό δεν συμβαίνει. Αποδέχομαι 

την παραίτησή σου, εύχομαι τα καλύτερα για το νησί μας.
Ο Δήμαρχος Πάρου

Χρήστος  Βλαχογιάννης». 
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Έκθεση φωτογρα-
φίας στην Ιταλία

Το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη μετα-
ξύ της Ακαδημίας Καλών Τεχνών «Pietro Vannucci» 
και της Ελλάδας (Επίτιμο Προξενικό Γραφείο της Ιταλί-
ας στην Πάρο, την Αντίπαρο, την Αμοργό, την Κίμωλο, 
Μήλο, Νάξο, Σίφνο, Σέριφο και μικρές Κυκλάδες, με 
επίτιμο προξενικό πράκτορα τον αρχιτέκτονα, κ. Βαζαίο 
Πετρόπουλο), μπήκε σε εφαρμογή.

Έτσι, τα σημαντικότερα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης και οι πιο σημαντικές πολιτιστικές οργανώ-
σεις της Περούτζιας, συναντιούνται για ένα σημαντικό 
καλλιτεχνικό και πολιτιστικό γεγονός. Το πρώτο βήμα 
αυτής της συνεργασίας είναι η φωτογραφική έκθεση με 
τίτλο: «Η Ελλάδα και η Μεγάλη Ελλάδα», η όποια εγκαι-
νιάστηκε στην έδρα της Σχολής Καλών Τεχνών, στην 
πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Διευθυντής της 
Σχολής Καλών Τεχνών, Πάολο Μπελαάρτη, ο εκπρό-
σωπος του επίτιμου προξενικού Ιταλικού γραφείου της 
Ιταλίας με έδρα στην Πάρο, πολ. μηχανικός, κ. Ιάκωβος 
Σκιαδάς, η Τερέζα Βιτσάνη, πρόεδρος του Ελληνικού 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ούμπρια Ελλάδας, καθώς και 
πολλοί άλλοι εκπρόσωποι φορέων των δύο κρατών. 
Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
παραδοσιακά προϊόντα από την Πάρο, την Αντίπαρο και 
τη Σικελία, με την φροντίδα της Σχολής Ξενοδοχοϋπάλ-
ληλων της Ασίζης.

Η έκθεση παρέμεινε στην Περούτζια, έως τις 14 Φε-
βρουαρίου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στον Τάρα-
ντο από 7 έως 14 Μαρτίου, στο Μπρίντιζι από 21 έως 
28 Μαρτίου, στο Μπάρι από 4 έως 11 Απριλίου, στην 
Στρόνγκολη από 18 έως 25 Απριλίου, στη Μεσσήνα από 
2 έως 9 Μαΐου, στη Συρακούσα από 16 έως 23 Μαΐου, 
Αντίπαρο και Πάρο, από 20 έως 30 Αυγούστου και τέ-
λος από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου, στο Ιταλικό Ινστιτούτο 
στην Αθήνα.

Απόκριες!
Τα αποκριάτικα έθιμα μας φέρνουν πιο κοντά. Χρό-

νια μετά τις εκδηλώσεις αδελφοποίησης ανάμεσα στις 
δύο «Νάουσες», που 
ξεκίνησε το Μουσικο-
χορευτικό Συγκρότη-
μα Νάουσας, η φετινή 
αποκριά ενώνει πάλι 
τις δύο περιοχές, την 
Κυριακή 16 Φεβρου-
αρίου, στις μία το με-
σημέρι, στο κέντρο 
«Μινώα».

Έτσι, μικροί και με-
γάλοι χορευτές, χορω-
δοί και ηθοποιοί έχουν 
ετοιμάσει ένα μονα-
δικό θέαμα γεμάτο 
δρώμενα, «ζωντανή» 
μουσική, πολύ χορό 

και τραγούδι.
Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα του Συγκροτήμα-

τος από τη Νάουσα, τον Κώστο και τα Μάρμαρα, η Χο-
ρωδία και η Θεατρική Ομάδα με αποκριάτικα τραγούδια, 
ενώ η «ζωντανή» μουσική από τους Παριανούς μουσι-
κούς θα διασκεδάσει όλους όσοι βρεθούν στην εκδή-

λωση. Θα παρουσια-
στούν ακόμη σατιρικά 
στιγμιότυπα με θέματα 
της επικαιρότητας. 

Ξεχωριστή στιγμή 
αποτελεί το αφιέρωμα 
στη Νάουσα Ημαθί-
ας και τα έθιμά της με 
την αναπαράσταση του 
πανάρχαιου αποκρι-
άτικου εθίμου «Γενί-
τσαροι και Μπούλες» 
καθώς και την παρου-
σίαση φορεσιών και 
χορών της Μακεδονί-
ας.

Νεκρή φώκια
στα Τσουκαλιά

Μία νεκρή φώκια βρέθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, στην 
παραλία των Τσουκαλιών. Η κ. Μαριάννα Ψαραδέλλη, 
που είναι υπεύθυνη Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής 
Πληροφοριών της MΟm, είπε τα παρακάτω για τη φώ-
κια που βρέθηκε νεκρή στα Τσουκαλιά:

«Η ερευνητική ομάδα της MOm, έχει έρθει ήδη σε 
επαφή τόσο με τις Λιμενικές Αρχές της Πάρου όσο και με 
συνεργαζόμενους κτηνιάτρους, μέλη του Δικτύου Διά-
σωσης και Συλλογής Πληροφοριών της MOm. Δείγματα 
ιστών θα ληφθούν από το ζώο και εφόσον το επιτρέπει 
η κατάστασή τους θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε τα 
όποια συμπεράσματα, σχετικά με την αιτία θανάτου του».

Σημειώνουμε πάντως, πως λόγω του ότι υπήρξαν 
πολλά παρόμοια περιστατικά τις τελευταίες μέρες με 
φώκιες (Ρόδος, Πάρος, Σπέτσες, Ν. Μάκρη), η υπεύθυ-
νη διάσωσης δεν ήταν σε θέση να έρθει άμεσα στο νησί 
μας.

