
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση

67
ΧΡΟΝΙΑ

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012  •  Φύλλο 199  •  www.fonitisparou.gr  •  Έτος 67ο • Νέα Περίοδος • Έτος Ίδρυσης 1945

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
σε... εκκρεμότητα

Δεύτερο Δημοτικό  Παροικίας και Αποχετευτικό Αντιπάρου εντάχθηκαν

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
Μέσα στα 31 έργα που 

προτείνει την υλοποίησή 
τους η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε, είναι η επέκταση του 
2ου Δημοτικού σχολεί-
ου Παροικίας, όπως και 
το έργο της Αποχέτευ-
σης  - ΕΕΛ Αντιπάρου. 
Εκτός, είναι το 2ο Γυ-
μνάσιο Παροικίας. Ένα 
έργο που όπως δηλώνει 
ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Γονέων Πάρου Δ. Γεωρ-
γιάδης, θα λύσει πολλά 
προβλήματα στο νησί.  Για την υλοποίηση αυτού του έρ-
γου έγιναν πολλές προσπάθειες τόσο από το Σύλλογο Γο-
νέων του Γυμνασίου Πάρου, όσο και από το Δήμο, όμως 
δεν απέδωσαν και έτσι σε πρώτη φάση το έργο παραμένει 
στάσιμο. Και δεν είναι το μόνο έργο που μένει εκτός λί-
στας της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. Έργα που υποτίθεται πως 
θα υλοποιούνταν από την συγκεκριμένη επιχείρηση, είναι 
σε εκκρεμότητα…  

Όσον αφορά στο 2ο Γυμνάσιο Παροικίας, που για να προ-
χωρήσει η μελέτη έπρεπε να περάσει από τον ένα κωδικό 
στον άλλο, σκάλωσε στην γραφειοκρατία ή την αναλγησία 
των αρμόδιων, υπάρχουν ωστόσο ελπίδες. Όπως ανέ-
φερε στη ΦτΠ, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής 
της Περιφέρειας κ. Βουτσίνος, αν κινηθούν τα νήματα και 

μέσα στο 2012 ωριμάσει το 
έργο, τότε έχει πιθανότητες 
να ενταχθεί. Μετά θα είναι 
πάρα πολύ αργά.   

Ο Δήμαρχος Πάρου, εξέ-
δωσε μία οργισμένη ανακοί-
νωση, γονείς και εκπαιδευ-
τικοί σχεδιάζουν παράσταση 
διαμαρτυρίας για τις 14  Μαρ-
τίου, για Παιδεία και Υγεία, 
ενώ από την Περιφέρεια 
καταβάλλονται προσπάθειες 
για διεύρυνση της λίστα των 
έργων.

Σύμφωνα με την επιστολή που είχε στείλει στις 14 Φε-
βρουαρίου ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, προς τον 
Περιφερειάρχη Γ. Μαχαιρίδη ενόψει της συνάντησής του 
με εκπροσώπους της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», τα έργα που 
είχαν συμπεριληφθεί στα 77+2 έργα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
για την Πάρο είναι πέντε και μάλιστα βρίσκονται σε πολύ 
καλό σημείο για την ένταξή τους.

Τα έργα αυτά είναι: 1. Επέκταση 2ου Δημοτικού Σχο-
λείου Παροικίας Πάρου. Η μελέτη ανατέθηκε από την  
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» στην «ΑΙΓΑΙΟ Ε.Π.Ε.», προβλέπεται 
χρηματοδότηση 120.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων Σ.Α.Μ.Π. 067/3, της οποίας τη μεταφορά στη 
Σ.Α.Μ. 071/4 ζητήσατε με το με αριθμό πρωτ. 3828/9-11-
2011 έγγραφό σας.       συνέχεια σελ.8

Από Παρασκευή 24/2
καθηµερινά κοντά σας!

Σας περιµένουµε!
Λιβάδια Παροικίας, Πάρος

τηλ: 22840 22081, 6976.699950

Markakis restaurant
Λογαράς, τηλ: 22840 42346

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου ανοίγουµε
και µετά... κάθε Σαββατοκύριακο ανοιχτά!

Το Σαββατοκύριακο 25 & 26/02 ανοιχτά µεσηµέρι - βράδυ
και την Καθαρά Δευτέρα όλη µέρα!

Κοινό μέτωπο για τη μη κατάργηση
του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.

Δυναμικές
κινητοποιήσεις

Άμεση συνάντηση με Πρωθυπουργό, υπουργό Οικονο-
μικών και τους πολιτικούς αρχηγούς ζητούν οι Περιφερει-
άρχες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου για τον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 
αναλαμβάνονται για την αποτροπή της κατάργησης των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά μας 
και σε υλοποίηση της κοινής απόφασης όλων των φορέ-
ων του Αιγαίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην πρόσφατη 
(15/2) συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα 
της Γερουσίας της Βουλής, οι Περιφερειάρχες Νοτίου και 
Βορείου Αιγαίου, κ.κ. Γιάννης Μαχαιρίδης και Νάσος 
Γιακαλής, ζητούν και εγγράφως συνάντηση της αντιπρο-
σωπείας των φορέων του Αιγαίου με τον Πρωθυπουργό 
Λουκά Παπαδήμο, τον υπουργό Οικονομικών Ευάγ-
γελο Βενιζέλο και τους πολιτικούς αρχηγούς.

Στο κοινό ψήφισμα που εξέδωσαν όλοι οι φορείς, μετα-
ξύ των άλλων αναφέρεται:

«Εμείς, το σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων των 
νησιωτών του Αιγαίου, βουλευτές, περιφερειάρχες και 
δήμαρχοι, παραγωγικές τάξεις, και συνδικαλιστικοί φο-
ρείς, ομόφωνα, ενιαία και αποφασιστικά, δηλώνουμε την 
αντίθεση και αντίδρασή μας στο ενδεχόμενο κατάργησης 
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει στα νησιά 
μας. Με μία φωνή, πέρα από ιδεολογικές γραμμές και στε-
νά τοπικά συμφέροντα, χαράσσουμε και υπερασπιζόμαστε 
τη μία μοναδική «γραμμή», που δεν είναι άλλη από την 
προοπτική επιβίωσης του νησιωτικού μας χώρου. 

»Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας, όπως 
ισχύουν περισσότερο από δύο δεκαετίες, δεν μπορούν να 
αντιμετωπίζονται ως «χαριστική φορολογική ρύθμιση», 
που ανάλογα με τις συγκυρίες τίθεται προς αμφισβήτηση, 
αίρεται και καταργείται.        συνέχεια σελ.3
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ 
Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

του Χρίστου Γεωργούση

Συνεννόηση, συνεργασία
και σύνθεση

Ποιος ο ρόλος μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Είμαστε χώρα εξαγωγής ιστορίας και παλιού λα-
μπρού πολιτισμού; Χώρα-πελάτης μηχανημάτων και 
όπλων Γερμανίας και Γαλλίας; Νοιάζονται οι Ευρω-
παίοι για την καλή αυτή πελατεία και θέλουν να μας 
«σώσουν»; Πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αφού οι 
ισχυροί πουλάνε κι αυτοί προϊόντα και υπηρεσίες και 
τα συμφέροντα είναι αλληλοσυγκρουόμενα; Τα πολλά 
δανεικά που μας χορήγησαν (με το αζημίωτο) και ζή-
σαμε έτσι σε βάρος ερχόμενων γενεών, έριξαν στάχτη 
στα μάτια μας και πολλά δεν τα ξεκαθαρίσαμε ακόμα.

Ο Καραμανλής (ο πρώτος) είχε πει ότι η Ελλάδα 
είναι αγροτική χώρα. Εντούτοις αγοράζουμε λεμόνια 
και σκόρδα από την Αργεντινή και τυριά από τους Ευ-
ρωπαίους της βιομηχανίας. Κάποια ώρα παρατήσαμε 
τις καλλιέργειες και γίναμε όλοι έμποροι. Μας συμφέ-
ρει να φέρνουμε απ’ την άκρη του κόσμου προϊόντα, 
αντί να τα παράγουμε εδώ, στα χώματά μας. Και τώρα 
στη μεγάλη κρίση, πολλά λέγονται και λίγα γίνονται για 
να ξαναδούμε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την 
αλιεία με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε τα χω-
ράφια ως οικόπεδα και καταστρέφουμε με δυναμίτες 
τη ζωή στη θάλασσα. Εκείνοι που τους φορτώσαμε τη 
φροντίδα για το μέλλον της χώρας αεροβατούν, περί 
άλλων τυρβάζουν, διαμόρφωσαν εργολάβους και 
κερδοσκόπους και υποτάχθηκαν σ’ αυτούς κι όσοι 
έβαλαν φωτιές προσποιούνται τώρα τον πυροσβέστη. 

Η δήλωση του προέδρου της δημοκρατίας για το 
Γερμανό υπουργό Οικονομικών κρίνεται ήδη και θα 
κριθεί από την ιστορία. Γεμίζουμε εθνική υπερηφά-
νεια με τις νίκες στο ποδόσφαιρο και νομίζουμε ότι 
με τις πέτρες θα πάρουμε το Βερολίνο. Δεν βλέπου-
με τις ατέλειές μας για να γίνουμε καλύτεροι. Οι ξένοι 
θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και μ’ αυτούς τους 
όρους πρέπει να πολιτευόμαστε. Έδειξαν αλληλεγγύη, 
όσοι έδειξαν, γιατί φοβήθηκαν συνέπειες που θα πλή-
ρωναν οι ίδιοι. Αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και καθαρό-
τητα έπρεπε πρώτα να δείξουμε εμείς ανάμεσά μας. 

Το δημοκρατικό κίνημα πρέπει να παραδεχθεί την 
ήττα του, όποιοι και να είναι οι λόγοι που οδήγησαν 
μέχρι εδώ και να αναζητηθεί μια νέα πολιτική με 
ρεαλισμό και ορθολογισμό. Ούτε δηλώσεις σαν του 
προέδρου, ούτε επαιτείες, ούτε άλλα δανεικά που 
γονατίζουν. Ούτε διλήμματα διαρκώς που πληγώ-
νουν. Υπάρχει ακόμα καιρός, με τον όρο ότι θα γίνει 
σε βάθος και πλάτος κριτική και αυτοκριτική, γιατί δι-
δαχτήκαμε να ρίχνουμε στους άλλους πάντα το φταί-
ξιμο. Το δημοκρατικό κίνημα ηττήθηκε κατά κράτος, 
επομένως οι αντίπαλοι υπήρξαν ικανότεροι απ’ όλους 
εμάς. Η καλύτερη πολιτική δεν θα προέλθει από την 
σημερινή ασυνεννοησία και την λογική «ή όλα ή τίπο-
τα», αλλά από κατανόηση, συνεργασία και σύνθεση. 
Και ίσως έχει έρθει ώρα να παίξει σημαντικό ρόλο στα 
επόμενα χρόνια η αριστερά, αν τα καταφέρει να βγει 
από την λογική της απομόνωσης και επινοήσει τρό-
πους συνεργασίας για να διανοιχτούν δρόμοι άλλων 
κατευθύνσεων. Αν θέλει να προσφέρει υπηρεσία στις 
νέες γενιές που έρχονται και όχι απλά αύξηση των 
ποσοστών της.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Πένθη

Οι πίκρες και τα βάσανα πολλά 
σαν την αρρώστια σου βαριά.
Και έφυγες Ταρούλα μας τόσο ξαφνικά. 
Από τον Στέλλα μακριά δεν άντεχες, 
κι έτρεξες να πας κοντά του. 
Για τις Γλυφάδες θα είσαι ήρωας, 
θα στέκεσαι σαν κυπαρίσσι που 
άπλωνες το χέρι σου να βοηθάς 
μέσα απ’ την ψυχή σου! 
Δούλεψες πάρα πολύ κι ας ήταν 
λίγη η ζωή σου. Ήσουν άξια πολύ 
γι’ αυτό σε ζήλευαν πολύ.
Θα γαληνεύει η θάλασσα
θα φουρτουνιάζει πάλι 
και θα περνούν οι φίλοι σου 
και θα ρωτούν για σένα πάλι. 
Θα ερημώσει η κατοικιά από τη 
φωνή σου, αλλά δεν θα ξεχάσουνε 
ποτέ την καλή ψυχή σου! 
Τα παιδιά σου άφησες, δεν πάντρεψες 
εγγόνια, με το παράπονο έμειναν 
και αναρωτιούνται ακόμα. 
Μα τον δικό σου, άδικο χαμό θα τον 
θυμούνται χρόνια. 

