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Markakis restaurant
Το Σάββατο 1 Μαρτίου ανοίγουµε

και µετά... κάθε Σαββατοκύριακο ανοιχτά!

Το Σαββατοκύριακο 1 & 2/03 ανοιχτά µεσηµέρι - βράδυ
και την Καθαρά Δευτέρα µε ζωντανή µουσική,

µε τον Αστέριο Ρήγα στο µπουζούκι & το τραγούδι
και τον Νίκο Γιανναράκη στην κιθάρα & το τραγούδι

Λογαράς, τηλ: 22840 42346

Με Ν. Σαρρή,
η ΚΕΠ-ΟΣΑ

Πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 

2014, η προγραµµατισµένη συγκέντρωση της ΚΕΠ-ΟΣΑ, στην 

αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος». Σκοπός της 

συνάντησης ήταν η ενηµέρωση από τις οµάδες εργασίας που 

έχουν δηµιουργηθεί και η εκλογή επικεφαλής του συνδυασµού.

συνέχεια σελ.8
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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

Έτος 69ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945, Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 290

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος | Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης | Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση | Σχεδιασμός:                -Νάντια Ραγκούση 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

Η θέση μας

Γνώμη | Παραπολιτικά Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Συνεχίζουμε...
Στη κορύφωση του αγώνα για τα ζητήματα υγεί-

ας έγινε το μπαμ! Σε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής 
εμβέλειας ειπώθηκε και σχολιάστηκε -με «πιασάρικο» 
τρόπο- ότι στην Πάρο, οι κάτοικοι, τα παιδιά, αλλά και 
οι επισκέπτες κινδυνεύουν, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί!

Όπως ήταν φυσικό, αυτό αναστάτωσε τους ανθρώ-
πους του τουριστικού τομέα, γιατί αυτή η δήλωση ου-
σιαστικά δυσφημεί την Πάρο και την Αντίπαρο και ακυ-
ρώνει κάθε διαφημιστικό πρόγραμμα προβολής των 
νησιών μας. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; Είναι το 
κίνημα για την υγεία ενάντια στη τουριστική ανάπτυξη 
των νησιών μας;

 Όλοι εμείς που κινητοποιούμαστε για αυτά τα ζητή-
ματα, παλεύουμε για δωρεάν παροχές στην υγεία για 
όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Καταδικάζουμε τις πολιτικές 
των συγκυβερνήσεων που έχουν απαξιώσει το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Καταδικάζουμε εκείνες  τις πολιτικές 
που ουσιαστικά ευνοούν την ανάπτυξη του ιδιωτικού 
τομέα στην υγεία. Συνέπεια αυτών έχουμε την εμφάνιση 
πολλών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και ιατρειών 
το τελευταίο διάστημα στην Πάρο.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες λοιπόν κινδυνεύουν; ΟΧΙ. 
Αν δεν μπορέσουν να εξυπηρετηθούν από το Κ.Υ., λόγω 
της έλλειψης προσωπικού ή πολλές φορές από έλλειψη 
ιατρείου υλικού, αναγκάζονται να απευθύνονται στον 
ιδιωτικό τομέα και να πληρώνουν, κάτι που στις μέρες 
μας είναι σχεδόν αδύνατο. Αυτή είναι η πραγματικότητα 
και είναι εύκολα κατανοητό ότι η πάλη για την ανατροπή 
της δεν έρχεται σε αντίθεση με την τουριστική ανάπτυξη 
των νησιών μας.

Η πλειοψηφία των τουριστών που επισκέπτονται τα 
νησιά μας, αλλά και πολλοί κάτοικοι, έχουν επιπλέον το 
πλεονέκτημα να είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές εται-
ρίες και μπορούν να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα 
χωρίς άλλη επιβάρυνση. Ο συνδυασμός της παρουσίας 
του Κ.Υ. με τις ελλείψεις του, με την παρουσία των ιδιω-
τικών διαγνωστικών κέντρων και ιατρείων, μπορούμε 
να πούμε ότι παρέχουν  επαρκή ιατρική κάλυψη. 

Η παρουσίαση του θέματος όπως προαναφέραμε, 
άθελα θέλω να πιστεύω, δεν έχει σχέση με την αλήθεια. 
Ουσιαστικά κινδυνολογεί και δυσφημίζει το τουριστικό 
προϊόν και το χειρότερο διχάζει την τοπική κοινωνία.

Συνεχίζουμε λοιπόν να απαιτούμε δωρεάν υγεία για 
όλους και δεν κατασρτοφολογούμε. 

Λαουτάρης

Έχει πλάκα τώρα, να θέλετε να σας γράψω για 
το «θρίαμβο» της ακατονόμαστης ομάδας στην Ευ-
ρώπη, με τα Αγγλάκια του Μάντσεστερ. Ακόμα, πιο 
μεγάλη πλάκα θα έχει να θέλετε να γράψω «προ-
φητεία» για το παιχνιδάκι στο «Γ. Καραϊσκάκης», 
την Κυριακή. Ά, δεν πάτε καθόλου καλά, μα κα-
θόλου καλά. Καλύτερα να πάτε να κοιταχθείτε σε 
κανένα γιατρό.

Έγραψα γιατρό και τι θυμήθηκα τώρα; Άντε να 
δω από εδώ και πέρα πως θα χειριστούν στη συ-
νέχεια την υπόθεση του Συντονιστικού Υγείας, κά-
ποια παλικάρια εκεί μέσα. Λογικά, η επόμενη κίνη-
ση θα πρέπει να είναι –όπως το πήγαν το θέμα- να 
κάνουμε κατάληψη στην προβλήτα του λιμανιού τη 
Μ. Βδομάδα. Άλλη λύση, δε βλέπω!

Κάποια πράγματα πά-
ντως, την περασμένη Κυ-
ριακή, στις τοποθετήσεις 
μερικών στελεχών της 
ΚΕΠΟΣΑ και τις προτάσεις 
που έκαναν ήταν εκτός 
τόπου και χρόνου. «Δεν 
έχουμε λεφτά, λόγω Καλ-
λικράτη», έλεγαν, αλλά 
από την άλλη έκαναν προ-
τάσεις, που χοντρικά-χο-
ντρικά για να γίνουν, θέ-
λουν μερικά μύρια ευρώ… 
Το καλυτερότερο ήταν που 
πρότειναν ίδρυση δημο-
τικής ραδιοφωνίας! Εκεί, 
ήταν όλα τα λεφτά. Μιλάμε 
τώρα, πως όσοι δήμοι είχαν δημοτική ραδιοφωνία 
ή άφησαν απλήρωτους μερικές εκατοντάδες εργα-
ζόμενους ή χρωστούν σε όποιον μιλάει Ελληνικά. 
Μιλάμε για κάτι «μαύρες» τρύπες πιο μεγάλες και 
από του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Εκτός και αν 
θέλουν να ικανοποιήσουν την ψωνάρα κάποιων 
για να βγαίνουν στα μικρόφωνα.

Αμ οι άλλοι; Για τους 6 «υποψήφιους» δήμαρ-
χους –εκτός των τριών γνωστών- που είναι στο 
περίμενε για να «δημιουργήσουν» νέα ψηφοδέλτια 
μιλάω. Πάντως, αν έχουν δυσκολίες… δεν έχουν 
παρά να κάνουν ομάδα και να πάνε όλοι μαζί σ’ 
ένα από τα άλλα τρία ψηφοδέλτια και να συστή-
σουν ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο… για το τοπικό 
Παροικιάς!

Την περασμένη Κυριακή, που η ΚΕΠΟΣΑ εξέλε-
γε επικεφαλής του συνδυασμού της, κάποια άλλα 
παλικάρια είχαν συνάντηση για τη δημιουργία άλ-
λου συνδυασμού (εδώ πάει «τον Αλαφούζο μου 

μέσα»). Η συνάντηση δεν τους πολυ-βγήκε και 
τη «μετέφρασαν» σε «συνάντηση μηχανικών και 
αρχιτεκτόνων». Έτσι, όρισαν νέα συνάντηση… Την 
επόμενη φορά προφανώς και θα έχουν έτοιμο το 
ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο…

Μέρες δόξας μιλάμε τώρα ότι έζησαν τα ΑΕΚάκια 
την περασμένη Κυριακή, με τον Ντούσκο. Δεν τους 
ένοιαζε τίποτα! «ΑΕΚ και ξερό ψωμί» που λένε. Και 
από εδώ να τον πάνε βόλτα τον Μπάγιεβιτς και από 
εκεί να φάει ο Μπάγιεβιτς και ό,τι ήθελε τέλος πά-
ντων ο «πρίγκιπας του Νερέτβα», για όλους όσοι 
θυμούνται το ορίτζιναλ παρατσούκλι του Ντούσαν. 
Πάντως, την καλύτερη αναμνηστική φωτογραφία 
την «τσίμπησε» ο Δ. Αντιπαριώτης, όπως βλέπετε.

Δεν ξέρω πόσοι το έχετε «πιάσει» το θέμα, αλλά 
στις περιφερειακές εκλογές Νοτίου Αιγαίου, έχει 

ξεσπάσει ενδο-δεξιός πό-
λεμος. Όλα κατανοητά και 
όλα ευπρόσδεκτα στην 
πολιτική, αλλά εσύ που 
πας ρε μπούρδα Καραβ-
βάγγο; 

Κάτι μου λέει πως ότι 
πιο δύσκολες είναι οι 
εκλογές για την ανάδειξη 
των πρώτων στον πολι-
τιστικό σύλλογο Αγκαι-
ράς, παρά στις δημοτικές 
εκλογές. Θυμηθείτε το 
αυτό.

Τσουπ. Την «τσίμπησε» τη θέση –και σχετικά άνε-
τα- ο Μπαλίκος στο διοικητικό συμβούλιο των δι-
κηγόρων Σύρου.

Η μόνη άχαστη εκλογή υποψηφίων -κάθε φορά- 
σε διοικητικό συμβούλιο στα νησιά μας είναι αυτή 
του Κώστα Πατέλη, στο σύνδεσμο φιλάθλων Πα-
ναθηναϊκού Πάρου-Αντιπάρου. Είναι σαν να γίνο-
νται εκλογές στην Κούβα!

Αυτή η μεγάλη ησυχία στην Αντίπαρο, τις τε-
λευταίες μέρες, για καλό είναι ή κάτι έρχεται από 
πίσω… Μάλλον, κάτι έρχεται…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside information
Η επιστολή Κουντρομιχάλη, που δημοσίευσε την 

περασμένη εβδομάδα η Φ.τΠ. και έκανε πάταγο, 
είναι ένα ελάχιστο μπροστά σε κάποιες άλλες απο-
καλυπτικές επιστολές που έρχονται στη συνέχεια 
από την εφημερίδα μας. Αυτά… και πίσω έχει η 
αχλάδα την ουρά…
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Πρωτοβουλία
μαθητών

Μία πολύ ωραία πρωτοβουλία είχαν οι μαθητές του 
τμήματος Ε1 του Α’ Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς. Συ-
γκεκριμένα, οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους 
Σ. Αντωνοπούλου και Π. Βλαχάβα, δημιούργησαν ένα 
τρίπτυχο έντυπο αφιερωμένο στον υγρότοπο των Λιβα-
διών Παροικιάς.

Οι μαθητές ζωγράφισαν τον υγρότοπο Παροικιάς και 
στη συνέχεια κατέγραψαν τους δέκα υγροτόπους της 
Πάρου. Το αφιέρωμα των μαθητών έγινε με αφορμή 
την παγκόσμια ημέρα υγροτόπων στις 2 Φεβρουαρίου. 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στις εργασίες είναι αλ-
φαβητικά οι παρακάτω: Αλεξοπούλου Μ., Αλιφιέρη 
Δέσποινα, Βεντούρη Αντωνία, Βιώνη Φλώρα-Μ., Γκίκα 
Ζαχαρούλα, Γυφτόπουλος Παναγιώτης, Δαφερέρας Νί-
κος, Δούζα Βιολέτα, Δρόσος Χρήστος, Ιωσηφίδου Ιωάν-
να, Καπετανέας Ι., Καρασαντέ Σωτηρία, Κοκίτσι Νικόλα, 
Κρίσπης Νικόλας, Λαθούρης Γιώργος, Λουκής Άγγελος, 
Ματσανόβα Τ., Μπίμπα Φαμπιάν, Νίκας Θωμάς, Σκιαδάς 
Διονύσης και Τσαντάνη Χάρις.

Τοπικές ειδήσεις

Ολοκληρώστε
την ανοιξιάτικη

προετοιµασία της
επιχείρησής σας

Αξιοποιήστε τα διαφηµιστικά
προγράµµατα της                

από 40€!

Εκλογές στον Π.Σ. 
Αγκαιριάς

Την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 στις 11.00 π.μ. στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, θα πραγ-
ματοποιηθεί γενική συνέλευση. Το Δ.Σ. του συλλόγου, 
σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλεί τα μέλη του να 
παραβρεθούν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι 
τα εξής:

1. Απολογισμός δράσης απερχόμενου διοικητικού 
συμβουλίου 2. Οικονομικός απολογισμός 3. Εκλογή 
εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και 
εξελεγκτικής επιτροπής, αρχαιρεσίες. 

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος τονίζει: «Απευθυ-
νόμαστε σε όλα τα μέλη και ιδιαίτερα στους νέους που 
έχουν διάθεση για δουλειά να πλαισιώσουν το Δ.Σ. όχι 
μόνο με τη συμμετοχή στις δραστηριότητές μας, αλλά και 
με την υποβολή υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες. Ο πο-
λιτιστικός σύλλογος είναι ζωντανός χάρη στην αγάπη και 
την συμμετοχή όλων μας».

Απόκριες
Με σύμμαχο τον καλό καιρό πραγματοποιήθηκε το 

αποκριάτικο πάρτι της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, 
την περασμένη Κυριακή 23 Φεβρουαρίου.

Οι μικροί καρναβαλιστές χόρεψαν και διασκέδασαν 
στην πλατεία της Νάουσας, συνεχίζοντας την παράδοση 
με τους «μόσχαρους», σε μια πιο σύγχρονη μορφή.

Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, 
σημειώνει: «Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Νάουσας, ευχαριστεί 
την κ. Μαρία Κορδονέλλη, τον κ. Νίκο Αλιπράντη και 
τον κ. Μιχάλη Τσουνάκη, για την πολύτιμη βοήθειά τους 
στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης».

Γιορτή της ΠΕΦΟ
Ο Πρόεδρος και το Δι-

οικητικό Συμβούλιο της 
Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου-Αντιπά-
ρου, προσκαλούν τους 
φίλους του Ολυμπιακού, 
σε μπάρμπεκιου, που 
θα γίνει στον σύνδεσμο, 
την Κυριακή 2 Μαρτίου, 
στις 5 το απόγευμα, λί-
γες ώρες πριν το μεγάλο 
ντέρμπι, μεταξύ Ολυμπι-
ακού-Παναθηναϊκού. 
Παράλληλα θα κοπεί η 
πρωτοχρονιάτικη βασι-
λόπιτα. Η είσοδος που 
περιλαμβάνει φαγητό εί-
ναι 5 ευρώ.

Οι «πράσινοι»
λαχνοί

Ο σύνδεσμος φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου-Αντι-
πάρου, πραγματοποίησε με επιτυχία την καθιερωμένη 
κοπή πίτας του -με καλεσμένο τον Ανδρέα Λαγωνικά-
κη- την περασμένη Κυριακή.

Ο σύνδεσμος ευχαρίστησε όλους όσοι τον τίμησαν με 
την παρουσία τους στη γιορτή, καθώς και τους χορη-
γούς τους. Τα αποτελέσματα της λαχειοφόρου αγοράς 
ήταν τα εξής:

Νο 508 τηλεόραση, Νο 221 Bialetti πολυμηχανή καφέ, 
Νο 1457 μίνι τάμπλετ και Νο 009 μίνι HI-FI.
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Χωροταξικό
Ο βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ, κ.  Ν. 

Συρμαλένιος, στην τοποθέτησή του στη συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αι-
γαίου, στις 24/2, αναφερόμενος στο θέμα της 
αναθεώρησης του Χωροταξικού Σχεδιασμού 
της Περιφέρειας, μεταξύ άλλων, είπε:

«Ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός 
αποτελεί βασικό εργαλείο της αναπτυξιακής 
πολιτικής της Περιφέρειας, αλλά δεν μπορεί 
από την πρώτη θεσμοθέτησή του το 2003 μέχρι 
σήμερα, να προχωράμε στην αναθεώρησή του, 
χωρίς απολογισμό και αξιολόγηση του πώς και 
γιατί έχει ή δεν έχει εφαρμοστεί (…).

Επίσης, δεν μπορεί να υπάρξει περιφερεια-
κός χωροταξικός σχεδιασμός, όταν στο μεταξύ 
θεσμοθετούνται ειδικά χωροταξικά, όπως του 

τουρισμού και των ΑΠΕ, που έρχονται σε πολλά 
ζητήματα σε σύγκρουση τόσο μεταξύ τους, όσο 
και με τον ίδιο τον σχεδιασμό, τον οποίο δεν 
έχουν καν λάβει υπόψη (…).

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί 
οπωσδήποτε υπόψη, είναι ο καθορισμός των 
αντικειμενικών αξιών των διαφόρων περιο-
χών, που δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητος από 
τη χωροθέτηση των επιμέρους παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και από τις χρήσεις γης. Αυτό 
που εφαρμόζεται σήμερα σε σχέση με τις αντι-
κειμενικές αξίες, υπηρετεί αποκλειστικά ισοπε-
δωτικά εισπρακτικά κριτήρια.

Συμπερασματικά, σ´ αυτή τη χώρα δεν έχει 
καμιά τύχη κανένας χωροταξικός σχεδιασμός, 
αν δεν υπάρξει συνολική στρατηγική ανάπτυ-
ξης, την οποία να υπηρετούν τόσο ο περιφερει-
ακός σχεδιασμός, όσο και τα επιμέρους χωρο-
ταξικά…».

Διαμαρτυρία 
Ε.Σ. Πάρου

Κατά τη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου, 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου, συζητήθηκε το νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο και η διαδικασία εξυπηρέτησης 
πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.

Το διοικητικό συμβούλιο του εμποροεπαγ-
γελματικού συλλόγου Πάρου-Αντίπαρου, μετά 
από διεξοδική συζήτηση και την ενημέρωση 
του από τον λογιστή του συλλόγου δημοσιο-
ποίησε τα παρακάτω:

«Πιστεύουμε ότι πολλοί επαγγελματίες έχετε 
ενημερωθεί τόσο από τον σύλλογο, όσο και από 
τους λογιστές σας, για τα νέα πρόστιμα (φορο-
λογικά, ασφαλιστικά) που θα επιβάλλονται από 
εδώ και στο εξής και που είναι εξοντωτικά. 
Ένα παράδειγμα θα σας δώσουμε, στα θέμα-
τα τα ασφαλιστικά, όπου…θα χρεωνόμαστε με 
πρόστιμο 10.500 ευρώ, σε περίπτωση που 
δεν καταχωρηθεί εκ παραδρομής η υπερωρία 
του εργαζομένου μας, στο ειδικό βιβλίο υπε-
ρωριών, ενώ πλέον από εδώ και πέρα πολλές 
συναλλαγές που κάναμε στην εφορία δωρεάν, 
μεταφέρονται οι διεκπεραιώσεις τους στα γρα-
φεία των λογιστών, με το κόστος να επιβαρύνει 
την τσέπη μας.

Σκόπιμο θεωρούμε, να προβείτε άμεσα στον 
λογιστή σας, για να ενημερωθείτε λεπτομερέ-
στερα, καθώς η κάθε επιχείρηση αντιμετωπί-
ζετε και διατρέχει διαφορετικούς κινδύνους. 
Σήμερα, που οι επιχειρήσεις ολοένα και προ-

βαίνουν σε κλείσιμο των καταστημάτων, αφού 
δεν μπορούν όχι να διατηρήσουν τα πάγια έξο-
δα αλλά ούτε και τα απαραίτητα καθημερινά, για 
την επιβίωση των μελών της οικογένειας. Τέ-
λος, δημιουργούνται αλλεπάλληλα ερωτήματα 
και ένα από αυτά είναι γιατί αυτή η καταστρο-
φική εξόντωση που με μαθηματική ακρίβεια 
στοχεύει στο κλείσιμο εκατομμυρίων μικρό 
μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα το 
παραεμπόριο ανθεί και μεγαλουργεί στις μέρες 
μας, χωρίς να υπάρχουν δείγματα από την κυ-
βέρνηση, τιμωρίας.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣ-
ΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κύριοι,
Έτσι θα καλυφτούν τα ελλείμματα; μετά τις 

συνεχείς αλλαγές στη φορολογία εισοδήμα-
τος που είναι πλέον βαρύτατη. Στη δυσβάστα-
κτη φορολογία στα ακίνητα ήρθαν και τα νέα 
πρόστιμα που θα δώσουν τη χαριστική βολή 
στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Ανάλγη-
τοι, απομακρυσμένοι από την πραγματικότητα, 
απομονωμένοι στα γραφεία των υψηλών ορό-
φων, με ποιους συνεργάτες καταλήγετε σ αυτά 
τα συμπεράσματα; Αμφιβάλουμε αν γνωρίζετε 
πόσο κάνει ένα εισιτήριο λεωφορείου! Κύριοι, 
φορολογήστε, τιμωρήστε, κάντε ότι σας έρ-
θει στο μυαλό. Από ποιους θα τα εισπράξετε; 
Ποιος θα μείνει σε λειτουργία; Οι αποφάσεις 
που λάβατε τον τελευταίο καιρό είναι σκληρές, 
λανθασμένες και δημιουργούν παραπέρα προ-
βλήματα. Κλείσατε τις εφορίες, πολλά παραρ-
τήματα του ΙΚΑ, και μεταφέρατε όλο τον φόρτο 
αυτό στους λογιστές. Ποιος θα τους πληρώσει; 
Το εύκολο θύμα. Εμείς.

ΟΧΙ κύριοι. Ως εδώ. Να βρεθούν λύσεις. Να 
λειτουργήσει η κοινή λογική.

Σταματήστε πλέον την εξόντωση μας…».

«Άρωμα
γυναίκας»

Την Ημέρα της Γυναίκας θα τιμήσει και φέτος 
ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, σε μία εκδή-
λωση με το γενικό τίτλο: «Άρωμα Γυναίκας», το 
Σάββατο 8 Μαρτίου, στις 6:30 μ.μ. στην αίθου-

σα «Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας», στη Νάουσα. 
Σε ανακοίνωση του συλλόγου γυναικών 

σημειώνεται: «Κεντρικό πρόσωπο θα είναι η 
κ. Μοσχούλα Κοντοσταύλου, νομικός, συντα-
ξιούχος συμβολαιογράφος, αλλά και ηθοποι-
ός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ερμηνεύτρια, η 
οποία θα μοιραστεί και θα συζητήσει μαζί μας 
μυστικά και θέματα που σχετίζονται με τις πο-
λύπλευρες δράσεις της. Την όλη εκδήλωση θα 
πλαισιώσει η χορωδία του συλλόγου. Η παρου-
σία σας θα μας τιμήσει».

Χορός των 
Λευκιανών

 Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πά-

ρου, διοργανώνει την ετήσια χοροεσπερίδα του 
το Σάββατο 8 Μαρτίου στο κέντρο διασκέδα-
σης «Ο Ηλίας» (Σάμου 16, Χαλάνδρι, τηλ. 210-
6848610) και καλεί Λευκιανούς και φίλους του 
χωριού να συμμετέχουν στην όμορφη βραδιά. 
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-
6109874 και 6975871086.

«Στρατηγοί» του…
παλαιοκομματισμού;

Η Απεργία-Αποχή της Τετάρτης 26 
Φεβρουαρίου, αποτελεί το δεύτερο 
βήμα που κάνουν οι παριανοί και αντι-
παριώτες μέσα σε δέκα μέρες στον 
αγώνα για την υγεία. Αυτό αξίζει να 
επισημανθεί γιατί το προηγούμενο 
διάστημα γινόταν μια συγκέντρωση 
– διαδήλωση το χρόνο. Το ερώτημα 
είναι, αν, μετά την απεργία της Τετάρ-
της, υπάρχει προοπτική, πρόταση ή 
σχέδιο κλιμάκωσης του αγώνα. (Ή τον 
επόμενο Φλεβάρη θα (ξανα)κάνουμε 

«αγωνιστική» κινητοποίηση και στο μεσοδιάστημα θα κουβεντιάζουμε 
… αγωνιστικά;).

Δύο προτάσεις έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Η πρώτη προτείνει την 
επανάληψη της περσινής πορείας στην Αθήνα (παλιά είχαμε: μια συ-
γκέντρωση και μετά στο… σπίτι μας· τώρα θα έχουμε: συγκέντρωση 
στην Πάρο, πορεία στην Αθήνα και μετά… κουβεντολόι;). Η δεύτερη 
προτείνει μποϊκοτάρισμα – αποχή από τις επικείμενες εκλογές. Δεν 
τις αξιολογούμε αλλά είναι προτάσεις. Γιατί η άλλη «πρόταση» να πάμε 
να «διαπραγματευτούμε» με τον υπουργό – λες και ο υπουργός δεν 
στελεχώνει το Κέντρο Υγείας γιατί περιμένει πρώτα να… διαπραγμα-
τευτεί!!, δεν είναι πρόταση αλλά προσπάθεια φαλκίδευσης του αποτε-
λέσματος του δημοψηφίσματος («∆εν υποχωρούμε – ∆εν συμβι-
βαζόμαστε»).

Κάποιες επισημάνσεις. 
1. Το ερώτημα- αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος εμπεριέχει το 

ενημερωτικό-επικοινωνιακό κομμάτι για την Απεργία-Αποχή καθώς 
και το ζήτημα της συμμετοχής.

2. Με το δημοψήφισμα αντιστρέφεται η γνωστή λογική. Αποφασίζει 
η ηγεσία του κόμματος, του συνδικάτου και ο κόσμος εκτελεί. Εδώ 
αποφασίζει ο κόσμος και το Συντονιστικό υλοποιεί (οργανωτικά) την 
απόφαση.

3. Οι πολίτες που ψήφισαν ΝΑΙ δηλώνουν ότι αποφασίζουν και συμ-
μετέχουν σε μια κοινωνική πράξη στην οποία οι ίδιοι οι πράττοντες 
ορίζουν την περίσταση και τη σκοπιμότητα της πράξης, αλλά και το 
υποκείμενο δράσης. Το υποκείμενο δράσης είναι: α) ο καθένας που 
ψήφισε ΝΑΙ (αποφασίζει ότι θα συμμετέχει ο ίδιος ως δρών), β) ο κό-
σμος που συμμετέχει (συλλογικό υποκείμενο) όπου εμπεριέχεται ο 
καθένας μας. 

1. Η Απεργία – Αποχή δεν μπορεί να είναι μόνο… εκτονωτική.
2. Την Τετάρτη, οι συγκεντρωθέντες να εγκρίνουν σχετικό ψήφισμα, 

το οποίο όμως δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτό που ψήφισαν στο 
δημοψήφισμα. Γιατί κανείς δεν δικαιούται – νομιμοποιείται να «διορ-
θώσει» ή να «διαχειριστεί» την εντολή των πολιτών και να το φέρει στα 
δικά του μέτρα (προσωπικά, παραταξιακά, κομματικά). 

