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πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | sales@typoparos.gr

Γαμήλιος 
τουρισμός

Ανάμεσα στις προτεραιότητες της τουριστικής επι-
τροπής Δήμου Αντιπάρου είναι και η εύρεση τρόπων 
για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

» σελ. 13

Κοπή 
πρωτοχρονιάτικης 
βασιλόπιτας

Το προηγούμενο Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, ο 
πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάρι-
ος», έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα.

» σελ. 15

10ο Πανκυκλα-
δικό τουρνουά 
ακαδημιών

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του 10ου Πανκυκλαδι-
κού Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, που φέτος 
θα διεξαχθεί στη Σύρο από 19 έως 22 Ιουνίου 2015.

» σελ. 14

Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος:
«Επιλέξαμε το δρόμο της αντίστασης»
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα την περασμένη Κυριακή 1η Φεβρουαρίου. 

Κύριο χαρακτηριστικό της εκδήλωσης ήταν η αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου των νησιών μας υπό την ασφυκτική πίεση της κακής 
οικονομικής κατάστασης που επικρατεί.

το θέμα της 
εβδομάδας

» σελ. 13

» σελ. 8-9

Τρελό weekend 
στο Δήμο Πάρου!
Αποφάσεις εκτός τόπου 
και χρόνου!
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 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), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 329
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Λαζόπουλος
Πάει ο άλλος τρέχοντας να προλάβει λέει να δει 

το Λαζόπουλο στην τηλεόραση. Που πας βρε μεγάλε; 
Ρώτα με πρώτα. Άιντε μια βόλτα μέχρι τη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου και μετά μου λες ποια πα-
ράσταση ήταν καλύτερη. Ρώτα με πρώτα σε λέω.

■ Μαδιάμ
Δεύτερη βδομάδα Τσιριζοκαμμένων στην κυβέρνη-

ση και χαρτί υγείας έχουμε και τα ΑΤΜ δίνουν χρήμα-
τα και γενικά, φωτιά στα μπατζάκια μας, δεν πιάσαμε 
ακόμα. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός εκεί βολοδέρνει 
στη βαθμολογία και προσπαθεί να πιάσει τη δεύτερη 
θέση. Ούτε ένα Γης Μαδιάμ δεν ξέρουμε να κάνουμε 
σ’ αυτή τη χώρα.

■ Τρύπα
Δεν ξέρω πόσο κομψά πρέπει να το γράψω, αλλά 

στα οικονομικά του δημοτικού σχολείου Αντιπάρου, 
γίνεται χαμός μετά το πρώτο σοκ προ μηνών. Δεκάρα 
τσακιστή δεν υπάρχει και η τρύπα όλο και θυμίζει την 
τρύπα του όζοντος. Τελειωμό δεν έχει. Ας πρόσεχαν…

■ Πάολα
Τώρα θα μου πεις η ιστορία των οικονομικών του 

δημοτικού σχολείου Αντιπάρου, δεν ξεκίνησε με τού-
τη τη διοίκηση του Δήμου. Σωστά. Άρα τι έχει γίνει; 
Πότε ξεκίνησε η ιστορία; Δηλαδή, για να σας πω την 
αλήθεια, την ιστορία την ξέρω απ’ έξω και ανακατωτά 
πλέον. Απλά, δε τα γράφω όλα, για να τα γράψω μια 
καλή στο «Fileleutheros.net» και να κάνω σουξέ επι-
σκέψεων. Πως κάνει σουξέ στην πίστα η Πάολα; Έ να, 
ένα παρόμοιο πράγμα. Και για τους «προχωρημένους» 
περί των ασμάτων της Πάολας, το δικό μου σουξέ θα 
είναι δίχως γαυγίσματα…

■ Γιάνης
Αυτός ο Βαρουφάκης, σίγουρα γράφει το μικρό του 

όνομα (Γιάνης) με ένα νι επειδή είναι ιδιοτροπία του ή 
παρόμοιες ιδέες «κουρέματος» έχει και με την οικονο-
μία; Για την ώρα: «Ψωμί, σουβλάκι και Γιάνη Βαρου-
φάκη».

■ Μαράθι!
Τα έσπασε όλα τα κοντέρ στο τελευταίο δημοτικό 

συμβούλιο ο Μάρκος. Συμφώνησε με όλους, ακόμα 
και όπου διαφωνούσε. Το κορυφαίο ήταν που υποστή-
ριζε ότι τα γλυπτά από το Μαράθι πρέπει να έρθουν 
στο δημαρχείο και η Αννούλα του Νοτιά του θύμισε τι 
έλεγε πριν μερικούς μήνες, που εξυμνούσε την προ-
βολή τους μέσω του παγκοσμίως γνωστού εικαστικού 
χώρου… στο Μαράθι Πάρου, τον Αλαφούζα μου μέσα. 
Σ’ αυτό το σημείο ο Μάρκος έκανε μία στάση… και είπε 
καλά, άλλαξα γνώμη τώρα. Αυτά είναι.

■ Τουρισμός
Με τον τρόπο που δουλεύουν κάποια πράγματα 

στην τουριστική επιτροπή δήμου Πάρου, μην ανησυ-
χείτε. Κάνουν καλή δουλειά στην τουριστική επιτροπή 

Αντιπάρου. Δεν μπορεί. Με τόσες προωθητικές ενέρ-
γειες που κάνουν εκεί, όλο και κάποιοι τουρίστες θα 
περισσέψουν και θα έρθουν και προς Πάρο μεριά.

■ Ενστάσεις
Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει γιατί ακυρώνονται 

οι διαγωνισμοί για τους προσκρουστήρες στο λιμάνι 
της Παροικιάς και γιατί υπάρχουν ενστάσεις; Και φυ-
σικά δεν τρώμε την «αρβύλα» που διέρρευσαν τεχνη-
έντως μέσω παραπληροφόρησης. Άλλα λένε ΟΙ ΙΔΙΟΙ 
στα επίσημα έγγραφα που ανεβαίνουν στο «διαύγεια». 

■ Ακριτική Μάρπησσα
Έτσι για την ιστορία. Κλιμάκιο γιατρών που επισκέ-

πτεται αυτή την εβδομάδα ακριτικές και δυσπρόσιτες 
περιοχές της χώρας, υπάρχουν για: Μολυβδοσκέπαστο 
Κονίτσης (30 μέτρα από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα), 
Ωθωνοί (το δυτικότερο νησί της χώρας μας), χωριά 
της επαρχίας Καλαβρύτων και μερικά άλλα στους Νο-
μούς Καστοριάς, Άρτας και Δράμας. Μαζί με αυτά και 
στη μακρινή ακριτική περιοχή της Μάρπησσας… Εκεί 
καταντήσαμε. Να έρχονται κλιμάκια γιατρών για να 
εξετάσουν τα Παριανόπουλα και τους κατοίκους του 
νησιού μας. Θερμά –για μια ακόμα φορά- συγχαρητή-
ρια στο σύλλογο γυναικών Μάρπησσας και άλλα τόσα 
«συχαρίκια» σε όλους όσοι εδώ και χρόνια, μας έχουν 
υποσχεθεί λύση του προβλήματος… 

■ Βρούτσης
Α, να μην ξεχάσω να δώσω και τα πιο μεγάλα συγ-

χαρητήρια στον πρώην υπουργό, αξιότιμο κ. Γιάννη 
Βρούτση, για την υποστήριξή του στα θέματα του 
τομέα υγείας των νησιών μας. Και για να μην είμαι 
«κακός», μπορεί να μου δείξει ένας, έστω και μία επι-
στολή συμπαράστασης του κ. Βρούτση. Βρε καλά του 
τα έγραψε ο Πολύστροφος στο facebook. Καλά του 
τα έγραψε. 

■ Πλ. Μαντώς
Προς δημοτικό συμβούλιο Πάρου, ενταύθα: Πρέπει 

να σας ενημερώσω, πως η γειτονιά που μένω και βρί-
σκεται ένα λεπτό από την πλατεία Μαντώς, δεν είναι 
σκουπιδότοπος, ούτε χώρος υποδοχής πραγμάτων 
που δε θέλουν οι άλλες περιοχές του νησιού μας. Ακό-
μα, πρέπει να σας ενημερώσω, ότι δεν είναι ανάγκη να 
γεμίζει η πλατεία (που η μισή έχει μεταβληθεί σε πάρ-
κινγκ) από διάφορα καλλιτεχνικά «αριστουργήματα», 
που δε θέλει άλλη περιοχή της Πάρου. Τέλος, -πλην 
Μηνά Καλακώνα- δεν βρέθηκε κανείς άλλος Παροικι-
ώτης/ισα σύμβουλος, να διαμαρτυρηθεί όταν έλεγαν 
μέσα στο δημοτικό συμβούλιο πως ό,τι περισσεύει από 
αλλού, να το πάμε στην πλατεία Μαντώς. Έλεος πια! 
Εδώ το λιμάνι, εδώ ο σταθμός λεωφορείων, εδώ όλη 
η κίνηση, εδώ ο σταθμός των ταξί, εδώ το ένα, εδώ 
το άλλο. Φέρτε τώρα και όσα γλυπτά δε συνάδουν με 
το Κυκλαδίτικο τοπίο και βάλτε τα στην πλατεία Μα-
ντώς! Δεν φθάνει που είμαστε ο μοναδικός οικισμός 
της Πάρου που δεν μπορεί να βρέξει τα πόδια του στη 
θάλασσα, τώρα θέλετε και να μας αποβάλλετε.

■ Φιλαρμονική
Μεγάλο κατόρθωμα του δήμου Πάρου. Μπορεί εδώ 

και μισό χρόνο η νέα δημοτική αρχή να είναι παρατη-
ρητής των γεγονότων γύρω της, αλλά θέλω όλοι να 
παραδεχθείτε ότι δεν υπάρχει γάμος, βαφτίσια, μνη-
μόσυνο, κοπής πίτας, χορός και γλέντι, που η δημοτική 
πλειοψηφία να μη δίνει το βροντερό παρόν της. Όχι 
σαν το Βλαχογιάννη που έτρεχε μόνος του μαζί με την 
Αννούλα, άντε και στις εθνικές επετείους πήγαινε και 
το Μαράκι, αλλά το Κωβαίϊκο κόλπο πάει παντού σύσ-
σωμο. Τελευταίο μεγάλο κατόρθωμα λοιπόν, που έγινε 
και δελτίο τύπου, ήταν η έλευση φιλαρμονικής από τη 
Σύρο, προς τιμή των εορταστικών εκδηλώσεων της 
Υπαπαντής, στη Νάουσα. Αυτά είναι! Τώρα μεταξύ μας 
δήμαρχε. Αν φέρεις δηλαδή την Πάολα τον 15Αύγου-
στο, τι να το κάνουμε τότε το δελτίο τύπου. Θέλει συ-
νέντευξη τουλάχιστον στο BBC.

■ Πάολα 2
Τώρα που ξαναβλέπω πιο προσεκτικά την Πάολα 

στο πρόσωπο, μου θυμίζει κάτι από ένα φίλο νταλι-
κέρη. Τες πα. Α, και το άλλο. Το κανονικό όνομα της 
Πάολα, είναι Παγώνα Καραμήτσιου και κατάγεται από 
τη Συκιά Θεσσαλονίκης. Να δεις που θα είναι και ΠΑ-
ΟΚτζού. Όλα ανάποδα μαζί της τώρα που άρχισα να 
εντρυφώ με την αοιδό. (Μην την φέρεις τελικά Μάρ-
κο).

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Σάββατο 21/2
στο εστιατόριο «Ακτή», στις Κολυµπήθρες

ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ & ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

τηλ. 22840 21729 & 24529

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ∆ΙΑΝΟΜΕΣ – LOGISTICS
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | ΤΗΛ: 22840 53196

1o χλμ Παροικίας-Νάουσας | T & F 22840 23664

Παροικιά | τηλ. 22840 22192

ώρα προσέλευσης 8.30µ.µ.
για πληροφορίες & κρατήσεις: 22840 22262, 24801

Ο Εµποροεπαγγελµατικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου σας προσκαλεί στον ετήσιο

αποκριάτικο χορό το τελευταίο

της αποκριάς,

ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Νάουσα Πάρου, τηλ.: 22840 28594
fax: 22840 28596, info@smart4all.gr

υποστηρικτές: χορηγοί επικοινωνίας:

ΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΠΑΝΟΥ

Σιφναίος Γιάννης | τηλ. 22840 28333

συµµετέχουν:
Αστέριος Ρήγας, µπουζούκι

& Νίκος ∆ελέντας, κιθάρα

Νέο ΔΣ στους «Εν Πλω»
Νέο διοικητικό συμβούλιο –κατόπιν ψηφοφορίας- απέκτησε ο πολιτιστικός σύλλογος 

«Αντίπαρος Εν Πλω». Το νέο ΔΣ έχει ως εξής: Πρόεδρος: Ευσταθιανός Παναγιώ-
της, Αντιπρόεδρος: Τσιμπίδης Σπύρος, Γραμματέας: Παντελάκης Ιωάννης, Βοηθός 
γραμματέα: Κοντούλη Τατιάνα, Ταμίας: Φαρούπος Νεκτάριος, Βοηθός Ταμία: Κα-
στανιάς Δημήτρης, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Κυριακοπούλου Βίκυ.

Η Αντίπαρος στη Σουηδία
Η επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Αντιπάρου, σε συνεργασία με το 

δήμο Αντιπάρου και την ΚΕΔΑ (Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου), θα συμ-
μετέχει στην τουριστική έκθεση «GRECLAND PANORAMA» που θα πραγματοποιηθεί 
στην Σουηδία (Στοκχόλμη) στις από 13 έως 15/02/2015.

Σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης Αντιπάρου σημειώ-
νεται: «Όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται να διαφημίσουν τις επιχειρήσεις τους 
(ξενοδοχεία, ενοικοιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια κλπ) μέσω ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής και κινητής τηλεφωνίας, με την οποία οι επισκέπτες της έκθεσης θα ενη-
μερώνονται με χρήσιμες πληροφορίες και links και επίσης διαφήμισης των επι-
χειρήσεων τους σε 10.000 χάρτες που θα διανεμηθούν τις ημέρες της έκθεσης, 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Τουριστικής Επιτροπής: Τρια-
ντάφυλλο Αρτέμη, 694 6101318, Τριαντάφυλλο Γιάννη, 693 7929783 και Κριτσα-
ντώνη Μάγδα, 697 9616637».