Η νύφη σου, Τασία.        

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, θα τελεστεί το 40ήμερο 
μνημόσυνο της Ταρούλας Λαουράκη, στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου στα Μάρμαρα.

Συναντήσεις Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
για το Μεταφορικό Ισοδύναμο  

Πάγιο αίτημα
σε συνεχή εκκρεμότητα...

Τις προτάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφορικά 
με το Μεταφορικό Ισοδύναμο, κατέθεσε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Πουσσαίος, σε σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο κ. Πουσσαίος συναντήθηκε με εκπροσώπους του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 
της εταιρείας KANTOR και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετα-
φορών, φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει τη σύνταξη μελέτης 
για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στην ελληνι-
κή ακτοπλοΐα, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμά-
των του ΕΣΠΑ.

Στη σύσκεψη αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί στην 
Σύρο ημερίδα επικεντρωμένη στο σημαντικό αυτό θέμα.

Το μεταφορικό ισοδύναμο συνίσταται στην εναρμόνιση των 
τιμών των εισιτηρίων των θαλάσσιων μεταφορών με αυτές 
των χερσαίων με κριτήριο τη χιλιομετρική απόσταση, με πα-
ράλληλη παροχή ανάλογου επιπέδου υπηρεσιών.

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών 
Εβδομαδιαίου
Περιφερειακού Τύπου 
(ΣΙΕΠΤ)

Νέο Δ.Σ.
Διαμορφώθηκε το νέο 

Δ.Σ. του ΣΙΕΠΤ, μετά τη δι-
εξαγωγή εκλογών που έγι-
ναν στις 14 ΚΑΙ 15 Ιανουα-
ρίου, το οποίο έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Λάζαρος 
Μελετιάδης, Α΄ Αντιπρό-
εδρος: Μανώλης Καβλε-
ντάκης, Β΄ Αντιπρόεδρος: 
Νικόλαος Μπακόλας, Γε-
νικός Γραμματέας: Ηλίας 
Τσώνης, Ειδικός Γραμμα-
τέας: Νικόλαος Ραγκού-
σης (Λαουτάρης), Ταμίας: 
Αβραάμ Πανίδης, Μέλος: 
Ευάγγελος Κωνσταντάκος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ν.Ο.Π με την  471/19-
01-2012 απόφαση του, 
συγκαλεί Γενική Συνέλευ-
ση  των μελών του, που 
θα γίνει την  Κυριακή 
26/02/12 ώρα 11:00 στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου 
περιοχή Λιβάδια. 

Τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης είναι τα ακόλουθα: 
Διοικητικός και Οικονομι-
κός Απολογισμός 2011, 
Διάφορα.

Τακτική Γενική
Συνέλευση

Εκλογές
στο Σύλλογο 
Τριτέκνων

Ο Σύλλογος Γονέων Τρι-
τέκνων Πάρου-Αντιπάρου 
ενημερώνει ότι πρόκειται 
να προβεί σε αρχαιρεσίες 
για την εκλογή Διοικητικού 
Συμβουλίου και Ελεγκτι-
κής Επιτροπής την Κυρια-
κή 4 Μαρτίου από τις 5 
έως 7μ.μ στο γραφείο του 
Συλλόγου στον 1ο όροφο 
του φροντιστηρίου ξένων 
γλωσσών «ΜΥΡΣΙΝΗ» στον 
παραλιακό δρόμο Παροικί-
ας δίπλα στο ταχυδρομείο.

Παρακαλούνται όσοι θέ-
λουν να δηλώσουν υπο-
ψηφιότητα μπορούν να το 
πράξουν έως και την Παρα-
σκευή 2 Μαρτίου στο τηλέ-
φωνο  6972609728 Αρμά-
ου Μάγκυ και στο γραφείο 
του Συλλόγου την Τρίτη το 
πρωί 10 – 12 και  την Πέ-
μπτη το απόγευμα 6 με 8.                                                       
Όσοι προσέλθουν καλού-
νται να έχουν μαζί την αστυ-
νομική τους ταυτότητα.

Παράνομη 
διαμονή

Την 16 Φεβρουαρίου, 
νωρίς το απόγευμα συνε-
λήφθησαν στην Μάρπησα 
Πάρου δυο αλλοδαποί υπή-
κοοι Αλβανίας ηλικίας 22 
και 26 ετών, γιατί διέμεναν 
παράνομα στη Χώρα. Σε 
βάρος τους θα εφαρμοστεί 
το μέτρο της Διοικητικής 
απέλασης.

Αλλαγή στο Δ.Σ. Αντιπάρου 

Βασιλόπουλος - 
Σκούρτης
τα νέα πρόσωπα

Ο Γ. Βασιλόπουλος, είναι πλέον ο επι-
κεφαλής της παράταξης «Ενωτική Κίνηση 
Προόδου», μετά την παραίτηση του Ν. 
Μαριάνου. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Μαριάνος 
διάβασε την επιστολή παραίτησής του, (δη-
μοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο της 
ΦτΠ), στην οποία εξηγούσε τους λόγους 
που οδηγήθηκε σ’ αυτή την κίνηση. Με-
ταξύ των άλλων τόνισε ότι αμφισβητείται 
από τους συμβούλους της παράταξής του. 
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Συμφώνα με τις 
συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί, αμ-
φισβητείται  ο τρόπος με τον όποιο εκτελώ 
τα καθήκοντα μου, αλλά και η ίδια η ακε-
ραιότητα μου. Για αυτούς τους λόγους, ως 
αρχηγός, είμαι υποχρεωμένος να αναλά-
βω τις ευθύνες μου πλήρως ,ανοίγοντας 
το δρόμο για την δημιουργία καινούργιων 
πρωτοβουλιών και κινήσεων, που ενδεχο-
μένως θα πετύχουν  καλύτερα αποτελέ-
σματα, πράγμα που εύχομαι ολόψυχα».