Σε νεώτερο σχετικό δελτίο τύπου ενημέρωσαν: «Ενη-
μερωθήκαμε για το ζώο αυτό από το Λιμεναρχείο Πά-
ρου, ενώ η κα Μαρία Περαντινού, κάτοικος του νησιού 
και μέλος του Δικτύου Διάσωσης & Συλλογής Πληροφο-
ριών της MOm μας έστειλε τις σχετικές φωτογραφίες. 
Σήμερα (11/2), λάβαμε γενετικό υλικό από το ζώο που 
θα αξιοποιηθεί στην επιστημονική έρευνα για το είδος. 
Τα αίτια θανάτου του ζώου αυτού δεν μπορούν να διευ-
κρινιστούν στην παρούσα φάση λόγω της προχωρημέ-
νης αποσύνθεσης, αλλά θα σας ενημερώσουμε αν προ-
κύψουν συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, για 
ακόμη μία φορά, τα μέλη του Δικτύου σε όλη την Ελλάδα 
και όλους εσάς για το ενδιαφέρον σας».

Δράσεις
της τουριστικής 
επιτροπής

Αρκετές δράσεις έχει αυτό το χρονικό διάστημα η 
τουριστική επιτροπή Δήμου Πάρου. Οι δράσεις είναι οι 
εξής:

ΙΜΤΜ στο Ισραήλ, με εκπρόσωπο το μέλος της Του-
ριστικής επιτροπής, κ. Στέλλα Φυρογένη και αρκετούς 
επαγγελματίες του νησιού. Φέτος πιο δυναμικά, με δύο 
περίπτερα. Στο περίπτερο, το οποίο μίσθωσαν ξενοδό-
χοι του νησιού, θα βρίσκονται επαγγελματίες του νησιού 
όπου θα δίνουν πληροφορίες, αλλά και θα προχωρούν 
σε συμφωνίες και στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου, όπου θα υπάρχει σταντ για την Πάρο.

BIT Μιλάνο 13-16/2/2014, με εκπροσώπους την 
πρόεδρο της Τουριστικής επιτροπής, κ.  Μαρία Χανιώτη 
και το μέλος κ.  Άννα Πολυκανδριώτη, αλλά και ξενοδό-
χους από το νησί που θα συνοδεύσουν την αποστολή. 
Παραδοσιακά προϊόντα θα παρουσιαστούν σε εκδήλω-
ση που έχει προγραμματιστεί. Τουριστικοί πράκτορες 
που παρακολούθησαν την παρουσίαση που πραγματο-
ποιήθηκε πριν δύο εβδομάδες στο Μιλάνο και όλοι οι 
δημοσιογράφοι που έχουν κατά καιρούς φιλοξενηθεί 
στο νησί έχουν προσκληθεί στο σταντ της Πάρου.  

GREEK PANORAMA 14-16/2/2014, στη Στοκχόλ-
μη, με εκπρόσωπο το μέλος της Τουριστικής επιτροπής 
και ξενοδόχο, κ. Ευθύμιο Κυδωνιέα. Η έκθεση πραγμα-
τοποιείται για πρώτη φορά και έχει ιδιαίτερη σημασία η 
παρουσία του νησιού μας σ’ αυτήν. 

Σημειώνουμε, πως για τις παραπάνω εκθέσεις υπάρ-
χουν προγραμματισμένα ραντεβού με επαγγελματίες.

Ακόμα, τις επόμενες ημέρες θα  δημιουργηθεί «η 
γωνιά της Πάρου» για δεύτερη χρονιά σε γνωστό πο-
λυχώρο-εστιατόριο στην Αράχωβα, 700 τμ, όπου θα 
υπάρχουν τα  παραδοσιακά προϊόντα του νησιού και θα 
διανέμεται πληροφοριακό υλικό. Στόχος είναι η προβο-
λή της Πάρου, μέσα από τον «ευχάριστο αιφνιδιασμό» 
των εκεί επισκεπτών οι οποίοι και θα συμμετέχουν σε 
διαγωνισμό με έπαθλο μια δωρεάν 3ήμερη διαμονή σε 
ξενοδοχείο του νησιού.

Επίσης, στο τέλος Φεβρουαρίου, με δεδομένη την 
προτίμηση των Γάλλων τουριστών για τους Κυκλαδί-
τικους προορισμούς και ειδικότερα την Πάρο, υπάρχει 
συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας, για την υλοποί-
ηση πρωτότυπης δράσης.

Πρόκειται για την διενέργεια ενός μεγάλου διαγω-
νισμού σε εκατοντάδες Γάλλους πωλητές ταξιδιών. Ο 
διαγωνισμός θα έχει ως έπαθλο ένα πλήρες πακέτο 
διακοπών στην Πάρο, προσφοράς των επαγγελματιών 
του νησιού και του Δήμου Πάρου. Νικητής του διαγω-
νισμού θα είναι ο πωλητής που θα πραγματοποιήσει 
τις μεγαλύτερες πωλήσεις για την Πάρο! Εκατοντάδες 
πωλητές ταξιδιών θα ενημερωθούν για το διαγωνισμό 
μέσω των κυκλωμάτων και των ηλεκτρονικών δικτύων 
που χρησιμοποιούν. Ακόμα, θα προηγηθεί ένα ηλεκτρο-
νικό σεμινάριο (e-learning) εκπαίδευσης πωλητών για 
τον προορισμό, ώστε να τον προωθούν με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. Μέσα από την δοκιμασμένη αυτή 
ενέργεια, θα παροτρυνθούν εκατοντάδες Γάλλοι πωλη-
τές ταξιδιών ώστε να προωθήσουν την Πάρο, μέσα από 
μία πρωτότυπη ενέργεια που κοστίζει ελάχιστα.