Συγχαρητήρια Τ. Φαρούπου
Ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Αναστάσιος Φαρούπος, έστειλε συγχαρητήρια επιστολή 

προς τους νέο-εκλεγέντες βουλευτές του Νομού Κυκλάδων (Νικόλαο Συρμαλένιο, 
Αντώνιο Συρίγο, Νικόλαο Μανιό –ΣΥΡΙΖΑ- και Ιωάννη Βρούτση –ΝΔ-). Η επιστολή 
Φαρούπου έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κ. Βουλευτές,
Για την εκλογή σας στο Εθνικό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους 

του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, αλλά και εμού προσωπικά, 
τα θερμά συγχαρητήρια μας, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στην 
εκπλήρωση των υψηλών ευθυνών που αναλαμβάνετε, δεδομένης της δύσκολης 
οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα μας.

Είμαστε βέβαιοι πως μέσα από την άσκηση του κοινοβουλευτικού σας έργου 
θα συμβάλλετε αποφασιστικά στην προώθηση σημαντικών ζητημάτων του Δήμου 
Αντιπάρου αλλά και των Κυκλάδων γενικότερα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Αντιπάρου θα είναι πάντα στη διάθεσή σας για 
συνεργασία και κοινούς αγώνες στην κατεύθυνση επίλυσης των τοπικών προβλη-
μάτων προς όφελος των πολιτών.

Με εκτίµηση
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΗΜ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ».

Γαμήλιος τουρισμός
Ανάμεσα στις προτεραιότητες της τουριστικής επιτροπής Δήμου Αντιπάρου είναι 

και η εύρεση τρόπων για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρεται: «Στο πλαίσιο αυτής της ανα-

ζήτησης καταφέραμε με κύριο στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών 
προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού να συμμετέχουμε στη Πανελλήνια 
καμπάνια του Γαμήλιου Τουρισμού και να συμπεριληφθεί και η Αντίπαρος ως νέος 
Προορισμός.

Να γίνουμε μέλη του δικτύου YourWeddinginGreece.com (www.traveldailynews.
gr) που έθεσαν τους στόχους για το 2015. Το δίκτυο προβάλει την Ελλάδα στο 
εξωτερικό ως προορισμό για γάμους. Ο γαμήλιος τουρισμός όπως θα μπορούσαμε 
να τον χαρακτηρίσουμε, τα τελευταία χρόνια, γνωρίζει μεγάλη άνθιση στη χώρα 
μας, η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει παγκόσμια γνωστή ως ένας από 
τους καλύτερους προορισμούς για γάμους. Το YourWeddinginGreece.com μαζί με 
τα μέλη του λαμβάνει μέρος σε 4 βασικές εκθέσεις για γάμους, στην Στοκχόλμη, 
στη Βηρυτό, στη Μπαγκόκ, και στο Λονδίνο, ενώ φέτος τέθηκε και ο στόχος για την 
Ινδία και τη Νέα Υόρκη. Φυσικά το δίκτυο, αξιοποιεί και τις δυνατότητες προώθη-
σης που παρέχουν το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα.

Η καμπάνια www.YourWeddingInGreece προβάλλει όχι μόνο τις παραδοσιακές 
περιοχές για γάμους, όπως είναι η Σαντορίνη, η Κρήτη και η Αθήνα, αλλά και νέους 
προορισμούς, όπως η Αλόνησος, η Ελαφόνησος, η Ίος και τώρα και η Αντίπαρος!

Στόχος μας να προβληθεί η Αντίπαρος ως προορισμό για γάμους και γαμήλια 
ταξίδια με όφελος να προσελκύει κόσμο κυρίως τη χαμηλή και μεσαία περίοδο. 
Αφορά όλους τους επιχειρηματίες του νησιού μας. Προϋπόθεση να γίνει μέλος η 
Αντίπαρος είναι με συμμετοχή 1.250 ευρώ/για ένα χρόνο, ποσό το οποίο θα διαιρε-
θεί ανάλογα με τις συμμετοχές των επιχειρήσεων που επιθυμούν να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους έως τις 6/2. Περισσότερες πληροφορίες: Τριαντάφυλλος Αρτέμης 
694 6101318, Κριτσαντώνη Μάγδα 697 9616637».
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Ευχαριστήριο ΝΔ 
Πάρου - Αντιπάρου

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΔΗΜ. Τ.Ο ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ και 
τους  ανώνυμους αγωνιστές ψηφοφόρους μας!

Θα ήθελα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για τον 
μεγάλο αγώνα που κάνατε για την παράταξη, το κόμμα και την πατρίδα. Εδώ και 
δυόμιση χρονιά δίνετε έναν αγώνα αξιέπαινο. 

Όπως είπε ο πρόεδρός μας Αντώνης Σαμαράς: «Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν 
είναι ευχάριστο για εμάς. Αλλά, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία άντεξε, ότι η Νέα 
Δημοκρατία είναι όρθια. Παρά τα πολύ δύσκολα, αλλά αναπόφευκτα μέτρα που 
πήραμε, σε δυόμισι χρόνια η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχασε μόνο δύο μονάδες 
σε σχέση με τις εκλογές του 2012. 

Και παραμένει έτοιμη να παίξει ρόλο καθοριστικό στις εξελίξεις από εδώ και 
μπρος, ως εγγύηση της Ευρωπαϊκής πορείας της Χώρας, της σταθερότητας, της 
ασφάλειας και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να προχωρήσουν. Ο ρόλος της 
Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εξελίξεις είναι κρίσιμος. Εγγυώμαι ότι θα δια-
δραματίσει αυτό το ρόλο στο ακέραιο. Έτσι, παραδίδω σήμερα μια Χώρα χωρίς 

ελλείμματα, με ασφάλεια για τον πολίτη, με ισχυρά ερείσματα στον κόσμο και στην 
περιοχή μας. Μια Χώρα που συντεταγμένα βγαίνει από την κρίση. Και πάνω απ’ 
όλα, παραδίδω μια Χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ. 
Για το καλό του τόπου αυτού, εύχομαι η επόμενη κυβέρνηση αυτά τα κεκτημένα 
να τα διατηρήσει. Όμως, κυρίως έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, γιατί είπα την αλή-
θεια στον ελληνικό λαό. Μέχρι τέλους. Εύχομαι ειλικρινά να μην επαληθευτούν οι 
προβλέψεις μου. Γιατί για την Ελλάδα μιλάμε. Αλλά ,όφειλα να προειδοποιήσω…».

Αγαπητοί συνεργάτες, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με τη δύναμη που μας δίνει η 
αγάπη μας για την πατρίδα και την Ορθοδοξία.

Ο πρόεδρος και το Διοικητικό συμβούλιο
Τ.Ο. Πάρου – Αντιπάρου

Κ. ΡΟΔΙΤΗΣ

Άθληση για όλους
Ο πολιτιστικός σύλλογος, «Αντίπαρος Εν Πλω», σε συνεργασία με τον γυμναστή 

κ. Βαγγέλη Αγγελάκο, ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος με τον τίτλο: «Άθληση 
για όλους».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικίες από 13 έως 99 ετών και περιλαμβάνει ει-
σαγωγή στην άθληση και καθοδηγούμενη εκγύμναση στα αθλήματα κλασικού αθλη-
τισμού, και άλλες μορφές άθλησης. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μια φορά 
την εβδομάδα.

Πρώτη συνάντηση ορίζεται την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 16:00, 
στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ψαραλυκής (Γαλανταριές). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 

να προσέλθουν με αθλητικά ρούχα και παπούτσια. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για 
όλους.

Ο κ. Βαγγέλης Αγγελάκος, είναι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στην Αντίπαρο και από-
φοιτος τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με ειδι-
κότητα στην κολύμβηση. Είναι απόφοιτος GRAFTS Fitness School Group exercise 
trainer και Personal trainer και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια βρεφικής κολύμ-
βησης 2008 και Cross training. Ήταν προπονητής κολύμβησης στο Ναυτικό όμιλο 
Αντιπάρου από το 2007 έως το 2009 και είναι αθλητής μεσαίων και μεγάλων απο-
στάσεων. 

Για όλους όσοι ενδιαφέρονται για να αθληθούν τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 
ακόλουθα: Αγγελάκος Βαγγέλης 6982.634.701, Ευσταθιανός Τάκης 6970.582.864 
και Σκούρτης Σωτήρης 6973.026.217.



Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | sales@typoparos.gr

ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Οικονομικά 
διαφημιστικά 
πακέτα στη «Φωνή 
της Πάρου»
Ας σχεδιάσουμε όλοι καλύτερα τα βή-

ματά μας για τη νέα περίοδο, φροντί-
ζοντας για την καλύτερη και πιο απο-
δοτική επικοινωνία.
Η εφημερίδα προβάλλει, επικοινωνεί, 

διαφημίζει... είναι στην υπηρεσία του 
επιχειρηματία.
Διανέμονται 4.000 φύλλα ΔΩΡΕΑΝ 

σε Πάρο & Αντίπαρο και χιλιάδες μά-
τια διαβάζουν διαδικτυακά τα νέα που 
τους ενδιαφέρουν κάθε εβδομάδα.
Εσύ πως θα προβληθείς;
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Απελευθέρωση 
κοινωνικών 
δυνάμεων...

Έλεγα προεκλογικά ότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει απε-
λευθέρωση κοινωνικών δυνάμεων, ότι θα υπάρξει κάποια 
χειραφέτηση από το πελατειακό σύστημα και τον πα-
ραγοντισμό. Πιο κάτω θα προσπαθήσω να εξηγήσω που το 
στήριζα αυτό.

Προεκλογικά το δίδυμο Σαμαρά – Βενιζέλου προσπάθησε να 
εκφοβίσει και να τρομοκρατήσει τους πολίτες με τη ρητορική του 
φόβου. Η στρατηγική του φόβου όμως, ενός φόβου διάχυτου, 
ενός φόβου για τα πάντα, για την καταστροφή που υποτίθε-
ται θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αν γίνει κυβέρνηση, είναι μια στρατηγική 
άμυνας. Αποσκοπούσε στο να συγκρατήσει τις διαρροές ψηφο-
φόρων. Η ρητορική του φόβου για το αύριο αποσκοπούσε στο να 
ξεχάσουν οι πολίτες τον φόβο που προκαλούσαν, στον παρόντα 
χρόνο, τα βάρβαρα μέτρα της μνημονιακής κυβέρνησης . 

Οι εταίροι της Μνημονιακής κυβέρνησης έλεγαν στους πο-
λίτες: προσέξτε διότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας και θα 
έρθουν (μόνο) αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνεργοι, μικροεπι-
χειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί και συνταξιού-
χοι, όλοι όσοι έχουν ήδη πληγεί από την εφαρμοζόμενη πολιτι-
κή, έχουν, εννοούσε, πολλά ακόμη να χάσουν. Άρα αν θέλουν να 
κρατήσουν έστω αυτά που έχουν σήμερα, πρέπει να ψηφίσουν 
ΝΔ. Επιχειρούσε, δηλαδή, η ΝΔ να συγκροτήσει μια συμμα-
χία, των ήδη ηττημένων και φοβισμένων, εκείνων που θα 
έπρεπε, υποτίθεται, να σκέφτονται μόνο πως θα περισώσουν ό,τι 
μπορεί να περισωθεί. 

Με αυτό τον τρόπο, όμως, ο κ. Σαμαράς προσπαθούσε να 
φτιάξει μια κοινωνία του φόβου, μια κοινωνία υποτελών 
αδιαφορώντας τελείως για τις συνέπειες. Το μόνο που τον 
ενδιέφερε ήταν να κρατήσει την καρέκλα, την εξουσία για τον 
εαυτό του και την παρέα του. Δεν ήθελε μια χώρα ελεύθερων 
και σκεπτόμενων πολιτών. Ετοιμάζοντας όμως μια χώρα με φο-
βισμένους, με υποταγμένους  πολίτες, υποθήκευε όχι μόνο το 
παρόν αλλά και το μέλλον  της χώρας, το μέλλον των 
νέων δηλαδή. Η επένδυση στην τρομοφοβία, όμως, υποδή-
λωνε την αποδοχή της ήττας. 

Σε αντίθεση με τη στρατηγική του φόβου, ο ΣΥΡΙΖΑ πρόβαλ-
λε την ελπίδα, το όραμα. Στο γκρίζο τοπίο της απαισιοδοξίας, 
κατήφειας, απόγνωσης ακόμη και κατάθλιψης, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπα-
ρέθετε την αισιοδοξία, ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Μιλούσε για το 
αίσθημα της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας. Άφηνε χώρο για 
το όνειρο και το όραμα μιας καλύτερης μέρας, μιας καλύτερης 
ζωής.

Η στρατηγική του φόβου είναι μια επένδυση σε αρνητικά 
συναισθήματα, κοντόθωρη και με προεκλογική μόνο στόχευση. 
Απευθύνονταν, μάλιστα, σε έναν κόσμο που ήταν ήδη κορεσμένος 
από αρνητικά συναισθήματα. Η στρατηγική του φόβου, λοιπόν, 
συναντούσε έναν τοίχο που όρθωνε η ίδια η βιωμένη εμπειρία 
της βαρβαρότητας των πέντε μνημονιακών χρόνων. Στις εκλογές 
όμως, ο κόσμος αναζητούσε μια διέξοδο, κάποιο φως. Ο κόσμος 
έψαχνε να βρει ένα νόημα στις εκλογές, που θα του έδινε μια 
νότα αισιοδοξίας και ανάτασης. Έψαχνε μια ελπίδα, μια δυνατό-
τητα να καλυτερέψει τη ζωή του έστω σε ψυχικό επίπεδο. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η στρατηγική του φόβου, μετεκλογικά, δεν έχει προοπτι-
κή. Η ήττα επιτείνει την κατήφεια, την απογοήτευση. Οπότε, όταν 
κάποιος δει μιαν άλλη κυβέρνηση να υλοποιεί έστω και μέρος 
όσων δεσμεύτηκε, εγκαταλείπει ευκολότερα εκείνον που τον πα-
γίδευσε στο φόβο. Ο κόσμος στην πραγματική ζωή της κρίσης 
δεν έχει την “πολυτέλεια” να εξετάζει τι είναι ελευθερία, τι είναι 
Αριστερά. Αυτό που κοιτάει πρώτα είναι, αν βελτιώνεται η ζωή 
του, αν αλλάζει προς το καλύτερο η πραγματικότητα που τον 
πνίγει από παντού. 

