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Κοντά σας καθηµερινά!
Σας περιµένουµε!

Λιβάδια Παροικίας, Πάρος
τηλ: 22840 22081, 6976.699950

99% όχι στην κυβερνητική 
πολιτική για την υγεία
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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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Το μήνυμα
Η εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή στο δημοψήφισμα 

της περασμένης Κυριακής, αλλά πολύ περισσότερο το 
ηχηρό αποτέλεσμα έστειλε προς κάθε κατεύθυνση ένα 
δυνατό μήνυμα. Φυσικά στον περιορισμένο χώρο της 
στήλης αυτής δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη ανά-
λυση του μηνύματος, αλλά πρέπει να σταθούμε στα κύ-
ρια σημεία.

• Αποδέκτης κατ’ αρχήν είναι η συγκυβέρνηση της ΝΔ 
και του ΠΑΣΟΚ. Οι Παριανοί και οι Αντιπαριωτες καταδί-
κασαν την πολιτική τους και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν 
τον αγώνα τους χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις

Όσο και αν προσπαθούν να ξεγελάσουν τον κόσμο, 
όσο και αν προσπαθούν να τον τρομοκρατήσουν, τα 
περίπου 5.500 ΝΑΙ δείχνουν ότι δεν τα έχουν καταφέ-
ρει.Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι 
οι κάτοικοι των νησιών μας «έπεισαν» όλον αυτόν τον 
κόσμο να σηκωθεί και να πάει να στείλει το βροντερό 
του μήνυμα.

• Αποδέκτης είναι και το συντονιστικό για την υγεία 
που αυτή την στιγμή έχει αναλάβει την κλιμάκωση ττων 
κινητοποιήσεων. Η ευθύνη για το σωστό και με συγκε-
κριμένο προσανατολισμό αγώνα και η αποτροπή του 
κινδύνου εκφυλιστικών  φαινομένων είναι πολύ μεγα-
λύτερη. Η εμπειρία από λάθος επιλογές στο παρελθόν 
πρέπει να μας βοηθήσει.

• Αποδέκτης επίσης του μηνύματος του δημοψηφί-
σματος είναι και τα διοικητικά συμβούλια  κυρίως των 
επαγγελματικών σωματίων, αλλά και όλων των φορέων 
που μετέχουν στον αγώνα αυτό. Η ευθύνη τους για την 
εφαρμογή της εντολής των 5.500 συμπολιτών μας εί-
ναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να νεκρώσει στις 26 του μήνα 
οποιαδήποτε δραστηριότητα σε Πάρο και Αντίπαρο.

• Τέλος, αποδέκτες του μηνύματος είναι και όλοι οι 
υποψήφιοι για τις δημοτικές εκλογές. Ο ψηφοφόρος δεν 
θα δεχθεί απολίτικες παρουσίες όταν η εξαθλίωση εί-
ναι καθημερινό φαινόμενο. Δε θα δεχθεί τον υποψήφιο 
εκείνον που δεν  καταδικάζει με διαχρονική συνέπεια  
την πολιτική των συγκυβερνήσεων που μας έχει οδη-
γήσει σ’ αυτή την κατάσταση. Πόσο μάλλον να υπάρξει 
υποψήφιος που θα θελήσει να υπερασπιστεί, δια της 
πλάγιας οδού, αυτή την πολιτική.

Το μήνυμα, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ώστε να γίνει 
ακόμα πιο βροντερό στις 26 Φεβρουάριου. 

Λαουτάρης

Άλλος με τη βάρκα μας; Ενίοτε η προηγούμενη 

πρόταση αλλάζει και σε «άλλος με το συνδυασμό 

μας;». Βρε τι γίνεται…

Μα βρε παιδιά κάποιος/α δεν λείπει από την 

προεκλογική περίοδο; Λέμε τώρα, ονόματα δεν 

λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε. Αχ βρε Γρηγοράκη… 

Δεν έχει και Λιάκο αυτή τη φορά να πάρεις να συ-

μπληρώσεις…

Άσχετο: Τη κόκκινη Λίλα δεν άκουσα αυτή την 

εβδομάδα και ανησυχώ με τη συντρόφισσα. Πότε 

θα ξεκινήσουμε την πορεία προς το λαό; Να βά-

λουμε όλοι μαζί ένα χεράκι να βγάλει η Λίλα μας 

σύμβουλο και από την 

Πάρο, γιατί βλεφαριά-

ζω το (Τ)ΣΥΡΙΖΑ στα 

πολύ πάνω του στο 

Νότιο Αιγαίο. Άσε που 

αν γίνει και ο αρραβώ-

νας με τον Καμμένο, με 

βλέπω χεράκι-χεράκι 

με τον Ισιγονώφ, να 

φωνάζουμε υπέρ του 

ίδιου υποψήφιου… Ωρέ τι πάθαμε στα δεύτερα νιά-

τα μας…

Αστεία-αστεία, το Μαράκι τσίμπησε και τη θέση 

του Αντιδημάρχου. Λίγο καιρό να είχε ακόμα η τε-

τραετία Βλαχογιάννη και το έβλεπα το Μαράκι να 

«χτυπάει» και τη θέση του Λούη. Η Χανιώτη ξε-

κίνησε αρχικά 20 μέτρα από το κεντρικό τραπέζι 

πίστας του δημοτικού συμβουλίου και σιγά-σιγά 

έφθασε σε απόσταση βολής από Βλαχοjonh και 

Κοντό.

Την Κυριακή έχουμε μασκαράδες στους δρό-

μους Παροικιάς και Νάουσας. Σιγά τα ωά! Αυτοί 

θα ντυθούν μια μέρα, ενώ κάτι άλλοι ντύνονται όλο 

το χρόνο.

Καλά, οι γαύροι δεν παίζονται! Κάνουν γιορτή 

με κοψίδια την επόμενη Κυριακή και συγχρόνως 

κόβουν και βασιλόπιτα! Πάλι καλά. Θα μπορούσαν 

να κόψουν την πίτα τους μαζί με το σούβλισμα του 

αρνιού το Πάσχα. Τα ΑΕΚάκια έχουν σουαρέ με 

Μπάγιεβιτς αυτή την Κυριακή, στις 7 το απόγευμα, 

ενώ οι «πράσινοι» έχουν γιορτή στις 5 το απόγευμα 

της ίδιας μέρας στα γραφεία τους, με καλεσμένο 

τον Ανδρέα Λαγωνικάκη. Το ένδοξο Π.Ο.Κ. (για 

τους παλιούς ποδοσφαιρόφιλους) στα καλύτερά 

του στην Πάρο.

Ερώτηση: Η τοπική ΝΔ δεν θα κόψει πίτα φέτος;

Τι όνειρο άραγε να έβλεπαν μερικοί-μερικοί χθες 

το βράδυ με αφορμή 

την επιστολή του Λιά-

κου…

Κάτι σαν να μην 

πηγαίνει καλά σε τού-

τη την έρημη χώρα. 

Μέχρι και ο πρωθυ-

πουργός της πήγε 

στο Άγιο Όρος, για να 

ζητήσει τη μεσολάβηση της Παναγίας. Άσε Αντώνη 

άργησες. Σε πρόλαβε ο Τσίπ(ου)ρας. Αυτός πήγε 

κατευθείαν στο Θεό (βλ: Σύνδεσμος Ελλήνων Βι-

ομηχάνων). 

Μήπως μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος τι είναι 

αυτά που έχουν ακουστεί για την «τρύπα» στα οι-

κονομικά μίας επιτροπής του Δήμου Πάρου. (Το 

παραπάνω θα δείτε ότι θα παίξει πολύ στην προ-

εκλογική περίοδο).

 

Ο πρόεδρας της Παροικιάς, Μ. Καλακώνας, κέρ-

δισε μία καραμπίνα στο χορό των κυνηγών. Ωραία! 

Τώρα, βρήκε και όπλο μέσα στο σπίτι της η Νατάσ-

σα. Θα έχει άλλοθι…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside information

Ο επικεφαλής της ΚΕΠ-ΟΣΑ, που θα εκλεγεί την 

Κυριακή, λέγεται ότι έχει άρωμα Παροικιάς…
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Ολοκληρώστε
την ανοιξιάτικη

προετοιµασία της
επιχείρησής σας

Αξιοποιήστε τα διαφηµιστικά
προγράµµατα της                

από 40€!

Ζητούνται 
εθελοντές

Με ανακοίνωσή του το Λιμεναρχείο 
Πάρου ζητά την εθελοντική συμμετο-
χή των κατοίκων Πάρου και Αντιπά-
ρου για περιστατικά έκτακτης ανά-
γκης. 

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή 
του το Λιμεναρχείο Πάρου μεταξύ άλ-
λων σημειώνει:

«Στο πλαίσια της επικαιροποίησης 
του τοπικού σχεδίου έκτακτης ανά-
γκης της Υπηρεσίας μας, προσκαλούμε 
τους κατοίκους του Δήμου Πάρου και 
Αντιπάρου όπως δηλώσουν ενεργό 
συμμετοχή στην εθελοντική ομάδα της 
Λιμενικής Αρχής Πάρου με απώτερο 
σκοπό τη συνδρομή τους σε περιστα-
τικά έκτακτης ανάγκης.

Επιπροσθέτως παρακαλούνται οι 
ιδιώτες οι οποίοι έχουν στην κατοχή 
τους σκάφη (αλιευτικά-τουριστικά-
αναψυχής), γεωργικά μηχανήματα, 
φορτηγά, υδροφόρες, γερανούς κτλ, 
να αναφέρουν τα εν λόγω μέσα».

Τέλος, το Λιμεναρχείο σημειώνει 
πως η υπηρεσία τους βρίσκεται πάντα 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 
οποιαδήποτε συμπληρωματική πλη-
ροφορία ή διευκρίνιση.

Εκδρομή στην Αθήνα
Ο Σύλλογος Γυναικών 

Πάρου «Αρηίς» ανακοινώ-
νει σε γυναίκες και άνδρες 
που κατοικούν στην Πάρο 
αλλά και συντοπίτες μας 
που διαμένουν στην Αθή-
να, ότι προετοιμάζει εκ-
δρομή στην Αθήνα.

Η εκδρομή έχει προ-
γραμματιστεί για Παρα-
σκευή 7 Μαρτίου έως την 
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014, 

αυτές τις μέρες θα επισκεφτούμε τα λουλούδια της Πάρου που μοσχοβολούν την 
Πρωτεύουσα, συγκεκριμένα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Αναχώρηση 
ΣΑΒΒΑΤΟ  Θα γιορτάσουμε την ημέρα της γυναίκας στο κέντρο διασκεδάσεως 

TEATRO MUSIC HALL που βρίσκεται το νέο αστέρι της Πάρου  Στράτος Αντιπαριώτης 
- STAN στο σχήμα συμμετέχουν η Πάολα, ο Παντελίδης και η Τάμτα.

ΚΥΡΙΑΚΗ  θα γευτούμε στο εστιατόριο της αγαπημένης μας Αργυρώς Μπαρμπα-
ρήγου, τις μοναδικές Παριανές γεύσεις που προσφέρει καθημερινά με τόσο μεράκι 
και το απογευματάκι θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση «Άντρες έτοιμοι 
για όλα».

ΔΕΥΤΕΡΑ πρωί θα γίνει ξενάγηση στο μουσείο της Ακρόπολης και το απόγευμα θα 
αναχωρήσουμε για το νησί.

Η εκδρομή κοστίζει 230 ευρώ/άτομο και στην τιμή της εκδρομής περιλαμβάνονται 
όλα τα παραπάνω αλλά και η διαμονή με το πρωινό, τα ακτοπλοϊκά, το πούλμαν που 
θα φύγει από την Πάρο μαζί μας.

Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα, 6947325919- 
Σταυρούλα Τρίχα, 6938912440-Βασιλική Πολίτη, 6936670556-Αναστασία Σκαραμα-
γκά, 22840-24142-Άντζελα Ροδίτου, 6979177360 – Ματσάγγου Χαρά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται οι συμμετοχές να δηλωθούν σε ένα από τα παρα-
πάνω τηλέφωνα έως  την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου. Στην εκδρομή μπορούν να δηλώ-
σουν την συμμετοχή τους σε όποιο πρόγραμμα επιθυμούν να μας συντροφέψουν, οι 
Παριανοί που διαμένουν στην Αθήνα, αρκεί να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή για να 
κρατηθούν οι θέσεις. 

Απόκριες
στην Παροικιά

Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», 
διοργανώνει σε συνεργασία με το σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων του 2ου δημοτικού 
σχολείου Παροικίας, ένα μικρό καρναβάλι, 
στα σοκάκια της Παροικίας Πάρου.

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 12 το 
μεσημέρι, περιμένουμε μικρούς και μεγά-
λους, να μασκαρευτούν και να έρθουν στην 
πλατεία Αλυγαριάς.

Φέρτε την στολή σας, να μασκαρευτούμε 
όλοι μαζί στην αίθουσα του συλλόγου, που 
βρίσκεται στην πλατεία Αλυγαριάς, σύλλο-
γοι, φορείς, μασκαράδες, ευπρόσδεκτη η 
συμμετοχή τους, μπροστάρηδες θα έχουμε 
τον κ. Κοσμά & Νίκο Σαρρή, με τσαμπούνα 
και τουμπάκι.

Έλα και εσύ με τους μασκαράδες στα σο-
κάκια της Παροικίας!
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Ηλίας Κουντρομιχάλης: 
«Η ιστορία επαναλαμβάνεται»

Κύριε Λαουτάρη,
Έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από την τελευταία φορά που με δημόσια επιστολή 

μου ή με άλλο τρόπο έχω παρέμβει στις εξελίξεις της τοπικής πολιτικής σκηνής.
Και αυτό το έκανα συνειδητά, διότι πίστευα, ότι δεν είχα κάτι να προσφέρω στον 

παριανό πολίτη, με οποιαδήποτε παρέμβαση μου. Αφορμή γι’ αυτή την επιστολή, μου 
έδωσε η αναφορά που έγινε στο πρόσωπο μου στην στήλη «διαφωνίες» στο φύλλο 
31/1/2014 της εγκρίτου εφημερίδος σας.