φωτο Μ.Περαντινού
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Κυρώσεις στη 
Ν.Ε.Λ.;

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά με τη 
μη εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων από τη 
Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (NELLINES), το τελευταίο 
χρονικό διάστημα, που έχουν επιφέρει αναστάτωση ιδι-
αίτερα στα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, απειλεί με ενερ-
γοποίηση προβλεπόμενων κυρώσεων την εταιρεία.

Σε σχετική ανακοίνωσή του στις 11/2 το υπουργείο 
επισημαίνει:

«Αναφορικά με τη μη εκτέλεση προγραμματισμένων 
δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας από τη 
Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (NELLINES), το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου επισημαίνει τα εξής:

Α) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου ολοκλήρωσαν με αμεσότητα τις διαδικασί-
ες καταβολής των μισθωμάτων στην εν λόγω εταιρεία, 
παραπέμποντας, μάλιστα, έγκαιρα τα σχετικά εντάλματα 
στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Β) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές Λαυρίου και Καβάλας, 
λειτουργώντας σύμφωνα με το νόμο, προβαίνουν σε 
όλες τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώ-
σεις, σε τέτοιες περιπτώσεις.

Γ) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου, τόσο η Διεύθυνση Θαλασσίων Μεταφορών 
όσο και η Υπηρεσία Θαλασσίων Μεταφορών της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν 
ήδη αποστείλει επιστολή στην πλοιοκτήτρια εταιρεία  με 
την οποία και την καλούν να συμμορφωθεί άμεσα με τις 
συμβατικές της υποχρεώσεις. Σε κάθε διαφορετική πε-
ρίπτωση θα προβούν σε όλες τις νόμιμες κυρώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις των  συμβάσεων.

Δ) Η απρόσκοπτη διασύνδεση μεταξύ των νησιών και 
η εδαφική συνοχή της χώρας αποτελεί για το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα 
που θα διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο».

Διά βίου μάθηση
Από την ΚΔΕΠΑΠ 

ανακοινώθηκε πως 
ξεκίνησαν εκπαιδευ-
τικά προγράμματα 
Γενικής Εκπαίδευ-
σης Ενηλίκων με εκ-
παιδευτικές δράσεις 
Εθνικής και Τοπικής 
Εμβέλειας, στο πλαί-
σιο λειτουργίας του 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πάρου. 

Το πρόγραμμα υλοποιούν ο Δήμος Πάρου και το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής 
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεο-
λαίας και Διά Βίου Μάθησης). 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για κάθε δη-
μότη, η σύνδεση ή η επανασύνδεση με την εκπαιδευ-
τική διαδικασία, την συμμετοχή του πολίτη στην «κοι-
νωνία της γνώσης και της πληροφορίας» καθώς και η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης των δημοτών 
στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική τους εξέ-
λιξης, αλλά και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθε-
ρου χρόνου τους. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τμήματα 
στην θεματική ενότητα: «Αγγλικά για τον Τουρισμό». 
Έχει προγραμματιστεί άμεσα να ξεκινήσουν τμήματα 
στις θεματικές ενότητες: «Ιταλικά για τον Τουρισμό» και 
«Ασφάλεια - Ποιότητα Τροφίμων».

Πέραν των ενοτήτων που θα ξεκινήσουν άμεσα, τα 
διαθέσιμα θεματικά πεδία είναι: 

- Οικονομία-Επιχειρηματικότητα
- Ποιότητα ζωής-Περιβάλλον
- Νέες Τεχνολογίες
- Γλώσσα και Επικοινωνία
- Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
- Πολιτισμός και Τέχνη
- Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις, οι 

όποιες είναι διαθέσιμες στο Δημαρχείο και στα Κ.Ε.Π. 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακο-
λουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας 
και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα 
τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυν-
θείτε στον υπεύθυνο εκπαίδευσης, ανάπτυξης και δια-
σφάλισης ποιότητας του ΚΔΒΜ Πάρου, Ιωάννη Κουτσο-
γιάννη στο τηλ. 2284360157 ή μέσω mail: kdvm941@
gmail.com

Πανελλαδικές
Από το Επαγγελμα-

τικό Λύκειο Πάρου 
(ΕΠΑ.Λ.) ανακοινώ-
θηκε ότι οι απόφοιτοι 
προηγουμένων ετών 
του ΕΠΑ.Λ., καθώς και 
οι παλαιοί απόφοιτοι 
Β’ Κύκλου Τ.Ε.Ε. που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετά-
σεις 2014 για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο τους 
ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑ.Λ. εφόσον 
διαμένουν εκτός Πάρου, για να υποβάλουν αίτηση-δή-
λωση, έως και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου. 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι απο-
κλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή 
καμία αίτηση – δήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν τις εργάσι-
μες μέρες και ώρες στο 22840-24124 (κ. Φλέσσας ή κα. 
Δαμίγου).

Αγροτικά
προγράμματα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλω-
ση με θέμα «Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις στον Αγρο-
τικό Τομέα και Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 
– FIREMED» την περασμένη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, 
στις αίθουσες του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο, 
Άνδρο, Νάξο, Πάρο, Θήρα, Μύκονο, Μήλο, Τήνο για την 
οποία δόθηκε και η δυνατότητα ζωντανής διαδικτυακής 
σύνδεσης.

Η ενημερωτική εκδήλωση διεξήχθη στο πλαίσιο της 
προσπάθειας που καταβάλλουν από τις αρχές του 2013 
το Επιμελητήριο Κυκλάδων και η Εταιρεία Ανάπτυξης και 
Προόδου Κυκλάδων (ΕΤ.Α.Π.), σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την αναθέρμανση του τομέα 
της Αγροτικής Οικονομίας και σε συνέχεια των προηγού-
μενων ενημερωτικών εκδηλώσεων και των εκπαιδευτι-
κών κύκλων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για νέες δυ-
νατότητες ανάπτυξης που παρέχονται μέσω χρηματοδο-
τικών ενισχύσεων για τον αγροτικό τομέα και το εγχείρη-
μα αυτό συμπληρώνει τις έως τώρα πρωτοβουλίες του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων για την στήριξη των ατόμων 
και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται (ή θέλουν να 
δραστηριοποιηθούν) στον πρωτογενή τομέα. Οι χρημα-
τοδοτικές ενισχύσεις που παρουσιάστηκαν αφορούσαν 
τα Μέτρα 112 και 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και πιο συγκεκριμένα:

- Το  Μέτρο 112 – «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» πα-
ρουσίασε ο κ. Παγώνης Παναγιώτης, Στέλεχος της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

- Το Μέτρο 123Α – «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών 
Προϊόντων» παρουσίασε ο κ. Μαραγκός Αντώνης, Υπεύ-
θυνος τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Επι-
μελητηρίου Κυκλάδων.