Μετεκλογικά, ο φόβος μπορεί να εξαφανιστεί και επομένως 
όσοι επένδυσαν σ’ αυτόν κινδυνεύουν να φυλλορροήσουν. Αν, 
μάλιστα, η νέα κυβέρνηση συνεχίσει να τροφοδοτεί την ελπίδα 
και την αισιοδοξία, αν καταφέρει να φέρει ξανά το χαμόγελο 
στον Έλληνα, τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινωνική 
δυναμική  υπέρ της νέας κυβέρνησης και σε βάρος της 
απελθούσας. Πολλοί άνθρωποι, δηλαδή, θα απελευθερω-
θούν από παλιές κομματικές δεσμεύσεις διαμορφώνο-
ντας ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό. 

ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Εορτασμός της Υπαπαντής

 Με την δέουσα μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα εορτάστηκε η Ιερά Πανήγυρη της Υπαπαντής του 
Κυρίου στην Νάουσα της Πάρου.

Το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία λειτουργία χωροστατούντος 
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλίνικου και εν συνεχεία η καθιερωμένη λιτανεία 
εντός του χωριού. Στις εκδηλώσεις εορτασμού της συμμετείχε και η φιλαρμονική Σύρου, υπό την δι-
εύθυνση της κ. Alis Labarche, κατόπιν προσκλήσεως του δημάρχου Πάρου κ. Μ. Κωβαίου.

Πολυφαρμακία
Η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής είναι  η τελική πράξη του γιατρού για τη θεραπεία ή την πρό-

ληψη των διαφόρων νοσημάτων, αλλά και για την ανακούφιση από διάφορα συμπτώματα.
Όμως η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να κρύβει και κάποιους κινδύνους, ιδιαίτερα στους ηλικιω-

μένους, όχι μόνο της γήρανσης των διαφόρων ιστών, αλλά και εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των 
φαρμάκων που λαμβάνουν.

Πολυφαρμακία είναι η ταυτόχρονη χρήση πολλών φαρμάκων στη θεραπεία μιας νόσου, υπό την έν-
νοια της αδιάκριτης μη επιστημονικής ή υπερβολικής συνταγογράφησης. Αναφέρομαι για τον ασθενή 
που λαμβάνει περισσότερα από όσα πραγματικά χρειάζονται. Χαρακτηριστικό δείγμα κινδύνων της 
πολυφαρμακίας αποτελεί ο μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας που προσέρχονται στα τμήματα επει-
γόντων περιστατικών των νοσοκομείων με οξέα προβλήματα που ανακύπτουν από την φαρμακευτική 
αγωγή (αλλεργίες, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές ηλεκτρολυτών, γαστρορραγία κλπ). Ένας 
ηλικιωμένος κατά μέσο όρο παίρνει 4 έως 5 φάρμακα ημερησίως με συνταγή γιατρού και 1 έως 2 
μόνος του. Σύμφωνα με τον εθνικό οργανισμό φαρμάκων η χώρα μας κατέχει την πρωτιά στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ανεξέλεγκτη και αλόγιστη χρήση των φαρμάκων. Αντιβιο-
τικά, πολυβιταμινούχα, φάρμακα για γαστροπροστάσια-μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη -φάρμακα, που 
χορηγούνται για νοσήματα φθοράς κατέχουν τη πρώτη θέση.

Η πολυφαρμακία αποτελεί ένα μεγάλο κίνδυνο κυρίως για άτομα άνω των 65 ετών και δικαίως 
θεωρείται η επιδημία του αιώνα. Λαμβάνουν πολύ περισσότερα φάρμακα από όσα αντέχει ο οργανι-
σμός τους με αποτέλεσμα επιβάρυνση διαφόρων οργάνων όπως ήπατος, νεφρών, κεντρικού νευρικού 
συστήματος, πεπτικού. Οι συνδυασμοί ορισμένων φαρμάκων είναι επικίνδυνοι και μπορεί να αποβούν 
θανατηφόροι.

Πολλά φάρμακα όταν χορηγούνται σε συνδυασμό με άλλα, λόγω αλληλεπίδρασης των δραστικών 
ουσιών γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα. Σε άτομα τρίτης ηλικίας που συχνά παίρνουν συνδυασμούς 
φαρμάκων επειδή υποφέρουν περισσότερες της μίας πάθησης, η αλληλεπίδραση των δραστικών 
ουσιών υπάρχει κίνδυνος απορρύθμισης μιας νόσου ή αύξηση της τοξικής επίδρασης στα ζωτικά 
όργανα του οργανισμού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση παρενεργειών οι οποίες είναι πολύ βαρύτερες 
του νοσήματος. Οι πολλές ιατρικές επισκέψεις των ασθενών σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που 
γίνονται ως επί πλείστον με πρωτοβουλία των ασθενών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την 
αυξημένη συνταγογράφηση μεγάλου αριθμού και μεγάλης ποικιλίας φαρμάκων. 

Στην προκειμένη περίπτωση είναι εμφανής η έλλειψη του οικογενειακού ιατρού που σε άλλες χώ-
ρες παίζει τον ρόλο του συντονιστού. Επιπλέον κάποιες φορές ο ειδικός γιατρός δεν λαμβάνει γνώ-
ση όλων των φαρμάκων που παίρνει ο ασθενής για άλλα παραβλήματα υγείας κι έτσι γίνεται ένας 
φαύλος κύκλος. Παρατηρούμε ασθενής να λαμβάνει δύο διαφορετικά σκευάσματα, αλλά με την ίδια 
δραστική ουσία. Το αποτέλεσμα την εμφάνιση τοξικών αντιδράσεων στον οργανισμό. Σε άλλες περι-
πτώσεις να λαμβάνονται χωρίς λόγο φάρμακα για πολλά χρόνια επειδή κάποτε κάποιος γιατρός τα 
χορήγησε. Η ευθύνη της ενημέρωσης για την πολυφαρμακία βαραίνει κυρίως τους γιατρούς, τους 
φαρμακοποιούς αλλά και την ίδια την πολιτεία. Η άγνοια που επικρατεί στο κόσμο σε ό,τι αφορά τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση των φαρμάκων πρέπει να εκλείψει. Σ’ αυτό μπορούν να 
συμβάλουν κυρίως οι γιατροί. Η θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορεί να βοηθήσει τα 
μέγιστα.

Για την ασφαλή χρήση των φαρμάκων ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει:
- Την εμπορική ονομασία όλων των φαρμάκων που λαμβάνουν.
- Να είναι γνώστης των ανεπιθύμητων ενεργειών.
- Να έχει ένα γιατρό που να γνωρίζει λεπτομερώς όλα τα φάρμακα που παίρνει .
- Όταν επισκέπτονται άλλο γιατρό να έχουν μία λίστα όλων των φαρμάκων.
- Να ζητούν από το γιατρό πόσο καιρό θα παίρνει τα φάρμακα και ποιές είναι οι παρενέργειες.
- Να μη λαμβάνουν φάρμακα από μόνοι τους πριν ρωτήσουν το γιατρό τους.

Πάντος Τριαντάφυλλος
Επιστημονικός Δ/ντής του πολυιατρείου «διάγνωση»
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Για 
τη συνεδρίαση

Με αφορμή τη συ-
ζήτηση στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο για τα 
αρχαία λατομεία και 
την τύχη των γλυ-
πτών του συμποσίου 
γλυπτικής που πραγ-
ματοποιήθηκε το 
2011, αναδείχθηκε 
για μια ακόμα φορά 
ότι εκτός των άλλων, 
η δημοτική αρχή δεν 
έχει στρατηγική για 
σημαντικά ζητήματα 
προς όφελος του τόπου. Το αποτέλεσμα είναι, προ-
βλήματα να διαιωνίζονται και να παραπέμπονται στις 
καλένδες για μια ακόμα φορά. Συγκεκριμένα:

Η δημοτική αρχή έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τρείς ημέρες πριν από τις εκλογές το θέμα γνωμο-
δότησης για την παράταση άδειας λειτουργίας των 
λατομείων «Ρήγα» χωρίς καμιά προετοιμασία. Η επι-
λογή της αυτή οδήγησε ακόμα και την δημοτική σύμ-
βουλο της πλειοψηφίας, εντεταλμένη σύμβουλο του 
Δημάρχου για την ανάδειξη των αρχαίων λατομείων, 
Κατερίνα Πατέλη, να θέλει να παραιτηθεί από δημοτι-
κή σύμβουλος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο 
χειρισμού του συγκεκριμένου ζητήματος.

Ακόμα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον 
Αύγουστο του 2013, τη σύμφωνη γνώμη των κατοί-
κων του Μαραθιού και των παριστάμενων τότε καλλι-
τεχνών, αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής για να 
αναζητήσει τους τρόπους έκθεσης των γλυπτών του 
συμποσίου (εκτός ενός) στον περιβάλλοντα την είσοδο 
των αρχαίων λατομείων χώρο.

Τέσσερα χρόνια μετά το συμπόσιο και με ευθύνη της 
προηγούμενης δημοτικής αρχής, τα γλυπτά εξακολου-
θούν να βρίσκονται στο χώρο δημιουργίας τους και 
να καταπατείται ξένη περιουσία που προσφέρθηκε για 
την πραγματοποίηση του συμποσίου.

Τώρα η νέα δημοτική αρχή χωρίς να πείθει ούτε την 
πλειοψηφία, έφερε πρόταση ανατροπής της προηγού-
μενης απόφασης αναιρώντας και τον ίδιο τον Δήμαρ-
χο που ως Αντιδήμαρχος στο παρελθόν την είχε ψη-
φίσει. Έτσι με την νέα απόφαση ακυρώνεται ο λόγος 
πραγματοποίησης του συμποσίου γλυπτικής, ως ενέρ-
γεια στην κατεύθυνση της ανάδειξης των αρχαίων 
λατομείων, αφού η νέα επιτροπή θα αναζητήσει τους 
χώρους τοποθέτησης των γλυπτών σε όλο το νησί!!!

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Πινγκ-Πονγκ

Έσπασε ρεκόρ το 5ο πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ του 
πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς. Σαράντα εφτά 
αθλητές από όλη την Πάρο, έλαβαν μέρος στους αγώ-
νες πινγκ-πονγκ, το διήμερο 31η Ιανουαρίου-1η Φε-
βρουαρίου. Αριθμός ρεκόρ που χαροποίησε ιδιαίτερα 
τους διοργανωτές και τους πολυάριθμους φίλους του 
αθλήματος που παρακολούθησαν το υπέροχο θέαμα 
και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό τους παίκτες. 

Το μήνυμα που πέρασε στη συνάντηση αυτή είναι 
ότι το ευγενές αυτό άθλημα, σταδιακά αποκτάει και-
νούργιους φίλους, και θα ήταν ευχής έργον να δημι-
ουργηθούν σύντομα ομάδες πινγκ-πονγκ σε κάθε χω-
ριό. Οι διοργανωτές του πρωταθλήματος, που είναι το 
μοναδικό στην Πάρο, εξέφρασαν τη διάθεση τους να 
βοηθήσουν στη συγκρότηση των νέων ομάδων.  

Νικητές στους ενήλικες ήταν: 1. Jean Baptiste 
Leullier, 2. Σωτήρης Σταματόπουλος, 3. Φίλιππος Μώ-
τος. Στην κατηγορία Παίδων-Εφήβων: 1. Γιώργος Αντ. 
Σκιαδάς, 2. Αναστασία Ρούσσου, 3. Πέτρος Σάμιος. 
Στην κατηγορία των εντεκάχρονων παιδιών: 1. Στέ-
φανος Παντελαίος, 2. Γιάννης Καρποδίνης, 3. Σπύρος 
Κονταξάκης. Δωροθέτης, η ΚΔΕΠΑΠ.

Δημήτρης Καλανδράνης

Εισηγητής 
για marketing

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, σε συνεργασία με ΚΕΚ θα υλοποιήσει στα τέλη 
Φεβρουαρίου, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρ-
τισης και εκπαίδευσης, που χρηματοδοτείται από το 
ΟΑΕΔ για τους εργαζομένους.

Για την υλοποίηση του σχετικού σεμιναρίου με θέμα 
κατάρτισης «MARKETING ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ SOCIAL 
MEDIA», που θα είναι διάρκειας 40 ωρών, αναζητείται 
εισηγητής.

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι καταχωρημένος 
στα μητρώα του ΛΑΕΚ, σε διαφορετική περίπτωση, θα 
πρέπει να μας καταθέσει πτυχίο, βιογραφικό, ταυτότη-
τα και ΑΦΜ για να καταχωρηθεί άμεσα στο σύστημα. 
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολο-
γητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
καθημερινώς 09.00-15.00 στο τηλέφωνο του συλλό-
γου: 22840 22262 ή  με την κ. Αναστασία Σκαραμα-
γκά στο τηλ.69366 70556. Τελευταία μέρα ενδιαφέ-
ροντος ορίζεται η Δευτέρα 9/2/2015.

Πανελλαδικές
Από το Επαγγελματικό Λύκειο Πάρου (ΕΠΑ.Λ.) ανα-

κοινώθηκε ότι οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών του 
ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι παλαιοί απόφοιτοι Β’ Κύκλου 
Τ.Ε.Ε. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλα-
δικές εξετάσεις 2015 για την εισαγωγή τους στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να προσέλθουν στο 
σχολείο τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους 
ΕΠΑ.Λ. εφόσον διαμένουν εκτός Πάρου, για να υποβά-
λουν αίτηση – δήλωση, από την Τρίτη 10 Φεβρουαρί-
ου έως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. 

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

Αποδοχή 
παραίτησης

Ο δήμος Πάρου αποδέχθηκε την έγγραφη παραίτη-
ση του κ. Κωνσταντίνου-Χαράλαμπου Θεοφίλη του Γε-
ωργίου, από το αξίωμα του Συμβούλου της Δημοτικής 
Κοινότητας Νάουσας Πάρου του Συνδυασμού «Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών-Οικολογία-Συμμαχία-Αλληλεγγύη». 