Αισθάνομαι την υποχρέωση ότι ήρθε η ώρα να ρίξω φως στα σκοτεινά σημεία της 
προεκλογικής περιόδου του 2010, στις πιέσεις, στις ίντριγκες, στους εκβιασμούς, στα 
«πουλήματα», στις μυστικές συμφωνίες, τις υποσχέσεις, την προδοσία, την ανανδρία 
και την αναξιοπρέπεια. Άλλωστε και αυτό είχα υποσχεθεί και με την δήλωση της από-
συρσης της υποψηφιότητας μου τον Οκτώβριο του 2010.

Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να ξαναγυρίσω 4 χρόνια πριν, να ανατρέξω στις σημειώσεις 
μου και στα στοιχεία που έχω και να πληροφορήσω τους παριανούς πολίτες (όποιους 
ενδιαφέρει βέβαια) το τι συνέβη εκείνη την περίοδο.

Αρχικά να ξεκαθαρίσω κάτι,
- Δεν με ενδιαφέρει και ούτε επιθυμώ να συμμετέχω στις προσεχείς τοπικές εκλογές.
- Ποτέ δεν έκρυψα τις πολιτικές μου  πεποιθήσεις, ανήκω στην λαϊκή δεξιά (όχι με 

τον παρεξηγημένο όρο) συνειδητά και με άποψη.
- Νεολαίος υπήρξα αντικομουνιστής και άλλαξα άποψη όταν διαπίστωσα ότι άλλαξε 

ο ίδιος ο κομμουνισμός.
Δεν αποδέχομαι την ύπαρξη του φασισμού σε οποιαδήποτε μορφή του και η οικογέ-

νεια μου πολέμησε και τις δυο μορφές του και το μαύρο και τον κόκκινο.
Ποτέ δεν έβαλα τις πολιτικές μου πεποιθήσεις πάνω από προσωπικές σχέσεις, φιλί-

ες, κοινωνικές συναναστροφές και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες στην Πάρο.
Τώρα, στα γεγονότα. Το 2007 μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ραγκούση από τον 

Δήμο, ανέλαβε με οριακή εσωκομματική πλειοψηφία την δημαρχία ο Χρήστος Βλα-
χογιάννης, ο οποίος ποτέ δεν έκρυψε την πολιτική του προέλευση και τοποθέτηση και 
όταν το ΠΑΣΟΚ ήρθε το 2009 στην εξουσία, έγινε ένας ισχυρός τοπικός παράγων και 
με τη στήριξη του φίλου του Γιάννη Ραγκούση, ισχυρότατος. 

Το 2006 ο Λοΐζος Κοντός έθεσε υποψηφιότητα, απέναντι στο Ραγκούση, με παντοδύ-
ναμη κυβέρνηση Καραμανλή και ο ίδιος εξέχων κομματικό στέλεχος στις Κυκλάδες. Το 
αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε ότι, ή ο Ραγκούσης ήταν πολύ ισχυρός ή ότι ο Κοντός 
ήταν πολύ αδύναμος. Εγώ παρ’ ότι βοήθησα τον Κοντό με όλες μου τις δυνάμεις, ποτέ 
δεν πίστεψα στη νίκη του, διότι διέκρινα την έλλειψη της δυναμικής και της ικανότητας 
που είχε σαν άτομο. Ο Κοντός καταλαμβάνει τα έδρανα της αντιπολίτευσης, την οποία 
ασκεί για δυο περίπου χρόνια και περί τα τέλη του 2008 όταν στο κεντρικό πολιτικό 
σκηνικό φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση Καραμανλή καταρρέει και στην εξουσία 
διαφαίνεται το ΠΑΣΟΚ, ως δια μαγείας αυτός και το δεξί του χέρι ο ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
αρχίζουν να ξεχνούν την αντιπολίτευση και να προχωρούν στις απόψεις και προτάσεις 
του Βλαχογιάννη.

Η αιτιολογία και των δυο είναι απλή, ξαφνικά από κομματικά στελέχη τηςΝ.Δ. μετα-
τρέπονται σε «αυτοδιοικητικοί» όπως χαρακτηρίζονται. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον 
Κοντό να είναι και μέλος της νομαρχιακής επιτροπής της ΝΔ. Και οι δύο παραπάνω 
είχαν αδίκως εξευτελισθεί ηθικά, επαγγελματικά και κοινωνικά με ανέντιμους τρόπους 
από τους αυλοκόλακες της Αγίας Άννας. Η ανασφάλειά τους όμως και η φιλοδοξία 
τους υπερίσχυσε, ξέχασαν τους εξευτελισμούς, τα λαϊκά δικαστήρια, τις κατηγορίες για 
πλαστογραφίες και παράνομους πλουτισμούς, από μια ψιθυριστή συγνώμη σε κάποιο 
κλειστό γραφείο, και αποφάσισαν ότι καλύτερα ασφαλείς στο άρμα ενός «αυτοδιοικητι-
κού» ΠΑΣΟΚ, παρά ανασφαλείς και εύκολος στόχος σ’ ένα αντίθετο ψηφοδέλτιο, τώρα 
μάλιστα που δεν θα υπήρχε και η ασφάλεια της κυβέρνησης της ΝΔ. Και για τους δύο, 
τους παραπάνω μπορώ να πω ότι είναι έντιμοι οικογενειάρχες και επαγγελματίες, αλλά 
δεν μπορώ να μην τους χαρακτηρίσω ως «πολιτικά ανέντιμους» και «βολεψάκηδες». 

Πούλησαν το 33% του παριανού λαού για τη δική τους ασφάλεια και το πολιτικό τους 
μέλλον. Στις εκλογές του 2010, φάνηκε το κενό που υπήρχε στο χώρο της φιλελεύθε-
ρης παράταξης, κανείς δεν τολμούσε να μπει απέναντι σε ένα κομματικά πανίσχυρο 
Βλαχογιάννη και στο Νο 2 πολιτικό στέλεχος της χώρας. Έγιναν πολλές συζητήσεις, 
συναντήσεις αλλά μάταια. Το ΠΑΣΟΚ ήταν διχασμένο, η υποψηφιότητα της Πρωτολάτη 
είχε δυναμική τέτοια που μπορούσε να δημιουργήσει πλήγμα στο Βλαχογιάννη και η 
διένεξη που υπήρχε μεταξύ των δύο, αλλά και των στελεχών δεν θα επέτρεπαν μια 
συμμαχία στον δεύτερο γύρο. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Φιλελεύθερη παράτα-
ξη να κερδίσει τον Δήμο, χρειαζόταν ενότητα και επιλογή προσώπου.

Σ’ αυτό έπρεπε να συμβάλλουν όλοι, πρώτος ο μοναδικός βουλευτής Κυκλάδων 
Γιάννης Βρούτσης και μετά όλα τα τοπικά στελέχη. Σε μία συνάντηση παρουσία των 
Βρούτση, Κοντού και Κωβαίου, δηλώνω ευθαρσώς ότι αυτό που προέχει είναι η ενό-
τητα και πρώτος εγώ έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεσή τους, προτείνοντας στον Κοντό 
να ηγηθεί του ψηφοδελτίου και εγώ θα ήμουν υποψήφιος δημοτικό σύμβουλος.  

Κοντός και Κωβαίος απήντησαν ότι αυτοί θα πράξουν «αυτοδιοικητικά» (είχε ήδη 
επέλθει η συμφωνία), το αποτέλεσμα το είδαμε, σε μια στημένη διαδικασία 80 ανθρώ-
πων, εξελέγη πανηγυρικά ο Βλαχογιάννης και με αυτό τον τρόπο προσπάθησαν να νο-
μιμοποιήσουν την πολιτική τους κωλοτούμπα. Απευθύνθηκα στον Βρούτση, ο οποίος 
δυστυχώς που το αναφέρω, έπαιξε πολύ βρώμικο πολιτικό παιχνίδι, όχι για το καλό της 
Πάρου ή επειδή αγάπησε ξαφνικά την Πρωτολάτη, αλλά ενέδωσε στις πιέσεις των πο-
λιτικών του φίλων οι οποίοι πίστευαν και πιστεύουν ότι καθορίζουν με τις οικογένειές 

του τα πολιτικά δρώμενα και αναφέρομαι βέβαια στις μεγάλες οικογένειες της Πάρου 
και άλλους, οι οποίοι  τον πίεσαν για τη στήριξη της σκληρής και αμετανόητης ΠΑΣΟΚ, 
Πρωτολάτη. Και αυτό έγινε διότι ποτέ δεν τους ενδιέφερε το νησί, το μόνο που ενδιέφε-
ρε ορισμένους από αυτούς ήταν το προσωπικό συμφέρον και ταυτόχρονα ξεπλήρωναν 
και κάποια γραμμάτια του παρελθόντος από το επαρχείο.

Ο Γιάννης Βρούτσης αυτόν που επιθυμούσε και είχε στο μυαλό του για δήμαρχο, 
ήταν ο φίλος του καρδιολόγος Γιάννης Ραγκούσης. Σε συνάντηση που είχα μαζί του 
σε σπίτι στον Αμπελά, παρουσία δύο αξιόπιστων συμπολιτών μας, συζητήσαμε και του 
προτείναμε να είναι εκείνος επικεφαλής εάν πίστευε ότι είχε την θέληση και την δύναμη 
για αυτή την προοπτική. Μας δήλωσε κατηγορηματικά ότι και θέλει και μπορεί να ηγη-
θεί συνδυασμού, δώσαμε τα χέρια… μόνο τελικά αποδείχθηκε ότι όλες οι χειραψίες δεν 
έχουν την ίδια αξία. Την επομένη η συμβουλή του φίλου του βουλευτή ήταν να κάνει 
πίσω, να θέσει υποψηφιότητα με την Πρωτολάτη και στις επόμενες εκλογές θα ήταν 
έτοιμος για δήμαρχος. Δεν είχε υπολογίσει όμως ο βουλευτής τις πολιτικές ικανότητες 
του φίλου του, ο οποίος μπορεί να είναι αξιόλογος γιατρός αλλά πολιτικά αφανής κα’ 
όλη την διάρκεια της θητείας του. Λύση δεν υπήρχε, ο χρόνος πίεζε και έτσι απεφάσισα 
εγώ, δύο μήνες πριν τις εκλογές. 

Με την βοήθεια λίγων καλών φίλων και του προέδρου της τοπικής με ορισμένα μέλη 
της άρχισα τον αγώνα με δύναμη και πάθος. Προσπάθησα με όλες τις δυνάμεις, κα-
τάφερα να πείσω αρκετούς νέους ανθρώπους να με ακολουθήσουν και πραγματικά 
πιστεύω ότι εάν θα ολοκλήρωνα την προσπάθεια θα είχα πετύχει την συγκρότηση του 
καλύτερου ψηφοδελτίου. Η Νέα Δημοκρατία την περίοδο εκείνη προχώρησε στην διε-
νέργεια μιας μυστικής μέτρησης σε 80 δήμους στη χώρα ανάμεσα τους και η Πάρος. Η 
δημοσκόπηση ήταν για αυστηρή εσωκομματική χρήση. Με την παρέμβαση κορυφαίου 
πολιτικού παράγοντα κατάφερα να πάρω αυτήν την μέτρηση στα χέρια μου και να την 
διαβάσω μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής. Τα ποσοστά που έδινε είναι τα εξής. Βλαχο-
γιάννης 31%, Κουντρομιχάλης 25,5%, ΠΡΩΤΟΛAΤΗ 19%. Τη μέτρηση την είχε φυσικά 
και ο Βρούτσης αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν δεν ήξερε ότι την έχω και εγώ. Με πήρε 
τηλέφωνο και μου είπε ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά για εμένα δημοσκοπικά και μου 
διάβασε τη μέτρηση, αλλά με τα ποσοστά τα δικά μου και της Πρωτολάτη αντεστραμ-
μένα. Όταν του απάντησα με τους σωστούς αριθμούς τα μασούσε και άρχισε να μου 
ψελλίζει ότι «ξέρεις με πιέζουν» κλπ. Είχε εγκλωβιστεί από τους τοπικούς του φίλους 
να στηρίξει ΠΡΩΤΟΛAΤΗ. 

Όλοι με πίεζαν να αποσυρθώ και να στηρίξω την Πρωτολάτη, με ταξίματα, υποσχέ-
σεις και πιέσεις. Οι πιέσεις ήταν και από τις δυο πλευρές, άλλες προς εμένα και άλλες 
προς τους συνεργάτες μου. Όποιο όνομα διέρρεε ότι είναι μαζί μου αμέσως ένας ολό-
κληρος μηχανισμός έπεφτε επάνω του για να του αλλάξει άποψη. Άλλοι άντεχαν, είχαν 
την δύναμη, άλλοι δεν άντεξαν ήταν επαγγελματίες ένοιωσαν απειλή, μεγάλη η απόφα-
ση και έκαναν πίσω. Έφθασαν στο σημείο μέχρι και το κορίτσι που είχα στο γραφείο να 
το απειλήσουν με την ελπίδα της δουλειάς και μάλιστα αυτό το έκανε ένας εκ των πρω-
τεργατών της πολιτικής κωλοτούμπας. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να στηρίξω την 
Πρωτολάτη η οποία έχει στην συμπεριφορά της αυτοκαταστροφικές ικανότητες, διότι 
μόνο αυτή θα μπορούσε να χάσει το δήμο το 2010, με τα λάθη της και τις λανθασμένες 
επιλογές της. Αντίθετα ο Βλαχογιάννης χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα, βασιζόμενος 
στα δικά της λάθη κατάφερε και πήρε τον Δήμο. 