Social Media 
Η δημοτική βι-

βλιοθήκη, Γιάννης 
Γκίκας, πρόκειται 
να διοργανώσει 
μαθήματα για τα 
social media.

Συγκεκριμένα, 
όσοι παρακολου-
θήσουν τα μαθή-
ματα πρόκειται να 
μάθουν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο με 
όσες δυνατότητες παρέχει, να στέλνουν ή να λαμβά-
νουν μηνύματα, να αποκτήσουν και να χρησιμοποιούν 
e-mail, να επικοινωνούν δωρεάν με όλους όσοι βρί-
σκονται στον υπολογιστή (skype) και ακόμα να τους γί-
νουν γνωστές οι λέξεις facebook, twitter, linkedin, blog 
και πως αυτά χρησιμοποιούνται.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να τα μάθουν όσοι επι-
θυμούν με μία αίτηση συμμετοχής (μέρες και ώρες 
λειτουργίας της βιβλιοθήκης) έως τις 21 Φεβρουαρίου 
2014. Τα μαθήματα θα δοθούν από 24 Φεβρουαρίου 
έως και 21 Μαρτίου.

Χορηγοί της προσπάθειας είναι: Alpha Bank, Τράπε-
ζα Πειραιώς, Βιβλιοπωλείο «Πολύχρωμο», Υπηρεσίες 
εκτυπώσεων «Smile» και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
«Ζουμής».

Δικάστηκε
ο Θεοφίλου

Ποινή κάθειρξης 25 ετών, κατά συγχώνευση, επέβα-
λε μετά από πολυήμερη διαδικασία το Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων στον 30χρονο Τάσο Θεοφίλου, ο οποί-
ος δικάστηκε για την αιματηρή ληστεία σε υποκατάστη-
μα τράπεζας στη Νάουσα, η οποία είχε καταλήξει στον 
θάνατο του 53χρονου ταξιτζή Δημήτρη Μίχα, όταν είχε 
επιχειρήσει να σταματήσει τους ληστές.

Με την απόφασή τους, οι εφέτες έκριναν ότι ο κατη-
γορούμενος δεν είναι μέλος της τρομοκρατικής οργά-
νωσης «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς», όπως 
είχε εισαχθεί αρχικά η υπόθεση και τον καταδίκασαν για 
τη ληστεία, με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου 
περί δραστών με καλυμμένο πρόσωπο και για απλή συ-
νέργεια στην ανθρωποκτονία του Δημήτρη Μίχα για την 
οποία αποφάνθηκαν ότι δεν συνδέεται με τρομοκρατική 
ενέργεια.

Ειδικότερα, το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ένοχο τον 
30χρονο, για απλή ληστεία με καλυμμένα τα χαρακτηρι-
στικά του προσώπου, ένοχο για απλή συνέργεια στην 
ανθρωποκτονία Μίχα, αθώο κατά πλειοψηφία για συ-
γκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αθώο 
κατά πλειοψηφία για κατοχή εκρηκτικών και πολεμικού 
υλικού. Η απόφαση του δικαστηρίου διαφοροποιήθη-
κε από την εισαγγελική πρόταση, τόσο στο σκέλος που 
αφορά την αποδιδόμενη συμμετοχή του Θεοφίλου στην 
τρομοκρατική οργάνωση όσο και στην ανθρωποκτονία 
του 53χρονου.

Η εισαγγελική λειτουργός είχε ζητήσει από το δικα-
στήριο, μεταξύ άλλων, να κηρύξει ένοχο τον κατηγο-
ρούμενο για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας εκ 
προθέσεως του 53χρονου Δημήτρη Μίχα και για τις κα-
τηγορίες της συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης 
και προμήθειας και κατοχής εκρηκτικών. Στην πρόταση 
της μάλιστα προς τους εφέτες, η εισαγγελέας είχε εκ-
φράσει την πεποίθησή της ότι ο νεαρός κατηγορούμε-
νος αρχικά είχε «υποστηρικτικό ρόλο στους «Πυρήνες» 
αλλά, στη συνέχεια, «μετά τη ληστεία, εξελίχθηκε σε 
πρωταρχικό». Επίσης, προς επίρρωση της θέσης της 
για τη σχέση του κατηγορούμενου με την τρομοκρατι-
κή οργάνωση, η εισαγγελική λειτουργός είχε αναφέρει 
ότι ο κατηγορούμενος «ενδεχομένως για να καλύψει τα 
ίχνη του, έμενε εδώ κι εκεί», ενώ είχε αναρωτηθεί «πού 
έβρισκε χρήματα για τις μετακινήσεις και τις ενοικιάσεις 
σπιτιών» αφού δεν εξασκούσε κάποιο επάγγελμα.