Με το δημοψήφισμα, γράφαμε, η κοινωνία μετράει το μπόι της. Η 
κοινωνία μέτρησε το μπόι της και το έδειξε και στους πλέον δύσπι-
στους απέναντί της. Η κοινωνία ανέβασε ψηλά τον πήχη και δεν εξου-
σιοδότησε κανέναν να το κατεβάσει στο δικό του μπόι για να μπορεί να 
το… διαχειριστεί. Ως κοινωνία αλλά και ως Συντονιστικό δεν αισθανό-
μαστε σαν ορφανά, σαν ακέφαλος… στρατός που χαμένοι τάχατες στην 
ακυβερνησία ψάχνουμε… στρατηγό να μας διοικήσει. Αρχηγίσκους 
και καισαρίσκους γνωρίσαμε αρκετούς και είδαμε και το μπόι τους 
και τα χαΐρια τους. Ξεβράστηκαν μαζί με όσα ανομήματα κουβαλού-
σε ο παλαιοκομματισμός τους. Δεν μπορεί, τη στιγμή που ο κόσμος 
εξαθλιώνεται από τη βαρβαρότητα των μνημονιακών μέτρων του 
κομματικού συστήματος, να επιχειρείται η αναβίωση πρακτικών και 
συμπεριφορών που ο κόσμος αηδιασμένος απορρίπτει.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα εξαπατώντας τον κόσμο να υφαρπά-
ξει τη συναίνεσή του για ίδιον όφελος. Το κίνημα για την υγεία δεν 
προσφέρεται για κομματικά… διαπιστευτήρια. Η κοινωνία αντιλαμβά-
νεται τι συμβαίνει· είναι πιο μπροστά από ορισμένους. Ας ψάξουν να 
βρουν γιατί έμειναν πίσω. Αν θέλουν να έχουν τον ίδιο βηματισμό με 
την κοινωνία, ας επιταχύνουν το δικό τους και όχι να φρενάρουν τον 
βηματισμό της. 

Δεν μπορούμε να αξιώνουμε ριζοσπαστικές αλλαγές, εάν δεν είμα-
στε ικανοί να τις εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Και μη ξεχνάμε 
ότι ζώσα ενότητα εννοείται μόνο στη διαφορετικότητα, στην πολυχρω-
μία, στην αντιπαράθεση και όχι στις «κατασκευασμένες» ομοφωνίες. 
Διότι οι απόψεις, οι ιδέες δεν καταπνίγονται, δεν θάβονται· διακινού-
νται, συγκινούν, υποκινούν, παρακινούν. 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ



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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Η Αντίπαρος
στις εκθέσεις

Η Αντίπαρος συμμετείχε σε διάφορες εκθέσεις του-
ρισμού το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να 
διαφημίσει το προϊόν της, αλλά και να ενημερώσει τους 
επαγγελματίες του κλάδου στο εξωτερικό.

Στοκχόλμη 
Στην 1η αποκλειστική έκθεση για την Ελλάδα, 

«Grekland Panorama», με θέμα τουρισμός, γαστρονο-
μία, πολιτισμός συμμετείχε ο Δήμος της Αντιπάρου από 
τις 14-16 Φεβρουαρίου στη Στοκχόλμη, στο περίπτερο 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η προσέλευση των επισκεπτών ήταν μεγάλη και 
προσφέρθηκαν παραδοσιακά προϊόντα, μεταφρασμέ-
να προωθητικά έντυπα και αναμνηστικό υλικό από την 
Αντίπαρο. Αρκετοί από τους επισκέπτες του περιπτέρου 
είχαν επισκεφτεί το νησί και είχαν να πουν μόνο καλά 
λόγια γι’ αυτό, ενώ πολλοί εξεδήλωσαν την επιθυμία 
να το επισκεφθούν φέτος και για το σκοπό αυτό πήραν 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την Αντίπαρο.

Ιταλία
«Η Ελλάδα και η Μεγάλη Ελλάδα», είναι ο τίτλος της 

έκθεσης φωτογραφία που πραγματοποιείται αυτές τις 
μέρες σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας με την υποστή-
ριξη του επίτιμου Ιταλικού προξενείου σε συνεργασία 
με φορείς της Ιταλίας.

Πιο συγκεκριμένα η Αντίπαρος, εκπροσωπήθηκε 
στην κοπή της βασιλόπιτας στην Περούτζια, από τον 
υπεύθυνο του προξενικού γραφείου πολιτικό μηχανι-
κό, κ. Ιάκωβο Σκιαδά. Στην ίδια εκδήλωση προβλήθηκε 
μήνυμα του Δημάρχου Αντιπάρου, κ. Γιάννη Λεβεντάκη 
και φωτογραφικό υλικό από το νησί. Ακολούθησαν συ-
ναντήσεις με πολιτικούς φορείς της Ούμπριας, με σκο-
πό την έναρξη συνεργασίας σε πολιτιστικό, τουριστικό 
και εμπορικό επίπεδο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία η έκθεση φωτογραφίας στη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Περούτζια, «Pietro Vannucci» από 
τις 7-14 Φεβρουαρίου. Φωτογραφίες της Αντιπάρου 
(διαστάσεων 60Χ40) προσέφεραν ο κ. Κώστας Γρίσπος 
και ο κ. Σταύρος Νιφλής τους οποίους η ΚΕΔΑ ευχα-
ριστεί θερμά. Η παραπάνω έκθεση θα μεταφερθεί στη 
Ρώμη και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Στα εγκαίνια των 
εκθέσεων οι παρευρισκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
γευτούν προϊόντα από τα Ελληνικά νησιά και τη Σικελία.

Μιλάνο
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσία 

της Αντιπάρου και στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΒΙΤ 
2014», στο Μιλάνο, από τις 13 έως 15 Φεβρουαρί-
ου. Εκτός από τον εκπρόσωπο του Δήμου Αντιπάρου, 
δημοτικό σύμβουλο, κ. Γιώργο Μαριάνο, υπήρξαν και 
εθελοντές, φίλοι του νησιού, οι οποίοι βοήθησαν στην 
προβολή και ο Δήμος τους ευχαρίστησε θερμά.

Παράταση για ΚΤΕΟ
Μετά από τις σχετικές διαβουλεύσεις του Περιφερει-

άρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, με τη Γενική 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. 
Χριστιάνα Καλογήρου, ικανοποιήθηκε το αίτημα της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υπογράφηκε από τη Γενι-
κή Γραμματέα η παράταση της ημερομηνίας υποχρέω-
σης για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων 
που έχουν την έδρα τους στους Δήμους της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου.

Η παράταση ισχύει μέχρι 31-12-2014. Από την  πα-
ραπάνω απόφαση εξαιρούνται για το Νομό Κυκλάδων:

- τα οχήματα μέχρι 3,5 τόνων με έδρα το Δήμο Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων όπου λειτουργεί ΙΚΤΕΟ και έχει 
ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τε-
χνικό έλεγχο.

- όλα τα οχήματα και δίκυκλα με έδρα το Δήμο Σύ-
ρου-Ερμούπολης, όπου λειτουργεί ΙΚΤΕΟ και έχει ανα-
κοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και δικύ-
κλων για τεχνικό έλεγχο.

Τα οχήματα που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μετα-
φορές όπως λεωφορεία ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία, 
Ε.Δ.Χ. (ταξί) καθώς και τα εκπαιδευτικά οχήματα των 
σχολών υποψηφίων οδηγών, θα συνεχίσουν να επιθε-
ωρούνται από τα τοπικά τμήματα Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών του Νομού και να εφοδιάζονται με δελτία 
καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Tα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα 
θα συνεχίσουν να έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο 
σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Τέλος, η ανωτέρω παράταση παύει να ισχύει σε όποιο 
Δήμο λειτουργήσει Ι.ΚΤΕΟ ή υπάρχει η δυνατότητα 
ελέγχου από κινητή μονάδα ΚΤΕΟ, αφότου ανακοινωθεί 
πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων 
στην αντίστοιχη περιοχή.

Ευχαριστίες
στην τουριστική 
επιτροπή

Τις ευχαριστίες του 
προς την τουριστική 
επιτροπή Δήμου Πά-
ρου εξέφρασε ο κ. 
Ζαχαρίας Ρούσσος, 
με την ιδιότητα του 
ξενοδόχου. Η επιστο-
λή του κ. Ρούσσου, 
έχει ως εξής:

«Το ξενοδοχείο 
Saint George, λαμβά-
νοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον και τη στήριξη του 
Ισραήλ στο τουριστικό προϊόν της Πάρου, αποφάσισε και 
συμμετείχε για δεύτερη χρονιά, δυναμικά, αυτή τη φορά 
με δικό του περίπτερο, στη διεθνή έκθεση τουρισμού 
ΙΜΤΜ 2014, που έγινε στο Τελ Αβίβ στις 11 και 12 Φε-
βρουαρίου 2014.

Στο περίπτερό μας, μέσα από την προώθηση του ξε-
νοδοχείου μας, δώσαμε μεγάλη έμφαση στην προώθη-
ση του νησιού μας ως προορισμό και δεχτήκαμε έντονο 
ενδιαφέρον από την πλευρά τόσο των επαγγελματιών 
της τουριστικής βιομηχανίας του Ισραήλ, όσο και από 
τους μεμονωμένους επισκέπτες, που εντάσσουν την 
Πάρο ανάμεσα στους προορισμούς πρώτης προτίμη-
σης. Ευχαριστούμε το Δήμο Πάρου για το φωτογραφικό 
υλικό που μας παρείχε. Μας δόθηκε έτσι η δυνατότητα 
να δημιουργήσουμε, έντυπη και ψηφιακή προβολή  με 
γιγαντοαφίσες και οθόνη προβολής για να αναδείξουμε 
τον προορισμό μας. Όπως θα δείτε από τις φωτογραφίες 
της παρουσίας μας στην έκθεση, τα κριτήριά μας ήταν ο 
διαχωρισμός της προβολής μας σε τέσσερεις θεματικές 
ενότητες, καλύπτοντας έτσι, ένα ευρύ φάσμα των δρα-
στηριοτήτων των επισκεπτών στην Πάρο.

Οι ενότητες προβολής που επιλέξαμε για το νησί ήταν:
- Παραλίες και τοπία της Πάρου,
- Δραστηριότητες στο νησί (windsurf, kitesurf, θα-

λάσσια σπορ, ιππασία, ποδηλασία, μονοπάτια, νυχτερινή 
ζωή)

- Πολιτισμός και αξιοθέατα (Εκατονταπυλιανή και 
Μουσείο, κυκλαδική τέχνη, αρχαίο λατομείο)

- Άνθρωποι και δραστηριότητες της Πάρου (τρύγος, 
λιοστάσια, καζάνια για σούμα, παριανά τυριά, ψωμί, ψά-
ρεμα, τοπικές γεύσεις, χοροί-πανηγύρια).

Ελπίζουμε η ενέργειά μας αυτή να βρει την αναμενό-
μενη απήχηση από τους εκεί επισκέπτες, επιθυμούμε να 
γίνει γνωστή στους τοπικούς φορείς της Πάρου και ευ-
χόμαστε στο μέλλον και άλλοι συμπατριώτες μας ξενο-
δόχοι, συμμετέχοντας συλλογικά, να προβούν σε παρό-
μοιες ενέργειες που στοχεύουν μόνο, στο γενικό όφελος 
και την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Πάρου».

Νέο ΔΣ
στο «Σπηλιώτη»

Ο πολιτιστικός, εξωραϊστικός και κοινωφελής σύλλο-
γος Αντιπάρου, «Αϊ-Γιάννης Σπηλιώτης», πραγματοποί-
ησε στις 6 Φεβρουαρίου 2014 γενική συνέλευση για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις εκλογές που έγιναν αναδείχθηκε το νέο διοι-
κητικό συμβούλιο, η σύσταση του οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μαρία
Αντιπρόεδρος: ΠΑΤΕΛΗ Ζαχαρώ
Γεν. Γραμματέας: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Ταμίας: ΠΑΤΕΛΗ Ευαγγελία
Αν. Γραμματέας: ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ Ζαχαρώ
Αν. Ταμίας: ΠΑΡΟΥΣΟΣ Νικόλαος
Μέλη: ΜΑΡΙΑΝΟΣ Γεώργιος, ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ Απόστο-

λος, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κων/νος.

Παρέμβαση
Τζανακόπουλου, 
για την υγεία

Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Παντελής Τζανακό-
πουλος, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου στις 24/2 που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, σε 
παρέμβασή του έκανε την παρακάτω ενημέρωση σε 
ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις των κατοίκων για τα προ-
βλήματα του Κ.Υ. Πάρου:

«Όπως επανειλημμένα σας έχω ενημερώσει οι Παρια-
νοί και Αντιπαριώτες τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκονται 
σε διαρκείς κινητοποιήσεις διεκδικώντας την επαρκή 
στελέχωση του Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ και το σταμάτημα της βαθ-
μιαίας υποστελέχωσης από επιστημονικό, παραϊατρικό, 
νοσηλευτικό καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Τα τελευταία αυτά χρόνια παρ’ όλες τις κινητοποιήσεις, 
διαμαρτυρίες και πορείες ελάχιστα κερδήθηκαν. Ένεκα 
τούτου οι αγώνες και οι αγωνίες των κατοίκων συνε-
χίζονται. Στο πλαίσιο αυτό την προηγούμενη Κυριακή 
διεξήχθη ένα άτυπο τοπικό δημοψήφισμα σε Πάρο και 
Αντίπαρο, με βασικό ερώτημα τη συνέχιση ή μη των κι-
νητοποιήσεων. Πάνω από 5.500 Δημότες και κάτοικοι 
μετείχαν στη διαδικασία αυτή και με καταλυτική πλει-
οψηφία που αγγίζει το 99% αποφασίσθηκε η συνέχιση 
των αγώνων. (…)

Επειδή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πάρος 
σε ότι αφορά το Κ.Υ. είναι ανάλογα με αυτά που αντι-
μετωπίζουν οι υγειονομικές μονάδες σε όλα σχεδόν τα 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου, καλούμε την Περιφερειακή 
Αρχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, τους συναδέλφους 
του Α’ Βαθμού της αυτοδιοίκησης, όλους τους κατοί-
κους και φορείς των νησιών, να συντονίσουν τα βήματά 
τους με αυτά των κατοίκων της Πάρου – Αντιπάρου, για 
να ασκηθεί πίεση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προς 
το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να δώσει λύσεις στα 
οξύτατα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των 
υγειονομικών μονάδων της Περιφέρειάς μας».
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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     

Ενημέρωση από τη ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδων, αναπτύσσει μια νέα 

πρωτοβουλία στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού 2007-2013», η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και 
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση 
και προτεραιότητα στους τομείς:

Κοινωνική Ασφάλιση (Ενδεικτικά)
Βασικές αλλαγές συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης,
Παροχές Μητρότητας κ.α.
Εργασιακές Σχέσεις (Ενδεικτικά)
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Άδειες - Επιδόματα – Λύση της σχέσης εργασίας 

- Μεταβολή προσώπου εργοδότη – μεταβίβαση επιχείρησης - Χρόνος εργασίας κ.α.
Απασχόληση - Κατάρτιση
Υποστήριξη / διατήρηση της απασχόλησης εργαζομένων που απασχολούνται σε 

επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση ή προς παύση λειτουργίας, υποστήριξη εργαζομέ-
νων με επισφαλή εργασία ή υπό εφεδρεία, ενημέρωση και συμβουλευτική για προ-
γράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Σημειώνουμε, ότι στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδων, πραγ-
ματοποιείται διαπροσωπική εξατομικευμένη επικοινωνία πληροφόρησης, όπου ο 
ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα διατύπωσης των σχετικών ερωτημάτων του, τα 
οποία στη συνέχεια θα εξετάζονται από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση σχετικών ερωτημάτων στα αναφε-
ρόμενα πεδία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό ΙΝΕ / 
ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδων, Ανδρέα Κάργα 62, 84100 Ερμούπολη Σύρος, τηλ. 
22810-85306, fax 2281-081692, email syrosinediktio@inegsee.gr

«Μπροστά το Νότιο Αιγαίο»
Την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, 
επικεφαλής της παράταξης «Μπροστά το Νό-
τιο Αιγαίο». 