Σημειώνουμε ότι κ. Θεοφίλης έστειλε επιστολή με 
την οποία γνωστοποίησε ότι λόγω της εργασίας του 
στο εξωτερικό, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα 
συμβούλια της δημοτικής κοινότητας Νάουσας.

Ο δήμος Πάρου αποδέχθηκε στις 19/1/2015 την 
παραίτηση θεοφίλη και κάλεσε για την πλήρωση της 
θέσης τον κ. Γεώργιο Ταντάνη του Λογγίνου, 
πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο του Συνδυασμού 
«Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Οικολογία – Συμμαχία - 
Αλληλεγγύη».

Τσικνοπέμπτη!
Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο 

Πάριος» καλεί όλους τους φίλους του σε Αποκριάτι-
κη γιορτή και συγκεκριμένα την Τσικνοπέμπτη 12 Φε-
βρουαρίου 2015.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσεις στις 8:30 το βράδυ, στην 
αίθουσα του συλλόγου, στη «δεξαμενή».

Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του συλλόγου 
«Για μια όμορφη αποκριάτικη βραδιά με «ζωντανή» 
μουσική, κρασί και σούμα προσφορά του συλλόγου, 
φέρτε τον μεζέ σας και ελάτε να τσικνίσουμε μαζί».

Μην  
ψαρώνεις!

Η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γ. Γκίκας», την Παρασκευή 
13 Φεβρουαρίου, στις 8 το βράδυ, διοργανώνει μία 
πολύ ωραία ομιλία για μαθητές 15-18 ετών, με θέμα 
την εξεταστική περίοδο. Ομιλήτρια θα είναι η ψυχο-
λόγος του κέντρου πρόληψης «Θησέας», Κλειώ Κουν-
δουράκη.

Η ανακοίνωση της βιβλιοθήκης, μεταξύ άλλων ανα-
φέρει: «[…] Τρέμεις σαν το ψάρι στην ιδέα των εξετά-
σεων; Χάνεις τον ύπνο σου; Σου φαίνονται βουνό και 
παθαίνεις κράμπες στην ιδέα και μόνο; ΜΗΝ ΨΑΡΩ-
ΝΕΙΣ! Το άγχος μπορεί να γίνει σύμμαχός σου!

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015, στις 20:00, για 
παιδιά 15-18 ετών. Ένα εργαστήρι διαχείρισης του 
άγχους των εξετάσεων όπου θα κουβεντιάσουμε τε-
χνικές που θα σας βοηθήσουν να τα βγάλετε πέρα με 
επιτυχία σε ένα θέμα που ψαρώνει μικρούς και μεγά-
λους».

φωτο: Δ. Καλαποδάς
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Η Αμερικάνικη θεότρελη κωμωδία του 1989, με τίτλο: «τρελό weekend στου 
Μπέρνι», δεν είναι τίποτα σ’ αυτά που έγιναν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα στις 30/1/2015.

Ό,τι και να πει κανείς και ό,τι και αν πιστέψει, αυτά τα οποία γίνονται με τις απο-
φάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, δεν περιγράφονται σ’ ένα κείμενο εφημε-
ρίδας, παρά μπορούν μόνο να δοθούν από σεναριογράφους κωμικών παραγωγών 
του Χόλυγουντ. Αποφάσεις λαμβάνονται εν αγνοία και δίχως καμία συζήτηση και 
αυτές στη συνέχεια ανατρέπονται με μία μονοκονδυλιά. Ο δήμος φαίνεται να μην 
έχει συνέχεια, ενώ με μεγάλη ευκολία γίνονται κολοτούμπες σε αποφάσεις που λή-
φθηκαν σε παρελθόντα χρόνο.

Μέρος Α’ (Λατομεία)
Όλο το «ζουμί» στη συνεδρίαση στις 30/1/2015 ήταν στα θέματα εκτός ημερή-

σιας διάταξης. Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων, η δημοτική 
σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Αικ. Πατέλη, ζήτησε να αναγνώσει μία επιστολή 
της.

Στην επιστολή της η κ. Αικ. Πατέλη κατακεραύνωσε τη δημοτική πλειοψηφία για 
την απόφαση που είχε πάρει στο συμβούλιο, που είχε γίνει την Τετάρτη 21 Ιανου-
αρίου.

Σημειώνουμε, ότι τη συγκεκριμένη ημέρα είχαν προηγηθεί διάφορες αντεγκλή-
σεις, καθώς το πρωί ο κ. Κωβαίος είχε καλέσει σύσκεψη για τα θέματα του τομέα 
υγείας στο νησί μας και σύσσωμη η αντιπολίτευση του Δήμου απείχε –όπως και οι 
περισσότεροι φορείς και σύλλογοι- καθώς η κίνηση του δημάρχου είχε κατηγορη-

θεί ως επικοινωνιακού χαρακτήρα, ενώ είχε καταγγελθεί και ως συνεδρίαση υπέρ 
της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας της χώρας. Ακόμα, την ίδια ημέρα, μόλις δύο 
εικοσιτετράωρα πριν τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, όλοι σχεδόν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ήταν απασχολημένοι με την προεκλογική περίοδο, 
ενώ το ΚΚΕ την ίδια ώρα είχε την κεντρική του ομιλία στην Παροικιά.

Σε εκείνο το συμβούλιο –που κανείς σχεδόν δεν είχε ασχοληθεί, αφού η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των θεμάτων του ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα- υπήρχε ως θέμα 
και η «γνωμοδότηση για την χορήγηση παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης λα-
τομείου μαρμάρου, έκτασης 48,467 τ.μ., στη θέση Τούρλες του Δήμου Πάρου στην 
Πάρο, στην επωνυμία Λατομεία Μαρμάρων Πάρου - Αδελφοί Ρήγα Α.Ε.Β.Ε.».

Στη συνεδρίαση είχαν παραβρεθεί 17 δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των 27 μετέχουν. 
Αφού έγινε εισήγηση (θετική για τη γνωμοδότηση), από τον πρόεδρο του σώμα-
τος, κ. Χριστόδουλο Σαραντινό, ακολούθησαν ερωτήσεις στον προϊστάμενο 
της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος, κ. 
Ραγκούση. Επίσης, τέθηκαν ερωτήσεις και στον κ. Ρήγα ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση και έδωσε τις απαντήσεις που του ζητήθηκαν. Επίσης παρών ήταν και ο 
κ. Μητρογιάννης ο οποίος πρότεινε να γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου και να οριστούν επακριβώς τα όρια της περιοχής, που ζητείται προς εκμετάλ-
λευση από την εταιρεία του κ. Ρήγα. Όσον αφορά τα εκρηκτικά, είπε ότι θα πρέπει 
να προσεχθεί ιδιαίτερα,

Διότι, σε κοντινή απόσταση υπάρχουν οι στοές των αρχαίων λατομείων που είναι 
το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Πάρου αυτή τη στιγμή για μελλοντική αξι-
οποίηση αυτού του χώρου. 

Τρελό weekend στο Δήμο Πάρου!
Αποφάσεις εκτός τόπου και χρόνου!

Το γλυπτό που ψάνχει... χώρο για να τοποθετηθεί
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Στη συνέχεια ο κ. Κω-
βαίος είπε: «Εγώ πιστεύω 
ότι είναι μια επιχείρηση η 
οποία ζητάει μια άδεια η 
οποία τηρείτε πάνω σε μια 
νομική βάση. Οπότε εκ των 
πραγμάτων δεν μπορούμε 
εμείς να κόψουμε μια επι-
χείρηση νόμιμη».

Ο κ. Αθ. Μαρινόπου-
λος, είπε: «Έχουμε υπο-
χρέωση ηθική και νομική 
να επιβλέπουμε το χώρο 
αυτό για την αποκατάστα-
ση του και να ζητήσουμε 
ανταποδοτικό όφελος από 
τον κ. Ρήγα». Ακόμα, ο κ. 
Μαρινόπουλος συμπλήρω-
σε: «Θα ψηφίσω παρών 
γιατί αυτή την στιγμή είναι 
πολύ σημαντικό το ζήτημα 
και δεν έχουμε την απόλυτη 
διαβεβαίωση ότι δεν δημι-
ουργείτε πρόβλημα στον 
αρχαιολογικό χώρο των 
λατομείων και γενικότερα 
στη γύρω περιοχή».

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, είπε: «Θα συμφωνή-
σω με την τοποθέτηση του κ. Μαρινόπουλου και θα ψηφίσω παρών διότι από την 
στιγμή που η υπηρεσία κάνει μια έκθεση και λέει «στο τοπογραφικό διάγραμμα της 
αποτυπωμένης έκτασης απεικονίζεται ένα οίκημα το οποίο τέμνεται από την ακτίνα 
των 250 μέτρων γύρω από τον λατομικό χώρο», και από την στιγμή που ομολο-
γουμένως χρησιμοποιούνται εκρηκτικά, αυτή η απόσταση διπλασιάζεται και πάει

στα 500 μ. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν έχουμε μια τέτοια έκθεση. 
Ποιος μου

βεβαιώνει εμένα ότι με την χρησιμοποίηση ενός εκρηκτικού γίνει μια ζημιά στο 
σπίτι. Μετά θα είμαστε και υπόλογοι που δώσαμε μια τέτοια άδεια. Για να αποφύ-
γουμε αυτό το εμπόδιο υπάρχει η μοναδική λύση που αναφέρεται στην εισήγηση 
της υπηρεσίας και λέει «να τεκμηριωθεί από αρμόδιο μηχανικό ότι δεν δημιουρ-
γούνται δυσμενείς επιπτώσεις και δεν ανακύπτουν θέματα ασφαλείας». Τέτοια τεκ-
μηρίωση δεν υπάρχει οπότε εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω».

Τέλος, ο κ. Χ. Μαλινδρέτος, τάχθηκε υπέρ της γνωμοδότησης και στη συνέχεια 
κατά πλειοψηφία το σώμα συμφώνησε να γνωμοδοτήσει θετικά. Οι κ.κ. Χρ. Βλα-
χογιάννης, Αθ. Μαρινόπουλος και Χρ. Χριστόφορος, ψήφισαν «παρών», 
ενώ ο κ. Αγγελος Πατέλης, ψήφισε λευκό.

Η κ. Αικ. Πατέλη, η οποία έχει αναλάβει ρόλο για την ανάδειξη των αρχαίων 
λατομείων διαμαρτυρήθηκε με την επιστολή της, αφού τα πράγματα δυσκολεύουν 
για εκείνη στο εγχείρημα και όπως είπε «έχω βρει ήδη τον πρώτο μεγάλο χορηγό. 
Πως θα βρω άλλους αν μάθουν για τη λειτουργία του λατομείου». (Σημειώνουμε 
ότι η κ. Πατέλη απουσίαζε από την επίμαχη συνεδρίαση, καθώς ήταν άρρωστη). 

Ακόμα, η κ. Πατέλη διαμαρτυρήθηκε διότι δεν ενημερώθηκε για το θέμα, ενώ 
υποστήριξε πως άλλα έγιναν στη συνεδρίαση και άλλα της μεταφέρθηκαν όπως π.χ. 
ότι ο κ. Μητρογιάννης ήταν θετικός…

Οι διάλογοι

Αμέσως μετά την ανάγνωση της επιστολής Αικ. Πατέλη –που απείλησε ότι αν δε 
διευθετηθεί το θέμα θα παραιτηθεί-, το λόγο πήρε ο κ. Κωβαίος, που είπε προς 
έκπληξη όλων: «ΣΥΜΦΩΝΩ με όσα λέει η κ. Πατέλη!». Ο κ. δήμαρχος στη 
συνέχεια πρότεινε να γίνει συνάντηση μεταξύ του επιχειρηματία κ. Ρήγα και της κ. 
Πατέλη, για να βρεθεί λύση!

Η συνέχεια της συνεδρίασης ήταν κωμικοτραγική, αφού οι της πλειοψηφίας άρχι-
σαν να ρίχνουν τα βάρη στον κ. Σαραντινό, ως πρόεδρο, με τον τρόπο που είχε έρθει 
το θέμα προς συζήτηση.

Ο κ. Βλαχογιάννης, που έλαβε στη συνέχεια το λόγο είπε: «Εκπλήσσομαι με 
όσα λέει ο κ. δήμαρχος. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με τον κ. Ρήγα. Ήξερα 
τι έλεγα στο προηγούμενο συμβούλιο. Ήδη όμως πήραμε μία απόφαση, που την 

έχει στα χέρια του ο κ. Ρήγας».
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κ. Ροκονίδας, είπε: «Έχετε ευθύνες 

κ. δήμαρχε εσείς και ο πρόεδρος. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές εσείς και ο κ. Σα-
ραντινός βάλετε τη συνεδρίαση. Φέρατε στο συμβούλιο σημαντικά θέματα. Βάλα-
τε συνεδρίαση την ώρα που ένα κόμμα πραγματοποιούσε κεντρική συγκέντρωση 
στην Πάρο. Υπάρχει παράκρουση. Πήρατε απόφαση και τώρα λέτε ότι οι άλλοι 
τέσσερις φορείς -που θα αποφασίσουν-, θα δώσουν την άδεια».

Τελικά, η συζήτηση έληξε με τη βεβαίωση ότι θα υπάρξει συνάντηση της κ. Αικ. 
Πατέλη με τον κ. Ρήγα, ενώ ο κ. Κωβαίος είπε επί λέξει: «Πήραμε μία απόφαση, που 
μπορούμε να πούμε ότι το προεδρείο έχει ευθύνη!».

Μέρος Β’ (Συμπόσιο)

Η τραγελαφική κατάσταση που παρουσίασε το δημοτικό συμβούλιο συνεχίστηκε 
για το τι θα γίνουν τα γλυπτά που κατασκευάστηκαν το 2011 στο συμπόσιο γλυπτι-
κής που είχε γίνει στο Μαράθι. Σ’ αυτό το θέμα οι κολοτούμπες που έγιναν ανέδει-
ξαν πολλούς Ολυμπιονίκες!

Καταρχήν, πρέπει να σημειώσουμε ότι με απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο 
τον Αύγουστο του 2013 είχε πάρει απόφαση για το θέμα και είχε ορίσει επιτρο-
πή! Παρά ταύτα το θέμα ήλθε και πάλι προς συζήτηση και μάλιστα τα γλυπτά των 
καλλιτεχνών άρχισαν να γίνονται μπαλάκι για το που θα πάνε προς έκθεση. Από το 
2011 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή τους κανείς δεν είχε προβληματιστεί αληθινά 
με το τι θα γίνουν τα γλυπτά και φαίνεται όλοι ανησύχησαν όταν ο ιδιοκτήτης του 
χωραφιού που τα φιλοξενεί ζήτησε το χώρο για εργασίες!