Ο ίδιος ο Θεοφίλου, απολογούμενος, είχε επαναλά-
βει στο δικαστήριο ότι αρνείται τις κατηγορίες που του 
αποδίδονται και είχε αναφέρει ότι δεν συμμετείχε στη 
ληστεία στην Πάρο, αλλά ούτε στην οργάνωση ΣΠΦ, 
επισημαίνοντας πως ανήκει στον αναρχικό χώρο. Είχε 
επίσης αποδώσει την εμπλοκή του στην υπόθεση σε 
«μεθόδευση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας».
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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 προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. 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 

ΑΘΗΝΑ (ΔΑΦΝΗ), κο-
ντά στο µετρό, πωλείται 
διαµέρισµα 51 τµ, µε 
βεράντα 20 τµ, 3ου ορό-
φου. Τιµή 40.000 €. Τηλ.: 
2107213500, 6944856105 

 ΑΘΗΝΑ (ΓΚΥΖΗ), στην 
πλατεία, πωλείται studio, 
µε αυλή. Τιµή 12.000 
€. Τηλ.: 2107213500, 
6944856105

 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 

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.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΡΜΟΣ), 
ενοικιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα, µε αυτό-
νοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284024789, 6945255080

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή 
Αµπέλα, όπισθεν ΙΚΑ), ε-
νοικιάζεται 2άρι, 60 τµ, µε 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
6945867229 

ΔΡΥΟΣ, πάνω στον κε-
ντρικό δρόµο, ενοικιάζεται 
επαγγελµατικός χώρος, 
100 τ.µ. 
Τηλ: 6972855134

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

ΑΛΥΚΗ (απέναντι από 
το αεροδρόµιο), ενοικι-
άζονται καταστήµατα ή 
γραφεία, 100 τµ. ή 200 τµ., 
διαθέτει πάρκινγκ. Τηλ.: 
6936520377 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιά-
ζεται σπίτι, τριάρι, άνετο, 
για οικογένεια, µε 3 υπνο-
δωµάτια, σαλόνι, τζάκι, 
καλοριφέρ, air-condition, 
ηλιακό τριπλής ενεργείας, 
parking. Τηλ.: 6932447962

ΣΕΠΟΛΙΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα δυάρι, επι-
πλωµένο, για όλο το χρόνο 

ή σε παριανές οικογένειες 
µε την ηµέρα. Αυτόνοµη 
θέρµανση, ήσυχη οικο-
γενειακή πολυκατοικία, 
κοντά σε ηλεκτρικό, µε-
τρό, τράπεζες και σούπερ 
µάρκετ. Τηλ.: 6982378390  

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιά-
ζονται δυο δυάρια, των 
50 τµ, µε θέα, parking και 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
6974489697 

ΣΩΤΗΡΕΣ (5 λεπτά από 
Παροικία), ενοικιάζονται 
όµορφες γκαρσονιέρες, 
επιπλωµένες, η κάθε 
µια µε δικό της κήπο και 
barbeque. Καλή τιµή, µε 
όλα συµπεριλαµβανόµε-
να, δυνατότητα ενοικίασης 
για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα.  Τηλ.: 2284092203

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – BAR 
«ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ» στη Νά-
ουσα, πωλείται, µαζί µε την 
άδεια. Έτοιµο για λειτουρ-
γία. 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 φύλα-
ξη 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 προϋπηρεσία 
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  

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ A’ κατηγο-
ρίας ζητεί:
1) ΥΠΕΥΘΥΝH/
ΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
Απαραίτητα: προϋπηρε-
σία, Αγγλικά και Γαλλικά, 
Η/Υ, υποδειγµατική συ-
µπεριφορά, συστάσεις 
& 2) ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
POOL BAR. Απαραίτητη 
γνώση αγγλικών και προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά µε 
πρόσφατη φωτογραφία 
info@minois-village.gr
3) ΛΑΤΖΕΡΑ για εστιατό-
ριο και ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  
τηλ. 6945 191585 (18.00-
21.00)

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ» στην Χρυσή 
Ακτή ζητά F & B Manager 
µε προϋπηρεσία. Αποστο-
λή βιογραφικών στο info@

poseidon-paros.gr ή στο 
φαξ 
210-6232082

 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’’, εργοστα-
σιακές,  από Honda Civic 

Type-S, µοντέλο 2007. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 
6975765118

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ-
Χ Υ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν 
SPEEDEX, µέλος των 
οµίλων FOURLIS & 
SFAKIANAKIS, ζητά συ-
νεργάτη (Franchisee) για 
την Πάρο και την Αντίπα-
ρο. Για πληροφορίες: 
τηλ: 210-3407196, fax: 
2103407027, e-mail: 
network@speedex.gr

NISSAN MICRA πω-
λείται, ολοκαίνουριο, µε 
πτυσσόµενη ηλιοροφή, 
χρώµατος καφέ, µοντέλο 
2009, 1386 κυβικά, 6.500 
χιλιόµετρα. Τιµή 10.000 €. 
Τηλ.: 6947400276

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 14 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

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,
το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.
Τηλ. για ραντεβού:

22990 69055 & 697 6797449

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ευχαριστούμε θερμά όλους που 
μας συμπαραστάθηκαν για τον θά-
νατο της αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής ΕΙΡΗ-
ΝΗΣ ΜΠΙΖΑ – ΤΣΑΝΤΑΝΗ.

Ο σύζυγος Θεόδωρος,
τα παιδιά Γιάννης και Στέλιος,
τα εγγόνια Θεόδωρος, Αρσένιος, Χαρά, Ειρήνη
τα αδέλφια Αικατερίνη, Ιωάννης, Δέσποινα
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με το φακό
 της 

Κοπή πίτας του ΑΟΠ
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, την περασμένη Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 

έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα σε γνωστό κατάστημα διασκέδασης στην 
Παροικιά.

Η εκδήλωση ήταν από τις πιο επιτυχημένες των τελευταίων ετών και ο κό-
σμος που συγκεντρώθηκε έδωσε δυναμικό παρόν στη γιορτή του συλλόγου. 
Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν τα δεκάδες πιτσιρίκια των ακαδημιών του 
ΑΟΠ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβος, κολύμβηση).