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας έγινε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, οργανισμό 
του οποίου πρόεδρος διετέλεσε ο Γ. Χατζη-
μάρκος, την περίοδο 2006 – 2010. 

Παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών φο-
ρέων και των παραγωγικών τάξεων, στελέχη 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου. Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν 
ο βουλευτής της ΝΔ κ. Μάνος Κόνσολας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Ρόδου Μανώλης Γλυνός, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Μι-
χαήλ, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Ιάκωβος Γρύλλης, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Σαρρής, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενο-
δοχοϋπαλλήλων Ρόδου, Θανάσης Σταμούλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικια-
ζομένων Δωματίων, Παναγιώτης Τοκούζης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Δωδεκανήσου, Νίκος Φουτούλης. Χαιρετισμό έστειλαν ο βουλευτής της ΝΔ 
κ. Βασίλης Υψηλάντης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, κ.  Γιάννης 
Πάππου.

 Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Γ. Χατζημάρκος, περιέγραψε μια περιφέρεια-
στρατηγείο της ανάπτυξης του Νοτίου Αιγαίου, μέσα από ένα σχέδιο περιφερειακής 
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Τώρα είναι η ώρα, η αυτοδιοίκηση και ειδικά η αυτοδιοίκηση σε περιφερειακό 
επίπεδο να σχεδιάσει ένα εντελώς νέο αναπτυξιακό μοντέλο με προσανατολισμό την 
αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων, την τεχνολογία, το σύγχρονο μάρκετινγκ, την 
εξωστρέφεια. Να λειτουργήσει, επιτέλους, ως μοχλός ανάπτυξης που θα προσελκύει 
επενδύσεις και θα δημιουργεί ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Μια σύγχρονη Περιφέ-
ρεια απόλυτα συνυφασμένη με τον τουρισμό και την εξωστρέφεια, τον πρωτογενή 
και τον τριτογενή τομέα, μια Περιφέρεια πύλη της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο,  
δεν μπορεί να πορεύεται χωρίς όραμα, χωρίς ταυτότητα, χωρίς μεσο-μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό, χωρίς σαφείς στόχους. Τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες χρειάζονται άμε-
σα αλλαγή. Το Νότιο Αιγαίο θέλει δυνάμεις που να πιστεύουν πως μπορούμε να κερ-
δίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης. Χρειάζεται ανθρώπους με έμπνευση, όραμα και 
νέες αντιλήψεις, κι όχι διαιώνιση του χθες. Χρειάζεται μια νέα αρχή. Είναι προφανές 
ότι το αύριο του Νοτίου Αιγαίου θα καθοριστεί από τις αποφάσεις που θα πάρουμε και 
από το έργο που θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ».

Νέα του Χ.Ο.Ν.
Ιδιαίτερα επιτυχημένες ήταν οι δύο 

πρώτες παραστάσεις της νέας δουλειάς 
της Θεατρικής Παιδικής Συντροφιάς Νά-
ουσας, με το πρωτότυπο έργο του εκ-
παιδευτικού Παναγιώτη Σπύρου «Ποιος 
έσβησε το φως;».

Οι παραστάσεις δόθηκαν στην αίθουσα 
του ΑΜΕΣ «Νηρέας», στη Νάουσα, στις 14 
και 15 Φεβρουαρίου.  

Σχετικά με το έργο: 
Το θεατρικό έργο «Ποιος έσβησε το 

φως;» -που απευθύνεται σε παιδιά άνω 
των 6 ετών-είναι ένα αλληγορικό έργο, με 
τους μικρούς ηθοποιούς να μας μεταφέρουν στο χώρο ενός τσίρκου. Τα φώτα ανά-
βουν, η παρέλαση αρχίζει... όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως όλοι θα περίμεναν. Το 
τέλος της ιστορίας άγνωστο! Οι 47 ηθοποιοί, καθώς και οι 30 ενήλικες που απαρτί-
ζουν την ομάδα στήριξης, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ανεβάζουν τον πήχη πιο 
ψηλά, υπηρετώντας το σύγχρονο εναλλακτικό θέατρο. 

Την παράσταση σκηνοθέτησε, αλλά και έντυσε μουσικά ο Παναγιώτης Σπύρου. Τις 
χορογραφίες έκαναν η Ελένη Τριώδα και ο σκηνοθέτης, το φωτισμό επιμελήθηκαν 
οι Μάκης Λακταρίδης και Θάνος Μουτόπουλος, τον ήχο οι Άννα Χανιώτη, Μανώλης 
Σιφναίος και Κωνσταντίνος Κοπιτόπουλος και τα σκηνικά σχεδίασε η Ειρήνη Τσιράκη. 
Το βίντεο ετοίμασε και πρόβαλε ο Νάσος Γρίβας, ενώ η Σταματίνα Τσουνάκη φιλοτέ-
χνησε την αφίσα και το πρόγραμμα. Πολύτιμοι συμπαραστάτες τα 30 μέλη της ομάδας 
στήριξης της Θεατρικής Παιδικής Συντροφιάς. 

Ο ΧΟΝ στη Σμύρνη 
Στη Σμύρνη της Τουρκίας θα βρεθεί το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας 15μελής 

αποστολή χορευτών και μουσικών του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, έπειτα από 
πρόσκληση του Δήμου του Karsiyaka (Κορδελιό). 

Οι Παριανοί χορευτές θα δώσουν παράσταση σε κεντρικό θέατρο της πόλης, πα-
ρουσιάζοντας χορούς της Μικράς Ασίας και των Κυκλάδων, σε καλλιτεχνική επιμέ-
λεια της χοροδιδασκάλου Ελένης Τριώδα. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ο ΧΟΝ 
επισκέπτεται τη Σμύρνη, στην οποία είχε βρεθεί και πάλι το 2000 και το 2003.

Εκλογές δικηγόρων
Τις εκλογές του πραγματοποίησε ο δικηγορικός σύλλογος Κυκλάδων, την περα-

σμένη εβδομάδα στη Σύρο. 
Στις εκλογές έλαβαν μέρος 84 δικηγόροι. Πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου 

επανεξελέγη ο κ. Νικόλαος Παγίδας με 45 ψήφους, έναντι 37 ψήφων του κ. Γεώρ-
γιου Πλατή. Στο νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εξελέγη και ο συμπολίτης κ. 
Κων/νος Μπαλίκος.
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Με Ν. Σαρρή, η ΚΕΠ-ΟΣΑ
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014, η προγραμμα-

τισμένη συγκέντρωση της ΚΕΠ-ΟΣΑ, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρ-
χίλοχος». Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση από τις ομάδες εργασίας που 
έχουν δημιουργηθεί και η εκλογή επικεφαλής του συνδυασμού.

Οι υποψήφιοι
Δύο άτομα ήταν υποψήφιοι για επικεφαλής του συνδυασμού. Ο κ. Ν. Σαρρής και ο 

κ. Γ. Καβάλλης. Πριν τη ψηφοφορία ο προεδρεύων της συνάντησης κ. Μ. Ισιγώνης, 
ρώτησε τους προσκεκλημένους αν υπάρχει άλλος υποψήφιος ή αν θέλει κάποιος να 
προτείνει κάποιον άλλο εκτός των δύο παραπάνω υποψηφίων.

Ο κ. Ν. Σαρρής, που ήταν υποψήφιος, πρότεινε να είναι υποψήφια για επικεφαλής 
της παράταξης και η κ. Όλγα Ισιγώνη, κάτι που δεν αποδέχθηκε η τελευταία. Στη συ-
νέχεια υπήρξαν τοποθετήσεις από μέλη του συνδυασμού οι οποίοι είπαν για ποιο 
λόγο υποστήριζαν τη μία ή την άλλη υποψηφιότητα. Στη συνέχεια οι δύο υποψήφιοι 
(Σαρρής και Καβάλλης), έκαναν μία μικρή παρουσίαση της υποψηφιότητάς τους και 
ακόμα είπαν για ποιο λόγο ενδιαφέρονται να είναι επικεφαλής.

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν αν η ψηφοφορία για τον επικεφαλής θα γι-
νόταν με κάλπη και ψηφοδέλτιο ή ανοιχτή διά ανάτασης των χεριών. Τελικά, με συ-
ντριπτική πλειοψηφία επικράτησε η άποψη της ανοιχτής ψηφοφορίας, κάτι που έγινε. 
Έτσι, ο κ. Νίκος Σαρρής έλαβε 39 ψήφους, ενώ ο κ. Γιώργος Καβάλλης 20 ψήφους.

Οι πρώτες δηλώσεις Σαρρή
Ο υποψήφιος δήμαρχος Πάρου και επικεφαλής της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Νίκος Σαρρής, 

έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως επικεφαλής της παράταξης, που είναι οι παρα-

κάτω:
«Η απόφαση της Κίνησης Ενεργών Πολιτών (ΚΕΠ-ΟΣΑ) να είμαι επικεφαλής του 

ψηφοδελτίου στις Δημοτικές Εκλογές του Μάιου, με τιμά και με φορτώνει με βαριές 
ευθύνες, τις οποίες αναλαμβάνω, γιατί η Κίνηση μας:

1. Εννοεί να συγκρουστεί με τις πρακτικές που οδήγησαν στη καθολική κρίση και δι-
αφθορά, πρακτικές που ασκήθηκαν στη κορυφή και δυστυχώς διαδόθηκαν και εμπε-
δώθηκαν ως τη τελευταία τοπική κοινότητα.

2. Εννοεί να λειτουργεί στη πράξη σύμφωνα με αρχές Άμεσης Δημοκρατίας, πράγμα 
που χρειάζεται τόλμη και συνεχή άσκηση.

Χωρίς καμιά διάθεση διεκδίκησης τίτλων και πρακτικών αρχηγού, ως ίσος 
προς ίσους, θέτω τον εαυτό μου πρώτα στη διάθεση και στη κρίση της Κίνη-
σης και κυρίως στη διάθεση της Παριανής Κοινωνίας, και καλώ με τη σειρά 
μου όλους εκείνους, που με τίμιες και ανυστερόβουλες προθέσεις θέλουν να 
βοηθήσουν στη μεγάλη πρόκληση μιας νέας εποχής για το Νησί μας, να συ-
στρατευτούν μαζί μας.

Σ’ αυτούς τους Δύσκολους Καιρούς, να βγούμε από την αδιαφορία και το βόλεμα του 
καναπέ, ν’ αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, να ξαναβρούμε την αισιοδοξία μας, να σφυρη-
λατήσουμε τη συνοχή μας βήμα – βήμα».

Τα «βαρίδια»
Μέλος της δημοτικής κίνησης που μετείχε στη συγκέντρωση ρώτησε ποιος είναι ο 

λόγος που κάποια παλιά μέλη της ΚΕΠ δεν ήταν παρόντα. Ακόμα, ρώτησε για διάφο-
ρες επαφές που έχουν ακουστεί ότι έχουν γίνει. Έτσι, στην αίθουσα ακούστηκε από 
άλλους συγκεντρωμένους: «εννοεί τα «βαρίδια» που ψάχνουν πόρτα να μπουν…».

Ο κ. Μ. Ισιγώνης, απαντώντας εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας του δημοτι-
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κού συνδυασμού είπε:
«Για την ΚΕΠ-ΟΣΑ είναι σα-

φές ότι όλες οι κινήσεις και 
επαφές γίνονται δημόσια και 
ανοιχτά. Αυτό πρέπει να ξεκα-
θαριστεί, γιατί τώρα που εμείς 
θα εκλέξουμε τον υποψήφιο 
δήμαρχο, θα μας πλησιάσουν 
πολλοί από αυτούς που θα 
αντιληφθούν ότι «δεν  μπο-
ρούν μα προχωρήσουν μο-
νάχοι τους», και θα μας ζητή-
σουν συνεργασία. 

Εμείς πρέπει να τονίζουμε 
σε όλους ότι λειτουργούμε 
συλλογικά, συμμετοχικά και 
αποφασίζουμε ανοιχτά στη 
συνέλευση μας. Δεν αποδε-
χόμαστε τις επαφές και διαδι-
κασίες κορυφής και καλούμε 
όλους όσοι θέλουν, να φέρουν 
τις απόψεις τους για συζήτηση 
στις συνελεύσεις. Τους εγγυό-
μαστε ότι θα μπορέσουν ελεύθερα να τις εκφράσουν, και η συνέλευση θα αποφασίσει. 
Όλες μας οι αποφάσεις θα παίρνονται στο φώς του ήλιου, μαζί με τους πολίτες και όχι 
πάνω από αυτούς».

Ομάδες εργασίας

Στην ΚΕΠ-ΟΣΑ (Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Οικολογία Συνεργασία Αλληλεγγύη), 
έχουν δημιουργηθεί 6 ομάδες εργασίας. Συγκεκριμένα, τουρισμός, περιβάλλον και 
Γ.Π.Σ., νεολαία, αλληλεγγύη και πρόνοια, πολιτισμός και πρωτογενής τομέας.