Ο κ. Βασιλόπουλος, στη θέση του επι-
κεφαλής πλέον της μείζονος μειοψηφίας, 
διάβασε επίσης επιστολή, που όπως είπε 
συντάχθηκε από όλους τους δημοτικούς 
Συμβούλους της παράταξης και τους υπο-
ψήφιους. 

Στην επιστολή αναφέρεται πως στηρί-
χθηκε ο κ. Μαριάνος συνειδητά, γιατί είχαν 
εκτιμηθεί οι ικανότητές του, το να παραι-
τηθεί όμως είναι προσωπική του επιλογή 
και γίνεται σεβαστή από όλους. Αναφέρε-

ται επίσης, πως η κίνηση παραίτησής του 
δεν γνωστοποιήθηκε στην παράταξη, αλλά 
ούτε ποτέ ο κ. Μαριάνος εξέφρασε τα πα-
ράπονά του. Και η επιστολή καταλήγει: «Η 
παράταξή μας θα συνεχίσει ν’ αγωνίζεται 
για το καλό του τόπου. Συνεχίζουμε ενω-
μένοι και συσπειρωμένοι». 

Οι σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευ-
σης φαίνεται πως πήραν προσωπικά την 
ευχή - προτροπή Μαριάνου: «Εύχομαι 
ολόψυχα σε όλους τους Δημοτικούς συμ-
βούλους και φυσικά στο κ. Δήμαρχο καλή 
επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Η σύνε-
ση η ομοψυχία και η διαφάνεια, να αντιτα-
χτούν στο φανατισμό την ιδιοτέλεια και τη 
διαπλοκή». 

Η απάντησή τους είναι: «Σε κάθε πε-
ρίπτωση, στην παράταξή μας ουδέποτε 
υπήρξαν φαινόμενα πιέσεων, ηγεμονι-
σμού, αδιαφάνειας ή διαπλοκής εκ μέρους 
όλων μας, ιδιαίτερα για τους δύο τελευταί-
ους χαρακτηρισμούς, της αδιαφάνειας και 
διαπλοκής, δεν θα μπορούσε να υπάρξει 
τέτοια εκδοχή αφού ο συνδυασμός μας δεν 
έχει την διαχείριση των κοινών». 

Να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν, 
αλλαγή προσώπου έγινε στην παράταξη 
«Μένουμε Αντίπαρο». Ο κ. Π. Σφαλαγκά-
κος παραχώρησε τη θέση του στον κ. Σ. 
Σκούρτη.

Ομιλίες για τις αρχαιότητες 
Πάρου και Αντιπάρου
Για τις αρχαιότητες της Πάρου και της 

Αντιπάρου, θα μιλήσει στις 5 Μαρτίου 
στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια, ο 
υπεύθυνος αρχαιολόγος για την Πάρο 
Γιάννος Κουράγιος. 

Η επόμενη ομιλία του θα γίνει στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στις 19 
Μαρτίου στις 7 μ.μ. με θέμα: «Η αρχαία 
πόλη της Πάρου και το αρχαϊκό ιερό 
της στο Δεσποτικό».

Η ομιλία θα γίνει στον 5ο όροφο του 
Μουσείου (Νεοφύτου Δούκα 4). Η εί-
σοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Κοινό μέτωπο για τη μη κατάργηση
του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.

Δυναμικές
κινητοποιήσεις
συνέχεια από σελ.1
Και φυσικά δεν αποτελούν, μια «τεχνική λεπτομέρεια», ούτε “προνό-
μιο” (preferential regime, όπως  αναφέρεται ή υπονοείται στο κείμενο 
του μνημονίου 2), αν κάποιοι έτσι μπορούν να το ερμηνεύουν, ούτε 
είναι «στρέβλωση» που πρέπει να διορθωθεί με τη νέα φορολογική 
μεταρρύθμιση. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στο Αιγαίο είναι το 
ελάχιστο αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στα μειονεκτήματα που έχει 
ο νησιωτικός χώρος. Για εμάς, το αντιστάθμισμα των μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ, όπως και τα ειδικά φορολογικά μέτρα που ισχύουν 
στα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων,  αποτελούν μέρος μιας συνολικό-
τερης πολιτικής για τη νησιωτικότητα, έννοια που συνιστά κεκτημένο.
Τόσο για τον επιχειρηματία και επαγγελματία, όσο και για τον απλό πο-
λίτη, η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών, πολύ απλά σημαίνει:

α) αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. β) περαιτέ-
ρω αύξηση του ήδη υψηλού κόστους διαβίωσης στα νησιά για τους 
νησιώτες κατοίκους, διότι η αύξηση του ΦΠΑ θα μετακυλήσει από τις 
επιχειρήσεις στις τελικές τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών.Ειδικά 
σε αυτήν τη χρονική συγκυρία, όπου οι μισθοί μειώνονται, μεσοσταθ-
μικά, κατά 20%, επιχειρείται να προστεθεί στους νησιώτες ένα επιπλέ-
ον κόστος ζωής της τάξης του 7%. 

»Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, επιδιώκουμε, η «νησιωτικότη-
τα» να ενταχθεί, με συγκεκριμένες περαιτέρω πολιτικές και μέτρα, στη 
νέα προγραμματική περίοδο 2013 – 2020. Ζητάμε να αποσυρθεί από 
το τραπέζι των διαβουλεύσεων και των  ψυχρών αριθμητικών υπολο-
γισμών κάθε σκέψη ή πρόταση για κατάργηση των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ στα νησιά μας. 

Σε αντίθετη περίπτωση, οι Αιγαιοπελαγίτες θα αντιδράσουμε δυναμι-
κά απέναντι σε αυτό που θεωρούμε - και είναι - εχθρική πράξη. Μέχρι 
και την τελευταία στιγμή, θα ελπίζουμε να επικρατήσει η δικαιοσύνη 
και η λογική, με την προσδοκία ότι κάτι επιτέλους θα μείνει όρθιο για 
να στηριχθούμε σήμερα, αλλά την «επόμενη μέρα». 