Μετά από όλα αυτά και αφού πλέον δεν ήταν δυνατή η συγκρότηση ολοκληρωμένου 
ψηφοδελτίου αποφάσισα με αξιοπρέπεια, όπως και με αξιοπρέπεια έδωσα τον αγώνα 
μου, να αποσυρθώ.Τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται, βέβαια οι κομματικές διαφορές 
λόγω συγκυβέρνησης έχουν κάπως παραμερισθεί αλλά τα πρόσωπα έχουν παρελθόν 
και αυτό θα τα κυνηγάει για πάντα. Οι πολιτικές φιλοδοξίες του Κοντού τελείωσαν, δεν 
τελείωσαν όμως οι φιλοδοξίες του Κωβαίου, ο οποίος πίστευε ότι με την πολιτική του 
κωλοτούμπα θα κατάφερνε να ηγηθεί σε αυτές τις εκλογές της δημοτικής παράταξης. 
Και αυτό διότι πήρε στις εκλογές περίπου 800 σταυρούς και θεωρεί ότι δικαιούται να 
γίνει δήμαρχος. Βέβαια και η Μαρουσώ και ο Βεντουρής και ο Γιάννης Μπιζάς είχαν 
αγγίξει στο παρελθόν αυτό το νούμερο, άρα και αυτοί είχαν το ίδιο δικαίωμα. Η μόνη δι-
αφορά του Μάρκου με τους παραπάνω τρεις είναι ότι οι προηγούμενοι έχουν το γνώθι 
σ’ εαυτόν ενώ ο Μάρκος απ’ ό,τι φαίνεται ακόμη το ψάχνει. 

Ο δήμος δεν είναι το πρωί μνημόσυνο μετά κηδεία το απόγευμα βαφτίσια και το βρά-
δυ γάμος. Θέλει γνώση εμπειρία, ικανότητα γραφής και ανάγνωσης. Η φιλοδοξία είναι 
θεμιτή αρκεί αυτή να συνοδεύεται και με ικανότητες. 

Τώρα αγαπητέ Μάρκο έπεσες στον λάκκο που εσύ είχες σκάψει στο παρελθόν για 
κάποιους άλλους. Τώρα σε άδειασαν οι δικοί σου φίλοι και τώρα αρχίζεις να μιλάς για 
ανανέωση, νέες ιδέες και απεγκλωβισμό από τα κόμματα.

Ποιά ανανέωση βρε Μάρκο, αφού εσύ είσαι ότι πιο παλαιοκομματικό και σκουρια-
σμένο υπάρχει στο νησί και ποιός σου είπε ότι η ανανέωση είναι θέμα ηλικιακό, ανανέ-
ωση είναι στις ιδέες, στο όραμα στην ελπίδα για κάτι καλύτερο. Και αν πιστεύεις ότι τα 
πράγματα δεν διαχειρίζονται σωστά και ότι ο Βλαχογιάννης δεν είναι κατάλληλος, τότε 
γιατί πήγες μαζί του το 2010 και γιατί δεν είχες ούτε μια διαφωνία καθ’ όλη την διάρκεια 
της τετραετίας; Μάλλον υπερίσχυσε η φιλοδοξία. 

Για ποιόν απεγκλωβισμό μιλάς, εσύ που διαδίδεις ότι θα χαρίσεις το δήμο στην Νέα 
Δημοκρατία και στον τωρινό σου φίλο Βρούτση, ο οποίος για άλλη μια φορά με την 
παρότρυνση προς εσένα, σταμάτησε κάθε ελπίδα για συγκρότηση ενός νέου ψηφοδελ-
τίου στην Πάρο. 

Μιλάς για προγραμματικές δεσμεύσεις, πες μας ποιές είναι αυτές, για να ξέρουμε με 
τι έχουμε να κάνουμε, σου είχε υποσχεθεί ο Βλαχογιάννης ότι θα είσαι επικεφαλής; 
Εάν ναι και αθέτησε την υπόσχεσή του, να κριθεί και αυτός για το ψέμα του, αν όχι 
και έχεις εσύ λάθος καταλάβει, τότε λυπάμαι, αλλά πως ζητάς να σε εμπιστευθούμε; 
Μάρκο επειδή πιστεύω ότι πράγματι είσαι αυτό που λένε «καλό παιδί», πρόσεχε γιατί 
εκτός από αυτά που σου έκαναν το 2006 υπάρχει ακόμη κάτι χειρότερο, ο «αυτο-εξευ-
τελισμός» και αυτό επαφίεται σ’ εσένα. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται. 



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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Προγράμματα
για ανέργους

Σε εφαρμογή 
του «Ολοκληρω-
μένου Σχεδίου 
Δράσης για την 
Απασχόληση και 
την Καταπολέ-
μηση της Ανερ-
γίας» (συνολικού 
προϋπολογισμού 
1 . 5 2 7 . 6 4 2 . 0 6 9 
ευρώ με ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας 
443.474 ανέργων) που εξήγγειλε πρόσφατα ο πρωθυ-
πουργός Αντώνης Σαμαράς, ξεκινούν άμεσα να υλοποι-
ούνται τρία νέα στοχευμένα προγράμματα απασχόλη-
σης για ανέργους. 

Συγκεκριμένα υπογράφτηκαν οι Υ.Α. που αφορούν τα 
παρακάτω προγράμματα:

1. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30 – 66 ετών» 
μέσω του οποίου θα επιχορηγούνται επιχειρήσεις για 
την πρόσληψη (με πλήρη μισθό και ασφάλιση) ανέργων, 
ηλικίας 30-66 ετών. Η επιχορήγηση του μισθολογικού 
κόστους των προσλαμβανόμενων διαρκεί ένα χρόνο 
και ανέρχεται στα 18 ευρώ ημερησίως και μέχρι 25 
ημέρες το μήνα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά 
10.000 άνεργους και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται 
στα 54.000.000 ευρώ. 

2. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπι-
κά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 
ομάδες – ΤοπΕΚΟ», μέσω του οποίου θα τοποθετούνται 
σε θέσεις απασχόλησης άνεργοι όλων των ηλικιών που 
συμμετείχαν σε τοπικά σχέδια. Η επιχορήγηση για κάθε 
ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους 
ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 
ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και 
μέχρι 25 ημέρες το μήνα, ενώ η επιχορήγηση για κάθε 
ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους 
ανέργους ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό 
των 18 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα. Το 
ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα  του μισθολογικού  
κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος 
ορίζεται στους τέσσερις μήνες. Ωφελούμενοι θα είναι 
10.000 άνεργοι και το κόστος της παρέμβασης ανέρχε-
ται στα 17.000.000 ευρώ.

3. «Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
(ΕΚΟ), το οποίο αφορά συνεκτικές δράσεις για κοινω-
νική ενσωμάτωση και ένταξη στην αγορά εργασίας για 
ευπαθείς ομάδες (άτομα με αναπηρία, αποφυλακισμέ-
νοι, οροθετικοί, πρώην χρήστες ουσιών κ.α.). Ωφελού-
μενοι είναι 7.713 άνεργοι αυτής της κατηγορίας και η 
συνολική δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στα 
79.560.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρ-
ξη των δυο πρώτων προγραμμάτων, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ένταξης σε αυτά, οι ενδιαφερόμενες επι-
χειρήσεις και ωφελούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν 
στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή στην ηλεκτρονική 
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr όπου θα αναρτη-
θούν και οι σχετικές προκηρύξεις.

Όπως δήλωσε και ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης 
Βρούτσης: «Ξεκινούν άμεσα τρία νέα προγράμματα 
απασχόλησης για στοχευμένες κατηγορίες ανέργων. 
Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο, ευρωπαϊκό και εθνι-
κό, προκειμένου να καταπολεμήσουμε την ανεργία με 
σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία εντάσσοντας όλο και 
περισσότερες ομάδες πληθυσμού στην αγορά εργασί-
ας».

Εκδηλώσεις
- Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Μάρπησσας, κα-

λεί μικρά και μεγάλα παιδιά το Σάββατο 1 Μαρτίου, στις 
4 μμ στην αίθουσα της Αγροτολέσχης στη Μάρπησσα. 
Εκεί, οι μεγαλύτεροι θα δείξουν στους νεότερους και 
στα παιδιά τον τρόπο κατασκευής του χαρταετού. Επί-
σης, θα κατασκευάσουν χαρταετό για καθένα από τα 
παιδιά που θα συμμετέχει στην εκδήλωση.

- Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, 
θα πραγματοποιηθεί το καρναβάλι της Νάουσας. Η δι-
οργάνωση είναι της ΚΔΕΠΑΠ, σε συνεργασία με την το-
πική Δημοτική Κοινότητα και πολιτιστικούς φορείς της 
περιοχής.

Το Σάββατο 8 Μαρτίου, στις 8:30 το βράδυ, ο 
εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, 
διοργανώνει μουσικοχορευτική βραδιά με το Νίκο Ζω-
ιδάκη και το συγκρότημά του. Για κρατήσεις θέσεων 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στους 
αριθμούς τηλεφώνων 22840-22262 και 24801.

- Το θεατρικό έργο «Αμφιβολία», θα παρουσιάσει 
η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχί-
λοχος», στις 22-23/2 και 1-2/3. Οι παραστάσεις απευ-
θύνονται σε άτομα άνω των 16 ετών και θα ξεκινούν 
στις 8:30 το βράδυ. Η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία, Γ. 
Γεμελιάρη και παίζουν οι: Μ. Δράγαζη, Ειρ. Τριανταφύλ-
λου, Αντ. Πρέκας και Νίκη Μαύρη.

- Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, «Γιάννης Γκίκας», 
προσκαλεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, στις 8:30 
το βράδυ, τους φίλους της από 15 έως 19 ετών, για να 
παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής και φαντα-
σίας.

- Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού 
Σταθμού Παροικιάς, διοργανώνει την εκδήλωση: «Μια 
αποκριά, μια ιστορία…», (για παιδιά 4-9 ετών), την Κυ-
ριακή 23 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα «PAROS ROCK» 
(ποτάμι Παροικιάς), ώρα 13.00 και στην αίθουσα Αγίου 
Αθανασίου, στον Κώστο, ώρα 18.00. Η είσοδος είναι 4 
ευρώ.

Εκλέγει
επικεφαλής
η ΚΕΠ-ΟΣΑ

Τον επικεφαλής του συνδυασμού της εκλέγει την Κυ-
ριακή 23 Φεβρουαρίου η δημοτική κίνηση ΚΕΠ-ΟΣΑ.

Η ανακοίνωση του συνδυασμού έχει ως εξής:
«Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών-Οικολογία, Συμμετοχή, 

Αλληλεγγύη Οργανώνει Ανοιχτή Συνέλευση την: ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 23 Φεβρουαρίου, στις 11:00 πμ. στον Αρ-
χίλοχο.

Στη Συνέλευση θα υποβληθούν και συζητηθούν οι 
προτάσεις των Ομάδων Εργασίας που είχαν συσταθεί 
στη προηγούμενη Συνέλευση. Θα γίνει μια πρώτη επε-
ξεργασία  τους και θα ξεκινήσει η διαβούλευση για το 
Εκλογικό Πρόγραμμα της ΚΕΠ-ΟΣΑ.

Θα ακολουθήσει η συζήτηση και η Ανοιχτή Δια-
δικασία για την ανάδειξη του Υποψήφιου Δημάρ-
χου της Δημοτικής Κίνησης που θα ηγηθεί του 
Ψηφοδελτίου.

Στη Συνέλευση καλούνται όλοι οι Πολίτες που συμ-
φωνούν με τις Αμεσοδημοκρατικές Πρακτικές που η 
ΚΕΠ-ΟΣΑ ακολουθεί και προωθεί, και όσοι προσβλέ-
πουν στην Ανανέωση του Πολιτικού Σκηνικού στο Νησί 
με βάση το τρίπτυχο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗ.

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥ-
ΤΟΥΣ».

«Νέα Αρχή»
στις οφειλές

Με ανακοίνωσή του ο εμποροε-
παγγελματικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου ενημέρωσε ότι υλοποι-
ούνται σημαντικές προτάσεις της 
ΕΣΕΕ, που βελτιώνουν το καθε-
στώς των ρυθμίσεων των ασφα-
λιστικών οφειλών και το οδηγούν 
προς την σωστή κατεύθυνση.

Η εγκύκλιος περιέχει τις βασικές 
αλλαγές υπαγωγής στη ρύθμιση 
«Νέα Αρχή» και συγκεκριμένα:

- Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής 
ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως προϋπόθεση 
υπαγωγής στη ρύθμιση.

- Μέχρι τώρα, δεν μπορούσαν να ενταχθούν στη ρύθ-
μιση οφειλέτες κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική 
δίωξη για φοροδιαφυγή. Η διάταξη βελτιώνεται σημαντι-
κά: στο εξής για να ενεργοποιηθεί η εξαίρεση, δεν αρκεί 
απλώς η ποινική δίωξη αλλά πρέπει να έχει εκδοθεί και 
σχετική καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή.

- Μέχρι σήμερα, για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, 
απαιτείτο από τον ασφαλισμένο η απόδειξη της αδυνα-
μίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας αντα-
πόκρισης στο ύψος της μηνιαίας δόσης. Το σχετικό όριο 
αυξάνεται από 5.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ.  Εξαιρούνται 
οι ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα για τους οποίους το όριο οφειλών 
παραμένει στα 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με το γράμμα της 
διάταξης, ως «διακοπή» νοείται η πλήρης διακοπή του 
επιτηδεύματος και όχι το απλό κλείσιμο του καταστήμα-
τος.