Οι ομάδες εργασίας παρουσίασαν στη συνάντηση της ΚΕΠ-ΟΣΑ περιληπτικά τα έως 
τώρα αποτελέσματα των συναντήσεων τους. Τα κυριότερα σημεία έχουν ως εξής:

Τουρισμός
«Ο εντοπισμός προβλημάτων, η επιλογή τρόπων επίλυσης τους, και η υλοποίηση 

προτάσεων ανάδειξης νέων μορφών τουρισμού, μοιάζουν με την οικοδόμηση ενός 
ακινήτου. Προϋποθέτουν οικόπεδο (χώρο οικοδομής), αρχιτεκτονικά σχέδια και μελέ-
τες, υλικά οικοδομής και συνεργεία εργασίας και το κυριότερο προϋποθέτουν πόρους. 
Προηγείται η ύπαρξη ή αγορά του οικοπέδου και η επιλογή του αρχιτέκτονα μηχανικού 
που θα συντάξει τα σχέδια και τις μελέτες. Σε καμία περίπτωση δεν προηγείται η αγορά 
των υλικών οικοδομής και το κλείσιμο των συνεργείων εργασίας. Η εξεύρεση των 
πόρων είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά το ύψος τους εξαρτάται και από την τιμή του 
οικοπέδου, το μέγεθος και είδος της οικοδομής αλλά και τον προϋπολογισμό του έρ-
γου που συντάσσει ο μηχανικός. Στην περίπτωση μας το «οικόπεδο» είναι η Πάρος, το 
φυσικό και επιχειρηματικό της περιβάλλον. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουμε 
είναι η αποτύπωση των «ορίων» της».

Περιβάλλον
«Θέλοντας να μιλήσουμε για το περιβάλλον, πρέπει να μιλήσουμε για τους φυσι-

κούς πόρους του νησιού, για την βιοποικιλότητα του, για τα ύδατα, την ρύπανση τους, 
τον έλεγχό τους και την πιθανή εξάντληση τους, την καλλιεργήσιμη γη, τα αγροτικά 
προϊόντα που παράγονται και μπορούν να παραχθούν και να τυποποιηθούν στο νησί, 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αναγκαιότητα και την χωροθέτηση τους. Να μι-
λήσουμε για το ποιά κατεύθυνση ανάπτυξης πρέπει ή θέλουμε να έχει το νησί, τι μας 
έχει επιβληθεί από το ΓΠΣ του Δήμου Πάρου (ΦΕΚ 148/12) και ποιά μπορεί να είναι 
η συμβολή του Δήμου στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της αυτάρκειας του νησιού 
για τους κατοίκους του».

Νεολαία
«Η ΚΕΠ-ΟΣΑ) είναι μια καινούρια δημοτική κίνηση στην Πάρο που βασίζεται πολύ 

στους νέους ανθρώπους και τις νέες ιδέες που αυτοί έχουν. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος 
πρέπει να γίνει εκφραστής των συλλογικών αναγκών μας και ότι οι αποφάσεις πρέπει 
να παίρνονται από τους πολίτες και όχι πάνω από αυτούς. Για αυτό το λόγο ξεκινήσαμε 
την διαβούλευση των θέσεων της κίνησης με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες».

αλληλεγγύης και πρόνοιας.
Αλληλεγγύη & πρόνοια
«Άμεση στήριξη των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από την οικονομική κρί-

ση, κάλυψη βασικών αναγκών (τροφή, ένδυση, στέγη, ιατρική περίθαλψη, φάρμακα, 
εκπαίδευση). Δημιουργία δομών αλληλεγγύης συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς 

που θα βοηθάνε καθημερινά 
και όχι μια φορά τον χρόνο. 
Στήριξη και ενεργή συμμετο-
χή στο συντονιστικό της υγείας 
και τις κινητοποιήσεις του. Θα 
καταβάλουμε κάθε προσπά-
θεια να μείνει το Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου Αντιπάλου ανοιχτό 
σε όλους χωρίς καταβολή ει-
σιτηρίου και θα συνεχίσου-
με τον αγώνα για την πλήρη 
επάνδρωση του και την σωστή 
λειτουργία του. Μεγάλη προ-
τεραιότητα στην επαναχρησι-
μοποίηση του υγειονομικού 
αεροπλάνου που «κόλλησε» 
στην γραφειοκρατία και στα 
συμφέροντα. Αλληλεγγύη για 
όλους, ντόπιους, αλλοδαπούς 
και μετανάστες, όχι μόνο για 
τους οικονομικά ανήμπορους, 
άλλα και για αυτούς που είναι 
καθημερινά στην βιοπάλη».

Πολιτισμός
«Η Πάρος όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα έχει ένα πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν του 

οποίου κάποιοι τομείς δεν προστατεύονται ούτε αναδεικνύονται. Δεν προστατεύεται η 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία συνέπεια της αλόγιστης «ανάπτυξης», δεν 
προστατεύονται και δεν αναδεικνύονται τα αρχαία της κατάλοιπα, τα μονοπάτια της 
και οι δρόμοι (όχι μόνον από τη βυζαντινή εποχή αλλά κι από πολύ παλαιότερα), οι 
μύλοι, οι παλιές αγροτικές κατοικίες εξαίσιας κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, ακόμα 
και οι ξερολιθιές είναι μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που έγιναν με τον μεγάλο 
μόχθο απλών ανθρώπων (…) Στόχοι μας πρέπει να είναι η προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας στους τομείς της αρχιτεκτονικής και γε-
νικότερα των παλαιότερων και νεώτερων καταλοίπων, της μουσικής και του χορού, 
των εικαστικών, της γαστρονομίας, της γεωργίας, των εθίμων και των δρώμενων στην 
καθημερινή ζωή. Στήριξη και μεγαλύτερη ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτιστικής δη-
μιουργίας και των φορέων της. Επαφή των κατοίκων (κυρίως των παιδιών και των 
εφήβων) και των επισκεπτών με το πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού μας. Προσπά-
θεια να κινητοποιηθούν οι κάτοικοι και να συμμετέχουν ενεργά και εθελοντικά στις 
πολιτιστικές δράσεις».

Πρωτογενής τομέας
«Το καταστροφικό μοντέλο της «εντατικής γεωργίας» δεν εφαρμόστηκε στην Πάρο. 

Κυρίαρχες καλλιέργειες είναι αυτές του αμπελιού, τις ελιάς και των σιτηρών κυρίως 
για σανά – ζωοτροφές προσαρμοσμένες στο μικροκλίμα του νησιού μας και ακολου-
θούν οι καλλιέργειες οπωροκηπευτικών εποχιακά και όπου υπάρχει νερό. Πολύ λίγες 
νέες καλλιέργειες (ροδιές, μανιτάρια κ.α.). Κτηνοτροφία: Λίγες μικρές μονάδες-στα-
βλισμοί  (βουστάσια, αιγοπρόβατα, πτηνοτροφείο) αρκετά οικόσιτα ζώα  γύρω από την 
παραδοσιακή «κατοικιά», λίγες νέες μονάδες (εκτροφή σαλιγκαριών) – μελίσσια (…). 
Αξιοσημείωτος  αριθμός κατοίκων της Πάρου που δεν είναι αγρότες ασχολούνται με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημα τους και να 
έχουν «καθαρά» τρόφιμα. Παράγουν με ήπιες μορφές καλλιέργειας κυρίως για το σπίτι 
τους ελιές, λάδι, σταφύλια, κρασί, σούμα, σύκα, οπωροκηπευτικά, πατάτες, κρεμμύ-
δια κοτόπουλα, αυγά, κρέας κλπ, εξασφαλίζοντας μια σχετική επάρκεια και αρκετές 
φορές εμπορεύονται τα υπόλοιπα προϊόντα. Το κύριο χαρακτηριστικό του αγροτικού 
και κτηνοτροφικού τομέα στο νησί μας τα τελευταία χρόνια είναι η  μείωση της αγρο-
τικής παραγωγής στο σύνολο σχεδόν των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Το ύψος δανεισμού, η αλματώδης αύξηση των τιμών βασικών αγροτικών εφοδίων 
(λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα), και σε μικρότερο βαθμό στο πολλαπλασια-
στικό υλικό, ο τρόπος διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων, που εκτός από σημα-
ντικό στήριγμα του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος θα έπρεπε να αποτελούν 
και εργαλείο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, αποτελούν τις  αιτίες για τη μείωση της 
αγροτικής παραγωγής. Οι παραγωγοί αδυνατούν πλέον να αντεπεξέλθουν στις οικονο-
μικές τους υποχρεώσεις, καθώς το κόστος καλλιέργειας και παραγωγής έχει αυξηθεί 
δραματικά. Κρίσιμη παράμετρος στη μείωση της αγροτικής παραγωγής είναι πλέον 
και η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών που βιώνουμε ήδη τα τελευταία χρόνια. 
Η παρατεταμένη ανομβρία, η λειψυδρία και η ξηρασία καθιστούν πλέον ευάλωτες τις 
καλλιέργειες».



10 Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

«Πράσινα» νησιά 
και πράσινα άλογα

Παράδειγμα Νο 1 
Οι ψαράδες της Καλύμνου με 

χρηματοδότηση από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, πριν χρόνια 
κατασκεύασαν ένα τεχνητό κατα-
φύγιο αλιευμάτων. Το καταφύγιο 
αποτελείται από τσιμεντένιες κατα-
σκευές σε έκταση 15 τετρ. χλμ. και 
σε

βάθος, από 12 έως 40 μέτρα. Οι 
Καλύμνιοι ψαράδες κατασκεύασαν ακόμα ένα τεχνητό 
ύφαλο με 680 τσιμεντένιους πύργους-φωλιές για τα ψά-
ρια. Παράλληλα, ποντίσθηκαν 450 τσιμεντένια «μπλόκα» 
βάρους 10 τόνων, διάσπαρτα στο βυθό και 2.000 κυβικά 
πέτρας, σε διάφορα σημεία. Όλα τα παραπάνω έγιναν το 
2007. Σήμερα, το καταφύγιο έχει γεμίσει με κάθε λογής 
ψάρια που αναπαράγονται. Υπάρχουν κοπάδια, με συνα-
γρίδες, ροφούς, μπαρμπούνια, σαργούς, λυθρίνια, αλλά 
ακόμη και αστακούς και γαρίδες. Τέλος, το πείραμα που 
αποφέρει ήδη καρπούς ετοιμάζεται να επεκταθεί από την 
Κάρπαθο μέχρι το Αγαθονήσι, ενώ με έδρα την Κάλυμνο 
θα αναπτυχθεί ο αλιευτικός τουρισμός στο Νοτιοανατο-
λικό Αιγαίο.

Παράδειγμα Νο 2
Το νησί Σάμσο της Δανίας, έχει 4.000 κατοίκους. Σή-

μερα, το 100% της ενέργειας στο Σάμσο προέρχεται 
από τον άνεμο τον ήλιο και τη βιομάζα. Τα τρακτέρ και 
τα φέρι-μπόουτ, που κινούνται στο νησί χρησιμοποιούν 
εναλλακτικά καύσιμα από βιομάζα. Η ανώνυμη εταιρεία 
που διαχειρίζεται την ενέργεια στο Σάμσο ανήκει απο-
κλειστικά σε 3.000 κατοίκους του νησιού, που έχουν τις 
μετοχές.

Παράδειγμα Νο 3
Στο γυναικείο μοναστήρι της Χρυσοπηγής στα Χανιά 

της Κρήτης εδώ και 17 χρόνια οι μοναχές κάνουν βιο-
καλλιέργειες. Συγκεκριμένα, καλλιεργούν με βιολογική 
μέθοδο 350 στρέμματα όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα, 
μανταρινιές, πορτοκαλιές, συκιές, βερικοκιές, λαχανό-
κηποι, και αβοκάντο. Το περιβαλλοντικό κέντρο, που 
υπάρχει στο μοναστήρι είναι σχεδόν καθημερινά «κλει-
σμένο», από επισκέψεις σχολείων. Τα δε προϊόντα που 
παράγονται στη Μονή είναι προ-αγορασμένα από εται-
ρείες τροφίμων.

Παράδειγμα Νο 4
Τα ΜΜΕ της Μ. Βρετανίας προτρέπουν τους ταξιδιώ-

τες τους να επισκεφθούν το νησί της Λέσβου. Ο λόγος 
είναι απλός και φιλοζωϊκός. Στη Λέσβο διοργανώθηκαν 
τα τελευταία χρόνια σεμινάρια με στόχο κτηνίατροι και 
ιδιοκτήτες αλόγων, μουλαριών και γαϊδουριών, να εκ-
παιδευτούν στη φροντίδα τους. Στα σεμινάρια, κτηνίατροι 
και ιδιοκτήτες, έμαθαν νέες τεχνικές πεταλώματος στα 
άλογα κλπ, αλλά εκπαιδεύτηκαν και να διαπιστώνουν τα 
οδοντιατρικά προβλήματα των ζώων. Αποτέλεσμα όλων 
των παραπάνω, ήταν ένας μεγάλος αριθμός Βρετανών 
υψηλού επιπέδου να βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι στη 
Λέσβο και να παρακολουθεί (!) σεμινάρια από τους τρεις 
ειδικευμένους στην οδοντιατρική ζώων, που υπάρχουν 
εκεί! Ακόμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι 
πιο εύκολα βρίσκει ένας τουρίστας ταξί για τη μετακίνη-
σή του, παρά ένα γαϊδουράκι για βόλτα!

Παράδειγμα Νο 5
Στην Πάρο αγοράζουμε ψάρια, δεν έχουμε ανανεώ-

σιμες πηγές ενέργειας γιατί μας κρύβουν τις βίλλες και 
τις πισίνες. Δεν έχουμε περιβαλλοντικά κέντρα, γιατί 
έχουμε κτίσει κάθε σπιθαμή εδάφους και έχουμε κάνει 
εκτεταμένες τσιμεντοστρώσεις και επίσης, δεν θέλουμε 
τα συμπαθή τετράποδα, γιατί έχουμε πολλά άλογα στις 
μηχανές των αυτοκινήτων μας. Έτσι, άλλωστε, με όλα 
τα παραπάνω είμαστε πολιτισμένοι και διαφέρουμε από 
τους άλλους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Οι αρμοδιότητες 
της κ. Χανιώτη

Η νέα αντιδήμαρ-
χος Πάρου, κ. Μαρία 
Χανιώτη, ανέλαβε τη 
θητεία από τις 18 Φε-
βρουαρίου. Η κ. Χα-
νιώτη, θα έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

  - Αρμοδιότητες 
Απασχόλησης και 
Τουρισμού.