Ακόμα, το παρόν έδωσαν ο δήμαρχος του νησιού, κ. Χρ. Βλαχογιάννης (που 
έκανε και χαιρετισμό), η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. Κάγκανη, η πρόεδρος της 
τουριστικής επιτροπής, κ. Μ. Χανιώτη, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας 
Παροικιάς, κ. Μ. Καλακώνας, το μέλος της αθλητικής επιτροπής της ΚΔΕΠΑΠ 
και δημοτικός σύμβουλος, κ. Φρ. Βελέντζας, κ.α.
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Οκτώ γκολ έβαλε ο ΑΟ Πά-
ρου, στους δύο τελευταίους 
αγώνες στο πρωτάθλημα ΕΠΣ 
Κυκλάδων, σε Πανσιφναϊκό και 
Σέριφο, στις 5/2 και 10/2 αντί-
στοιχα. 

Στον πρώτο αγώνα στη Σίφνο, 
ο ΑΟΠ πέρασε σαν οδοστρω-
τήρας με 4-0, ενώ η ίδια τύχη 
περίμενε (με 4-0) περίμενε και 
τους Σερφιώτες στον αγώνα 
που πραγματοποιήθηκε στο Δη-
μοτικό Στάδιο Παροικιάς. Ο ΑΟΠ 
θα αγωνιστεί στη συνέχεια για 
τα μπαράζ, που θα οδηγήσουν 
στον όμιλο που θα αναδειχθεί ο 
πρωταθλητής Κυκλάδων, με τον 
ΑΟ Σύρου, σε ουδέτερο γήπεδο.

Σίφνος – ΑΟΠ 0-4
Ο αγώνας κυριολεκτικά δεν 

αντέχει σε καμία κριτική, αφού 
η ομάδα της Πάρου πέρασε σαν 
θύελλα μέσα από το γήπεδο της 
Σίφνου, κερδίζοντας την τοπική 
ομάδα με 4-0.

Το σκορ για τον ΑΟΠ άνοιξε 
ο μόνιμος σκόρερ της ομάδας, 
Αρκουλής, μόλις στο 4ο λεπτό. Ο 
Αρκουλής, μπήκε στην περιοχή 
των αντιπάλων και την κατάλ-
ληλη στιγμή με ψύχραιμο σουτ 
έγραψε το 0-1. Στο 21ο λεπτό, ο 
νεαρός Νίκας, έπιασε ένα περί-
εργο σουτ και έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του Πανσιφναϊκού, 
γράφοντας το 0-2. Σε όλο το 
πρώτο ημίχρονο ο ΑΟΠ είχε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων και 

κάθε φάση που δημιουργούσε 
μύριζε γκολ. Η μόνη αντίδραση 
της Σίφνου ήταν λίγο πριν τη 
λήξη του ημιχρόνου, όταν σε 
σουτ του Ζουμή, η μπάλα βρήκε 
την εξωτερικό δοκό του Παρια-
νού τερματοφύλακα, Χαριστού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η 
Παριανή ομάδα, πίεσε ακόμα 
περισσότερο την ομάδα της 
Σίφνου. Έτσι, στο 70ο λεπτό, ο 
Αρκουλής, έκανε άνω-κάτω την 
άμυνα και τον τερματοφύλακα 
του Πανσιφναϊκού και την κα-
τάλληλη στιγμή με ένα φαλτσα-
ριστό σουτ έγραψε το 0-3. Στο 
76ο λεπτό, ο Ν. Γιουρτζίδης, με 
ψηλοκρεμαστό σουτ «ποίημα», 
έγραψε το 0-4.

Οι πρωταγωνιστές

Πανσιφναϊκός: (πρ. Δη-
μητριάδης), Κόμης, Κορακής, 
Χρύσος, Βεντουρής, Ζάσκας, 
Σταυριανός, Ατσόνιος (72ο Δε-
πάστας), Γκούμας, Ζουμής (87ο 
Ραπτόπουλος), Ζαμπέλης, Λυ-
κογιάννης.

ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλλάκος), 
Χαριστός, Κρουσταλλάκης, Τσα-
ντουλής, Μουλάς, Νίκας, Δημο-
γιάννης (83ο Σάμιος), Δαφερέ-
ρας (79ο Πρίφτης), Πετρόπουλος 
(73ο Κασιμάτης), Αρκουλής, 
Κρώνης, Γιουρτζίδης.

Διαιτητής: Μενδρινός, με βο-
ηθούς τους κ.κ. Μουτάφη και 
Βασάλο.

ΑΟΠ – Σέριφος 4-0
Ένας ακόμα αγώνας του ΑΟΠ, 

που δεν είχε κανένα αγωνιστι-
κό ενδιαφέρον, αφού η Παρια-
νή ομάδα στο πρώτο ημίχρονο 
έβαζε γκολ σχεδόν σε κάθε επί-
θεση που έκανε στην αντίπαλη 
εστία.

Το πρώτο γκολ για τον ΑΟΠ 
μπήκε στο 2ο λεπτό, όταν ο αμυ-
ντικός της ομάδας της Σερίφου, 
Ιω. Γεροντάρης, στην προσπά-
θειά του να διώξει σουτ-σέντρα 
του Γιουρτζίδη, έστειλε την μπά-
λα στα δίχτυα. Στο 22ο λεπτό 
είχαμε το 2-0 για την Παριανή 
ομάδα, όταν ο Αρκουλής, εκμε-
ταλλευόμενος ένα καλό «1-2» 
των Γιουρτζίδη, Πετρόπουλου, 
στη συνέχεια έγινε αποδέκτης 
της μπάλας και με ωραίο σουτ 
την έστειλε στα δίχτυα. 

Στο 30ο λεπτό, ο Αρκουλής 
έκλεψε την μπάλα από τους Σερ-
φιώτες και έδωσε ασίστ μπαλιά 
στον Ν. Γιουρτζίδη. Ο τελευταίος 
με υποδειγματικό πλασέ έγραψε 
το 3-0 για τον ΑΟΠ. Το χορό των 
τερμάτων της Παριανής ομάδας 
έκλεισε με σουτ ο Αρκουλής, 
στο 40ο λεπτό, γράφοντας το 4-0.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλλάκος), 
Χαριστός, Κρουσταλλάκης, Σιφ-
ναίος, Νίκας, Μουλάς (40ο Σάμι-
ος), Δαφερέρας, Δημογιάννης, 
Πετρόπουλος (46ο Κασιμάτης), 

Κρώνης (Ξένος), Αρκουλής, 
Γιουρτζίδης.