Οι νέες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε προτάσεις της 
ΕΣΕΕ δίνουν περισσότερες δυνατότητες και διευκολύν-
σεις στους συναδέλφους ώστε να ενταχθούν στις υπάρ-
χουσες ρυθμίσεις των ασφαλιστικών οφειλών, ενώ πα-
ράλληλα αναμένεται να βελτιώσουν και την ρευστότητα 
του ασφαλιστικού μας ταμείου.

Η εγκύκλιος
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Με τις νέες διατάξεις, τροποποιούνται οι αντίστοιχες του 

Ν.4152/2013 ως προς:
Την υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας 

ή πιστοποιητικού οφειλής.
Την εξαίρεση οφειλετών από τη δυνατότητα ένταξης 

στις ρυθμίσεις και
Το όριο των 5.000 Ευρώ για την απόδειξη της αδυναμί-

ας εξόφλησης της οφειλής
και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ποσό της μηνι-

αίας δόσης.
Ειδικότερα:
1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής 

ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως προϋπόθεση 
υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή».

2. Τροποποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων 2.γγ’ 
της υποπαραγράφου ΙΑ.1. (Πάγια Ρύθμιση) και περ. 2.ββ’  
υποπαραγράφου ΙΑ.2 (Νέα Αρχή) με τις οποίες δεν υπά-
γονται σε ρύθμιση οι οφειλέτες εκείνοι που «έχει ασκηθεί 
κατ’ αυτών ποινική δίωξη». Στο εξής εξαιρούνται και δεν 
υπάγονται σε ρύθμιση οφειλέτες «που έχουν καταδικαστεί 
για φοροδιαφυγή».

3. Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται, μέχρι 
σήμερα, η απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφει-
λής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ύψος της μη-
νιαίας δόσης με την υποβολή των στοιχείων που έχουν 
περιγραφεί στις αριθμ. 32/2013 και 33/2013 Εγκυκλίους 
της Υπηρεσίας μας.

Για την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης στις ρυθ-
μίσεις, το ποσό των 5.000 € αυξάνεται σε 10.000 ευρώ. 
Διαδικασίες που ακολουθούνται έως σήμερα, για ένταξη 
σε ρύθμιση οφειλών έως 5.000 ευρώ, θα ακολουθούνται, 
στο εξής, για οφειλές έως 10.000 ευρώ. Προσοχή! Από 
την τροποποίηση αυτή εξαιρούνται ασφαλισμένοι που 
έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
για τους οποίους το όριο οφειλών παραμένει στα 5.000 
ευρώ».
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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

Νέος φιλοζωικός σύλλογος
Η ομάδα φιλόζωων εθελοντών Πάρου, ξεκίνησε 

την δράση της το 2011 και από το Δεκέμβριο του 
2013 συστάθηκε ως σωματείο, Αναγνωρίστηκε 
επίσημα από το πρωτοδικείο ως φιλοζωικό σωμα-
τείο τον Ιανουάριο 2014.

Στις δράσεις του σωματείου περιλαμβάνονται:
- η βελτίωση των συνθηκών των αλυσοδεμένων 

σκυλιών στα χωράφια
- η φροντίδα αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων 

γατών, σκυλιών, κουταβιών, με περίθαλψη, στει-
ρώσεις και υιοθεσίες κυρίως σε οικογένειες στην 
Πάρο. 

- Επίσης, στη δράση περιλαμβάνονται συστάσεις, 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Το 2013 οργάνωσαν το πρό-
γραμμα: «Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου», σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Πάρου.

Σκοποί των Φιλόζωων Εθελοντών Πάρου, μεταξύ άλλων, είναι:
- Η δημιουργία και λειτουργία - σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου - δημοτικού 

κτηνιατρείου και προσωρινού χώρου φύλαξης για την συστηματική στείρωση, περί-
θαλψη και αποθεραπεία των αδέσποτων ζώων αλλά και τη στείρωση των ζώων των 
ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.

- Η δημιουργία δικτύου σίτισης αδέσποτων ζώων στην Πάρο.
- Η συνεργασία με τις αστυνομικές και όλες τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και 

η ενεργοποίηση τους για την προστασία και ευζωία των ιδιόκτητων και αδέσποτων 
ζώων.

- Η συνεργασία με εθελοντές κτηνιάτρους. τόσο από την Ελλάδα. όσο και από χώ-
ρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. με σκοπό τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα στει-
ρώσεων αδέσποτων ζώων στο νησί.

- Η ενεργή συμμετοχή στην ενημέρωση για τη φιλοζωία στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Πάρο 

- Η ενημέρωση των πολιτών μέσω Μ.Μ.Ε., άρθρων, ιστοσελίδων, εκπομπών κα-
θώς και μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων, σεμιναρίων και ημερίδων για τη σωστή 
διατήρηση των κατοικίδιων αλλά και των παραγωγικών ζώων.

- Η συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού
Τέλος, σε μήνυμά του ο νέος φιλοζωικός σύλλογος τονίζει:
«Επιδιώκουμε μια καλύτερη και αρμονική συμβίωση ανθρώπων και ζώων στην 

Πάρο. Θέλουμε, οι επισκέπτες του νησιού μας να μην αντικρίζουν εικόνες που δεν 
τιμούν το πολιτιστικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας.

Γι’ αυτό απευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας και ενεργής συμμετοχής όλων 
των κατοίκων της Πάρου για να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι κάτοικοι της Πά-
ρου θα πρέπει να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό και να μάθουν να συμβιώνουν με 
τα αδέσποτα και να μην προβάλουν παράνομα αιτήματα για εγκλεισμό, ασυλοποίηση 
ή εξαφάνιση των αδέσποτων. Οι κάτοικοι της Πάρου θα πρέπει να κατανοήσουν ότι 
τα αδέσποτα δεν «φυτρώνουν», αλλά δημιουργούνται από τους ίδιους τους ανθρώ-
πους και τις ανεξέλεγκτες γέννες δεσποζόμενων ζώων. Τους καλούμε να αποβάλουν 
αντιεπιστημονικές προκαταλήψεις και να τους γίνει συνείδηση η στείρωση των ζώων 
συντροφιάς σκύλων και γατών της αυλής και της γειτονιάς. Τα αδέσποτα σκυλιά δημι-
ουργούνται επίσης από τις εγκαταλείψεις και από τις ανεξέλεγκτες γέννες των αλυσο-
δεμένων και εγκαταλελειμμένων σχεδόν σκυλιών που είναι για φύλαξη του κοπαδιού 
ή του χωραφιού. 

Ο έλεγχος των γεννήσεων των ζώων αυτών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα 
και σ αυτό θα βοηθήσει η ίδρυση ενός Δημοτικού Κτηνιατρείου. Οφείλουμε να συνερ-
γαστούμε όλοι: δημότες, φιλοζωικές οργανώσεις και φορείς».

Νέο ΔΣ
στο Γηρο-
κομείο

Την 1η Φεβρουαρίου 
2014 το νέο διοικητικό 
συμβούλιο του Οίκου Ευ-
γηρίας Ποιμαντικής Μερί-
μνης, «Παναγία Εκατοντα-
πυλιανή», προχώρησε στη 
συγκρότησή του σε σώμα, 
σύμφωνα με τον κανονι-
σμό λειτουργίας του ιδρύ-
ματος. Η σύστασή του έχει 
ως εξής:

Πρόεδρος: Μητροπο-
λίτης Παροναξίας, κ. Καλ-
λίνικος Δεμενόπουλος 
Αντιπρόεδρος: πρωτ. 
Σπυρίδων Φωκιανός 
Γραμματέας: Δέσποινα 
Πώλου Ταμίας: Γεώργι-
ος Καπούτσος Τακτικά: 
Αρχιμ. Ιωάννης Χανιώτης, 
Αναστάσιος Χερουβείμ 
Κωνσταντίνος Μπιζάς.  
Αναπληρωματικά μέλη: 
Αιδεσ. π. Γεώργιος Νάστας, 
Αιδεσ. π. Νικόλαος Ανου-
σάκης, Μηνάς Καλακώνας, 
πρεσβυτέρα Στυλιανή Κο-
ντού-Κυδωνιέως, Αυγου-
στίνος Κεφάλας, Μαρούλη 
Αντιπαριώτη.

Πρώτα οι επαγγελματίες
Την αντίθεσή του εξέφρασε ο εμποροεπαγγελματικός 

σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, στην εκδήλωση στο αλσύλ-
λιο Παροικιάς την Καθαρή Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
Πάρου-Αντιπάρου, σχετικά για το καρναβάλι και τα κού-
λουμα την Καθαρά Δευτέρα» αποφάσισε:

«α) Να στηρίξουμε την πρόταση του Δήμου Πάρου, που 
αφορά την διοργάνωση καρναβαλιού στην πρωτεύουσα 
της Πάρου με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ξεκινήσει 
τουλάχιστον 4 μήνες πριν, οι απαραίτητες προετοιμασί-
ες, ενώ χρήσιμο θα ήταν να λάβουν μέρος σε αυτό, όλοι 
οι φορείς της Πάρου, να πραγματοποιηθεί σε ώρες που 
δεν θα λειτουργούν τα καταστήματα, για να μπορέσουν 
να συμμετέχουν και οι επαγγελματίες και να ξεκινήσει 3 
μέρες πριν στις γύρω περιοχές, με κορύφωση το μεγάλο 
καρναβάλι της Πάρου στην πρωτεύουσα. Πιστεύουμε ότι 
πρέπει να γίνονται στο νησί μας εκδηλώσεις υπερτοπικού 
ενδιαφέροντας, που να μπορούν με κατάλληλη προβολή 
να προσελκύσουν εκτός Πάρου επισκέπτες.

β) Τέλος, η πρόταση της ΚΔΕΠΑΠ του Δήμου Πάρου, 
για τη συμμετοχή του συλλόγου σε εκδήλωση για τα Κού-
λουμα της Καθαρής Δευτέρας, στο Αλσύλλιο της Παροι-
κίας, μας βρίσκει αντίθετους καθώς οι επιχειρήσεις της 
εστίασης που πλήττονται αυτήν την περίοδο, χρειάζονται 
μια υποστήριξη-ανάσα, την ημέρα αυτή. Αντ’ αυτού προ-
τείνουμε να αναζητηθεί ιδανικός χώρος για να πραγματο-
ποιηθεί εκδήλωση για το πέταγμα του χαρταετού παράλ-
ληλα με ποικίλες εικαστικές δράσεις».

Τέλος, ο σύλλογος επισημαίνει στην ανακοίνωσή του:
«Φροντίδα του συλλόγου μας είναι οι διάφορες εκδη-

λώσεις, ότι είδους, να μην πλήττουν τις επιχειρήσεις που 
λειτουργούν, αλλά αντίθετα να λειτουργούν υποστηρικτι-
κά σ αυτές. Οι τοπικές επιχειρήσεις που μας στηρίζουν σε 
κάθε εκδήλωση μας κάθε χρόνο, όλο το χρόνο, έρχονται 
πρώτες στη σκέψη μας».
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Διεξήχθη την περασμένη Κυ-
ριακή 16 Φεβρουαρίου, στην 
Πάρο και Αντίπαρο, το δημοψή-
φισμα για τη δημόσια υγεία και 
τα προβλήματα που υπάρχουν 
στα νησιά μας.

Η ψηφοφορία σε σύνολο 
δώδεκα εκλογικών τμημάτων 
πραγματοποιήθηκε με το παρα-
κάτω ερώτημα:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για 
δημόσια δωρεάν υγεία χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις. Κα-
ταδικάζουμε την πολιτική που 
οδηγεί σε αφανισμό τις υποδο-
μές της δημόσιας υγείας στα νη-
σιά μας.

Απεργούμε, Απέχουμε και 
Νεκρώνουμε τα νησιά μας 
από κάθε δραστηριότητα στις 
26 Φεβρουαρίου 2014. Δεν 
υποχωρούμε δε συμβιβαζόμα-
στε».

Τα αποτελέσματα της ψηφο-
φορίας ήταν τα εξής:

Κώστος
ψήφισαν 171
άκυρα 2
ΝΑΙ 168
ΟΧΙ 1

Άσπρο Χωριό
ψήφισαν 232
άκυρο 1
ΝΑΙ 231
ΟΧΙ -

Μάρμαρα
ψήφισαν 289
λευκό 1
ΝΑΙ 287
ΟΧΙ 1

Λεύκες
ψήφισαν 306

άκυρο 1
ΝΑΙ 301
ΟΧΙ 4

Αγκαιριά
ψήφισαν 678
άκυρα 3
ΝΑΙ 673
ΟΧΙ 2

Πρόδρομος
ψήφισαν 240
ΝΑΙ 236
ΟΧΙ 4

Νάουσα
1ο εκλογικό τμήμα
ψήφισαν 628
ΝΑΙ 625
ΟΧΙ 3

Νάουσα
2ο εκλογικό τμήμα

ψήφισαν 434
άκυρα 2
ΝΑΙ 432
ΟΧΙ -

Αντίπαρος
ψήφισαν 420
ΝΑΙ 418
ΟΧΙ 2

Παροικιά
1ο εκλογικό τμήμα
ψήφισαν 893
άκυρα 4
λευκά 1
ΝΑΙ 872
ΟΧΙ 16

Παροικιά
2ο εκλογικό τμήμα
ψήφισαν 669
άκυρα 1
ΝΑΙ 668

ΟΧΙ -

Μάρπησσα
ψήφισαν 419
Άκυρα 3
ΝΑΙ 414
ΟΧΙ  2 

Κάλπη Δήμου
ψήφισαν 40
ΝΑΙ 39
ΟΧΙ 1

ΣΥΝΟΛΟ
Ψήφισαν: 5.419
Έγκυρα: 5.400
Άκυρα-Λευκά: 19
ΝΑΙ: 5.364
ΟΧΙ: 36

99% όχι στην κυβερνητική 
πολιτική για την υγεία
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Η ανακοίνωση του Συντονιστικού

«Το πρώτο τοπικό δημοψήφι-
σμα στην Ελλάδα είναι γεγονός. 
Οι κάτοικοι της Πάρου και της 
Αντιπάρου καταδίκασαν με συ-
ντριπτικά ποσοστά την πολιτική 
που καταστρέφει τις υποδομές 
της δημόσιας υγείας στα νησιά 
μας.