Σαφείς οι θέσεις μας
Για το συγκεκριμένο, επίμαχο θέμα ο αντιπεριφερειάρχης Γ. Πουσ-

σαίος δήλωσε στη ΦτΠ: «Οι θέσεις οι δικές μας είναι σαφείς. Δεν θα 
πρέπει να καταργηθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.  Αντίθετα, θα 
πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα που θα ενισχύουν την ανταγωνι-
στικότητα και την οικονομία των νησιών. Αυτό βέβαια, δεν ξέρω κατά 
πόσο υιοθετείται εξ αιτίας των δεσμεύσεων που έχουμε με την τρόικα. 
Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε την προσπάθεια… 

Δεν θα ψηφίσουμε
Διάταξη που θα καταργεί το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δεν θα 

την ψηφίσει, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Κυκλάδων Π. 
Ρήγας, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση των εκπροσώπων του 
συνόλου των συλλογικών θεσμικών εκφράσεων των Νησιών του Αι-
γαίου. 

Στην τοποθέτηση του κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μεταξύ άλ-
λων ανέφερε: «Το θέμα της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ για τα νησιά δεν ρυθμίζεται ούτε θίγεται στην ψηφισθείσα δανει-
ακή σύμβαση. Είναι όμως ενδεχόμενο να έρθει προς συζήτηση στο 
πλαίσιο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα ψηφιστεί 
από την Βουλή μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Έχω δηλώσει έγκαιρα ότι 
μια τέτοια διάταξη δεν πρόκειται να την ψηφίσω».

Τη συγκεκριμένη διάταξη δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει και ο 
βουλευτής Κυκλάδων Γ. Παπαμανώλης, ο οποίος δεν ψήφισε έτσι κι 
αλλιώς υπέρ του νέου μνημονίου, αλλά δήλωσε παρών, ενώ καταψή-
φισε το άρθρο 1 παρ. 2 του νομοσχεδίου, στις  οικονομικές ρυθμίσεις 
του οποίου γίνεται αναφορά για κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα 
νησιά με βάση την εισηγητική έκθεση της τρόικα.

Για το ίδιο θέμα, ο βουλευτής Κυκλάδων Γ. Βρούτσης δηλώνει στη 
ΦτΠ: «Το τελευταίο διάστημα δύο πράγματα έγιναν ευρέως γνωστά: 
Πρώτον, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ζήτησε την ισχύ του Ειδικού 
Καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο Αιγαίο και το πέ-
τυχε, για λόγους εθνικούς, κοινωνικής δικαιοσύνης, ανταγωνιστικό-
τητας και ενίσχυσης των μικρών και ευαίσθητων τοπικών οικονομιών 
των νησιών.

Δεύτερον, το θετικό αυτό ευεργέτημα για τα νησιά του Αιγαίου πα-
ραδόθηκε, όπως φαίνεται,  αμαχητί ως ενδεχόμενη παραχώρηση από 
την Κυβέρνηση Παπανδρέου ήδη από το Μνημόνιο 1. Επιπλέον, πρέ-
πει να διευκρινιστεί ότι, με την ψήφιση του νέου Οικονομικού Προ-
γράμματος δεν καταργήθηκε το Ειδικό Καθεστώς στο Αιγαίο, αλλά 
παραμένει ανοιχτό ζήτημα, που η παρουσίασή του πιθανόν να γίνει( 
εάν  γίνει τελικά) τον Ιούνιο του 2012.

Σε κάθε περίπτωση η απόφασή μου είναι να δώσω με κάθε τρόπο 
και κάθε μέσο τη μάχη διατήρησης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στο 
Αιγαίο που δικαιούνται τα νησιά μας. Είναι ζήτημα Εθνικής και ζωτι-
κής σημασίας!

Επί ποδός και η Αντίπαρος
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου ψήφισε υπέρ του να 
σταλεί επιστολή – διαμαρτυρία προς τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, 
για το ενδεχόμενο κατάργησης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα 
νησιά. 
Στη συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, συμπο-
λίτευση και αντιπολίτευση τόνισαν ότι θα προκύψει μεγάλο πρόβλημα 
εάν χαθεί αυτό το πλεονέκτημα των νησιών, γιατί θα πληγεί η οικονο-
μία τους.

Φρένο
στη διακοπή
ρεύματος

Συνεχίζεται η έκδοση δικαστικών 
αποφάσεων που δεν επιτρέπουν στη 
ΔΕΗ να «κόψει» το ρεύμα πολιτών γιατί 
δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι μέσω 
των λογαριασμών της επιχείρησης. 

Πρόσφατα εκδόθηκε Δικαστική 
απόφαση που «παγώνει» τη διακοπή 
ρεύματος σε 1.165 δημότες του Κο-
ρυδαλλού. Το Μονομελές Πρωτοδι-
κείο Πειραιά έκρινε συγκεκριμένα ότι 
δεν μπορούν να μείνουν χωρίς ρεύμα 
οι πολίτες, που είναι είτε άποροι είτε 
άνεργοι ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα υγείας. Το Πρωτοδικείο με την 
απόφασή του ζητεί από τη ΔΕΗ να μην 
προχωρήσει σε καμία διακοπή ρεύμα-
τος έως την οριστική εκδίκαση ασφαλι-
στικών μέτρων στις 16 Μαΐου.

Η ΔΕΗ ωστόσο, φαίνεται ν’ αγνοεί 
τις δικαστικές αποφάσεις. Τουλάχιστον 
στην Σύρο, σύμφωνα με δημοσίευμα 
της δημοσιογράφου Δέσποινας Συ-
λιβάνη στην εφημερίδα «Κοινή 
Γνώμη», έδωσε εντολή διακοπής του 
ρεύματος σε Συριανούς επιχειρημα-
τίες.  Στο δημοσίευμα αναφέρεται: «Οι 
πρώτες εντολές για τη διακοπή της πα-
ροχής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 
γεγονός, αφού η ΔΕΗ Σύρου έχει ήδη 
βγάλει τον κατάλογο όλων εκείνων, 
που δεν «συμμορφώθηκαν» και δεν 
κατέβαλλαν το ειδικό τέλος που θέσπι-
σε η κυβέρνηση, ως φοροεισπρακτικό 
μέσο. Ήδη οι Τεχνικοί της ΔΕΗ, που 
αναλαμβάνουν αυτόν τον άχαρο ρόλο, 
έχουν πάρει στα χέρια τους τα ονόματα 
όσων δεν κατέβαλαν το ποσό που αντι-
στοιχεί στο πρώτο χαράτσι και από ώρα 
σε ώρα, αναμένεται να κάνουν τις πρώ-
τες διακοπές, αρχής γενομένης από τον 
επιχειρηματικό κλάδο του νησιού». 



ΑθλητισμόςΠαρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012 www.fonitisparou.gr4

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10η αγωνιστική)

ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ -
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Δ.Σ. ΜΗΛΟΥ 24/02/12 18:00

ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 25/02/12 16:30

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική)

Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ 24/02/12 17:15

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)

Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 25/02/12 15:00

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 26/02/12 11:00

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 26/02/12 16:45

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ -
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 26/02/12 18:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓΩΝ. ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ. ΗΤΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 22 9 7 1 1 16 8
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 18 9 6 0 3 13 8
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 15 9 5 2 2 18 9
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 13 9 4 1 4 15 13
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 13 9 4 1 4 17 13
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 10 9 3 1 5 14 17
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 10 10 2 4 4 14 18
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 8 8 2 2 4 9 12
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 3 10 1 2 7 6 24

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓΩΝ. ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ. ΗΤΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 21 9 7 0 2 27 12
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΤΡΑΓΑΙΑΣ 19 8 6 1 1 26 9

Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 17 9 5 2 2 24 8
ΑΣ ΙΟΥ 17 9 5 2 2 20 17
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 5 8 2 1 5 8 24
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 1 8 0 1 7 5 25
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΝΑΞΟΥ 0 9 1 1 7 18 33

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΟΜΑΔΑ

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 3-2
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 1-0
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 3-1
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 2-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)
ΟΜΑΔΑ

ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 0-6
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 1-1
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική)
ΟΜΑΔΑ

Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 3-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
ΟΜΑΔΑ

Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ 0-7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΕΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
ΟΜΑΔΑ

Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 8-0

Γιορτή της Π.Ε.Φ.Ο.
Η Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου προσκαλεί την 

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στη 1.00 
μετά το μεσημέρι σε εκδήλωση στην 
καφετέρια «Πωλείται» στα Λιβάδια. Η 
εκδήλωση περιλαμβάνει μεγάλες ερυ-
θρόλευκες εκπλήξεις, BBQ κατάσταση, 
πρωτοχρονιάτικη πίτα και πολύ κέφι. 

Η είσοδος είναι 10 ευρώ με φαγητό.
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο 

πρόγραμμα «Ψωνίζω και στηρίζω», του συλλόγου Γυναι-
κών Πάρου «Αρηίς».

Παιδικό μπάσκετ
Άτλαντας - ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός 54-31

Δυο αγώνες έδωσε το παιδικό του Μαρπησσαικού το 
Σαββατοκύριακο στη Σαντορίνη .

Το Σάββατο αντιμετώπισε τον πρώτο του ομίλου Άτλα-
ντα και μετά από ένα δυνατό παιχνίδι νικήτρια αναδείχτηκε 
η ομάδα του Άτλαντα με σκορ 54-31.

ΑΜέΣ Μαρπησσαικός: (Καζακίδης) Ταβανίδης 3, Βερνί-
κος, Σκιαδάς 1, Κορτιάνος, Παπαχατζής Δ. 16(2), Λουκής, 
Σιφναίος 11, Δούζας, Δαμουλάκης.

Δεκάλεπτα : 11-11/16-07/19-09/08-04. 

Πανιώνιος - ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός 27-51
Την Κυριακή το πρωί ο Μαρπησσαικός με αντίπαλο τον 

Πανιώνιο Σαντορίνης τον ουραγό του ομίλου πήρε τη νίκη 
με σκορ 27-51.

ΑΜέΣ Μαρπησσαικός: (Καζακίδης) Ταβανίδης 10, Βερ-
νίκος, Σκιαδάς 5, Κορτιάνος, Παπαχατζής Δ. 11, Λουκής 9, 
Σιφναίος 15, Δούζας, Δαμουλάκης.

Δεκάλεπτα : 06-13/06-17/08-13/07-08.

Άνω Μερά Μυκόνου - Α.Ο. Πάρου 3-1

Λύγισε στο δεύτερο
Την ήττα με 3-1 γνώρισε ο Α.Ο. Πάρου στο γήπεδο της 

Άνω Μεράς από την ομώνυμη ομάδα που προηγείται και 
στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο ΑΟΠ προηγήθηκε 1-0 με γκολ του Τσόκα στο 5’. Η Άνω 
Μερά ισοφάρισε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μαρτί-
νου στο 42’. Η ομάδα της Μυκόνου προηγήθηκε 2-1 στο 
65’ με γκολ του Αμπντούλ. Το τελικό 3-1 για τους γηπε-
δούχους σημειώθηκε στο 85’ με σκόρερ τον Κούκα Ζ.. Στο 
28’ ο Χαριστός απέκρουσε πέναλτι του Μαρτίνου.

Επόμενη αναμέτρηση για τον Α.Ο. Πάρου με την Άνω 
Σύρο στο δημοτικό στάδιο της Παροικιάς.

ΑΣ Άνω Μερά (Τζιόβας): Αγγελίδης, Τόσκα, Ονουφέρ-
κο, Κατρατζόπουλος, Κεραμιδάς, Γατσός, Μαρτίνος (80’ 
Μπούρμπουλας), Ψυχράμης (46’ Ασημομύτης Μ.), Ασημο-
μύτης Α., Θεοχάρης (70’ Κουκάς Ζ.), Αμπντούλ

Α.Ο. Πάρου (Ερρίκος Α.): Χαριστός, Αρκουλής, Μπάλιος, 
Καραγκούνης, Μουράϊ, Μουλάς, Άσκο, Κρώνης, Τσόκα, 
Πετρόπουλος, Μπιρμπίλης. (Αναπλ. Ξένος, Νλίκας Ι., Νί-
κας Δ., Ψαρράς).