Ο κ. Κωβαίος, άρχισε να κάνει διάφορες προτάσεις για το που θα πρέπει να πάνε 
τα γλυπτά, αλλά τότε ήρθε η έκπληξη από την κ. Α. Κάγκανη, που διαβάζοντας τα 
πρακτικά της συνεδρίασης του Αυγούστου 2013, ο κ. δήμαρχος είχε ταχθεί υπέρ της 
παραμονής τους στο Μαράθι και μάλιστα έλεγε: «Το συμπόσιο είναι ένα βήμα 
μπροστά. Θα γίνει ο χώρος (Μαράθι), ένας φάρος πολιτισμού». Σημειώνου-
με ακόμα, πως εκείνη η απόφαση για τα γλυπτά, το 2013, ήταν 10 σελίδων και η 
συνεδρίαση είχε τραβήξει σε μάκρος από τα όσα είχαν λεχθεί…

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα γλυπτά είναι το ένα εξ αυτών, που όπως λένε, 
δε συνάδει με το Κυκλαδίτικο περιβάλλον. Το έκθεμα προτάθηκε κατά άλλους να 
τοποθετηθεί στο δημαρχείο και κατά άλλους να τοποθετηθεί στην πλατεία Μαντώς. 
Σ’ αυτό το σημείο ο Παροικιώτης δημοτικός σύμβουλος, κ. Μηνάς Καλακώνας, 
με δυνατή φωνή είπε: «Εσείς λέτε ότι το γλυπτό δε συνάδει με το Κυκλαδί-
τικο τοπίο και αποφασίζετε τώρα να το φέρετε στην πλατεία Μαντώς! Θα 
βάλουμε και τα κιονόκρανα, και άντε να δούμε το θα απογίνει αυτή η πλατεία!».

Όπως ακούστηκε στην αίθουσα, ο καλλιτέχνης που έχει δημιουργήσει το έργο, θέ-
λει να τοποθετηθεί στην πλατεία Μαντώς. Αυτό προκάλεσε αντίδραση, καθώς είπαν: 
«Ο καλλιτέχνης ορίζει και που θα πάει το έργο του; Που ξανάγινε αυτό το πράγμα;».

Τελικά, έπειτα από συζητήσεις επί συζητήσεων αποφασίστηκε να δημιουργηθεί 
μία νέα επιτροπή… και η συνεδρίαση πήρε τέλος! Αυτό που όμως έχει καταγραφεί 
(διότι τα μικρόφωνα από την απευθείας μετάδοση στο διαδίκτυο παρέμειναν ανοι-
χτά), ήταν η τελευταία πρόταση του προέδρου κ. Σαραντινού, που είπε: «Σήμερα, 
είμαστε για κλοτσιές όλοι!». Και ζήσαμε εμείς καλά και το δημοτικό συμβούλιο 
καλύτερα… 
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συνήθης 
ύποπτος

του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Συνεδριάσεις…
Πραγματικά δεν ξέρει κανείς αν πρέπει να γε-

λάσει ή να κλάψει με τα όσα διαδραματίζονται σε 
κάθε συνεδρίαση σχεδόν του δημοτικού συμβου-
λίου Πάρου. Αν και ήδη βαδίζουμε στην ολοκλή-
ρωση μισού έτους από τότε που έχει αναλάβει η 
νέα δημοτική πλειοψηφία –και δεν έχει μπει μια 
πέτρα πάνω στην άλλη- αυτό που κάνει ιδιαίτερη 
εντύπωση είναι η πλήρη άγνοια ακόμα και για το 
πως γίνεται η πραγματοποίηση μίας συνεδρίασης.

Δε θα μπω στο «αγαπημένο» παιχνίδι της πλει-
οψηφίας που όπου καθίσουν και όπου βρεθούν 
λένε ότι η αποτυχία αυτή βαρύνει αποκλειστι-
κά τον πρόεδρο κ. Χριστόδουλο Σαραντινό. Δε 
θα μπω στο επικοινωνιακό παιχνιδάκι τους ούτε 
στην «κριτική» που ασκούν και λένε ότι «καλύτε-
ρος πρόεδρος θα ήταν ο Χαρ. Μαλινδρέτος». Να 
καταθέσω μάλιστα και την προσωπική μου άπο-
ψη –αν και δεν έχει καμία βαρύτητα ως προς το 
αποτέλεσμα της τοποθέτησης Σαραντινού- πως η 
επιλογή του τελευταίου ήταν η ορθότερη. Το γιατί 
είναι μία άλλη συζήτηση που δεν υπάρχει λόγος 
να γίνει αυτή τη στιγμή. 

Με κάθε ειλικρίνεια θα ήθελα όμως να απαντή-
σουν οι επικριτές του κ. Σαραντινού και να μου 
πουν πόσοι εξ αυτών έχουν διαβάσει και έχουν 
μάθει τι στο καλό γράφει αυτός ο κώδικας συνε-
δριάσεων. Δεν μπορούν να ρίχνουν όλα τα βάρη 
στο νέο πρόεδρο για την αποτυχία των συνεδρι-
άσεων όταν οι ίδιοι στις συζητήσεις δεν έχουν 
εκφέρει την παραμικρή άποψη για το αν γίνονται 
ορθά ή όχι. Το ότι θέματα έρχονται και ξανάρχο-
νται για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο διότι 
«πάσχουν» κανονικότητας δεν είναι ευθύνη μόνο 
του προεδρείου. Είναι όλων των δημοτικών συμ-
βούλων της πλειοψηφίας. Το ότι «πλατειάζουν» 
οι τοποθετήσεις στις συνεδριάσεις και βγαίνουν 
όλοι εκτός θέματος, δεν είναι ευθύνη μόνο του 
προεδρείου. Το ότι ψηφίζουν και ξαναψηφίζουν 
για ένα θέμα, έως να βρουν τη σωστή απόφαση, 
δεν είναι θέμα μόνο του προεδρείου. Η ευθύνη 
βαραίνει όλους. Η αντιπολίτευση είναι φυσικό ότι 
κάνει το δικό της παιχνίδι και ότι πολλές φορές 
δείχνει να αρέσκεται στα λάθη της πλειοψηφίας, 
αλλά αυτό είναι μέρος της πολιτικής. Έτσι και αλ-
λιώς, τη δύναμη σε μία συνεδρίαση την έχουν οι 
πολλοί, άρα οι της πλειοψηφίας και δεν υπάρχει 
γι’ αυτούς καμία δικαιολογία.

Θα τοποθετηθώ ακόμα αρνητικά στην άποψη 
που έχει ακουστεί δύο φορές από τον αντιδήμαρ-
χο κ. Χρ. Χριστόφορο. Ο τελευταίος χαίρει εκτίμη-
σης ακόμα και από πολλούς που δεν ψήφισαν την 
παράταξη της πλειοψηφίας, αλλά η εμμονή του 
να έχει πει δύο φορές σε συμβούλια «αλλάζουν 
οι αποφάσεις, επειδή άλλαξε και η δημοτική πλει-
οψηφία», δεν ηχεί καλά στα αυτιά μου. Ο δήμος 
δεν είναι κυβέρνηση χώρας για να αλλάζει άδι-
κους Νόμους. Ο δήμος έχει συνέχεια και οφείλει 
να υλοποιεί αποφάσεις που έχουν λάβει οι παλαι-
ότεροι. Αλλιώς είναι ασέβεια στο εκλογικό σώμα 
και δείχνει κάτι άλλο… 

Τριώδιο
στις Λεύκες

Ο  Μ.Ε.Ε.Α.Σ. «Υρία» Λευκών, διοργανώνει την Κυρια-
κή 8 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Ηρώων του χωριού 
Αποκριάτικη εκδήλωση και όπως γράφει η σχετική 
ανακοίνωση «για να ανοίξουμε μικροί και μεγάλοι το 
Τριώδιο».

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 16.30 με το παιχνίδι: 
«Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», για τους μικρούς 
μας φίλους και στις 19.00 ο δραστήριος σύλλογος 
των Λευκών θα προσφέρει γίδα βραστή, κρασί και 
φυσικά άφθονη σούμα!

Η πρόσκληση των διοργανωτών αναφέρει ακόμα: 
«Φορέστε τις αποκριάτικες στολές σας και ελάτε να 
περάσουμε ένα ευχάριστο Κυριακάτικο απόγευμα».

Θέματα υγείας 
στην Πάρο

Η κατάσταση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στο 
νησί μας έχει γίνει πια εκρηκτική. Το Κέντρο Υγείας Πά-
ρου συνεχώς αποψιλώνεται και δεν μπορεί πια, ούτε 
στοιχειωδώς, να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων 
της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Η άσχημη κατάσταση του Κέντρου Υγείας, δεν οφεί-
λεται σε ολιγωρία ή σε αδυναμία της προηγούμενης 
Μνημονιακής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να λύσει τα 
προβλήματα υγείας, αλλά στη συνειδητή επιλογή της 
να καταστρέψει και να κατεδαφίσει το Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας (ΕΣΥ) και να διαλύσει κάθε δομή Δημόσιας 
Περίθαλψης. Βασικός της στόχος ήταν, μετά την διά-
λυση του ΕΣΥ, να παραδοθεί ολόκληρος ο Τομέας της 
Υγείας στα Ιδιωτικά συμφέροντα.  

Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκε η εσκεμμένη υπο-
βάθμιση και προϊούσα διάλυση του Κέντρου Υγείας 
Πάρου και του τοπικού παραρτήματος του ΕΚΑΒ, με 
την αποδυνάμωσή τους από Ιατρικό, Παραϊατρικό, 
Διοικητικό προσωπικό και διασώστες. Η απειλή, τρεις 
μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανου-
αρίου, μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΥ περί 
παραίτησής τους, αν μέχρι τις 20 Φλεβάρη δεν έρθει 
γενικός γιατρός στο νησί (!), είναι αποκαλυπτική της 
τραγικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το 
Κέντρο Υγείας μας. Παράλληλα αναδεικνύει τις αδυ-
ναμίες και το ατελέσφορο του θεσμού των επικουρι-
κών ιατρών ετήσιας σύμβασης, που λειτουργούσαν 
μέχρι σήμερα περισσότερο σαν μπαλώματα παρά ως 
ουσιαστική λύση. Γι’ αυτό, άλλωστε, είχαμε συνεχώς 
«αποχωρήσεις» και κενά μέχρι την επαναπρόσληψή 
τους. Σήμερα, η όλη κατάσταση επιδεινώνεται σε όλα 
τα επίπεδα... 

Από τη μεριά μας έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:
Οι Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνη-

σης του ΣΥΡΙΖΑ, ανατρέποντας την προηγού-
μενη πολιτική και πρακτική, θα ξεκαθαρίσουν 
την πολιτική στο τομέα της Υγείας. Η αναδι-
άρθρωση των ΔΥΠΕ σε επίπεδο Περιφέρειας πια, η 
ενίσχυση των Περιφερειακών Νοσοκομείων, των Κέ-
ντρων Υγείας και των υπόλοιπων Δομών Υγείας με 
ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό θα επανα-
φέρει τον τομέα Υγείας το ταχύτερο δυνατόν, στην, 
τουλάχιστον, προ μνημονίων στελέχωση. 

Η εξοικονόμηση πόρων για τη χρηματοδότη-
ση της Υγείας αποτελεί τμήμα του προγράμμα-
τος για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής 
Κρίσης που πλήττει ολόκληρη την Ελληνική 
Κοινωνία. 

Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στους αγώνες 
του Κινήματος για την Υγεία στα δύο νησιά μας, όπως 
κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, στηρίζοντας το 
Συντονιστικό και κάθε άλλη μορφή αυτοοργάνωσης 
που ενδεχόμενα δημιουργηθεί. Στηρίζουμε τα αιτήμα-
τα που έχει θέσει το «Συντονιστικό», γιατί τα θεωρού-
με δίκαια. Σταθερός μας στόχος παραμένει η στελέχω-
ση του Κ.Υ. με μόνιμο προσωπικό, η κάλυψη όλων των 
οργανικών θέσεων που περιέχονται στο οργανόγραμ-
μά του, και η κάλυψη των αναγκών του σε εξοπλισμό, 
υγειονομικά και άλλα αναλώσιμα υλικά. 

Τα πιο πάνω αποτελούν τις δεσμεύσεις μας που 
εναρμονίζονται πλήρως με τη ρητή θέση του ΣΥΡΙΖΑ 
για:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥ-
ΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥ-
ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ.

ΣΥΡΙΖΑ Πάρου - Αντιπάρου

Η πίτα
στον Αμπελά

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 31 Ια-
νουαρίου 2015 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του εξωραϊστικού και πολιτιστικού συλλόγου «Αμπε-
λάς» Πάρου

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ευλόγησε ο 
πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Κορτιάνος, ενώ το φλουρί 
έπεσε στην κ. Άννα Τριπολιτσιώτη, η οποία έλαβε και 
το δώρο της.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί της προέδρου του συλλό-
γου κ. Στέλλας Φυρογένη - Αντιπαριώτη, του δημάρ-
χου Πάρου, κ Μ. Κωβαίου, του πρόεδρου του λιμενι-
κού ταμείου, κ. Χ. Καραχάλιου και του πρόεδρου της 
δημοτικής κοινότητας Νάουσας, κ. Γ. Μπαρμπαρίγου, 
ενώ έδωσαν το παρόν δημοτικοί και τοπικοί σύμβου-
λοι, καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων 
του νησιού μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλ-
λόγου έγινε ενημέρωση από τους ομιλητές για χρόνια 
προβλήματα της ευρύτερης περιοχής. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με κεράσματα και χορούς.
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Η «Αρηίς» 
αναζητά 
συνεργάτη

Το ΔΣ του συλλόγου γυναικών «Αρηίς» αποφάσισε 
να δημιουργήσει τμήμα χορωδίας. Στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του ως άνω τμήματος, παρακαλούνται οι εν-
διαφερόμενοι που επιθυμούν να αναλάβουν τη διεύ-
θυνση της χορωδίας, όπως καταθέσουν έως την Τρίτη 
10/2/2015 την πρόθεση για συνεργασία, καθώς και 
ένα βιογραφικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιο-
λογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στην πρόεδρο του συλλόγου κ. Σταυρούλα Τρίχα, 
τηλ.: 6947 325919.