Το Συντονιστικό Των φορέων 
Πάρου Αντιπάρου χαιρετίζει την 
μεγάλη επιτυχία του τοπικού 
δημοψηφίσματος για την υγεία 
που πραγματοποιήθηκε στις 16 
Φεβρουαρίου 2014 στα νησιά  
μας με ποσοστά εθελοντικής 
συμμετοχής που δεν απέχουν 
πολύ από αυτά των τελευταίων 
εθνικών εκλογών.

Οι 5.419 κάτοικοι που προσήλ-
θαν και ψήφισαν στα 12 εκλογικά 
τμήματα, παρουσία εφορευτι-
κών επιτροπών, ρίχνοντας στις 
κάλπες 5.364 ΝΑΙ, 36 ΟΧΙ και 19 
Άκυρα  καταδίκασαν με συντρι-
πτικό ποσοστό την πολιτική που 
καταστρέφει τις υποδομές της 
δημόσιας υγείας στα νησιά μας 
και αποφάσισαν να συμμετά-
σχουν στη μεγάλη διαμαρτυρία 
που οργανώνεται στις 26 Φε-
βρουαρίου και που θα νεκρώσει 
κάθε δραστηριότητα στην Πάρο 
και την Αντίπαρο. Η κυβέρνηση 
οφείλει να πράξει το αυτονόητο 
και να στελεχώσει άμεσα το Κέ-
ντρο Υγείας της Πάρου με μόνι-
μους γιατρούς προστατεύοντας 
την υγεία των κατοίκων της Πά-
ρου και της Αντιπάρου αλλά και 
των χιλιάδων επισκεπτών, αφού 
τα νησιά μας είναι σπουδαίοι 
τουριστικοί  προορισμοί που 
συμβάλλουν στην εθνική οικο-
νομία. Αποτελεί όνειδος για την 
πολιτεία ότι επί 4 συνεχή χρόνια 
τα 2500 παιδιά της Πάρου και της 
Αντιπάρου στερούνται τις υπη-
ρεσίες παιδιάτρου γεγονός που 
ακυρώνει στην πράξη και τη συ-
νταγματική της υποχρέωση που 
αναφέρεται στη νησιωτικότητα.

Οι κάτοικοι της Πάρου και της 
Αντιπάρου θα συνεχίζουν να 
αγωνίζονται μέχρι να δοθεί ορι-
στική λύση στα προβλήματα της 
πρωτοβάθμιας δημόσιας ιατρι-
κής περίθαλψης στα νησιά μας.

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΥ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ».

Η ανακοίνωση της Ενιαίας Κίνη-
ση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλ-
λον

«Στο δημοψήφισμα της 16ης 

Φεβρουαρίου 2014, 5.419 πολί-
τες της Πάρου και της Αντιπάρου, 
ξεπερνώντας κάθε προσδοκία με 
τη συμμετοχή τους, δήλωσαν 
εντονότατα την παρουσία τους 
και υποσχέθηκαν τη συνέχι-
ση του αγώνα με εντονότερους 
ρυθμούς για την επίτευξη του 
τελικού στόχου για δημόσια και 
δωρεάν υγεία.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε οι 
κυβερνώντες και συμμετέχοντες 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
να λάβουν το ισχυρότατο μήνυμα 
των συμπολιτών μας για ικανο-
ποίηση των δίκαιων αιτημάτων 
μας.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Δεν 
υποχωρούμε, δε συμβιβαζόμα-
στε!».

Η ανακοίνωση της ΚΕΠ-ΟΣΑ

«Πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 16/02/2014, με μεγάλη 
επιτυχία, το Δημοψήφισμα που 
οργάνωσε το Συντονιστικό για 
την Υγεία, σε Πάρο και Αντίπαρο. 
Το πρώτο Θεματικό Δημοψήφι-
σμα που πραγματοποιήθηκε στη 
Χώρα μας. 

5419 Συμπολίτες μας και στα 
δύο Νησιά, διέψευσαν τις «Κασ-
σάνδρες» που ανοιχτά ποντάρι-
ζαν στην αποτυχία του.

Αποδείχθηκε περίτρανα ότι 
οι συμπολίτες μας δεν επηρεά-
στηκαν από τις «Κραυγές» των 
«Υπεύθυνων» της Ηττοπάθειας, 
αλλά έδωσαν το παρόν και μα-
ζικά έκφρασαν την αγανάκτηση 
και το θυμό τους καταδικάζοντας 
«τις Πολιτικές που οδηγούν στον 
Αφανισμό της Δημόσιας και Δω-
ρεάν Περίθαλψης για όλους». 

Το αποτέλεσμα : 5364 ΝΑΙ 
– 36 ΟΧΙ – 19 λευκά, Άκυρα, 
δείχνει ότι η Πρωτοβουλία του 
Συντονιστικού για Αγωνιστικές 
Κινητοποιήσεις εγκρίθηκε και 
«Νομιμοποιήθηκε» από το Συ-
ντριπτικό αυτό Αποτέλεσμα. Ένα 
αποτέλεσμα που θα προβλημα-

τίσει πολλούς, καθώς επιδέχεται 
πολλαπλές πολιτικές αναγνώσεις 
γι’ αυτούς που μπορούν να κα-
ταλάβουν τη σημασία του. Μένει 
σε μας να αντιληφθούμε τα Νέα 
Καθήκοντα που μπαίνουν μπρο-
στά μας, να αναλύσουμε τη ψήφο 
των Πολιτών και να ανεβάσουμε 
τους στόχους μας, για να μπο-
ρέσουμε να ανταποκριθούμε σε 
αυτά που ίδιοι οι Πολίτες επέλε-
ξαν. 

ΔΡΟΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΟΙΓΕ-
ΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ.

ΑΣ ΜΗ ΔΙΑΨΕΥΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛ-
ΠΙΔΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ 
ΔΙΑΛΕΞΑΝ».

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης

«Χαιρετίζουμε την  πρωτοφα-
νή συμμετοχή  του παριανού και 
αντιπαριώτικου λαού στο Δημο-
ψήφισμα  για την Δημόσια δω-
ρεάν υγεία στα νησιά μας. Αυτή 
η συμμετοχή αναδεικνύει την 
ένταση των προβλημάτων που 
βιώνει η συντριπτική πλειοψη-
φία του λαού των νησιών μας 
στο χώρο της δημόσιας υγείας 
και διατρανώνει τη θέληση του 
για κλιμάκωση των αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων του. 

Η μαζική παρουσία στο δημο-
ψήφισμα:

- Αποτελεί την καταδίκη της 
κυβερνητικής πολιτικής και ταυ-
τόχρονα απάντηση στους υπόλο-
γους της.

- Εκφράζει την θέληση να συ-
νεχίσουμε τον αγώνα για Δημό-
σια Δωρεάν Υγεία για όλους χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις.

- Σε μια εποχή που νοσοκο-
μεία κλείνουν, οι γιατροί λιγο-
στεύουν, φάρμακα, θεραπείες 
και εργαστηριακές εξετάσεις 
εξαφανίζονται οι παριανοί και οι 
αντιπαριώτες απάντησαν,

Δεν υποχωρούμε ούτε συμ-
βιβαζόμαστε αλλά αγωνιζόμα-
στε!!!».

Ο λαός μίλησε
Η Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014, είναι εξαιρετικά σημα-

ντική, γιατί το δημοψήφισμα από ιδέα έγινε πραγματικότητα - 
σταθμός σε μια πορεία προς τη συμμετοχική δημοκρατία.

Το δημοψήφισμα είναι νίκη του λαού και ήττα του παλαιοκομ-
ματισμού. Κι’ αυτό όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. Το δημοψήφι-
σμα είναι ένα σημαντικό βήμα του λαού της Πάρου-Αντιπάρου 
να γίνει κυρίαρχος του εαυτού του μακριά από κομματικές πε-
ριχαρακώσεις και κομματάρχες.

Με το δημοψήφισμα ως πραγματοποιημένο πια γεγονός πολ-
λά θα αλλάξουν. Κάτω από προϋποθέσεις, μπορεί να επιφέρει 
ακόμη και ριζικές ανατροπές του πολιτικού σκηνικού. Μετά το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, δεν θα είναι εύκολο οι φο-
ρείς του παλαιοκομματισμού να εμφανίζονται ως οι αποκλει-
στικοί γνώστες του πολιτικά ορθού. Με τη συμμετοχή του στο 
δημοψήφισμα ο κόσμος ακύρωσε πολλά κλισέ και στερεότυπα 
της κυρίαρχης πολιτικής και πρώτα το περί ανικανότητας των 
πολιτών να δράσουν από μόνοι τους χωρίς την καθοδήγηση 
κομματικών μηχανισμών. 

Το δημοψήφισμα ως έκφραση λαϊκής συμμετοχής είναι μια 
απάντηση στην κρίση του αντιπροσωπευτικού καθεστώτος που 
«αποκάλυψε» η οικονομική κρίση. Το δημοψήφισμα επαναφέ-
ρει το ζήτημα της λαϊκής κυριαρχίας, του αυτοκαθορισμού του 
λαού. Σήμερα, ευρισκόμενοι στην περιδίνηση της κρίσης με τον 
κόσμο εξαθλιωμένο, το μείζον ζήτημα είναι: ολιγαρχία των δή-
θεν αντιπροσώπων ή δημοκρατία. Όποιος ταχθεί με τη δημο-
κρατία, βρίσκεται απέναντι στην ολιγαρχία που την αναιρεί. 

Η συμμετοχή 5.419 πολιτών στο δημοψήφισμα θέτει ορισμένα 
θέματα:

1. Η συμμετοχή κρίνεται «ικανοποιητική», «επιτυχία», «ευχά-
ριστη έκπληξη», «απρόσμενη», ανάλογα με το αν και πόσο ο κα-
θένας πίστευε σ’ αυτό, εμπιστεύεται την ικανότητα του λαού να 
αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, αν «παίζεται» κάτι και τι κλπ. Όσοι 
π.χ. θεωρούν το αποτέλεσμα «απρόσμενο», σημαίνει ότι έκαναν 
λάθος στην εκτίμησή τους, δηλαδή, λανθασμένη ανάγνωση της 
πραγματικότητας (συσσωρευμένη οργή π.χ), έλλειψη εμπιστο-
σύνης στο αισθητήριο – κριτήριο – ικανότητα αυτοκαθορισμού 
του κόσμου. 

2. Η συμμετοχή δείχνει ότι ο κόσμος ξεχωρίζει το πραγματικό 
από το εικονικό, το ουσιώδες από το επουσιώδες. Ο κόσμος δεν 
ασχολείται με ενδοπαραταξιακές σκιαμαχίες ή διαμάχες για την 
καρέκλα. Συμμετέχει εκεί που πιστεύει ότι τον αφορά πραγματι-
κά και δεν τον κοροϊδεύουν. 

3. Με τη συμμετοχή του ο κόσμος στέλνει πολλαπλά μηνύμα-
τα (τοπικά και κεντρικά). 

4. Αποκάλυψε, σε όσους δεν θέλουν να δουν, ότι η κοινωνία 
είναι πολύ πιο μπροστά από όσο υποθέτει το «Συντονιστικό» και 
ότι την αδικούν, όταν της αποδίδουν με ευκολία «παθητικότητα» 
«απάθεια», «ιδιώτευση» κά.

5. Ο κόσμος κρύβει πολύ οργή μέσα του για εκείνους που ευ-
θύνονται για τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

6. Τα δημοψήφισμα ανοίγει νέους δρόμους παρέμβασης της 
κοινωνίας, τους οποίους μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι. 

7. Η συμμετοχή και ο υποδειγματικός τρόπος διεξαγωγής του 
αναδεικνύουν τις μεγάλες δυνατότητες αυτοοργάνωσης της 
κοινωνίας δείχνοντας ότι το επίδικο δεν είναι οργανωτίστικου 
χαρακτήρα. 

8. Το δημοψήφισμα δεν είναι ούτε μπορεί να θεωρηθεί σαν 
«εργαλείο» στα χέρια το «Συντονιστικού». 

9. Είναι άστοχο να επιτιμούμε εκείνους που ψήφισαν όχι ή 
απείχαν. Φρονιμότερο είναι να τους ακούσουμε, να τους κατα-
λάβουμε και αν μπορούμε να τους πείσουμε. Αυτό είναι η δη-
μοκρατία. 

Ως προς το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα δύο παρατηρή-
σεις;

1. Είναι αυτονόητο ότι η ετυμηγορία της κοινωνίας είναι σα-
φής και δεσμευτική. Ούτε ερμηνείες επιδέχεται ούτε υπό αίρεση 
είναι. Το τρίτο σκέλος του ερωτήματος αναφέρει: «Απεργούμε, 
Απέχουμε και Νεκρώνουμε τα νησιά μας από κάθε δρα-
στηριότητα στις 26 Φεβρουαρίου 2014» και κλείνει: «Δεν 
υποχωρούμε δεν συμβιβαζόμαστε». Το «Συντονιστικό» δεν 
έχει δικαίωμα να «διορθώσει» την απόφαση 5 419 πολιτών (ας 
πρόσεχαν όταν αποφάσιζαν το ερώτημα, για να μην τους «δυ-
σκολεύει» τώρα το αποτέλεσμα).

2. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η προοπτική· τι γίνεται μετά την 
«Απεργία - Αποχή» της 26ης Φεβρουαρίου. Υπάρχει σχέδιο κλι-
μάκωσης του αγώνα ή επανερχόμαστε στα ίδια; 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
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Παραλογισμός και 
Α.Π.Ε.

Λοιπόν, δεν κάνω πλάκα, αλλά 
νομίζω πως ’κει πάνω στα υπουρ-
γεία τα έχουν χάσει τελείως οι Σα-
μαροβενιζέλοι και οι σύμμαχοί τύ-
που μπάρμπα Φώτη της ΡΗΜΑΔ....

Η τελευταία τους απόφαση –που 
έχει άμεση σχέση με τα νησιά μας- 
σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ξεπερνά 
κάθε φαντασία. 

Κανείς νοήμων πολίτης δεν είναι κατά των εναλλα-
κτικών μορφών ενέργειας, αλλά όλοι κατανοούμε τι 
σημαίνει αιολικό πάρκο ακτίνας ορατότητας 314 τετρα-
γωνικών χιλιομέτρων! Τέτοια έργα μας φέρνουν στο νου 
απολυταρχικά καθεστώτα που προσπαθούσαν να «θα-
μπώσουν» τα μάτια του πόπολου με το μέγεθος τους, 
δεν έχει ανάγκη η χώρα μας. 

Για να κατανοήσουμε όλοι το μέγεθος αντιγράφω από 
το «Βήμα» της Δευτέρας 17/2: «Να το κάνουμε λιανά: 
κάθε αιολικό πάρκο έχει ακτίνα ορατότητας 314 τετραγω-
νικών χιλιομέτρων. Το διευκρινίζουμε για να μη νομίσει 
κανείς ότι ο Μανιάτης δίνει άδεια για του μυλωνά το οι-
κοδόμημα. Άλλο ανεμόμυλος, άλλο ανεμογεννήτρια. Να 
συγκρίνουμε τα μεγέθη. Οι παραδοσιακοί πέτρινοι μύλοι 
έχουν ύψος περίπου 7 μέτρα. Ο Λευκός Πύργος έχει ύψος 
34 μέτρα. Οι ανεμογεννήτριες που θα στολίσουν τις κυ-
κλαδίτικες βουνοκορφές θα έχουν ύψος από 80 ως 110 
μέτρα και πτερύγια μήκους περίπου 50 μέτρων. Ερώτη-
μα: και πώς θα πάει το ρεύμα από την ανεμογεννήτρια ως 
τον υποσταθμό; Με καλώδια, κατά προτίμηση εναέρια. 
Κατά μέσο όρο κάθε ανεμογεννήτρια θέλει 15 χιλιόμετρα 
καλώδιο. Να υπολογίσουμε και τσιμεντένια βάση μεγάλη 
όσο μια παραδοσιακή κατοικία. Να αναφέρουμε και δρό-
μο φαρδύ-πλατύ για να περνούν τα βαρέα οχήματα. Ε ρε 
μεγαλεία στις Κυκλάδες».

Ο υπουργός κ. Μανιάτης, σε απάντηση που έδωσε στη 
Βουλή, σε ερώτηση του κ. Ν. Συρμαλένιου, ήταν ήξεις-
αφίξεις. Μας απάντησε περί αναγκαιότητας του έργου 
(για ποιους άραγε) και άλλα χαρούμενα… Τώρα, σε ό,τι 
αφορά την αισθητική των αιολικών πάρκων το θέμα βέ-
βαια είναι υποκειμενικό, αν και όλοι στο νησί μας έχουμε 
βάσιμες υποψίες πως παρόμοιες εγκαταστάσεις θα το 
υποβαθμίσουν τουριστικά. Ας δούμε λοιπόν την ουσία. 
Παράγουν παρόμοιες εγκαταστάσεις κάτι χρήσιμο σε 
συνδυασμό με το κόστος το οποίο έχουν; Μην ξεχνού-
με πως υπάρχουν στη σημερινή τους μορφή, εδώ και 
40 χρόνια. Επιδοτούνται επίσης αδρά εδώ και περίπου 
20 χρόνια. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα; Κατά την 
άποψή μου έχουν μηδενική υποκατάσταση συμβατικής 
ηλεκτροπαραγωγής και αμφιλεγόμενη εξοικονόμηση σε 
καύσιμα. Σημειώνω ακόμα, πως ο υπουργός, κ. Μανιά-
της, αγνόησε επιδεικτικά όλες τις έγγραφες αιτιολογημέ-
νες αντιρρήσεις από φορείς όπως το Υπουργείο Εθνικής 
Αμύνης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Τουρισμού, Δήμοι Άνδρου, Τήνου, Πάρου, Νά-
ξου κλπ. Αφήστε δε, που η Μ.Π.Ε. είναι ίδια και για τα τέσ-
σερα νησιά. Μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία. Το πλέον 
χαριτωμένο ακόμα είναι, πως για την Άνδρο εγκρίθηκε 
η εγκατάσταση τριών γιγαντιαίων αιολικών βιομηχανι-
κών εγκαταστάσεων, που όλες ανήκουν σε διαφορετικές 
Α.Ε. των ιδίων επιχειρηματιών… Οι δε τοποθεσίες που 
θα τοποθετηθούν είναι άγνωστες στους ίδιους τους Αν-
δριώτες, αλλά μάλλον γνωστές από το Google Earth, για 
όλους όσοι έλαβαν τις αποφάσεις. 

Ο παραλογισμός στην υπόθεση δεν έχει τελειωμό. Και 
φυσικά μην πιστεύετε πως η Πάρος ενεργειακά θα ωφε-
ληθεί κάτι παραπάνω από την όλη υπόθεση. Δεν πρό-
κειται καν για πηγή ενέργειας. Η τυχαία και μεταβλητή 
ενέργεια -που δεν αποθηκεύεται- πάει «περίπατο» και 
φέρνει αστάθεια στο δίκτυο. Η δουλειά είναι προς όφε-
λος ολίγων και μόνον… Αυτό είναι το μόνο που κατανοεί 
ο λαός βλέποντας τα «έργα» του κ. Μανιάτη…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Κοινωνικός 
Τουρισμός 2014 

Ανακοινώθηκε από τον ΕΟΤ το πρόγραμμα «Κοι-
νωνικός Τουρισμός 2014» για την β’ φάση υλοποίη-
σης του.

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2014 του 
ΕΟΤ θα γίνονται στα ΚΕΠ όλης της χώρας προσκο-
μίζοντας οι δικαιούχοι τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Στο πρόγραμμα 6ήμερων διακοπών μπορούν να 
συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων 
με τα προστατευόμενα μέλη τους, με την προϋπόθε-
ση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμά-
των του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας (για λο-
γαριασμό της οποίας υλοποιεί προγράμματα ο ΟΑΕΔ) 
ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας, καθώς και των 
μελών του Ταμείου Νομικών. 

Δικαίωμα στο πρόγραμμα έχουν:
- Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσι-

ου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
- Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον 
δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της τέως 
Εργατικής Εστίας(ΟΑΕΔ), και συνεπώς δεν είναι δι-
καιούχοι των Προγραμμάτων του.

- Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που 
ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρημα-
τίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α, πρώην ΤΑΕ οι οποίοι απο-
δεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος 
της τέως Εργατικής Εστίας. Εξαιρούνται τα μέλη του 
Ταμείου Νομικών (το οποίο υλοποιεί για τα μέλη του 
δικό του πρόγραμμα).

- Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε., 
πρώην ΤΑΕ και Τ.Σ.Α., με την προϋπόθεση ότι η συ-
νταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδό-
τησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία, 
ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύ-
πτεται από το ΙΚΑ και οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν εί-
ναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής 
Εστίας (νυν δικαιούχοι ΟΑΕΔ).

- Oι ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.
- Οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β 

ΔΝΣΗ (πρώην ΤΑΥΣΙΤ) στους οποίους δεν γίνονται 
κρατήσεις για την τέως Εργατική Εστία (νυν ΟΑΕΔ).

- Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ (εν ενεργεία και συντα-
ξιούχοι).

- Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτή-
θηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005).

- Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας 
ή τα οποία λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας 
από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε 
άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη 
κύριων ασφαλισμένων δικαιούχων του προγράμμα-
τος αυτού.

- Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενα  του ΙΚΑ 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.

- Άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ με 
αυτασφάλιση και εφ όσον τα περισσότερα ένσημά 
τους προέρχονται από την αυτασφάλιση.

- Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως 
εισοδήματος, εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατη-
γορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου. 
Τα άτομα με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη 
τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προ-
γράμματος, κάθε χρόνο σε ένα μόνο από τα υποπρο-
γράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» 
και πάντα εφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνι-
κού Τουρισμού από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας 
(ΟΓΑ) ή από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Εστίας 
(νυν ΟΑΕΔ)  και ως μέλη του Ταμείου Νομικών.   

- Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύ-
τεκνοι, που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κα-
τηγορίες ασφαλισμένων, δικαιούνται δελτίου για τον 
εαυτό τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανε-
ξαρτήτως εισοδήματος, κάθε χρόνο για ένα από τα 
υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για 
όλους».  

- Οι εν διαστάσει γονείς, εφόσον υποβάλλουν ξεχω-
ριστή φορολογική δήλωση, στην οποία συμπεριλαμ-
βάνουν και τα τέκνα τους, δικαιούνται δελτίου για τον 
εαυτό τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους ανε-
ξάρτητα αν αυτά είναι ασφαλισμένα στον έτερο από 
τους εν διαστάσει γονείς.

- Τα νεόνυμφα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν κάνει 
φορολογική δήλωση από κοινού θα προσκομίζουν 
ληξιαρχική πράξη γάμου και τα ατομικά εκκαθαρι-
στικά σημειώματα της εφορίας, προκειμένου να υπο-
λογισθεί το οικογενειακό εισόδημα από το άθροισμα 
των δύο φορολογητέων ποσών. 
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Η αλήθεια περί 
ΕΚΑΒ Πάρου

Την Τρίτη 18/2 δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα του νη-
σιού μας η είδηση ότι η διοίκηση του ΕΚΑΒ είχε κάνει 
πρόταση στο Κ.Υ. Πάρου, να χρησιμοποιούνται όταν 
υπάρχει περιστατικό διακομιδής, αγροτικοί γιατροί ή 
νοσηλευτές. 

Ο λόγος της πρότασης ήταν για να υπάρχει 24ώρη 
βάρδια διασωστών, μιας και αυτό σήμερα δεν είναι δυ-
νατόν, λόγω υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. 

Σημειώνουμε πως σε επείγοντα περιστατικά διακο-
μιδών –όταν δεν υπάρχει βάρδια του ΕΚΑΒ- μεταφέ-
ρονται ασθενείς με κίνδυνο από ιδιωτικά μέσα και με 
εθελοντές που δεν έχουν γνώση πρώτων βοηθειών. 
Μία βάρδια του ΕΚΑΒ χρησιμοποιεί πάντα δύο εξειδι-
κευμένους διασώστες. Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας 
έκανε αναφορά στο γεγονός γράφοντας πως σ’ αυτή την 
πρόταση, δεν έχει απαντήσει η διοίκηση του Κέντρου 
Υγείας Πάρου μέχρι σήμερα και στο περιθώριο πολλά 
ακούγονται ως αιτίες για αυτή τη στάση. 

Η αλήθεια
Η διοίκηση του Κ.Υ. Πάρου έχει απαντήσει τηλεφωνι-

κά σ’ αυτό το αίτημα, στη διοίκηση του ΕΚΑΒ.
Το αίτημα δεν μπορεί να γίνει δεκτό, για τον απλό λόγο 

ότι δεν επαρκεί το προσωπικό του Κ.Υ. Πάρου. Δηλαδή, 
υπάρχει μόνο ένας αγροτικός γιατρός στην εφημερία 
και άρα αν ο αγροτικός γιατρός πήγαινε σε διακομιδή με 
διασώστη του ΕΚΑΒ, τότε το Κ.Υ. θα έμενε δίχως γιατρό. 
Ακόμα, η πρόταση της διοίκησης του ΕΚΑΒ (γιατροί σε 
διακομιδή), δεν προβλέπεται από καμία νομοθεσία.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφόρηση από τη διοίκηση 
του Κ.Υ. Πάρου, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία τοπο-
θέτησης και εγκατάστασης του αξονικού τομογράφου. 
Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου δύο μή-
νες, ενώ γι’ αυτό το σκοπό είχε μεταβεί και ο επιστημο-
νικός διευθυντής του Κ.Υ. Πάρου, ιατρός κ. Παναρίτης, 
στο Νοσοκομείο της Σύρου.

Ψήφισμα Δ.Ε. 
Προσκυνήματος

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ι. Προ-
σκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
Πάρου, συνήλθε στα γραφεία της κατόπιν 
προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Προέ-
δρου της, Μητροπολίτη Παροναξίας κ.κ. 
Καλλινίκου σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2014, 
ημέρα Σάββατο και ώρα 11.45 π.μ. ύστερα 
από την εις Κύριον εκδημίαν, της ΕΙΡΗ-
ΝΗΣ συζύγου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΙΖΑ συντ. 
Νοσηλεύτριας τ. Υγειονομικού Σταθμού 
Πάρου Συνεργάτιδος του Ι. Π. Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής

Στην συνεδρίαση, παρέστησαν όλα τα 
μέλη της Διοικούσης Επιτροπής. Στην σύ-
ντομη εισήγησή του ο Σεβασμιώτατος Πρό-
εδρος, αφού αναφέρθηκε στην προσωπικό-
τητα της εκλιπούσης, εξήρε αφ’ ενός μεν 
την ευσέβεια, το ήθος, την ευγένεια που 
την διέκρινε  και αφ’ ετέρου, τις ανεκτί-
μητες υπηρεσίες που προσέφερε στον τότε 
Υγειονομικό Σταθμό Πάρου, στο Ιερό Προ-
σκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στο 
Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Πάρου, στο Φι-
λανθρωπικό Ίδρυμα της Εκατονταπυλιανής 
και όπου αλλού έσπευδε να προσφέρει τις 
υπηρεσίες της ως εθελόντρια, πάντα με συ-
νέπεια, ζήλο και προθυμία. Πορεύτηκε στην 
ζωή της με φόβο Θεού, απλότητα, ταπείνω-
ση και διάκριση δημιουργώντας μια αξιοζή-
λευτη οικογένεια στην οποία εμφύσησε την 
αγάπη για τον συνάνθρωπο και την αφοσί-
ωση στην Εκκλησία. 