- Την εποπτεία και τη 
λειτουργία των υπη-
ρεσιών πολεοδομίας 
και περιβάλλοντος 
της Δ/νσης Πολεο-
δομικού Σχεδιασμού, 
Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος (πλην των 
υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και καθαριότη-
τας, ανακύκλωσης & πρασίνου).

- Τη ρύθμιση ζητημάτων παιδείας και δια βίου 
μάθησης

- Την εποπτεία και τη λειτουργία της Δ/νσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών ηλεκτρο-
μηχανολογικών εφαρμογών ).

- Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
- Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατά-

ξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών χρήσης 
πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες και της επιβολής 
προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομί-
ων και κοινόχρηστων χώρων από αυτούς  στις Το-
πικές Κοινότητες Αγκαιριάς, Αρχιλόχου, Κώστου, 
Λευκών και Μάρπησσας, καθώς και τη χορήγηση 
και υπογραφή των σχετικών αδειών.

- Την επίβλεψη της καθαριότητας των παραλιών 
του Δήμου Πάρου.

- Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πο-
λίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων της.

Τέλος, σε περίπτωση που ο δήμαρχος απουσιά-
σει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί 
η αντιδήμαρχος κ. Μαρουσώ Φραγκούλη και όταν 
αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δη-
μάρχου θα ασκούνται από την αντιδήμαρχο κ. Μα-
ρία Χανιώτη.

Πάρτο αλλιώς!
Η αλλαγή απ’ την κυβέρ-

νηση του τρόπου εκλογής 
των ευρωβουλευτών δεν 
γίνεται για λόγους διεύρυν-
σης της δημοκρατίας κι ας 
αφήσει αυτά που ξέρει η 
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Γιατί αν η κυβέρνηση είχε 
τέτοιες ανησυχίες, θα μετέ-
θετε την ημερομηνία του πρώτου γύρου των τοπικών 
εκλογών ώστε αυτές να πραγματοποιηθούν μαζί με τις 
ευρωεκλογές, ώστε να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι 
που αντιμετωπίζουν και οικονομικά προβλήματα να 
πάνε να ψηφίσουν κι όχι να μετακινούνται αναγκαστικά 
2 φορές ακόμα και εκεί που θα έχουν εκλεγεί από τον 
πρώτο γύρο οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι.

Κι αυτό εκμεταλλεύεται για να υποβαθμίσει τις 
ευρωεκλογές, για να μην εισπράξει σύσσωμη τη 
λαϊκή καταδίκη στην πολιτική της, στην πολιτική 
της ΕΕ.

Πρόκειται για επίπλαστη δημοκρατία. Ούτε οι πιο ικα-
νοί βγαίνουν με σταυρό, ούτε οι πιο συνεπείς με τα λαϊκά 
συμφέροντα. Ας πάψουν να ρίχνουν στάχτη στα μάτια.

Μήπως με σταυρό δεν έβγαιναν τόσα χρόνια οι βου-
λευτές και οι κυβερνήσεις τους; Γι’ αυτό μας οδήγησαν 
εδώ που μας οδήγησαν.

Όσοι έχουν προσβάσεις περισσότερες σε χορηγούς, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, την πραγματική εξουσία του τό-
που δηλαδή, είναι αυτοί που σπονσονάρονται από τις 
διαφημιστικές, που χρηματοδοτείται η καμπάνια τους. 
Ας αφήσουν, λοιπόν, τα σάπια.

Το ζήτημα είναι ότι, είτε με σταυρό είτε με λίστα, 
οι υποψήφιοι είναι εκπρόσωποι συγκεκριμένων 
πολιτικών κομμάτων, έχουν μια γραμμή, ένα πρό-
γραμμα, υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και 
έτσι πρέπει να κριθούν από τους εργαζόμενους και 
στην κάλπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχη και συνυπεύθυ-
νη, όπως και όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνο-
μά της, για τον εφιάλτη που ζει ο λαός μας, για την κρίση, 
το χρέος, την ανεργία, τη διαφθορά, τα κύματα μετανα-
στών. Γι’ αυτό σκέψου, θυμήσου, όταν όλα τα υπόλοιπα 
κόμματα σου έταζαν «ευημερία», «σύγκλιση» και «στα-
θερή ανάπτυξη» ψηφίζοντας την αντιδραστική συνθήκη 
του Μάαστριχτ, το ΚΚΕ προειδοποιούσε και σου έλεγε 
την αλήθεια για το περιεχόμενο αυτής της αντιλαϊκής 
συνθήκης. Το ΚΚΕ, ήταν η μόνη πολιτική δύναμη που 
την καταψήφισε.

Γι’ αυτό σκέψου, θυμήσου, προβληματίσου, για 
το επίπεδο της ζωής σου και στις ευρωεκλογές 
κάνε την επιλογή σου:

Είτε με λίστα, είτε με σταυρό,
ΚΚΕ δαγκωτό!

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κούλουμα
στην Παροικιά

Την Καθαρά Δευτέρα (3/3), η ΚΔΕΠΑΠ, σε συνεργα-
σία με τη Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς, το σύλλογο 
γυναικών «Αρηίς» και τους συλλόγους αλιέων Παροι-
κιάς και παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, διοργανώ-
νουν εκδήλωση για τα κούλουμα, στο αλσύλλιο Εκατο-
νταπυλιανής.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και οι διορ-
γανωτές υπόσχονται «ζωντανή» μουσική, άφθονο κρασί 
και πολλούς νηστίσιμους μεζέδες! Χορηγός της εκδή-
λωσης είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου.
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Ευχαριστήριο ΑΟΠ
Η διοίκηση, οι παίκτες και ο προπονητής του ΑΟ ΠΑ-

ΡΟΥ, αισθάνονται την υποχρέωση να απευθύνουν δη-
μόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους της ομά-
δας, για την συμμετοχή και στήριξη τους στον αγώνα 
μπαράζ της Νάξου. 

Με τον κόσμο στο πλευρό μας, είναι βέβαιη η επιτυ-
χημένη πορεία του συλλόγου.

Χορός
στην Αγκαιριά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 23 Μαρτίου, ο αποκριάτικος χορός του πολιτιστικού 
συλλόγου Αγκαιριάς.

Ο κόσμος αγκάλιασε, όπως πάντα, την εκδήλωση και 
γέμισε το κέντρο, θαύμασε την εξαιρετική παράσταση 
που παρουσίασε τα παιδικά τμήματα του  χορευτικού 
και διασκέδασε με ζωντανή μουσική μέχρι αργά το από-
γευμα.

Η πλούσια λαχειοφόρος αγορά και οι εκπλήξεις που 
ετοίμασαν τα μέλη του συλλόγου, ενθουσίασαν τον κό-
σμο. Η πρόεδρος και τα μέλη του συλλόγου επιθυμούν 
να ευχαριστήσουν όλους όσοι βοήθησαν για την πραγ-
ματοποίηση της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τις κυρίες που 
προσέφεραν τα γλυκίσματα, τον Μανώλη Κουταλίδη για 
την βοήθεια του όσο αφορά την ηχητική κάλυψη, όλους 
τους χορηγούς των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς 
και όλο τον κόσμο που πάντα στέκεται δίπλα στο σύλ-
λογο σε κάθε δράση του.

Παιχνίδι
στις Λεύκες

Ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος 
Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΥΡΙΑ 
Λευκών Πάρου, 
διοργανώνει για 
τους μικρούς του 
φίλους «το παι-
χνίδι του χαμένου 
θησαυρού», που 
θα ξεκινήσει από 
την πλατεία Ηρώων του χωριού, το Σάββατο 1 Μαρτίου 
2014 και ώρα 15:30.

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος τονίζει: «Ελάτε να παί-
ξουμε, να διασκεδάσουμε και να κερδίσουμε όμορφα 
δώρα προσφορά του συλλόγου στους μικρούς μας φί-
λους. Για τους μεγάλους θα υπάρχει άφθονη σούμα…».

«Ο Σκόπας
και ο κόσμος του»

Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας 
Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ), 
ανακοίνωσε την έκδοση του 
πολυσέλιδου τόμου των 
Πρακτικών του Γ’ Διεθνούς 
Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πά-
ρου και Κυκλάδων (Paros III), 
που πραγματοποιήθηκε στην 
Παροικιά από 11-14 Ιουνίου 
2010, με τον ειδικότερο τίτ-
λο: «Ο Σκόπας και ο Κόσμος 
του» και την επιμέλεια της 
προέδρου του ΙΑΠΚ καθ. Αρ-
χαιολογίας, Ντόρας Κατσω-
νοπούλου και του καθ. Αρχαιολογίας, Andrew Stewart. 

Ο τόμος είναι το μοναδικό μέχρι σήμερα συλλογι-
κό έργο αφιερωμένο στον μεγάλο γλύπτη της αρχαίας 
Πάρου, περιλαμβάνει συνολικά 34 επιστημονικά άρθρα 
διανεμημένα σε τέσσερα μέρη. 

Το Ι μέρος με τον τίτλο: «Ο Σκόπας της Πάρου και η 
Παριανή Γλυπτική πριν από την εποχή του», περιλαμ-
βάνει 8 μελέτες αναφορικά με την καλλιτεχνική προ-
σωπικότητα και το έργο του Σκόπα με βάση φιλολογικά 
και νεότερα αρχαιολογικά στοιχεία, τη σχέση της τέχνης 
του με την Πάρο και τα δημιουργήματα της Παριανής 
γλυπτικής πριν από την εποχή του, και την ανάλυση της 
επιρροής του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της κλη-
ρονομιάς της Πάρου στην προσωπικότητα του Πάριου 
γλύπτη. 

Το ΙΙ μέρος με τον τίτλο: «Σκόπας ο αρχιτέκτων», 
εμπεριέχει 9 εργασίες που αναφέρονται στο αρχιτεκτο-
νικό έργο του Πάριου καλλιτέχνη ξεκινώντας από τον 
τόπο καταγωγής του με την ανέγερση του Πρυτανείου 
και του ναού της Εστίας στην πόλη της Πάρου και ακο-
λούθως με το επιφανέστερο αρχιτεκτονικό δημιούρ-
γημα του Σκόπα, το ναό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα 
της Αρκαδίας και το σημαντικό αρχιτεκτονικό του έργο 
στη Μ. Ασία, ειδικότερα στο βωμό του υστεροκλασικού 
Αρτεμισίου στην Έφεσο και στο Μαυσωλείο της Αλικαρ-
νασσού. 

Στο ΙΙΙ μέρος με τον τίτλο: «Σκόπας ο Γλύπτης», περι-
λαμβάνονται 12 άρθρα για την τέχνη του και τα αγάλμα-
τα που φιλοτέχνησε ο Σκόπας στη διάρκεια της μακράς 
καριέρας του σε διάφορες πόλεις του αρχαίου κόσμου, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην  ανάλυση ενός από τα διαση-
μότερα έργα του Πάριου καλλιτέχνη, την Μαινάδα. Άλλα 
σημαντικά έργα του Σκόπα αποτελούν αντικείμενο με-
λέτης, όπως αγάλματα Αφροδίτης και Πόθου για το ιερό 
των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη, αγάλματα στην 
Κνίδο και την Έφεσο της Μ. Ασίας  αλλά και  όλα τα Σκο-
παδικά αγάλματα στη Ρώμη που απαριθμούνται από τον 
αρχαίο κριτικό της τέχνης Πλίνιο.

Το τελευταίο μέρος (IV) που τιτλοφορείται: «Ο Αντί-
κτυπος του Σκοπαδικού Έργου», περιέχει 5 εργασίες 
σχετικά με την επίδραση που άσκησε η σκοπαδική τέ-
χνη σε διάφορες περιοχές της κυρίως Ελλάδας, όπως 
στο ιερό των Δελφών και βορειότερα στη Θάσο, αποικία 
της Πάρου. Εξετάζεται επίσης η επιρροή του Σκόπα και 
του εργαστηρίου του στην Αίγυπτο και τη Μακεδονία 
αλλά και στην περιοχή του Βοσπόρου. 

Σημειώνουμε, ότι το ΙΑΠΚ προγραμματίζει σειρά εκ-
δηλώσεων παρουσίασης αυτού του μοναδικού για τον 
Σκόπα τόμου, με πρώτη την παρουσίαση στην Πάρο στις 
5 Απριλίου 2014. Θα ακολουθήσει παρουσίαση στην 
Αθήνα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
κατόπιν του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επεδείχθη 
από αρχαιολόγους του εξωτερικού. Για τις παρουσιά-
σεις αυτές θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. 

Επίσης, το ΙΑΠΚ ευχαριστεί θερμά όλους τους επιστή-
μονες, Έλληνες και ξένους, για τη συμμετοχή με μελέτες 
τους στον σημαντικό αυτό τόμο για τον Σκόπα.

Τέλος, για τη διάθεση του βιβλίου στην Πάρο: πλη-
ροφορίες, κ. Μιχάλη Ρουμπάνο 6937 454266 και στην 
Αθήνα: βιβλιοπωλείο «Andromeda Books», Μαυρομι-
χάλη 46-50, τηλ. 210 3600825.

Καρναβάλι
στη Μάρπησσα

Την Κυριακή 2 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το καρ-
ναβάλι της Μάρπησσας. Με μασκαράδες, και άρματα θα 
γίνει ο γύρος του χωριού. 

Το καρναβάλι θα ξεκινήσει στις 3 ο μεσημέρι από την 
αγροτολέσχη και θα καταλήξει στην πλατεία παπά Γιώρ-
γη Στάμενα.

Το καρναβάλι διοργανώνει ο σύλλογος γυναικών 
Μάρπησσας, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα 
Μάρπησσας, την εθελοντική ομάδα δράσης Μάρπησσας 
και τους συλλόγους Μάρπησσας και Δρυού.