Ήττα 2-0
για τον Νηρέα

Την ήττα με 2-0 γνώρισε ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας στη Μήλο 
από τον Παμμηλιακό. Τα γκολ για τους γηπεδούχους ση-
μείωσαν: Στο 3’ ο Καμακάρης με σουτ (1-0) και στο 77’ με 
κεφαλιά ο Ατανάσοφ (2-0).

Παμμηλιακός (Γκούτζας): Μήτση, Καμακάρης Μ., Που-
λάκης (82’ Σίδερης Σ.), Ατανάσοφ, Σίδερης Α., Μπαργιάμι, 
Κυρίτσης, Τσιριγωτάκης, Καμακάρης Β. (56’ Παπαχριστο-
δούλου), Παπαδημητρίου Σ. (80’ Καμπανάρος, Ψαθάς Α.

Α.Μ.έ.Σ. νηρέας (Σπυρόπουλος): Βεντούρης, Haxhila, 
Tetla, Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπαρήγος, Μπίμπα (75’ 
Βλάχος), Τόδρη, Κορτιάνος (62’ Πραμάτιας), Αριανούτσος, 
Γκέμπορις (73’ Ρούσσος), Μοστράτος.

Ίος - Αστέρας μαρμάρων 1-3

Τρένο για την άνοδο
Παραμένει σταθερά 

στην κορυφή της βαθ-
μολογίας ο Αστέρας 
Μαρμάρων μετά την 
νέα εκτός έδρας νίκη 
του, αυτή την φορά 
επί της Ίου. Παρότι 
στο ημίχρονο έχανε 
με 1-0 κατάφερε στο 
δεύτερο ημίχρονο να 
κάνει ολική ανατροπή 
και να πάρει την νίκη 
1-3 με πανηγυρικό 
τρόπο.

Στο 5’ ο Κληρονό-
μος εκτελεί το πέναλτι που κέρδισε αλλά πετά την μπάλα δε-
ξιά από την εστία του Βολικάκη. Στο 24’ ο Βαλμάς εκτελεί το 
κόρνερ η μπάλα διεκδικείται από πολλούς για να καταλήξει 
στον Χάρο που με σουτ μέσα από την μικρή περιοχή κάνει 
το 1-0.

Στο 59’ ο Αστέρας ισοφαρίζει. Ο Κληρονόμος μπαίνει από 
δεξιά περνάει πρώτα τον Okechokwu και μετά τον Δαμβακά-
ρη μπαίνει στην περιοχή και πασάρει στον Ρούπα που κάνει 
το 1-1. Στο 69’ ο Ρούπας τροφοδοτεί τον Χριστόφορο ο οποίος 
αποφεύγει τον Καρρά μπαίνει στην περιοχή και πλασάρει τον 
Βολικάκη για να κάνει το 1-2. Στο 87’ ο Κληρονόμος παίρνει 
την μπάλα μόνος του στην σέντρα για να ξεκινήσει μια κούρ-
σα και από το ύψος της περιοχής σουτάρει στέλνοντας την 
μπάλα στην αριστερή γωνία του Βολικάκη κάνοντας το 1-3.

ΑΣ Ίου: (Καραβάς Θ.), Βολικάκης Κ., Ξένιος Ι., Βαλμάς Ν., 
Καρράς Κ., Κωστόπουλος Ν., Καλαθάς Κ., Καλογήρου Ε., 
Κώνστας Χ. (67’ Αυγουστάκος Η.), Χάρος Π. (87’ Μονογιός 
Μ.), Δαμβακάρης Ν., Okechokwu C.

Αστέρας Μαρμάρων: (Κένερ Π.), Σερέπας A., Σάμιος Ν., 
Σάμιος Κ. (46’ Χριστόφορος Χ.) (90’ Ρούσσος Π.), Αλιπράντης 
Φ., Ρούπας Δ., Καρανίκης Π., Λουκής Γ., Κρητικός Ν., Panaitiu 
C., Χριστόφορος Χ. (50’ Βιτζηλαίος Π.), Κληρονόμος Σ.

«Ελεύθερο Βήμα»
Την Τετάρτη στις 29 Φεβρουαρίου, στις 6 το 

απόγευμα, θα γίνει η πρώτη συνάντηση του Ελεύ-
θερου Βήματος στον «Αρχίλοχο» με τους Συλλό-
γους Γυναικών του νησιού. Θέμα της συνάντησης 
η Γυναίκα. Η προσφορά της στην οικογένεια, στο 
σπίτι, στην εργασία, στην κοινωνία…

Χοροεσπερίδα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Ατλαντίς» του Άσπρου 

Χωριού, προσκαλεί στην Αποκριάτικη χοροεσπε-
ρίδα με ζωντανή μουσική, που θα γίνει την Κυρια-
κή 26 Φεβρουαρίου στο κέντρο «ΑΛΥΚΗ» στις 
9μμ, στο λιμάνι της Αλυκής.

Η τιμή εισόδου είναι 7 ευρώ. Δεν θα πληρώσουν 
τα παιδιά έως 15 ετών. 

Καρναβάλι Μάρπησσας
Ξεφάντωμα όπως κάθε χρόνο στην Μάρπησσα, 
με τις εκδηλώσεις για το αποκριάτικο καρναβάλι 
που θα γίνει την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου. 
Όλοι όσοι βρεθούν στην Μάρπησσα θα ξεκι-
νήσουν από την Αγροτολέσχη στις 2μ.μ. και θα 
καταλήξουν στην πλατεία του Χριστού. Η διορ-
γάνωση γίνεται από την Τοπική Κοινότητα και το 
Σύλλογο Γυναικών Μάρπησσας.

Ο Αστέρας Μαρμάρων όπως 
παρατάχθηκε στην αναμέτρηση 
με την Ίο (ΠηΓη: http://www.
asteras-marmaron.gr/)

Γλέντι για μικρούς
και μεγάλους

Με ζωντανή μουσική, κρασί, σούμα και πολλούς 
μεζέδες, γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη στη Δεξαμενή 
στον Πρόδρομο, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Σκόπας ο Πάριος».   