Η Διοικούσα Επιτροπή αφού άκουσε την 
εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Προέδρου 
της, αποφασίζει ομόφωνα

1) Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του 
Σεβασμιωτάτου Προέδρου και των μελών 
της Επιτροπής στην οικογένεια της μετα-
στάσης.

2) Να παραστεί σύσσωμη η Διοικούσα 
Επιτροπή εις την εξόδιο ακολουθία.

3) Να διατεθεί το ποσόν των πεντακοσίων 
(500) ευρώ αντί στεφάνου, στο Εκκλησια-
στικό Γηροκομείο Πάρου.

4) Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα 
κατά την εξόδιο τελετή.

5) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα 
στον τοπικό και κυκλαδικό Τύπο.

Ερώτηση Συρμαλέ-
νιου για τα αιολικά 
πάρκα

Κατά τη συζήτηση της επίκαι-
ρης ερώτησης προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτη, 
με θέμα την εγκατάσταση μεγά-
λων αιολικών πάρκων σε νησιά 
των Κυκλάδων, ο βουλευτής Κυκλάδων Ν. Συρμαλένιος, μεταξύ 
άλλων ανέφερε:

«Με την από 23/12/2013 έγκριση περιβαλλοντικών όρων για 
εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας συνολικής ισχύος 218,5 MW στα νησιά Άνδρος, Τήνος, Πάρος 
και Νάξος, άνοιξε ο δρόμος για κατασκευή και λειτουργία υπερ-
μεγεθών αιολικών πάρκων, σε αντίθεση με το οικονομικό, περι-
βαλλοντικό και κοινωνικό όφελος των συγκεκριμένων τοπικών 
κοινωνιών. 

Η εν λόγω απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση, τόσο με την 
από 9/11/2011 αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Ν. Αιγαίου, όσο και με τις αρνητικές αποφάσεις των Δή-
μων των τεσσάρων νησιών. Η επιχειρηματολογία της απόρριψης 
του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, δεν αντικατοπτρίζει την 
καθολική αντίθεση των τοπικών κοινωνιών στην αξιοποίηση των 
ΑΠΕ και ειδικότερα της αιολικής ενέργειας, αλλά εστιάζεται σε 
ουσιαστικά και βάσιμα επιχειρήματα, βάσει των οποίων η επιχει-
ρούμενη εγκατάσταση των μεγάλων αιολικών σταθμών, δεν συ-
νάδει ούτε με τον χωροταξικό σχεδιασμό, ούτε με την κλίμακα και 
με την αισθητική του νησιωτικού τοπίου, ούτε με την προστασία 
περιοχών Νatura 2000 και εξαιρετικού κάλλους, ούτε με την κά-
λυψη των ενεργειακών αναγκών, ούτε βεβαίως με την προοπτική 
μια βιώσιμης και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης του νησιωτι-
κού χώρου. Τελικώς, η οικονομική προοπτική και η βιωσιμότητα 
των νησιών, δεν είναι αποτέλεσμα μεγαλεπήβολων, «φαραωνι-
κού τύπου» -σε σχέση με τα μεγέθη τους- επενδυτικών σχεδίων, 
αλλά κυρίως αποτέλεσμα μικρών παραγωγικών και αναπτυξια-
κών επιλογών, που έχουν άμεση σχέση με τα συγκριτικά παρα-
γωγικά πλεονεκτήματα, τη φέρουσα ικανότητα, το σεβασμό της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου.

Με ποια λογική το υπουργείο εγκρίνει την προώθηση και υλο-
ποίηση ενός τέτοιου επενδυτικού σχεδίου, όταν μάλιστα η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, καθώς και οι τοπικοί φορείς, είναι 
σε πλήρη αντίθεση με το συγκεκριμένο έργο;

Πώς αποφασίζει να εγκρίνει το συγκεκριμένο έργο, με το οποίο 
θα εξυπηρετηθεί ουσιαστικά ένας ιδιωτικός επενδυτικός όμιλος, 
ενώ το όφελος των τοπικών κοινωνιών προβλέπεται να είναι αμε-
λητέο;

Σε ποια προοπτική βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, μπορεί 
να βασιστεί ένα τέτοιο επενδυτικό σχέδιο, αφού η κατασκευή και 
η λειτουργία τόσο των αιολικών σταθμών, όσο και των συνοδών 
έργων, θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες καταστροφές και αλλοιώ-
σεις στο νησιωτικό περιβάλλον και στο τοπίο, με αποτέλεσμα την 
οριστική υπονόμευση της προοπτικής ισόρροπης ανάπτυξης των 
νησιών;».

Αντιδράσεις εμπό-
ρων για τον ΟΑΕΕ

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου, με επιστολή του προς τον υπουργό εργασίας, 
κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτση, δι-
αμαρτύρεται σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει στο 
γραφείο του ΟΑΕΕ στην Νάξο.

Η επιστολή διαμαρτυρίας έχει ως εξής:
«Επανερχόμαστε για τρίτη φορά για το ζήτημα του 

γραφείου ΟΑΕΕ στη Νάξο, λαμβάνοντας υπόψη μας και 
την χθεσινή σχετική επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπο-
ροεπαγγελματικού συλλόγου Νάξου, που αναγνώστηκε 
κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμ-
βουλίου μας.

Επειδή, σε διάστημα 4 μηνών, σας έχουν σταλεί 
επιστολές του συλλόγου μας, χωρίς καμία απάντη-
ση από την πλευρά σας (αρ.πρωτ.204/5-11-2013, 
αρ.πρωτ.225/19-12-2013) και επειδή το τελευταίο δί-
μηνο μετά την υποστελέχωση του, υπολειτουργεί χωρίς 
πια να μπορεί να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους 
του. Αυτό διαπιστώθηκε από αρκετά μέλη μας και μας το 
κατήγγειλαν διότι μετέβηκαν στη Νάξο χωρίς να εξυπη-
ρετηθούν. Στη σημερινή οικονομική κρίση, οι ελάχιστοι 
επαγγελματίες που το χρειάζονται, είναι για κάνουν ρύθ-
μιση και αυτό δεν είναι δυνατό, λόγω της αδυναμίας του 
ενός εναπομείναντος υπαλλήλου να εξυπηρετήσει.

Εφόσον από την πλευρά σας, δεν μας έχετε ενημερώ-
σει, που μπορούν να εξυπηρετηθούν και εφόσον δεν 
μπορεί να στελεχωθεί και να εξυπηρέτηση το γραφείο 
της Νάξου τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ της Πάρου και 
των γύρω νησιών, προτείνουμε να του βάλετε λουκέ-
το και να το κλείσετε, έτσι και αλλιώς σε λίγο δεν θα το 
χρειάζονται οι ασφαλισμένοι γιατί θα έχουν αφανιστεί».

Διαμαρτυρία Ι.Σ. 
Κυκλάδων

Ο Ιατρικός σύλλογος Κυκλάδων, με δελτίο τύπου που 
δημοσιοποίησε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, διαμαρ-
τύρεται διότι όπως υποστηρίζει «πέφτει με την μορφή 
λουκέτου η ταφόπλακα σε πάνω από 550 Υγειονομικές 
Μονάδες του ΙΚΑ – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά την επικράτεια».

Η διαμαρτυρία του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, 
συνεχίζεται ως εξής:

«Η Κυβέρνηση, με το πρόσφατο νομοθέτημα για την 
πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διέλυσε όλες τις δομές 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για να επιτύχει τον στόχο των 8.500 δια-
θεσιμοτήτων – απολύσεων ιατρών νοσηλευτών και προ-
σωπικού που είχε υποσχεθεί στην Τρόικα.

Η προκύπτουσα από το σφράγισμα των μονάδων υγεί-

ας, μεταφορά όλης της κίνησης των ασθενών στα παρα-
παίοντα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, θα διαλύσει και την Δευ-
τεροβάθμια περίθαλψη. Αν προσθέσει μάλιστα κανείς 
και τον οριζόντιο φραγμό πλαφόν της συνταγογράφησης 
που επεβλήθη σε όλους τους ιατρούς του συστήματος, 
ούτε τα Νοσοκομεία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν 
τον κόσμο. Το αποτέλεσμα βέβαια –κρυφός στόχος του 
Υπουργείου- θα είναι να μετακυλήσει η Φαρμακευτική 
δαπάνη στην άδεια τσέπη του άγρια φορολογούμενο πο-
λίτη, μειώνοντας έτσι τις κρατικές δαπάνες για το Φάρ-
μακο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων στηρίζει τον αγώ-
να των 8.500 απολυμένων εργαζομένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
συναδέλφων ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προ-
σωπικού, για να αποτρέψει την διάλυση των δημόσιων 
δομών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα ζητούμε την αφύπνιση του πληθυσμού 
των Νησιών μας να Ενώσουν της δυνάμεις του μαζί μας 
για να διεκδικήσουμε μία καθολική και δωρεάν πρό-
σβαση σε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας για όλους τους 
ασφαλισμένους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας».
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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 

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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα – δυάρι. 
Τηλ.: 6972077052 

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

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα, 
µε air-condition, καλο-
ριφέρ, θέα στη θάλασσα. 
Τηλ.: 6973366992

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   

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗ-
ΤΟΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται, 
µεµονωµένα ή όλος µαζί. 
Τηλ.: 6978976476

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία για 
εσωτερική, προς φύλα-
ξη ηλικιωµένων. Τηλ.: 
6974408977

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

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΑ, 50 ετών µε 
άριστη γνώση της ελληνι-
κής γλώσσας 
και ελληνικής κουζίνας, 
ζητάει εργασία για ηλι-
κιωµένα άτοµα. Τηλ.: 
6985767432

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟ για το service από το 
“Thalassamou restaurant 
tapas bar” στην πίσω 
Αλυκή. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις, η αντί-
στοιχη προϋπηρεσία και 
η πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 
6972297557

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ έµπειροι, 
Έλληνες, ζητούνται, για 
εστιατόριο στην Παροικία 
Πάρου.  Τηλ.: 2284023652

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

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

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

MERCEDES SLK 200 
KOMPRESSOR κάµπρι-
ο πωλείται,1796 κυβικά, 
µοντέλο 2005,ασηµί, full 
extra, µε δερµάτινα καθί-
σµατα, σε γκαράζ, άριστη 
κατάσταση. Τιµή 13.500 €.  
Τηλ.:  6934671196

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 21 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
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με το φακό
 της 

Δημοψήφισμα
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

την περασμένη Κυριακή 16/2 σε Πάρο και 
Αντίπαρο, το δημοψήφισμα για τα θέματα του 
τομέα υγείας των νησιών μας.

Η συμμετοχή ήταν πρωτόγνωρη και το πα-
ρόν έδωσαν όλες οι ηλικίες. Από το πρωί έως 
αργά το απόγευμα, 5.419 συμπολίτες μας, 
συμμετείχαν στο δημοψήφισμα.. 
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Για τις Παριανές ομάδες που ασχολούνται με τα αθλή-
ματα που παίζονται σε κλειστά γυμναστήρια, θα πρέπει 
να γραφτεί κάποια στιγμή μία μεγάλη αλήθεια. Αγωνίζο-
νται στα πρωταθλήματα Κυκλάδων, μόνο και μόνο επει-
δή υπάρχει το μεράκι των αθλητών/τριών και η μεγάλη 
«μούρλα» που «δέρνει» τους παράγοντες των ομάδων.

Η γυναικεία ομάδα του ΑΟΠ, στο βόλεϊ, απαρτίζεται 
κυρίως από κοπέλες που έπαιζαν τα παλαιότερα χρόνια 
και σήμερα προσπαθούν να βοηθήσουν την ομάδα στην 
προσπάθεια που καταβάλλει στο πρωτάθλημα. Είναι 
γνωστό σε όλους όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό 
πως υποδομές δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν αν 
δεν υπάρχει η «βιτρίνα» της πρώτης ομάδας που μετέ-
χει στο πρωτάθλημα.

Συχνά –ειδικά το χειμώνα- οι προπονήσεις της ομά-
δας γυναικών γίνονται κάτω από πολύ άσχημες καιρι-
κές συνθήκες. Οι παίκτριες προπονούνται με μπουφάν 
για να αντιμετωπίσουν το κρύο, ενώ άλλες φορές οι 
προπονήσεις γίνονται υπό βροχή. Η συμμετοχή της γυ-
ναικείας ομάδας του ΑΟ Πάρου στο πρωτάθλημα, από 
μόνη της είναι ένα επίτευγμα. Στην Πάρο, όπως και σε 
άλλες περιοχές της χώρας μας έχουμε συνηθίσει να 
βραβεύουμε επιτυχίες ομάδων και αθλητών/τριών. 
Κανείς και πουθενά όμως, δεν έχει βραβεύσει ποτέ 
αθλητές/τριες που προπονούνται με τον τρόπο που 
προπονούνται όλοι όσοι ασχολούνται με τα αθλήματα 
που οι αγώνες τους γίνονται σε κλειστά γυμναστήρια 
και όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν πάντα «γηπεδούχοι» 
σε άλλες πολιτείες… Παίζουν ολόκληρα πρωταθλήματα 
στις έδρες των αντιπάλων…

Η γυναικεία ομάδα του ΑΟΠ, όπως και τα τμήμα-
τα υποδομών σ’ αυτό το άθλημα, δεν έχουν αγωνιστεί 
ποτέ στην Πάρο, μπροστά στα μάτια φίλων τους, αγα-
πημένων τους προσώπων κλπ. Αγωνίζονται σε πρωτα-
θλήματα, που τα αποτελέσματα που φέρνουν οι ομάδες 
τα μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ. Δεν έχουν νιώσει ποτέ τη 
ζεστασιά του χειροκροτήματος από τους δικούς τους 
ανθρώπους, δεν έχουν νιώσει ποτέ τι εννοούμε με τη 
λέξη γηπεδούχοι!