Εκδήλωση
στη Νάουσα

Ένα πρόγραμ-
μα γεμάτο νιάτα, 
δύναμη, χορό και 
τραγούδι απή-
λαυσαν πολλοί 
φίλοι του μου-
σικοχορευτικού 
συγκροτήματος 
Νάουσας που 
βρέθηκαν το με-
σημέρι της Κυ-
ριακής 16 Φεβρουαρίου σε κέντρο της Νάουσας.

Πολύ κόσμος απ’ όλο το νησί παρακολούθησε το τε-
τράωρο ποικίλο θέαμα με τα είκοσι επιμέρους θέματά 
του και έφυγε ενθουσιασμένος βλέποντας νέους και 
μεγαλύτερους να χορεύουν, να παίζουν μουσική, να 
τραγουδούν χορωδιακά και να αποδίδουν θεατρικά 
στιγμιότυπα. Συμμετείχαν:

Χορευτικό τμήμα Μαρμάρων: πρώτη και εντυπω-
σιακή εμφάνιση του χορευτικού Μαρμάρων, νέο τμή-
μα του ΜΣ Νάουσας, με δασκάλα χορού την Αγγελική 
Μπισκετζή, με τρεις ομάδες που εντυπωσίασε με την 
ζωντάνια του.

Χορευτικό τμήμα Κώστου-Λευκών: παρουσίασε 
χορούς της Κέρκυρας και της Πάρου, με δασκάλους 
χορού τους Ευαγγελία και Θανάση Βελέντζα. Το κοινό 
χειροκρότησε τους Κωστιανούς και Λευκιανούς χορευ-
τές που άρεσαν πολύ.

Χορωδία Νάουσας και θεατρική ομάδα υπό την 
διεύθυνση της μουσικού κ. Φ. Θεοφίλου, παρουσίασαν 
αποκριάτικα τραγούδια και απέδωσαν θεατρικά ένα πα-
λιό αγαπημένο τραγούδι της αποκριάς.

Τα Χορευτικά τμήματα της Νάουσας με χορούς από 
διάφορες περιοχές αλλά και παραδοσιακά παριανά 
αποκριάτικα παιχνίδια έδειξαν για ακόμα μια φορά πως 
οι νέοι της Πάρου αγαπούν τον τόπο και τις παραδόσεις 
του και υπόσχονται  ένα καλύτερο μέλλον. Τα τμήματα 
μουσικοκινητικής και θεατρικής αγωγής έδωσαν την 
ευκαιρία στους μικρότερους να αρχίσουν την επαφή 
τους με την τέχνη μέσα από τον χορό, τη μουσική και το 
θέατρο. Το μουσικό τμήμα με τους Μανώλη Δελέντα και 
Μαρουσώ Μενέγου στο βιολί, Παναγιώτη Μενέγο και 
Ηλία Ζουμή στο λαούτο, Φένια Θεοφίλου στην κιθάρα, 
Εμμανουέλα Γαβαλά στο τουμπελέκι και Άννα Ρούσσου 
στο τραγούδι, έπαιξε με κέφι και ξεσήκωσε τον κόσμο. 
Ακόμα, σατιρικά δρώμενα από την επικαιρότητα σκόρ-
πισαν άφθονο γέλιο και ευχαρίστηση με θέματα όπως: 
«Η Εθνική Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Ρίο» 
κ.α. με χορογραφίες των Άντυ Ζέγκου και Γ. Νικολό-
πουλου.

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η αναπαράστα-
ση του γνωστού αποκριάτικου εθίμου «Γενίτσαροι και 
Μπούλες», Νάουσας Ημαθίας, με τις νέες φορεσιές του 
συγκροτήματος. Οι Ναουσαίοι της Πάρου έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους για να κάνουν γνωστό το πολύ πα-
λιό έθιμο της «μεγάλης» Νάουσας με την οποία το μου-
σικοχορευτικό συγκρότημα έχει παλιούς και ισχυρούς 
δεσμούς. Μουσικές της Μακεδονίας και εντυπωσιακές 
φορεσιές πλημμύρισαν την αίθουσα της εκδήλωσης και 
όλοι ένιωσαν περήφανοι που τα νέα παιδιά του νησιού 
αγαπούν τόσο την παράδοση και επιμένουν… Ελληνικά.
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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 ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 
6932285768 

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

ΔΡΥΟΣ, πάνω στον κε-
ντρικό δρόµο, ενοικιάζεται 

επαγγελµατικός χώρος, 
100 τ.µ. 
Τηλ: 6972855134

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, επιπλω-
µένο, για όλο το χρόνο ή 
σε παριανές οικογένειες 
µε την ηµέρα. Αυτόνοµη 
θέρµανση, ήσυχη οικο-
γενειακή πολυκατοικία, 
κοντά σε ηλεκτρικό, µετρό, 
τράπεζες και σούπερ µάρ-
κετ. 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 συµπεριλαµβανόµενα, 
δυνατότητα ενοικίασης για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα.  
Τηλ.: 2284092203

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ), 

ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 
πλήρως επιπλωµένη.
Τηλ.: 6989871269

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 48 τµ, επιπλωµένο. 
Άριστη κατάσταση. Θέα θά-
λασσα, µεγάλες βεράντες, 
ελεύθερο internet. Με το 
χρόνο. Τηλ.: 6976433642, 
2284052655

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

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

ΕΝΤΟΣ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ζητείται σπί-
τι προς ενοικίαση, για όλο 
το χρόνο, µε τρία ή τέσ-
σερα υπνοδωµάτια. Τηλ.: 
6972288829

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

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

ΤΟ KANALE’S 
ROOMS & SUITS, ζητεί 
receptionist, πρόγραµµα 
κρατήσεων, αγγλικά, ευ-
γενή άτοµα. Επιθυµητά 
γαλλικά. Αντίστοιχη εµπει-
ρία θα εκτιµηθεί. E-mail: 
kanalesu@otenet.gr, τηλ.: 
6937263928 

Ξενοδοχείο A’ κατηγορίας 
ζητεί:
1) ΥΠΕΥΘΥΝH/ΟΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ. Απαραί-
τητα: προϋπηρεσία, 
Αγγλικά και Γαλλικά, Η/Υ, 
υποδειγµατική συµπεριφο-
ρά, συστάσεις. Βιογραφικά 
µε πρόσφατη φωτογραφία 

στο: info@minois-village.
gr
2) ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
POOL BAR. Απαραίτητη 
γνώση αγγλικών και προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά µε 
πρόσφατη φωτογραφία 
στο: info@minois-village.
gr

ΚΥΡΙΑ για φύλαξη παιδιών 
ζητείται. Τηλ.: 6977783113

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ SPEEDEX, µέλος 
των οµίλων FOURLIS & 
SFAKIANAKIS, ζητά συ-
νεργάτη (Franchisee) για 
την Πάρο και την Αντίπαρο. 
Για πληροφορίες: 
τηλ: 210-3407196, fax: 
2103407027, e-mail: 
network@speedex.gr

NISSAN MICRA πωλείται, 
ολοκαίνουριο, µε πτυσσό-
µενη ηλιοροφή, χρώµατος 
καφέ, µοντέλο 2009, 1386 
κυβικά, 6.500 χιλιόµε-
τρα. 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

FORD RANGER πωλείται, 
µοντέλο 2001, τετράπορ-
το, 2.500 cc, turbo diesel, 
χρώµα ασηµί, προβολείς, 
σκαλοπάτια, cd player, σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6977205591 

Κ Α Ρ Α Μ Π Ι Ν Α 
REMINGTON sportsman 
πωλείται, και µπετονιέρα 
ηλεκτρική µισού σάκου. 
Τηλ.: 6977205591

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 28 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

MSc Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών,
University of Texas, Health Science Center at Houston

Τηλ. 210 3609055
spyros@npsych.gr
www.npsych.gr

Φωκυλίδου 21
Κολωνάκι
10673, Αθήνα

Ψυχολόγος-Κλινικός Νευροψυχολόγος
Σπύρος Σταυράκης Κοντόσταυλος
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με το φακό
 της 

Συγκέντρωση 
για την υγεία

Μεγαλειώδης ήταν η συγκέντρωση των 
Παριανών και Αντιπαριωτών, που πραγμα-
τοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/2 στο 
λιμάνι της Παροικιάς.

Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσαν οι 
τοπικές αρχές με επικεφαλής το δήμαρχο 
Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννη, τους υποψήφι-
ους δημάρχους Πάρου κ.κ. Κ. Ροκονίδα και 
Ν. Σαρρή, τον υποψήφιο δήμαρχο Αντιπά-
ρου, κ. Αναστ. Φαρούπο, μέλη του Συντονι-
στικού για την υγεία, δεκάδες μαθητών  και 
εκατοντάδες πολιτών. Ήταν ίσως η μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση των τελευταίων ετών 
στην Πάρο.

Οι συγκεντρωθέντες έκαναν κατάληψη 
στους καταπέλτες των πλοίων από και προς 
τον Πειραιά και διαμαρτυρήθηκαν για τις 
ελλείψεις του τομέα υγείας στα νησιά μας.
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Πολλές φορές, ακόμα και οι ήττες στους ποδοσφαι-
ρικούς αγώνες, δίνουν τη δυνατότητα στους φιλάθλους 
να χειροκροτήσουν θερμά τους ηττηθέντες. Αυτό συνέ-
βη και την περασμένη Παρασκευή (21/2), που ο Αθλη-
τικός Όμιλος Πάρου αντιμετώπισε σε αγώνα μπαράζ τον 
ΑΟ Σύρου, στο Δημοτικό Στάδιο Νάξου. Ο ΑΟΠ ηττήθη-
κε 3-1 από τους Συριανούς, αλλά απέδειξε μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα 
που παίζεται με την καρδιά και όχι με τα πόσα χρήματα 
δαπανά μία ομάδα για να μετέχει σ’ ένα πρωτάθλημα.

Ο ΑΟΠ πήγε στον αγώνα μπαράζ να αντιμετωπίσει 
τους αντιπάλους του έχοντας στην αποστολή του 9 μα-
θητές Λυκείου! Απέναντί του είχε μία ομάδα που έχει 
δαπανήσει φέτος χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να δι-
εκδικήσει το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων. Η νίκη 
της Συριανής ομάδας είναι δίκαιη, αλλά μέχρι να φθάσει 
εκεί, είδε όλους τους εφιάλτες μπροστά της, από αμού-
στακα παιδιά της Παριανής ομάδας…

Το προφίλ του αγώνα
20ο: Ο Ν. Γιουρτζίδης του ΑΟΠ πιάνει ένα δυνατό σουτ 

αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή της Συριανής ομά-
δας. Το σουτ αποκρούεται από το Συριανό τερματοφύ-
λακα, Καραμαλίγκα.

23ο: Διαπληκτισμοί μεταξύ παικτών των δύο ομάδων 
με αφορμή ένα σκληρό φάουλ πάνω στον μικρό της 
Παριανής ομάδας, Κρουσταλλάκη. Δέχονται από μία κί-
τρινη κάρτα ο Γιουρτζίδης του ΑΟΠ και ο Τερόλλης της 
Σύρου.

24ο ΓΚΟΛ: Το φάουλ εκτελείται από το Δημογιάννη 
του ΑΟΠ, που με μαγική σέντρα φέρνει την μπάλα στη 
περιοχή της Σύρου. Ο Χρυσοχός με δυνατή κεφαλιά 
στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Συριανής ομάδας γρά-
φοντας το 1-0 για τον ΑΟΠ.

32ο ΓΚΟΛ: Ο Μανουδάκης του ΑΟ Σύρου εκτελεί φά-
ουλ και η μπάλα φθάνει στο συμπαίκτη του Πρίντεζη. Ο 
τελευταίος με αριστοτεχνικό σουτ κρεμάει τον τερματο-
φύλακα Χαριστό, γράφοντας το 1-1.

35ο: Ο Συριανός, Σταματίου, από καλή θέση σουτάρει, 
αλλά η μπάλα φεύγει άουτ.

40ο: Ο Σταματίου του ΑΟ Σύρου αποφεύγει τους αμυ-
ντικούς του ΑΟΠ από πλάγια και σουτάρει. Η μπάλα 
φεύγει άουτ.

47ο: Η μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΟΠ. Το πόδι «διαβή-
της» του Δημογιάννη, στέλνει την μπάλα -ύστερα από 
καταχτυπημένο φάουλ- στην καρδιά της άμυνας της 
Σύρου. Ο Μουλάς που έχει ξεχαστεί από τους αμυντι-
κούς της Συριανής ομάδας πιάνει κεφαλιά, αλλά η μπά-

λα φεύγει άουτ.
50ο: Νέα κεφαλιά Μουλά, αλλά η μπάλα και πάλι φεύ-

γει άουτ.
53ο: Ο Πρίντεζης της Σύρου εκτελεί δυνατά φάουλ, 

αλλά η μπάλα «γλείφει» την εξωτερική δοκό του ΑΟΠ.
55ο: Συνεχή λάθη των αμυντικών του ΑΟΠ δίνουν την 

ευκαιρία στο Βραζιλιάνο Φρέιτας της Σύρου να σουτά-
ρει. Η μπάλα προσκρούει στο δοκάρι του ΑΟΠ.

60ο ΓΚΟΛ: Πολύ όμορφο γκολ του ΑΟ Σύρου. Ο 
Φρέιτας δίνει μπαλιά «λουκούμι» στο Σταματίου και ο 
τελευταίος την «τσιμπάει» πάνω στο βηματισμό και την 
στέλνει στα δίχτυα της Παριανής ομάδας δίνοντας την 
πρωτοπορία στο σκορ με 2-1 για τους Συριανούς. 

69ο: Ο Φρέιτας της Σύρου συνεχίζει να χορεύει σάμπα 
μέσα στο γήπεδο. Δίνει μαγική μπαλιά στον Περγιάλη, 
αλλά ο τελευταίος αποτυγχάνει να νικήσει τον Παριανό 
τερματοφύλακα Χαριστό, στο τετ-α-τετ.

82ο: Αποβολή! Κάθε πιθανότητα διεκδίκησης θετικού 
αποτελέσματος στον αγώνα για τον ΑΟΠ, χάνεται, σ’ 
αυτό ακριβώς το λεπτό. Ο Συριανός διαιτητής, κ. Μεν-
δρινός, ανεξήγητα δείχνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον 
αρχηγό του ΑΟΠ, Στ. Αρκουλή, για διαμαρτυρία του τε-
λευταίου.