Σέριφος: (πρ. Παλαιός), Κ. 
Βαλσαμάκης, Μαγουλάς, Φ. Γε-
ροντάρης, Ιω. Γεροντάρης, Χρυ-
σολωράς (50ο Μουστάκας), Ρε-
βίνθης, Σ. Μποφίλιος, Ράμπιας, 
Α. Βαλσαμάκης, Γ. Μποφίλιος, 
Μονοβάσιος.

Διαιτητής: Δεσύπρης, με βο-
ηθούς τους κ.κ. Μενδρινό και 
Μουτάφη.

Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός  24
-----------------------
2. ΑΟΠ               22
-----------------------
3. Νηρέας          14
4. Αστέρας        13
5. Σέριφος          4
6. Σίφνος           4
ΣΗΜ: Νηρέας και Σέριφος 

έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Α’ Όμιλος
Σύρος – Στενή 6-1
Τήνος – Υδρούσα 3-0
Πάγος – Αίας Σύρου 0-1

Βαθμολογία
1. Αίας Σύρου  29
-----------------------
2. ΑΟ Σύρου   29
-----------------------
3. Πάγος         23
4. Άνω Μερά  20

5. Στενή           9
6. Τήνος          8
7. Υδρούσα    -1

Γ’ όμιλος
Λάβα - Θύελλα 0-4
Καρτεράδος-Πανθηραϊκός 1-1
Αναφέννηση-Φιλώτι 0-0

Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός  37
2. Θύελλα           34
-----------------------
3. Αναγέννηση   24
4. Τραγαία         22
5. Καρτεράδος  20
6. Φιλώτι          19
7. Λάβα            11
8. ΠΑΣ             10
9. Ίος               -6

Παίδων
Για το δεύτερο όμιλο παίδων 

της ΕΠΣ Κυκλάδων, που μετέ-
χουν οι Παριανές ομάδες, είχα-
με τα εξής αποτελέσματα:

ΠΑΣ Νάξου-ΑΟΠ 5-1
Μαρπησσαϊκός-Φιλώτι 4-3

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου  27
2. ΑΟΠ             18
3. Νηρέας         12
4. Φιλώτι           9
5. Μάρπησσα    9
6. Αναγέννηση  -3

Έριξε 8! Πάει στο μπαράζ!
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Μπάσκετ
Μαρπησσαϊκού

Δύο αγώνες έδωσαν τα τμήματα υποδομών του Μαρπησ-
σαϊκού, για το πρωτάθλημα υποδομών της ΕΣΚ Κυκλάδων. Οι 
αγώνες ήταν οι εξής:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ-ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 44-52
Δεκάλεπτα: 14-14, 06-11, 10-16, 14-11.
Διαιτητής: Κιουλάφας Μάριος
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ: (Μουρογιάννης Β) Τσιγώνια Δ., Τσιγώνια 

Χ., Δαμουλάκη Α., Φραντζή Ρ. 2, Καπούτσου Δ. 22, Τσιγώνια Μ. 
4, Αγούρου Χ., Λαουράκη Μ.16

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ: (Πρέκας Μ.) Χάλαρη Α., Νομικού Μ., Φω-

τεινού Μ., Τσούπα Μ. 35, Τζίνη Ρ., Φουστέρη Μ. 2, Κότσι Ν., 
Τζούρου Μ., Αλεφραγκή Σ.13, Πρεζίου Α. 2.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ- ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 65-39
Δεκάλεπτα: 21-07, 21-10, 20-07, 03-15
Διαιτητής: Κιουλάφας Μ.
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ: (Πολίτης) Κουτατζής 6, Μαγγιώρος 21(1), 

Βάρσος 2, Αρτσάνος, Καραγιάννης 
Β. 15 (1), Χαμπίμπης 4, Καραγιάν-
νης Γ. 3,  Γκίκα, Κερράς 2, Μεσολογ-
γίτης 6 (1), Βασιλάκης 2, Μπίτζιος.

ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ: (Μουρογιάν-
νης) Αλιπράντης Ε. 2, Τριαντάφυλ-
λος, Βερνίκος 13(1), Κυδωνιευς 
6, Μπουραντάς, Μαρινάκης, Φρα-
ντζής 6, Αλιπράντης Π. 4, Γεμελιά-
ρης, Δαμουλάκης 8.

Χωρίς καν να καταλάβει ο Νηρέας τι γίνεται στον αγω-
νιστικό χώρο, είδε να βρίσκεται πίσω με δύο τέρματα 
στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (9/2), με τον 
Αστέρα Μαρμάρων, στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς.

Η ομάδα των Μαρμάρων (που έπαιξε στον αγώνα με 
πολλές ελλείψεις) απέδειξε –με το συγκεκριμένο απο-
τέλεσμα- ότι φέτος ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές 
της και πως μπορεί να ελπίζει για περισσότερα πράγ-
ματα την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά. Μία άλλη αλή-
θεια είναι ότι όταν ο Αστέρας βρέθηκε σε μεγάλη φόρμα 
τους χειμερινούς μήνες διαπίστωσε ότι το πρωτάθλημα 
καρικατούρα που διεξάγεται στις Κυκλάδες, τελείωσε! 
Ο Αστέρας έχει μέλλον και η φετινή του παρουσία, μας 
έδειξε πως είναι ικανός να βλέπει όλες τις ομάδες στα 
μάτια.

Από την άλλη, ο Νηρέας, έχασε ένα παιχνίδι, λόγω 
κυρίως της ασυνεννοησίας που είχαν οι αμυντικοί του 
στα πρώτα κρίσιμα λεπτά του αγώνα. Η καλή αγωνιστι-
κή συμπεριφορά που έδειξαν οι παίκτες του μετά την 
επίτευξη του δεύτερου τέρματος του Αστέρα, έως το 
45ο λεπτό, δεν συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο.