Η περιπέτεια της Σύρου
Την περασμένη Κυριακή η γυναικεία ομάδα του 

Αθλητικού Ομίλου Πάρου, αγωνίστηκε στη Σύρο, για το 
πρωτάθλημα, με τον τοπικό Φοίνικα.

Ο ΑΟΠ έδωσε ένα αγώνα στις 9:30 το πρωί ως γηπε-
δούχος στην έδρα του Φοίνικα και έναν αγώνα το από-
γευμα ως φιλοξενούμενος στις 6:30 το απόγευμα και 
πάλι στο ίδιο κλειστό γυμναστήριο. Λόγω του ότι η ομά-
δα είχε μεταβεί στη Σύρο από την προηγούμενη ημέρα, 
δεν μπόρεσε να έχει στην αποστολή της και τις πιο μι-
κρές του αθλήτριες. Έτσι, ο ΑΟΠ πήγε στη Σύρο έχοντας 
στη διάθεσή του όλες και όλες επτά παίκτριες. Δηλαδή, 
πήγε «ως πρόβατο» επί σφαγή, για να αγωνιστεί κόντρα 
στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

Έτσι, χωρίς να αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία η ομά-
δα του Φοίνικα Σύρου, επικράτησε εύκολα του Α.Ο. 
Πάρου και στα δύο Κυριακάτικα παιχνίδια στο κλειστό 
γυμναστήριο «Ιωάννης Γουλανδρής», με 3-0 σετ.

Στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξαν οι δύο ομάδες το 
πρωί της Κυριακής, ο Φοίνικας Σύρου όπου παραβρέ-
θηκε ως τυπικά φιλοξενούμενος, μπήκε δυνατά στο 
παρκέ από τα αποδυτήρια χωρίς να αφήσει τον Α.Ο. Πά-
ρου να πάρει ανάσα επικρατώντας με 10-25 στο πρώτο 
σετ, 13-25 στο δεύτερο σετ και 11-25 στο τρίτο σετ.

Το δεύτερο απογευματινό παιχνίδι κινήθηκε στο ίδιο 
τέμπο με τη Συριανή ομάδα να ακολουθεί τα βήματα 
του πρώτου παιχνιδιού και να επικρατεί ως γηπεδού-
χος αυτή την φορά με 25-16 στο πρώτο σετ, 25-13 στο 
δεύτερο και 25-19 στο τρίτο.

Τα σετ του πρώτου αγώνα: (10-25), (13-25), (11-25).
Τα σετ του δεύτερου αγώνα: (25-16), (25-13), (25-19).

Οι πρωταγωνίστριες
ΑΟΠ: (Φ. πρ. Σκιαδάς): Συνόδη, Γκέγκα, Βαλαβάνη, 

Νταβίντοβα, Ραγκούση, Λακταρίδου, Κορδονέλη
Φοίνικας: (πρ. Βουρδέρης): Βασιλικού, Καλοξύλου, 

Τσάπαλα, Κοσιάντου, Κάμπαξη, Μουστάκα, Γ. Ρούσσου, 

Σταθοπούλου, Αργυριάδου, Νομικού, Ε. Ρούσσου, Δε-
λασούδα.

Βαθμολογία
1. Φοίνικας 9
2. Νεώριο    5
3. Φιλώτι     4
4. ΑΟΠ       2
ΣΗΜ: Φιλώτι και ΑΟΠ έχουν έναν αγώνα περισσότε-

ρο.

Επόμενη αγωνιστική
Για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος πε-

τοσφαίρισης στις Κυκλάδες, οι Παριανές ομάδες θα δώ-
σουν τους εξής αγώνες:

Σάββατο 22/2: Βόλεϊ κορασίδων. Ήφαιστος Σαντορί-
νης-ΑΟΠ, κλειστό γυμναστήριο Θήρας, ώρα 16:00.

Σάββατο 22/2: Βόλεϊ παίδων. Ποσειδώνας Τήνου-
Νηρέας, κλειστό γυμναστήριο Σύρου, ώρα 20:00.

Κυριακή 23/2: Βόλεϊ παίδων. Νηρέας-Ποσειδώνας 
Τήνου, κλειστό γυμναστήριο Σύρου, ώρα 09:00.

Βαθμολογία κορασίδων (Β’ όμιλος)
1. Πανναξιακός  9
2. Ήφαιστος        9
3. ΑΟΠ               4
4. Φιλώτι            2

Βαθμολογία παίδων
1. Νεώριο      12
2. Φοίνικας     6
3. Ποσειδών   0
4. Νηρέας      0
ΣΗΜ: Ποσειδών Τήνου και Νηρέας, έχουν δύο αγώ-

νες λιγότερους.

Ομάδα γυρολόγος… Αυτονόητες ήττες
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Τους κόπους μίας ολόκληρης χρονιάς παίζει σήμερα (21/2), ο Αθλητικός Όμιλος Πά-
ρου, στον αγώνα μπαράζ με τον ΑΟ Σύρου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο 
Νάξου, στις 5:30 το απόγευμα. 

Ο νικητής του μπαράζ, θα αγωνιστεί στον όμιλο που θα αναδείξει τον πρωταθλητή ΕΠΣ 
Κυκλάδων και αποτελείται από τον Αία Σύρου (1ος στον 1ο όμιλο), τον Παμμηλιακό 1ος στο 
2ο όμιλο) και τους Πανθηραϊκό και Θύελλα Καμαρίου (1ος και 2ος στο Γ’ όμιλο).

Από τον Γ’ όμιλο προκρίθηκαν δύο ομάδες απευθείας στους αγώνες μπαράζ για τον 
πρωταθλητή, διότι ήταν ο όμιλος με τις περισσότερες συμμετοχές (9). Ο ΑΟ Σύρου και 
ο ΑΟΠ αναδείχθηκαν δεύτεροι στους ομίλους τους και έτσι, θα δώσουν αγώνα μπαράζ 
σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματεί-
ων Κυκλάδων. Η Παριανή ομάδα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τερματίσει στην πρώτη 
θέση του ομίλου της, αν δεν είχε πέσει θύμα της μεγαλύτερης έκπληξης που έγινε φέτος 
στο πρωτάθλημα Κυκλάδων και ήταν ο αγώνας της με τον Πανσιφναϊκό μέσα στο Δη-
μοτικό Στάδιο Παροικιάς, που είχε ηττηθεί με 2-1. Ο ΑΟΠ φέτος, ως γηπεδούχος στους 
υπόλοιπους αγώνες του κέρδισε τον Παμμηλιακό 3-1, τον Αστέρα Μαρμάρων 2-1 και τη 
Σέριφο 4-0, ενώ παραχώρησε ισοπαλία 2-2 με το Νηρέα. Στους εκτός έδρας αγώνες του 
έχασε 2-1 από τον Παμμηλιακό και κέρδισε όλους τους υπόλοιπους. Συγκεκριμένα, τον 
Αστέρα Μαρμάρων 3-0, τη Σέριφο 3-1, το Νηρέα (κοινή έδρα) 3-0 και τον Πανσιφναϊκό 
4-0. Δηλαδή, σε 10 αγώνες πρωταθλήματος πέτυχε 7 νίκες, μία ισοπαλία και είχε δύο 
ήττες. Πέτυχε 26 γκολ (2,6 Μ.Ο. σε κάθε αγώνα) και δέχθηκε 9 γκολ (0,9 Μ.Ο. σε κάθε 
αγώνα).

Στο σημερινό παιχνίδι ο ΑΟΠ κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να αντιμετωπίσει 
τη Σύρο, μη έχοντας κανένα άγχος, αφού γενικά η χρονιά θεωρείται πετυχημένη, καθώς 
η Παριανή ομάδα χρησιμοποίησε στους αγώνες της πάρα πολλά παιδιά από τις ομάδες 
υποδομών (εφήβους και παίδες). Αν κάποια ομάδα έχει άγχος σ’ αυτό τον αγώνα, αυτή 
είναι η ομάδα της Σύρου που έχει δαπανήσει πολλά χρήματα για το φετινό πρωτάθλημα 
και έχει στόχο, όχι μόνο το πρωτάθλημα Κυκλάδων, αλλά στη συνέχεια να κερδίσει στα 
επόμενα μπαράζ που θα ακολουθήσουν με τους πρωταθλητές άλλων Ποδοσφαιρικών 
Ενώσεων της χώρας, την άνοδό της στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Το πρωτάθλημα
Το φετινό πρωτάθλημα θεωρήθηκε από τους Κυκλαδίτες φιλάθλους πολύ χαμηλής 

ποιότητας, λόγω του ότι οι τρεις όμιλοι ήταν λειψοί από ομάδες. Έτσι, είχαμε το παγκόσμιο 
φαινόμενο σε πρωταθλήματα, να τελειώνουν οι ομάδες τις ποδοσφαιρικές τους υποχρε-
ώσεις από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Οι τρεις όμιλοι φέτος, σχηματίστηκαν με γεωγραφικά κριτήρια, ώστε να μειωθεί το 
κόστος μετακινήσεων των σωματείων, καθώς οι ποδοσφαιρικές ομάδες στις Κυκλάδες 
έχουν πολύ μεγαλύτερα έξοδα από κάθε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο της χώρας μας. Ου-
σιαστικά είναι το δυσκολότερο πρωτάθλημα της χώρας από πλευράς μετακινήσεων. Εκ 
των υστέρων όμως, όλοι κατανοούμε πως αυτή η μορφή του πρωταθλήματος δε βοηθά, 
καθώς ο πρωταθλητής Κυκλάδων θα πάει στα μπαράζ ανόδου στην Γ’ εθνική κατηγορία 
με πολύ λιγότερους αγώνες από κάθε άλλη ομάδα της χώρας. Το πρωτάθλημα Κυκλά-
δων αυτή τη χρονική περίοδο γίνεται για να γίνεται… Δεν προσφέρει θέαμα, δεν προσφέ-
ρει ανταγωνισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων γί-
νεται μπροστά σε άδειες κερκίδες. Πιο πολύ ακόμα μπέρδεμα έχει γίνει στο πρωτάθλημα 
με την ενιαία κατηγορία. Έτσι, υπάρχουν ομάδες που δουλεύουν καλά τα τμήματα υπο-
δομής τους και παρουσιάζουν αξιολογότατο σύνολο στο πρωτάθλημα και υπάρχουν και 
ομάδες –που υπάρχουν- για να παίζουν μπάλα σε επίσημη διοργάνωση κάποιες παρέες. 
Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε ομάδες εδώ και χρόνια να ξεκινούν με μείον βαθ-
μούς το πρωτάθλημα. Είναι αυτές που ξεκινούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους και στη 
συνέχεια όταν βαρεθούν δεν καταβαίνουν να αγωνιστούν. Συνέπεια είναι οι μείον βαθμοί 
στο πρωτάθλημα. Το ίδιο γίνεται και στο κατά τα άλλα πρωτάθλημα υποδομών, που είναι 
υποχρεωτική η παρουσία κάθε ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα ανδρών. Πολλά 
σωματεία που έχουν τις ομάδες τους όπως γράψαμε παραπάνω για να παίζουν οι παρέες 
σε επίσημη διοργάνωση, δεν το τηρούν αυτό. Δηλώνουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα 
υποδομών και στη συνέχεια μη κατεβαίνοντας στους αγώνες, μηδενίζεται η παιδική τους 
ή εφηβική ομάδα. Τόσο απλά. Αν η ΕΠΣΚ θέλει να αναβαθμίσει πραγματικά το πρωτά-
θλημα, ακόμα και στους δύσκολους οικονομικά 
καιρούς με τα τόσα προβλήματα, αυτό που έχει να 
κάνει είναι να επιτείνει την προσοχή της στους κα-
νόνες συμμετοχής των ομάδων στα πρωταθλήμα-
τα υποδομών. Από εκεί θα έρθει η ανάπτυξη του 
Κυκλαδικού ποδοσφαίρου…

Πρωτάθλημα πινγκ 
πονγκ

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, έληξαν με μεγάλη επιτυχία οι αγώνες 
πινγκ-πονγκ παίδων-εφήβων και ενηλίκων, με συμμετοχή αθλητών 
από όλη την Πάρο. 

Στους τελικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι εξής νικητές: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ: 

1ος: Σκιαδάς Γιώργος Αντ., 
2ος: Πούλιος Γιάννης, 3ος: Κό-
τσαρης Δημήτρης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
1ος: Ζαν Μπατίστ Λελιέ (Jean 

Baptiste Leullier), 2ος: Σταμα-
τόπουλος Σωτήρης, 3ος: Μώ-
τος Φίλιππος.

Τέλος, υπεύθυνος της ορ-
γάνωσης του πρωταθλήματος 
ήταν ο κ. Δημήτρης Καλανδράνης, αθλοθέτης η ΚΔΕΠΑΠ και φωτο-
γράφος ο κ. Δημήτρης Καλαποδάς.

Κόβει ανάσες ο 
αγώνας μπαράζ
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