Κάρτα Υγείας

Το επιμελητήριο Κυκλάδων, ανακοίνωσε ότι τα μέλη 
του μπορούν άμεσα να παραλάβουν την κάρτα υγεί-
ας που καλύπτει την περίοδο «Μάιος 2014 – Ιούνιος 
2016».

Συγκεκριμένα, μέσω της παραπάνω κάρτας προσφέ-
ρεται σε όλα τα μέλη του επιμελητηρίου ένα «πακέτο 
παροχών» με μειωμένες τιμές, κυρίως στον τομέα της 
υγείας, που αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα  
στη ζωή κάθε ατόμου και οικογένειας, μέσω συνεργα-
σιών του επιμελητηρίου Κυκλάδων, με ιατρικά κέντρα, 
διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς, κλπ.

Ακόμα, η νέα κάρτα, με ακόμα περισσότερες συνερ-
γασίες, διατίθεται στα μέλη του επιμελητηρίου, που εί-
ναι ταμειακά ενήμερα τουλάχιστον για το 2013, έναντι 
του ποσού των πέντε ευρώ ανά έτος. Επίσης, δίνεται 
η δυνατότητα χορήγησης της και στους εργαζόμενους 
στις επιχειρήσεις - μέλη του επιμελητηρίου Κυκλάδων, 
αλλά και σε μέλη των οικογενειών των μελών του 
επιμελητηρίου. Η κάρτα διατίθεται καθημερινά από τα 
γραφεία του επιμελητηρίου Κυκλάδων ή από τα γρα-
φεία του στα νησιά. 

Πάρος
Στην Πάρο, την κάρτα μέλους μπορούν οι ενδιαφε-

ρόμενοι να την αποκτήσουν από το γραφείο του επιμε-
λητηρίου στο «Ποτάμι» Παροικιάς, τηλ.: 22840-23031.

Πιο ειδικά για τους Παριανούς και Αντιπαριώτες, σε 
σχετικό δελτίο τύπου του επιμελητηρίου Κυκλάδων 
γράφεται:

«Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε ειδικότερα τα 
μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στα νησιά Πάρο 
και Αντίπαρο, για τη νέα συνεργασία που έχουμε 
συνάψει, με το Πολυιατρείο «διάγνωση», το οποίο 
προσφέρει στους κατόχους της κάρτας μέλους του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων τις παρακάτω εκπτώσεις:

- Ακτινολογικές εξετάσεις (μαστογραφίες, μετρή-
σεις οστικής πυκνότητας, πανοραμικές, εγκεφαλομε-
τρικές και κλασική ακτινογραφία) με έκπτωση 30% 
επί του τιμοκαταλόγου.

Εξετάσεις Υπερήχων με έκπτωση 30% επί του 
τιμοκαταλόγου. Εξετάσεις αξονικού τομογράφου 
με έκπτωση 15% επί του τιμοκαταλόγου. Μικροβι-
ολογικές εξετάσεις με έκπτωση 25% επί του τιμο-
καταλόγου. Επίσκεψη κλινικής εξέτασης 40 ευρώ. 
Επιπλέον, προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ (ετησίως) μια εξέτα-
ση υπέρηχου μαστού και μια εξέταση υπέρηχου 
προστάτη.

 Παραλάβετε άμεσα την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ και επω-
φεληθείτε των προνομίων της».

Τώρα ανοιχτά, 
μετά… κλειστά

Με δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Λεονταρίτης, έκανε 
κάνει γνωστό ότι για τη λειτουργία των καταστημάτων 
τις Κυριακές στις Κυκλάδες, το 2015, εξακολουθεί να 
ισχύει η απόφαση που είχε ληφθεί στις 01/11/2013. 

Πιο συγκεκριμένα για τα νησιά μας (Πάρος, Αντί-
παρος), αναφέρεται: «[…] την προαιρετική λειτουργία 
των καταστημάτων τροφίμων και των καταστημάτων 
χονδρικής και λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών – κρασιών – αναψυκτικών (κάβες), τις Κυρια-
κές για το διάστημα από 01/04 έως 31/10 και των 
εμπορικών και τουριστικών καταστημάτων για το δι-
άστημα από 16/03 έως 14/10».

Σημειώνουμε πάντως πως σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Αθηναϊκού τύπου, εκτός της αλλαγής της σχέ-
σης της κυβέρνησης με την τρόικα και το μνημόνιο, 
ο νέος υπουργός ανάπτυξης, κ.  Γιώργος Σταθάκης, 
κατά την τελετή παραλαβής του υπουργείου εξήγγειλε 
και μια σειρά άλλων μέτρων, μεταξύ των οποίων και 
ένα που αφορά την κυριακάτικη λειτουργία των κατα-
στημάτων. Ο κ. Σταθάκης ανέφερε τους τρεις τομείς 
στους οποίους η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη 
να επαναπροσανατολίσει τις πολιτικές προτεραιότητες 
του υπουργείου που, όπως είπε, μέχρι τώρα ήταν η 
απορρύθμιση των αγορών, οι αποκρατικοποιήσεις και 
η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Μέσα 
στα μέτρα που εξήγγειλε, περιλαμβάνεται η 
κατάργηση του μέτρου της λειτουργίας των 
καταστημάτων κατά τη διάρκεια της Κυριακά-
τικης αργίας.

Στη συνέχεια ο κ. Σταθάκης ανέφερε τους τομείς 
στους οποίους, όπως είπε, θα υπάρχει συνέχεια με 
στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομί-
ας και συγκεκριμένα:

Το νέο ΕΣΠΑ, την απογραφειοκρατικοποίηση του συ-
στήματος, τη στροφή στη νεανική επιχειρηματικότητα 
με άνοιγμα νέων επιχειρήσεων, την αλλαγή στην επα-
φή των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση μέσω 
ΚΕΠ επιχειρήσεων, την ενίσχυση των διαδικασιών των 
νεοφυών επιχειρήσεων, την ενίσχυση των εξαγωγών 
σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τη 
διεύρυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 
με προσανατολισμό στα μικρού και μεσαίου μεγέθους 
έργα.

Ευχαριστίες 
ποδηλατών

Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, με ανα-
κοίνωσή του ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους του 
που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας στον Κώστο.

Επίσης, ευχαριστούν τους εκπροσώπους της δημο-
τικής πλειοψηφίας που παραβρέθηκαν με επικεφαλής 
τον κ. Μ. Κωβαίο και τους ευγενικούς χορηγούς τους.

Τέλος, ευχαριστούν το σύλλογο ΜΕΑΣ Κώστου, το 
τοπικό διαμέρισμα και την ενορία Κώστου, για τη φι-
λοξενία του στην αίθουσα του ιερού ναού Αγίου Αθα-
νασίου, καθώς και τη διαιτολόγο – διατροφολόγο, κ. 
Γεωργία Κυπραίου, για τη χρήσιμη παρουσίασής της.

Κλιμάκιο 
γιατρών

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, σε συνεργασία 
με τη δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, και τη στήριξη 
του μητροπολιτικού κοινωνικού ιατρείου Ελληνικού, 

θα φέρουν κλιμάκιο ιατρών αποτελούμενο από παιδί-
ατρο, καρδιολόγο και ωτορινολαρυγγολόγο, στις 7 και 
8 Φεβρουαρίου 2015. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις 
παραπάνω ημερομηνίες το κλιμάκιο των ιατρών στο 
περιφερειακό ιατρείο Μάρπησσας και την Αγροτολέ-
σχη. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

Σάββατο 7/2/2015 09:00 - 13:30 μμ και 17:00 
- 21:00

Κυριακή 8/2/2015 09:00 - 14:00.

Ταχύτητα 
internet

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που χαρτογραφεί 
τις χώρες με τις ταχύτερες και τις πιο αργές συνδέσεις 
broadband στο Internet, δημοσίευσε στις 2/2/2015 ο 
«Independent».

Με βάση την παγκόσμια κατάταξη των χωρών -ανά-
λογα με τις ευρυζωνικές ταχύτητες που επιτυγχάνει η 
κάθε χώρα- πρώτες στον κόσμο είναι η Σιγκαπούρη με 
104,25 Mbps και το Χονγκ Κόνγκ με 96,38 Mbps, και 
τελευταία είναι η Μπενίν με 1,08 Mbps. 

Με δεδομένο ότι η μέση παγκόσμια ταχύτητα σύν-
δεσης στο Internet, με βάση τις μετρήσεις εταιρειών 
είναι 22,05 Mbps και η μέση ευρυζωνική ταχύτητα 
στα νοικοκυριά της Ευρώπης είναι 27,5 Mbps, η χώρα 
μας κατατάσσεται στην 92η θέση παγκοσμίως και στην 
τρίτη από το τέλος στην Ευρώπη, με μέση ταχύτητα 
ευρυζωνικής σύνδεσης τα 9,63 Mbps.   

Η μέση ταχύτητα σύνδεσης στο Internet στην Αθή-
να, είναι 9,69 Mbps, ενώ οι περιοχές με την ταχύτερη 
σύνδεση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις μετρήσεις εί-
ναι οι ακόλουθες: Γλυφάδα 17,43 Mbps, Βούλα 17,7 
Mbps, Σέρρες 13,89 Mbps, Αλεξανδρούπολη 12,79 
Mbps, Κομοτηνή 11,31 Mbps, Λάρισα 11,24 Mbps, 
Ξάνθη 10,87 Mbps, Νάουσα Ημαθίας 10,69 Mbps, και 
Αργοστόλι 10,55 Mbps.

Η Πάρος, παρουσιάζεται να βρίσκεται σε σχετικά 
καλή θέση με 10,24 Mbps, αλλά αυτό συμβαίνει σύμ-
φωνα με τους χρήστες μόνο σε περιοχές που βρίσκο-
νται σε κοντινές αποστάσεις με τηλεφωνικά κέντρα και 
πάντα σε συνάρτηση με την εσωτερική τηλεφωνική 
καλωδίωση του σπιτιού μας, ακόμα και από την ποι-
ότητα χαλκού των καλωδιώσεων. Τέλος, οι ταχύτερες 
συνδέσεις στα Βαλκάνια και από τις ταχύτερες της Ευ-
ρώπης, βρίσκονται σε Ρουμανία και Βουλγαρία.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Παναγιώτης Παντελαίος του Κωνσταντίνου και της Δανάης, το γένος Παντε-

λαίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Αικατερίνα Μίρκος 
του Ανατόλι και της Σβετλάνα, το γένος Μίρκος, που γεννήθηκε στη Μολδαβία και 
κατοικεί στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν το Φεβρουάριο στην Πάρο.

ΠΕΝΘΟΣ
Την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015 έφυγε από τη ζωή αιφ-

νιδίως ο λατρευτός μας αδελφός και θείος Ιωάννης Στέλλας 
του Γεωργίου σε ηλικία 72 ετών.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στην Αγ. Τριάδα Λευ-
κών την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλο τον κόσμο που 
παρά τη φοβερή κακοκαιρία εκείνης της ημέρας, παραβρέθη-
κε στην εκκλησία και μετά στο κοιμητήριο για να μας στηρίξει 
την ώρα που έπρεπε να αποχαιρετήσουμε τον άνθρωπό μας 
που χάθηκε έτσι ξαφνικά… 

Δε θα πούμε πολλά, άλλωστε ποτέ δεν του άρεσαν ούτε οι 
πολυλογίες ούτε οι υπερβολές.

Πολύ πιθανόν να μην ήθελε καν τη δημοσίευση στην εφημερίδα… Η παρουσία του 
ήταν πάντα πολύ διακριτική… Τα υπέροχα αυτά μάτια ατένιζαν τον κόσμο ήρεμα, με 
αξιοπρέπεια… Για μας τους δικούς του ανθρώπους η απώλεια είναι πολύ μεγάλη 
και το μόνο που ευχόμαστε είναι η αγνή ψυχή του να έχει ήδη βρει μια θέση στον 
παράδεισο.

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου στις 9.30 π.μ. 
στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Νέου Ψυχικού.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οικι-
σµού,  από 60 έως 150τµ σε 
τιµές κάτω του κόστους από 
45.000€, πολύ µικρή προκα-
ταβολή, πολλές δόσεις έναντι 
ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 
260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ(ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ., 300€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 100τ.µ., 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, 
γκαρσονιέρα, 120€, επιπλω-
µένα ή µη. Τηλ.6932285768

ΠΙΠΕΡΙ – ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ, 

ενοικιάζεται διαµέρισµα 
δυάρι, 2ος όροφος, µε θέα 
θάλασσα, (150 µέτρα από-
σταση), 400 µέτρα από το 
κέντρο της Νάουσας. Τηλ. 
2108950247/6946378440

ΠΑΡΟΣ – ∆ΡΥΟΣ, ενοι-
κιάζεται επαγγελµατικός 
χώρος 103 τ.µ., υπερυψω-
µένος, ισόγειο, προσόψεως, 
πέτρινος, ενιαίος χώρος, 
ανοιχτό πάρκινγκ, µονοφασι-
κό ρεύµα, ελεύθερος, άριστη 
κατάσταση, τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972855134

ΠΑΡΟΣ – ∆ΡΥΟΣ, ενοικιά-
ζεται νεόδµητη γκαρσονιέρα 
30 τ.µ., 1ου, διαµπερής, 1 
υ/δ, µπάνιο, επιπλωµένη, 
αυτόνοµη θέρµανση, θέα 
θάλασσα, ανοιχτό πάρκινγκ, 
ελεύθερη, τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972855134

ΠΑΡΟΣ – ∆ΡΥΟΣ, ενοικι-
άζεται διαµέρισµα 66 τ.µ., 

ισόγειο, 2 υ/δ, µπάνιο, 
επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρ-
µανση,  ανοιχτό πάρκινγκ, 
ελεύθερο, άριστη κατάστα-
ση, τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 
6972855134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ       

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ζη-
τείται, ισόγειο ή µονοκατοικία, 
µε 2 ή 3 υπνοδωµάτια, στην 
Παροικία ή στην ευρύτερη 
περιοχή,(Κακάπετρα, Παρα-
σπόρος, Καµάρες κ.τ.λ.), µε 
θέρµανση(καλοριφέρ). Τηλ.: 
2284092034/6907150518