3ο ΓΚΟΛ: Ψυχρολουσία για το Νηρέα. Λίγο πιο κάτω 
από τη σέντρα, ο Κληρονόμος του Αστέρα, με την πλάτη 
προς το τέρμα του Νηρέα, κάνει «τυφλό» γύρισμα προς 
την περιοχή των Ναουσαίων. Ο τερματοφύλακας Βε-
ντουρής, βγαίνει να μαζέψει την μπάλα, αλλά μπερδεύ-
εται με τον αμυντικό της ομάδας του Π. Τριπολιτσιώτη. 
Η μπάλα φεύγει και από τους δύο και ο Στρ. Κρητικός 
που καιροφυλακτεί πλασάρει προς τα ανυπεράσπιστα 
δίχτυα γράφοντας το 0-1 για τον Αστέρα.

14ο ΓΚΟΛ: Ο Γκεμπόρις του Αστέρα, κερδίζει ένα 
φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Νηρέα. Το 
φάουλ εκτελεί αλά Πλατινί ο Δ. Κρητικός και στέλνει την 
μπάλα στο «Γ» της εστίας των Ναουσαίων, γράφοντας 
το 0-2.

18ο: Ο Τέτλα του Νηρέα κάνει σέντρα στην περιοχή 
των Μαρμάρων. Ο Χατζία με υπερπροσπάθεια πιάνει 
κεφαλιά ψαράκι και η μπάλα κατευθύνεται στη γωνία 
του τέρματος του Αστέρα. Ο νεαρός τερματοφύλακας, 
Τζανακόπουλος, απογειώνεται και στέλνει την μπάλα 
κόρνερ.

19ο: Εκτελείται το κόρνερ και ο Π. Τριπολιτσιώτης 
πιάνει καρφωτή κεφαλιά. Η μπάλα αποκρούεται ελάχι-
στα εκατοστά πριν περάσει τη νοητή γραμμή του τέρμα-
τος, από τον Παπαδόπουλο.

24ο: Καλό σουτ του Μετάι, φεύγει λίγο έξω από την 
εστία του Αστέρα.

28ο: Μετά από φάουλ που εκτελείται στην περιοχή 
του Αστέρα, ο Δελημπαλταδάκης πηδάει πιο ψηλά από 
όλους και με κεφαλιά προσπαθεί να σκοράρει. Ο τερ-
ματοφύλακας των Μαρμάρων, Τζανακόπουλος, για μία 
ακόμα φορά λέει «όχι» και αποκρούσει την μπάλα σε 
κόρνερ.

33ο: Ο Φρ. Αλπράντης, του Αστέρα, που έχει «ξεχα-
στεί» από τους Ναουσαίους αμυντικούς πιάνει κεφαλιά, 
μετά από κόρνερ του Γκεμπόρις, αλλά η μπάλα απο-
κρούεται από τον τερματοφύλακα Βεντουρή.

39ο: Ο Μετάι του Νηρέα αποφεύγει τους αμυντικούς 
του Αστέρα, αλλά το τελικό σουτ που επιχειρεί φεύγει 
απελπιστικά άουτ.

42ο: Ο Μετάι, εκτελεί φάουλ προς την περιοχή του 
Αστέρα. Ο τερματοφύλακας του Αστέρα, Τζανακόπου-
λος, κάνει ανεπιτυχή έξοδο και δεν μπορεί να συγκρα-
τήσει την μπάλα. Οι επιθετικοί του Νηρέα δεν μπορούν 
να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, στις καραμπόλες που 
ακολουθούν. 

59ο: Ο Γκεμπόρις, του Αστέρα, με επέλασή του φθάνει 
στη γωνία μεταξύ μικρής και μεγάλης περιοχής του Νη-
ρέα. Το τελικό σουτ που επιχειρεί είναι «αδύνατο» και η 
μπάλα αποκρούεται από τον τερματοφύλακα Βεντουρή. 

64ο: Καλό σουτ του Κληρονόμου, από την γραμμή της 
μεγάλης περιοχή του Νηρέα, φεύγει άουτ.

90+ ΓΚΟΛ: Σε συνεχείς φάσεις που γίνονται στην 
περιοχή του Αστέρα, δίνεται πέναλτι σε ανατροπή του 
Δελημπαλταδάκη. Το πέναλτι εκτελεί ο Χατζία και μει-
ώνει σε 1-2.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: (πρ. Ν. Μοστράτος), Βεντουρής, Π. Ρούσ-

σος, Π. Τριπολιτσιώτης, Μπαρμπαρίγος, Δελημπαλτα-
δάκης, Τόδρη, Κουτσίκου (46ο Γ. Τριπολιτσιώτης), Τέτλα, 
Χατζία, Μετάι, Δ. Ρούσσος.

Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Τ. Κοπανίδης), Τζανακό-
πουλος, Ν. Κρητικός, Δ. Κρητικός (85ο Χ. Ρούσσος), 
Γκεμπόρις, Γιαννιώτης, Κληρονόμος, Φ. Αλιπράντης, Σ. 
Κρητικός, Παπδόπουλος, Μ. Καράι, Β. Καράι.

Διαιτητής: Μενδρινός, με βοηθούς τους κ.κ. Δεσύ-
πρη και Μουτάφη.

Κόβουν πίτα
οι πράσινοι

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Παναθηνα-
ϊκού, Πάρου-Αντιπάρου, θα κόψει την 
ετήσια πίτα του την Κυριακή 23 Φεβρου-
αρίου, στις 5 το απόγευμα.

Η κοπή πίτας των φίλων του Παναθη-
ναϊκού, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία 
του συνδέσμου και καλεσμένος θα είναι 
ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ανδρέας 
Λαγωνικάκης.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
λαχειοφόρος αγορά με πολλά δώρα. Η 
τιμή εισόδου είναι 5 ευρώ, ενώ θα υπάρ-
χει και μπουφές για τους καλεσμένους.

Τους έπιασε στον ύπνο
Αστέρας-Νηρέας 1-2
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