85ο ΓΚΟΛ: Ο Πρίντεζης του ΑΟ Σύρου παίρνει το ρι-
μπάουντ έπειτα από απόκρουση του Χαριστού και στέλ-
νει την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 3-1 υπέρ της 
Συριανής ομάδας.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλλάκος), Χαριστός, Μπαρδάνης, 

Κρουσταλλάκης, Νίκας, Τσαντουλής (24ο λ.τρ. Μουλάς), 
Δημογιάννης, Αρκουλής, Γιουρτζίδης, Κρώνης, Πετρό-
πουλος (65ο Δαφερέρας), Χρυσοχός.

ΑΟ Σύρου: (πρ. Ζαχαρίου), Καραμαλίγκας, Σταμού-
λης, Παπαδάκης, Τερόλης, Σούρλας, Φρέιτας ((77ο Βα-
βουράκης), Γ. Περιάλης, Τζώρτζης, Σταματίου (86ο Β. 
Περιάλης), Μανουδάκης (83ο Μαραγκός).

Διαιτητής: Μενδρινός (με λάθη), με βοηθούς τους 
κ.κ. Σουλτάνη και Δεληγιάννη (καλούς).

Κριτική ΑΟΠ
Δ. Τριανταφυλλάκος: Το στήσιμο της ομάδας του 

ΑΟΠ ήταν αριστοτεχνικό από τον προπονητή του ΑΟΠ. 
Έκανε διπλή ζώνης άμυνας με πολύ καλή εφαρμογή 
του οφσάιντ και απελευθέρωσε κεντρικούς μέσους απ’ 
όπου ξεκινούσαν οι αντεπιθέσεις της ομάδας. Λίγο έλει-
ψε να κάνει τη μεγαλύτερη έκπληξη φέτος. Ο κ. Τρια-

νταφυλλάκος, «προδώθηκε», διότι ο πάγκος του ΑΟΠ 
δεν είχε «βάθος» και αυτό φάνηκε κατά τη διάρκεια του 
αγώνα.

Χαριστός: Ο τερματοφύλακας του ΑΟΠ δεν είναι 
υπεύθυνος για κανένα γκολ που δέχθηκε, ενώ είχε στο 
ενεργητικό του καλές αποκρούσεις.

Μπαρδάνης: Προσπάθησε πολύ και έπαιξε καλά το 
τεχνητό οφσάιντ.

Κρουσταλλάκης: Άρχισε καλά, αλλά στη συνέχεια 
του αγώνα δεν μπόρεσε να ανακόψει τους έμπειρους 
επιθετικούς της Συριανής ομάδας.

Νίκας: Έχει μέλλον στον ΑΟΠ και στο ποδόσφαιρο 
γενικότερα. Ο αγώνας της Νάξου δεν του βγήκε. Πά-
ντως, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής εξελίσσεται 
συνεχώς. 

Τσαντουλής: Ο τραυματισμός του αποτέλεσε πλήγμα 
για την ομάδα.

Μουλάς: Αν ο Μίμης έβαζε το γκολ στη φάση του 47ου 
λεπτού, πιθανά και να γινόταν ο ήρωας της ομάδας. Στη 
φάση ενήργησε περισσότερο ως αμυντικός παρά ως 
επιθετικός ποδοσφαιριστής που προσπαθούσε να βά-
λει γκολ. Είχε όρεξη για τον αγώνα και διήνυσε πολλά 
χιλιόμετρα.

Δημογιάννης: Δώστε μάτια να τον βλέπω για έναν 
ακόμα αγώνα. Ο «Αθηναίος» του ΑΟΠ για μία ακόμα 
φορά ήταν λίρα εκατό. Έκανε τη διαφορά. Λίγοι παίκτες 
στις Κυκλάδες υπάρχουν με τη δική του ικανότητα.

Αρκουλής: Ο αρχηγός του ΑΟΠ προσπάθησε και 
ήταν συνεχώς η διαρκή απειλή για τους αντιπάλους του. 
Η πρώτη κίτρινη κάρτα που πήρε ήταν «φθηνή» και η 
δεύτερη άδικη 100%.

Γιουρτζίδης: Έτρεξε, πάλεψε, αγωνίστηκε και απα-
σχόλησε πολλές φορές τους αμυντικούς του ΑΟ Σύρου. 
Δεν του βγήκαν πολλά πράγματα όμως, μέσα στον αγω-
νιστικό χώρο.

Κρώνης: Άρχισε εντυπωσιακά τον αγώνα, αλλά στη 
συνέχεια χάθηκε. Ο μικρός του ΑΟΠ απόχτησε πολλές 
εμπειρίες φέτος και αυτό θα του είναι χρήσιμο στο μέλ-
λον.

Πετρόπουλος: Ο γερόλυκος του ΑΟΠ ήταν «μαέ-
στρος» στο τεχνητό οφσάιντ που έπαιξε η ομάδα και 
αποπροσανατόλισε τη Συριανή ομάδα. Δεν μπόρεσε να 
βοηθήσει επιθετικά, αλλά η παρουσία του για ακόμα μία 
φορά ήταν αξιοπρεπέστατη.

Δαφερέρας: Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.
Χρυσοχός: Ο δάσκαλος του ΑΟΠ πέτυχε το γκολ και 

απέδειξε για μία ακόμα φορά φέτος πως η ομάδα του 
βοηθήθηκε πολύ απ’ αυτόν τη φετινή περίοδο.

Χειροκροτήματα για τον ΑΟΠ
ΑΟ Σύρου-ΑΟΠ 3-1
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Αθλητές του ΝΟΠ 
σε αγώνες

Οι αθλητές της αγωνιστικής ομάδας σκαφών τύπου 
optimist του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, συμμετείχαν σε 
δυο διασυλλογικούς αγώνες, που έγιναν σε Ναυτικούς 
Ομίλους της Αττικής, προκειμένου να εγκλιματιστούν 
στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, 
αλλά και να νοιώσουν τον συναγωνισμό με αθλητές του 
κέντρου.

Οι αγώνες ήταν υψηλού επιπέδου καθώς συμμε-
τείχαν καταξιωμένοι για την ηλικία τους αθλητές που 
έχουν κατακτήσει θέσεις σε βάθρα τόσο στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό. Στις αποσκευές τους οι αθλη-
τές του ΝΟΠ έφεραν εκτός από διακρίσεις και καλές θέ-
σεις στις βαθμολογίες, γνώσεις και εμπειρίες χρήσιμες 
για τους επερχόμενους αγώνες που είναι το Περιφερει-
ακό Πρωτάθλημα Ν. Αιγαίου και Νήσων, καθώς και τα 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα της κατηγορίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΟΠ: «[…] τα αποτε-

λέσµατα έρχονται σαν επιβράβευση των  προσπαθειών 
του Οµίλου επί πολλά συναπτά έτη, την αρωγή στην κοινή 
προσπάθεια των γονιών αλλά και την συµβολή του προ-
πονητικού team και ιδιαίτερα του κ. Σωτηρίου Βασίλη 
που χρόνια τώρα διατηρεί το επίπεδο των αθλητών ψηλό 
καθιστώντας τους αθλητές µας αξιόµαχους έτσι ώστε να 
συνεχίσουν στο µέλλον να φέρνουν διακρίσεις στο νησί 
µας».

Τα αποτελέσματα:
Στον πρώτο αγώνα που συγκέντρωσε 137 συμμετο-

χές με διοργανωτή τον Α.Ν.Ο. Γλυφάδας, οι αθλητές του 
ΝΟΠ κατέλαβαν τις εξής θέσεις:

- Σκιαδά Αικατερίνη 11η θέση γενικής κατάταξης 
(δεύτερη θέση στα κορίτσια που γεννήθηκαν το 2001).

- Μαλατέστα Πωλίνα 25η θέση γενικής κατάταξης.
- Μυτιληναίος Ανδρέας 40η θέση γενικής κατάταξης.
- Τριανταφύλλου Άρτεμις 45η θέση γενικής κατάταξης
- Μπρούσης Βίκτωρ την 3η θέση της γενικής κατάτα-

ξης των 11χρόνων.
- Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος την 14η θέση της γενι-

κής κατάταξης των 11χρόνων, (2η θέση στα αγόρια που 

γεννήθηκαν το 
2004).

Στο δεύτε-
ρο αγώνα που 
διοργάνωσε ο 
Ναυτικός Όμι-
λος Δελφιναρί-
ου, με μεγάλη 
επιτυχία και 
την συμμετοχή 
135 αθλητών 
από πολλούς Ομίλους, συναγωνίστηκαν όλοι οι αθλη-
τές ταυτόχρονα (αγόρια, κορίτσια, παίδες, κορασίδες). Η 
κατάταξη είχε ως εξής:

- Μπρούσης Βίκτωρ 2ος στην κατηγορία των 11χρό-
νων και 24ος γενικής κατάταξης.

- Σκιαδά Αικατερίνη 26η γενικής κατάταξης.
- Μυτιληναίος Ανδρέας 27ος γενικής κατάταξης.
- Τριανταφύλλου Άρτεμις 44η γενικής κατάταξης.
- Μαλατέστα Πωλίνα 45η γενικής κατάταξης.
- Καλαργύρος Μιχάλης 46ος γενικής κατάταξης.
- Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 48ος γενικής κατάτα-

ξης.

Αυλαία με νίκη
Νηρέας-Σέριφος 
1-0

Με 1-0 νίκησε ο Νηρέας τη Σέριφο, σε αγώνα εξ ανα-
βολής για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του για 
το Β’ όμιλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Κυκλάδων. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
24/2 στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς.

Ο Νηρέας παρατάχθηκε στο γήπεδο με πολλά νέα 
παιδιά, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, 
παρά του ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν πολύ «βαρύς», 
λόγω της βροχόπτωσης που είχε προηγηθεί. 

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και οι δύο ομά-
δες δίχως βαθμολογικές σκοπιμότητες έπαιξαν ανοιχτά 
προκειμένου να πετύχουν γκολ. Η μεγαλύτερη ευκαι-
ρία για να ανοίξει το σκορ χάθηκε στο 40ο λεπτό, όταν 
ο Μοστράτος σε σουτ που επιχείρησε πολύ κοντά στο 
τέρμα των φιλοξενουμένων, η μπάλα τελικά χτύπησε σε 
σώμα αμυντικού της Σερίφου. Στο β’ ημίχρονο ο Νηρέ-
ας μπήκε στο γήπεδο αποφασισμένος να πετύχει γκολ. 
Παρόλα αυτά η Σέριφος αμυνόταν καλά, ενώ έκανε και 
επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Τελικά στο 80ο λεπτό, σε κόρ-
νερ που εκτέλεσε ο Νηρέας, ο αμυντικός των φιλοξε-
νουμένων, Γ. Μποφίλιος, έπιασε την μπάλα με το χέρι, 
με αποτέλεσμα να δεχθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα και να 

αποβληθεί, και ο διαιτητής κ. Κουζούμης, να δείχνει την 
άσπρη βούλα στα 11 μέτρα. Το πέναλτι εκτέλεσε ο σπε-
σιαλίστας Δελημπαλταδάκης, γράφοντας εύκολα το 1-0 
για την Παριανή ομάδα. Σκορ, που ήταν και το τελικό 
αποτέλεσμα.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: (πρ. Μοστράτος), Βεντουρής, Ρούσσος, 

Χασάνι, Δελημπαλταδάκης,. Τσενάι, Κότσαρης, Τζανα-
κόπουλος (67ο Τριπολιτσιώτης), Μετάι, Κουτσίκου (87ο 
Παγώνης), Ζυμπέρι. Μοστράτος.

Σέριφος: (πρ. Παλαιός), Γούναρης, Φ. Γαβριήλ, Γ.Ε. 
Μποφίλιος, Μουστάκας, Γεροντάρης, Γ.Θ. Μποφίλιος, 
Κοτσέτας (85ο Π. Γαβριήλ), Π. Αντωνάκης (53ο Μαγου-
λάς), Λιβάνιος (50ο Ν. Αντωνάκης), Ράμπιας, Μονοβά-
σιος.

Διαιτητής: Κουζούμης (άριστος), με βοηθούς τον κ. 
Β. Ρούσσο και την κ. Μαργαρίτη (πολύ καλούς). Σημει-
ώνουμε πως οι δύο βοηθοί του κ. Κουζούμη, έπαιξαν 
για πρώτη φορά αγώνα ανδρικού πρωταθλήματος και 
είναι διαιτητές που αποφοίτησαν πρόσφατα από τις σχο-
λές διαιτησίας.

Τέλος, να σημειώσουμε πως με την ομάδα της Σε-
ρίφου, αγωνίστηκαν ο Φωκίων Γαβριήλ (43 ετών) 
και ο Πέτρος Γαβριήλ (15 ετών), που είναι πατέρας 
και γιος!

Τελική βαθμολογία Β’ ομίλου
1. Παμμηλιακός  24
2. ΑΟΠ               22

3. Νηρέας           17
4. Αστέρας Μ.    13
5. Σέριφος           4
5. Σίφνος             4
ΣΗΜ: Ο Πανσιφναϊκός έχει -2 βαθμούς.

Τελική βαθμολογία Α’ ομίλου
1. Αίας Σύρου    29
2. ΑΟ Σύρου     29
3. Πάγος            23
4. Άνω Μερά    20
5. Στενή             9
6. Τήνος             8
7. Υδρούσα      -1
ΣΗΜ: Η Υδρούσα έχει -1 βαθμό.

Βαθμολογία Γ’ ομίλου
1. Πανθηραϊκός  40
2. Θύελλα           34
3. Τραγαία          24
4. Αναγέννηση   24
5. Καρτεράδος  23
6. Φιλώτι           19
7. ΠΑΣ Νάξου  13
8. Λάβα             11
9. Ίος                -6
ΣΗΜ: Λάβα, Αναγέννηση Νάξου και Θύελλα Καμαρί-

ου, έχουν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές τους υποχρε-
ώσεις. Η Ίος έχει -10 βαθμούς και η Αναγέννηση Νάξου 
-2 βαθμούς.
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