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-
ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 
σε λογικές τιµές. Μάθε το 
Laptop ή το Tablet καλύτερα. 
Τηλ.: 6974717978

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ 

παραδίδονται, ταχύρρυθµα 
σεµινάρια για τον τουρισµό, 
ιδιαίτερα, οµαδικά ή ατοµικά, 
για επαγγελµατίες -έµφαση 
στην προφορική επικοινωνία 
και µαθητές. Προετοιµασία 
για όλα τα διπλώµατα και 
για σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 
6974 365805

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για 
το εµπορικό τµήµα της ε-
φηµερίδας «Φωνή της 
Πάρου». Στείλτε τα βιο-
γραφικά σας στο foni@
typoparos.gr

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται  για ε-
στιατόριο που να γνωρίζει 
από ελληνική κουζίνα, Για 
εποχιακή απασχόληση. Τηλ: 
6932362568

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία, για 
φύλαξη ηλικιωµένων ατό-
µων ή καθαρισµό σπιτιών, 
γραφείων, καταστηµάτων 
και ιατρείων. Πληροφορίες 
στο τηλ.6936917779 (κα. Κα-
τερίνα)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙ-
ΑΤΟΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
ψήστης και µε γνώσεις 
ξυλόφουρνου για ζύµες. Α-
πασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ: 
2284022520/6976065689

ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ-
ΟΥ ζητείται εργαζόµενος, -η, 
από τον Απρίλιο έως και τον 
Οκτώβριο. Τηλ. επικοινωνίας 
: 2284022774

ΚΟΠΕΛΑ µε γνώσεις Μα-
νικιούρ – Πεντικιούρ 
ζητείται από κοµµωτήριο. 
Απασχόληση όλο το χρό-
νο. Τηλ. επικοινωνίας : 
2284022646

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΕ-
ΡΑ ζητείται για πολυτελείς 
βίλες, µε προϋπηρεσία, για 
καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ. επι-
κοινωνίας :  6932316389

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ             

ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΥ, πωλείται 
το κατάστηµα παραδοσιακών 

προϊόντων στην κεντρική 
πλατεία. Τηλ.6973743181

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΒΑΦΕΙΟΥ επίπλων – κου-
φωµάτων. Καταρράκτης, 
Airless, Wagner, κοµπρεσέρ, 
πάγκος εργασίας, σκαλιέ-
ρες (τροχήλατη – σταθερή). 
Τιµή πακέτου 5.000€. Τηλ. 
6977316022

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ. 
Μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα 
σπιτιού, πωλούνται σε τιµές 
στοκ. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες επισκεφθείτε το 
κατάστηµά µας. ANESIS, Άγ. 
Απόστολοι. Τηλ. επικοινωνίας 
: 2284052494/6974733272. 
Ανοιχτά καθηµερινά 8.00 – 
16.00
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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

µην ξεχνάς να κάνεις
check-in στην               

για ό,τι χρειάζεται
η επιχείρησή σου...

κάρτες | διαφηµιστικά έντυπα | φακέλους
προτυπωµένα Α4 παραστατικά

µπλοκ (τιµολογίων-αποδ. είσπραξης κλπ)
µηχανογραφικά έντυπα | αυτοκόλλητα

και ότι άλλο σκεφτείς!

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 & 53555
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr
























Κοινωνικά
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Εμποροεπαγγελματικός 
σύλλογος:
«Επιλέξαμε το δρόμο 
της αντίστασης»

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, έκοψε την παραδοσιακή 
βασιλόπιτα την περασμένη Κυριακή 1η Φεβρουαρίου. Κύριο χαρακτηριστικό της 
εκδήλωσης ήταν η αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου των νησιών μας υπό την 
ασφυκτική πίεση της κακής οικονομικής κατάστασης που επικρατεί.

Η εκδήλωση της περασμένης Κυριακής ήταν πετυχημένη, ενώ πραγματοποιήθηκε 
και η βράβευση για την πιο καλαίσθητη βιτρίνα, ύστερα από το σχετικό διαγωνισμό 
που είχε προκηρύξει ο σύλλογος. Το πρώτο βραβείο, που ήταν ένα τριήμερο ταξίδι 
για δύο άτομα στο Πήλιο, το κέρδισε η κ. Μαρία Σαρρή, το δεύτερο, που ήταν ένα 
ασύρματο τηλέφωνο, το κέρδισε ο κ. Άγγελος Καπούτσος, και το τρίτο, ένα κινητό 
τηλέφωνο, το κέρδισε η κ. Κατερίνα Μπατσούρη. Όλα τα δώρα ήταν προσφορά 
μελών του συλλόγου.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι: Χρ. Χριστόφο-
ρος, Γ. Μπαρμπαρίγος, Μαρ. Χανιώτη, Άννα Κάγκανη, Δημ. Αντιπαριώτης, Γ. Τριπολι-
τσιώτης, Ιω. Πετρόπουλος και εκπρόσωποι φορέων. Χαιρετισμούς έστειλαν ο πρόε-
δρος της ΕΣΕΕ, κ. Β. Κορκίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων 
Αττικής, Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου, κ. Δ. Αρμενάκης, ο Έπαρχος Πάρου, 
κ. Κ. Μπιζάς, ο περιφερειακός σύμβουλος, κ. Π. Τζανακόπουλος και οι βουλευτές 
Κυκλάδων, κ.κ. Ν. Συρμαλένιος, Αντ. Συρίγος και Ν. Μανιός.

Η μέρα έκλεισε με την κοπή της πίτας από την οποία τυχερός του φλουριού ανα-
δείχτηκε ο κ. Σπύρος Βιώνης, που κέρδισε μια εικόνα των Αγ. Κωνσταντίνου και 
Ελένης και ένα τριήμερο ταξίδι στην Τήνο, σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, προσφορά του 
εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Τήνου.

  
Τα προβλήματα

Κατά την ομιλία του προέδρου του συλλόγου, κ. Απ. Αλιπράντη, αναδείχθηκαν τα 
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εμποροεπαγγελματιών Πά-
ρου-Αντιπάρου, αφού όπως τονίστηκε: «[…] Η χρονιά που έφυγε αφήνει πίσω της 
πληγές που δύσκολα θα επουλωθούν. Τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς κρίσης τις 
βιώνουμε όλοι καθημερινά αφού η ένταση της κρίσης φορτώνεται χωρίς κανέναν 
δισταγμό, άδικα και παράλογα, στις πλάτες εκείνων που δεν έχουν καμία ευθύνη 
και πληρώνουν τα λάθη και τις εγκληματικές πολιτικές επιλογές της κεντρικής 
εξουσίας. 

Πάρα την ικανοποιητική τουριστική περίοδο που πέρασε, η αύξηση των τζίρων 
δεν ήταν αρκετή για να ανακάμψουν οι επιχειρήσεις. Χρειάζεται χρόνος για να 
επουλωθούν οι πληγές τους, τα λουκέτα συνεχίστηκαν, οι απολύσεις επίσης, γιατί 
τα δυσβάστακτα φορολογικά βάρη, οι διαρκείς περικοπές και τα σκληρότατα μέ-
τρα, οδηγούν την συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών και πολιτών στην 
απόγνωση και χιλιάδες οικογένειες κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία, η κοινωνική πρόνοια, αποδομούνται αδιάκο-
πα. Εμείς, οι εναπομείναντες με τις επιχειρήσεις μας σε λειτουργία επαγγελματίες, 
ακόμη και κάτω απ’ αυτές τις δεινές οικονομικές συνθήκες, επιλέξαμε ένα δρό-
μο. Το δρόμο της αντίδρασης με όλες μας τις δυνάμεις μας, δεν υποστείλαμε τη 
σημαία των αγώνων, αλλά ούτε και την σημαία της ετοιμότητας, της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και της ανταπόκρισης στα αιτήματα των μελών μας. Εμείς οι έμποροι 
ζητάμε από την νέα κυβέρνηση να στηρίξει τους μικρομεσαίους της αγοράς και να 
σεβαστούν τη νησιωτικότητα, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να δουλέψουμε, να 
αναπτυχθούμε και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας αλλά και προστιθέμε-
νη αξία στην ελληνική κοινωνία και οικονομία

Πλέον πρέπει όλοι μαζί οι φορείς του νησιού μας να επικεντρωθούμε στα έργα 
πνοής σε Πάρο και Αντίπαρο, όπως η υγεία, το αεροδρόμιο, τα λιμενικά έργα».

Δράσεις
Το διοικητικό συμβούλιο του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπά-

ρου, το έτος που μας πέρασε ασχολήθηκε και διεκπεραίωσε 314 δράσεις, ενέργειες, 
παρεμβάσεις  εκ των οποίων οι σημαντικότερες ήταν:

- Χορός αγάπης, που έγινε την ημέρα της γυναίκας και μέρος των εσόδων δόθηκε 
στο Κέντρο Υγείας για την αγορά 5 Ups.

- Διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης μέσω του ΤΟΠΣΑ Πάρου, 
με θέμα τον τουρισμό, το εμπόριο, τον αγροτικό τομέα, αλλά και τις υπηρεσίες σε 60 
άνεργους, με σκοπό την προώθηση τους στην απασχόληση.

- Η υλοποίηση του 3ου εμπορικού πολιτιστικού φεστιβάλ σε Παροικιά και Νάουσα 
(η μετατροπή της πρώην εμποροπανήγυρις του 15Αύγουστου), με πλούσια δρώμε-
να, όπως μουσικές και χορευτικές βραδιές, δημιουργικά απογεύματα για παιδιά και 
παιχνίδια.

- Δεκαήμερο «κόκκινων τιμών» που ήταν μια προωθητική καμπάνια και πραγμα-
τοποιήθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, όπου τα καταστήματα που 
συμμετείχαν πωλούσαν προϊόντα της επιλογής τους σε προσφορά, ενώ παράλληλα 

διοργανώθηκε διαγωνισμός 
φωτογραφίας για τους καταναλωτές σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα στο facebook.

- Σύναψη συνεργασίας για το 2015 με το ιδιωτικό πολυιατρείο «ΔΙΑΓΝΩΣΗ», 
μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος που ανακοινώθηκε και επιλέχθηκε για τα μέλη 
η πιο συμφέρουσα προσφορά που κατατέθηκε. Για να μπορούν να χρησιμοποιούν 
αυτές τις προνομιακές τιμές, καθώς και τον υπέρηχο μαστού για τις γυναίκες ή τον 
υπέρηχο προστάτη για τους άνδρες που δίνετε δωρεάν, τα μέλη του εμποροεπαγ-
γελματικού συλλόγου η μόνη υποχρέωση που έχουν, είναι να είναι ταμειακά εντάξει 
για το νέο έτος.

- Συμμετοχή στο 4ο φιλανθρωπικό Gala με επίδειξη μόδας από τα καταστήματα 
της Πάρου, που συνδιοργανώθηκε με το σύλλογο γυναικών «Αρηίς», για το σύλλογο 
παιδιών με σύνδρομο down. 

- Πραγματοποίηση (για άλλη μια χρονιά) της γιορτής σούμας σε Παροικιά, Νάου-
σα και Αλυκή.

- Για πρώτη χρονιά υλοποιήθηκε η εκδήλωση «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ», στον παραδοσιακό 
οικισμό Παροικιάς, όπου τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά μέχρι τις 11 το βράδυ. 
Ο σύλλογος βρισκόταν στο βόλτο του Κρίσπη, με κεράσματα, σούμα και μουσική.

- Ο σύλλογος φροντίζει να διοργανώνει αυτά που μας έχουν αφήσει ο προκάτοχοί 
του όπως η λαμπαδηφορία που γίνεται την 25η Μαρτίου ή το πανηγύρι της Αναλή-
ψεως στον Αγ. Φωκά, που συμπίπτει με την γενέθλια του συλλόγου, αλλά και να δη-
μιουργεί νέα γεγονότα για να αφήσουν με την σειρά τους μια παρακαταθήκη έργου.

Νέες δράσεις
Στο αμέσως επόμενο διάστημα το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου προετοι-

μάζει να υλοποιήσει:
- Στις 14 Φεβρουαρίου, την προωθητική ενέργεια «Ψωνίζω και Κερδίζω», την 

ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου με δώρα αγάπης. Οι καταναλωτές καλούνται να ψω-
νίσουν στα συμμετέχοντα καταστήματα και έτσι να μπουν αυτόματα σε κλήρωση 
δώρων που θα γίνεται ζωντανά, σε συνεργασία με τον «ΗΧΩ Fm», από τις 11 το 
πρωί έως τις 8 το απόγευμα.    

- Στις 21 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί ο αποκριάτικος χορός του συλλόγου 
με τον Νίκο Οικονομίδη και την συντοπίτισσα μας Κυριακή Σπανού, στο εστιατόριο 
«Ακτή» στις Κολυμπήθρες, με πλούσια λαχειοφόρο αγορά μικρών και μεγάλων δώ-
ρων.

- Ετοιμάζεται η πραγματοποίηση για το 8ο συνέδριο των εμπορικών συλλόγων 
Νομού Κυκλάδων -που θα γίνει φέτος στο νησί μας- μετά την πρώτη διοργάνωση 
του 1ου συνεδρίου που είχε πραγματοποιηθεί στην Πάρο, το 2005.

Ειδική μνεία
Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Απ. Αλιπράντης έκανε στην εκδήλωση ειδική μνεία 

σε άτομα που έχουν βοηθήσει για να υλοποιηθούν οι παραπάνω ενέργειες. Ο κ. 
Αλιπράντης είπε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ., τον αντιπρόεδρο, 
Γρ. Μαριάνο, το γεν. γραμματέα, Ηλ. Κρητικό, τον ταμία, Γ. Ντόλκα, τον αναπληρω-
ματικό ταμία, Σπ. Μπάλιο, τα μέλη, Αντ. Μπαρμπαρή και Τάσο Τριαντάφυλλο, που 
με τους οποίους αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου 
μας και όχι μόνο.

Να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του γραφείου, Αναστ. Σκαραμαγκά, Στ. Αγ-
γουριδάκη και Μάνο Καρίμαλη, γιατί παρά το γεγονός ότι οι αποδοχές τους εί-
ναι  χαμηλές μέσα από το επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, εξυπηρετούν με 
πίστη τα μέλη του συλλόγου μας καθημερινά, καθώς και τον νέο συνεργάτη του 
συλλόγου κ. Χαρ. Σαράντη που βρίσκεται κάθε Τετάρτη απόγευμα στο γραφείο 
του συλλόγου και εξυπηρετεί επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται σε θέματα Άδειων 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, μελέτες πυρασφάλειας-πυρανίχνευσης, 
τεχνικού ασφαλείας κλπ».

Εκλογές
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Απ. Αλιπράντης, είπε:
«Αγαπητοί φίλοι, σε λίγους μήνες φίλες και φίλοι, έχουμε στο σύλλογο μας εκλο-

γές. Καλούμε λοιπόν  τα μέλη μας να αγκαλιάσουν ακόμη περισσότερο το σύλλογο 
να καταθέσουν υποψηφιότητα, γιατί πρέπει να δυναμώσουμε τη φωνή μας, και 
να εμπλουτίσουμε με νέες ιδέες το σύλλογο μας, και φυσικά να διορθώσουμε τα 
όποια λάθη και παραλείψεις μας έγιναν αυτή την τριετία».
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10ο Πανκυκλαδικό 
τουρνουά ακαδημιών

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του 10ου Πανκυκλαδικού Τουρνουά Ακαδημιών Ποδο-
σφαίρου, που φέτος θα διεξαχθεί στη Σύρο από 19 έως 22 Ιουνίου 2015.

Το πρωτάθλημα των ακαδημιών Κυκλάδων, υπό τον τίτλο: «Ευ αγωνίζεσθαι 2015», 
αποτελεί εδώ και χρόνια τη μεγάλη γιορτή του μικρού ποδοσφαιριστή.

Το Πανκυκλαδικό τουρνουά ξεκίνησε ως θεσμός το 2006 από τη Σύρο, όταν ο 
κ. Κάμπαξης, επί σειρά ετών προπονητής στις μικτές ομάδες Κυκλάδων και υπεύ-
θυνος της ποδοσφαιρικής ακαδημίας «Σύρος 2002», εμπνεύστηκε και πίστεψε μια 
διοργάνωση που θα έφερνε κοντά όλα τα Κυκλαδίτικα σωματεία-ακαδημίες στις 
ευαίσθητες ηλικίες κάτω των 13 ετών. 

Έτσι, εκπόνησε και διοργάνωσε ένα τουρνουά δομημένο πάνω σε καθαρά αθλη-
τικό σχέδιο με καθορισμένους στόχους, δίνοντας έμφαση στο «Ευ αγωνίζεσθαι». 
Το καλοκαίρι του 2010 το τουρνουά διοργανώθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά 
εκτός Σύρου και συγκεκριμένα στην Πάρο, με πρωτοβουλία όλων των Παριανών 
ακαδημιών και την υποστήριξη του Δήμου Πάρου. Το 2011 το τουρνουά επέστρεψε 
στη Σύρο όπου διοργανωτής ανέλαβε το σωματείο του Νέου Α.Ο. Σύρου με την 
υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι άνθρωποι του Νέου Α.Ο.Σ. παρου-
σίασαν μια αξέχαστη διοργάνωση και εξέλιξαν το τουρνουά ανεβάζοντας τον πήχη 
(σε οργανωτικό επίπεδο) ακόμα ψηλότερα. Τον Ιούνιο του 2012 τη διοργάνωση 
ανέλαβε για πρώτη φορά ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας και όλοι οι συμμετέχοντες έζησαν ακό-
μα μία ιδιαίτερη και άρτια διοργάνωση που χαρακτηρίστηκε ως η πολυπληθέστερη 
από συμμετοχή αθλητών, ακαδημιών και νησιών. 

Τον Ιούνιο του 2013 το 8ο Πανκυκλαδικό τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου δι-
οργανώθηκε για πρώτη φορά στην Νάξο, με διοργανωτή τον Π.Α.Σ. Νάξου και συν-
διοργανωτή τον Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Πέρυσι 
το 9ο Πανκυκλαδικό τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε για πρώτη 
φορά στην Μήλο και στην μνήμη όλων αποτυπώθηκε ως η πλέον άριστη και αλη-
σμόνητη διοργάνωση που μας χάρισε ο Παμμηλιακός και όλος ο κόσμος της Μήλου. 
Το τουρνουά τελεί υπό την αιγίδα της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, που το εντάσσει πλέον 
και επίσημα στο καλεντάρι της κάθε χρόνο. Περισσότερα από 400 παιδιά-αθλητές 
συμμετέχουν κάθε χρόνο και το παρών δίνουν ακαδημίες από πολλά νησιά όπως 
η Σύρος, η Πάρος, η Σαντορίνη, η Νάξος, η Μήλος και η Σίφνος, ενώ για τη φετινή 
διοργάνωση αισιοδοξούμε να λάβουν μέρος κι άλλες ακαδημίες από τα υπόλοιπα 
νησιά μας όπως είναι αυτά της Άνδρου, της Τήνου, της Μυκόνου και των δυτικών 
Κυκλάδων. 

Στόχοι-Σκοπός
Στόχος του τουρνουά είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μικρούς αθλητές να 

διασκεδάσουν-ψυχαγωγηθούν συνυπάρχοντας φιλικά, με νικητή το ποδόσφαιρο και 
παράλληλα να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους μπροστά σε συναθλητές, προπονητές, 
γονείς και φίλους του αθλήματος. 

Οι διοργανωτές στοχεύουν στην αύξηση των αγωνιστικών εμπειριών των μικρών 
Κυκλαδιτών ποδοσφαιριστών μέσα από ένα παιδαγωγικό και αθλητικό περιβάλλον. 
Αποσκοπούν στην προαγωγή της σύσφιξης των σχέσεων συνεργασίας και φιλίας 
μεταξύ των ομάδων-ακαδημιών που συμμετέχουν και μεριμνούν για την ενίσχυση 
του αθλητικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού προφίλ του ποδοσφαίρου των Κυκλά-
δων. Σκοπός είναι η ευχαρίστηση των συμμετεχόντων (αθλητών και προπονητών), 
και των θεατών (γονέων, συνοδών και άλλων) καθώς και το να διατηρήσουν και να 
μεταλαμπαδεύσουν την αγάπη των παιδιών για το ποδόσφαιρο. 

Δικαίωμα συμμετοχής
Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλα τα σωματεία και τις ακαδημίες ποδοσφαίρου 

των Κυκλάδων. 
Οι αθλητές των ομάδων που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση πρέπει να έχουν 

δελτίο της ΕΠΟ ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ή αστυνομική ταυτότητα ή για 
τους αλλοδαπούς, διαβατήριο, προκειμένου να εγκριθεί από τη διοργανώτρια αρχή 
η συμμετοχή τους στο τουρνουά. Ο συνοδός της ομάδας θα πρέπει να φέρει ομα-
δική κατάσταση υγείας των αθλητών υπογεγραμμένη από παιδίατρο ή καρδιολόγο.

Κατηγορίες
Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε τέσσεεις ηλικιακές κατηγορίες:
under 6: Μπαμπίνι (γεν. 2008-09)
under 8: Προ-Τζούνιορ (γεν. 2006-07)
under 10: Τζούνιορ (γεν. 2004-05)
under 12: Προπαίδες (γεν. 2002-03)
Θα τηρηθούν αυστηρά οι ηλικίες σε όλες τις κατηγορίες, ενώ δεν θα επιτραπεί σε 

καμία περίπτωση η συμμετοχή παίκτη χωρίς τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Γήπεδα διαστάσεις
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Άνω Σύρου και στο γήπεδο της 

ΕΠΣ Κυκλάδων (Ερμούπολη). Η επιλογή των γηπέδων ανά κατηγορία θα γίνει από 
τη διοργανώτρια αρχή με την οριστικοποίηση των συμμετοχών.

Αναλυτικότερα οι διαστάσεις ανά κατηγορία:
Μπαμπίνι – 25Χ20
Προ-Τζούνιορ – 40Χ30
Τζούνιορ – 55Χ35
Προπαίδες  – 70Χ50

Τρόπος διεξαγωγής
Προαγωνιστική περίοδος: Οι ομάδες, αφού οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή 

τους όπως προβλέπεται παρακάτω, θα λάβουν γενικό πρόγραμμα του τουρνουά 
προκειμένου να οργανώσουν καλύτερα την αποστολή τους. 

Κάθε ακαδημία ορίζει έναν Γενικό Αρχηγό και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την οργάνωση της αποστολής, τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών απ’ 
όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και την επικοινωνία με τη διοργανώτρια αρχή.

Άφιξη ομάδας: Με την εγκατάσταση κάθε αποστολής στο ξενοδοχείο ο Γενικός 
Αρχηγός κάθε ομάδας υποχρεούται να δηλώσει την άφιξη στη Διοργανώτρια Αρχή 
του τουρνουά, να παραλάβει το αγωνιστικό πρόγραμμα καθώς και τις διαπιστεύσεις 
των αθλητών και συνοδών της ομάδας του. Επίσης, οφείλει να καταθέσει όσα δι-
καιολογητικά εκκρεμούν, καθώς και να εξοφλήσει τη δεύτερη δόση (50%) των οικο-
νομικών οφειλών. Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση (50%) πρέπει να έχει καταβληθεί 
έως τις 10 Μαΐου (με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

Τεχνική σύσκεψη: Μετά την τακτοποίηση των ομάδων θα πραγματοποιηθεί 
τεχνική σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των προπονητών, των Γενικών Αρχηγών και 
των διαιτητών για να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά όλων των 
συμμετεχόντων καθώς και να αναλυθεί το αγωνιστικό πρόγραμμα των ομάδων από 
τη διοργανώτρια αρχή με σκοπό την αρτιότερη διεξαγωγή του τουρνουά.

Φάση ομίλων: Η πρώτη φάση του τουρνουά στις κατηγορίες Τζούνιορ και Προ-
παίδων διεξάγεται σε δύο, τρεις ομίλους ή ακόμη και σε τέσσερις ομίλους (πάντα 
με βάση τις συμμετοχές) και πραγματοποιούνται μονοί αγώνες μεταξύ όλων των 
ομάδων των ομίλων. Αν υπάρξουν δύο όμιλοι οι δύο πρώτες ομάδες των ομίλων 
συνεχίζουν στη Β’ φάση. Αν υπάρξουν τρεις όμιλοι οι πρώτες ομάδες των τριών ομί-
λων συνεχίζουν στη Β’ φάση και οι τρεις δεύτερες αγωνίζονται μεταξύ τους σε τρεις 
αγώνες (διάρκειας ενός 25λέπτου έκαστος) μπαράζ για να αναδειχτεί ο καλύτερος 
δεύτερος που θα συνεχίσει στη Β’ φάση. Τέλος, στην περίπτωση των τεσσάρων 
ομίλων οι πρώτες ομάδες των ομίλων συνεχίζουν στη Β’ φάση.

Στην κατηγορία των Μπαμπίνι και Προτζούνιορ υπάρχει μόνο η Φάση ομίλων 
όπου διεξάγεται σε έναν ή δύο ομίλους με μονούς αγώνες όλων των ομάδων και 
ΔΕΝ λαμβάνεται υπ’ όψιν η τελική βαθμολογική κατάταξη. Στις δύο αυτές κατηγορί-
ες αποφασίσαμε όπως και στην περσινή διοργάνωση να διεξαχθούν απλοί αγώνες 
δίχως βαθμολογική κατάταξη και όλα τα παιδιά να παραλάβουν αναμνηστικό μετάλ-
λιο. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος, θεσπίζεται και το έπαθλο «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» το 
οποίο θα απονέμεται στο σωματείο-ακαδημία το οποίο θα έχει συλλέξει τις περισ-
σότερες μπλε κάρτες στο τουρνουά προσμετρώντας όλα τα τμήματά της.

Ημιτελικοί, τελικοί: Στη δεύτερη φάση των κατηγοριών Τζούνιορ και Προ-
παίδων διασταυρώνονται οι ομάδες των δύο ομίλων ανάλογα με τη βαθμολογική 
τους κατάταξη. Ήτοι, ο 1ος του Α’ ομίλου με τον 2ο του Β’ & ο 1ος του Β’ ομίλου 
με τον 2ο του Α. Οι νικητές των παραπάνω αναμετρήσεων συναντώνται στον τελικό 
για τη διεκδίκηση της 1ης θέσης, ενώ οι ηττημένοι αγωνίζονται στον μικρό τελικό. 
Σε όποια κατηγορία υπάρχουν τρεις όμιλοι και χρειαστούν μπαράζ ο 1ος του Α’ 
ομίλου αντιμετωπίζει τον 1ο του Β’ ομίλου, ενώ ο 1ος του Γ’ ομίλου αντιμετωπίζει 
τον καλύτερο δεύτερο. Οι νικητές παίζουν στον τελικό για τη διεκδίκηση της 1ης 
θέσης, ενώ οι ηττημένοι αγωνίζονται στον μικρό τελικό. Τέλος, αν οι συμμετοχές 
ξεπεράσουν κατά πολύ τις προσδοκίες μας και υπάρξει κατηγορία με τέσσερις ομί-
λους οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής των ομίλων αυτών και των διασταυρώσεων 
θα αποσαφηνισθούν στη συμπληρωματική προκήρυξη.

Κανονισμοί
Οι κανονισμοί που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια του τουρνουά είναι στη λογική 

που διέπουν τα πρωταθλήματα της Ε.Π.Ο. και του Κ.Α.Π. με κάποιες μικρές τροπο-
ποιήσεις όπως είναι το οφσάιντ, το πλάγιο άουτ και οι αλλαγές.

Διάρκεια παιχνιδιών ανά κατηγορία και αριθμός παικτών
Μπαμπίνι 2Χ20’ (5Χ5)
Προ-Τζούνιορ 2Χ25’ (7Χ7)
Τζούνιορ 2Χ25’ (8Χ8)
Προπαίδες  2Χ30’ (9Χ9).
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Κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας
Το προηγούμενο Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, ο πολιτιστικός σύλλογος Προ-

δρόμου, «Σκόπας ο Πάριος», έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα.
Η εκδήλωση του συλλόγου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσά του στη «Δεξα-

μενή» και το παρόν έδωσαν πολλοί συμπολίτες μας. Ο σύλλογος σε σχετική ανα-
κοίνωσή του ευχαριστεί όλους όσοι έδωσαν το παρόν.
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