Συντροφιά της βραδιάς ήταν το μουσικό σχήμα 
του Κώστα Σομπό-
νη, Γιώργου Ταλά-
ρου, Κυριάκου Μο-
στράτου και Μιχάλη 
Τσουνάκη.

Με επιτυχία έγινε 
τις επόμενες ημέ-
ρες Παρασκευή και 
Σάββατο και το παι-
δικό πάρτι μασκέ 
επίσης στη Δεξαμε-
νή, που διοργάνω-
σε ο «Σκόπας», με 
κλόουν και… μαγικά 
μπαλόνια, με απο-
κριάτικους χορούς, 
παραδοσιακά έθιμα 
και πολλά παιχνίδια.   

Ενημέρωση Εμπ/κου Συλλόγου
για την Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτι-
κές αργίες), ως εκ τούτου η λειτουργία των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή 
είναι ελεύθερη, εάν και εφόσον το επιθυμεί ο κάθε έμπορος – επιχειρηματίας. 
Συνακόλουθα, η Καθαρή Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα και για τους μισθω-
τούς του ιδιωτικού τομέα.  Είναι όμως δυνατόν η ανωτέρω εορτή να οριστεί 
ως ημέρα αργίας με άλλες ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. με συλλογική σύμβαση, 
υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα (τοπική εορτή), επιχειρησιακή πρω-
τοβουλία κ.λπ..

Δεδομένου ότι, ειδικότερα στην περιφέρεια, υπάρχουν μικρά και μεσαία σού-
περ μάρκετ ενταγμένα στην δύναμη των Εμπορικών Συλλόγων,  υπενθυμίζεται 
ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 7-9-2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις, η Καθαρή Δευτέρα καθιερώθη-
κε ως υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους στα Σούπερ Μάρκετ. Εξαιρού-
νται τα Σούπερ Μάρκετ που βρίσκονται σε Δήμους κάτω των 7.000 κατοίκων, 
όπου η αργία καθιερώνεται ως προαιρετική.  Στην περίπτωση αυτή (τη δεύτερη), 
εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργήσουν, οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν το 
ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75%.

Οι ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και το όριο των Δήμων με 
πληθυσμό άνω των 7.000 κατοίκων αφορούν μόνο σε επιχειρήσεις Σούπερ 
Μάρκετ. Ως εκ τούτου, τα λοιπά εμπορικά καταστήματα τροφίμων, που θα επι-
λέξουν να λειτουργήσουν την Καθαρή Δευτέρα, οπουδήποτε στην επικράτεια, 
θα ανοίξουν νόμιμα και δεν οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επι-
βαρύνσεις. Η προσαύξηση οφείλεται μόνο στους εργαζόμενους των Σούπερ 
Μάρκετ που θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή σε Δήμους με πληθυσμό κάτω 
των 7.000 κατοίκων.



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ... το ∆ΩΡΟ ΜΟΥ!!!

Το νέο

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζουµε
 ∆ΩΡΕΑΝ τους επαγγελµατίες

που επιλέγουν το ∆ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ για την προβολή και διαφήµισή τους!

Μας προτιµάτε, µας στη
ρίζετε, σας ευχαριστού

µε και ανταποδίδουµε!

ετοιµάζεται!...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η «γλυκιά» παράδοση της οικογένειας ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ και του 
ομώνυμου εργαστηρίου και ζαχαροπλαστείου ξεκινά από το 1967. 
Σημείο αναφοράς για τις παραδοσιακές γεύσεις και τόπος συνάντη-
σης όχι μόνο για τους ντόπιους αλλά και για τους περισσότερους 
επισκέπτες. Πάρος και Νάουσα σημαίνει στάση στου Χαμηλοθώρη. 
Τα παραδοσιακά γλυκίσματα επιπλέον, ταξιδεύουν το νησί μας σε 
όλο τον κόσμο αφού μέρος των κερασμάτων στα περίπτερα των 
τουριστικών εκθέσεων είναι προσφορά του εργαστηρίου ΧΑΜΗ-
ΛΟΘΩΡΗΣ. Χειροποίητος χαλβάς, παραδοσιακά νηστίσιμα, ζαχαρο-
μπακλαβάδες, παστέλια, εξυπηρετούν κάθε περίσταση και ανάγκη 
γλυκιάς αναζήτησης. Ιδιαίτερα τώρα την περίοδο της νηστείας, οι 
μικρές αυτές αμαρτίες είναι απαραίτητες γιατί εκτός από την γλύκα 
που μας προσφέρουν επιπλέον μας «απενοχοποιούν» διότι είναι 
νηστίσιμα. Όλα τα γλυκίσματα άλλωστε είναι φτιαγμένα με αγνά 
υλικά ακολουθώντας πιστά τις παραδοσιακές συνταγές…  
Νάουσα 22840 51570

ΓΙΑ ΚΑΛΟ φΑΓΗΤΟ…ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟ»

Όταν θέλεις ένα ζεστό και φιλικό χώρο για να απολαύσεις νόστιμο 
φαγητό τα βήματα σε οδηγούν στο εστιατόριο «Η ΠΑΡΟΣ». Όλα 
φροντισμένα δημιουργούν ένα οικογενειακό περιβάλλον και αυτό 
το ενισχύουν οι γεύσεις της κουζίνας. Παραδοσιακά πιάτα φρεσκο-
μαγειρεμένα με υλικά πρώτης ποιότητας, παραδοσιακά ορεκτικά με-
ζεδάκια, φρέσκες σαλάτες και φυσικά της ώρας στα κάρβουνα από 
εκλεκτά κρέατα. Οι γευστικές προτάσεις συνοδεύονται φυσικά και 
από καλό κρασί. Η πολύχρονη εμπειρία του κ.Δημήτρη Μπιζά αλλά 
και η παρουσία του στο νησί τον κάνει γνώστη των απαιτήσεων του 
επαγγέλματος, του σωστού εστιάτορα, αλλά και επίσης γνώστη της 
σωστής εξυπηρέτησης του πελάτη. Καλό φαγητό, σωστή εξυπη-
ρέτηση, τιμές που ανταποκρίνονται στην ποιότητα και όπως όλοι 
διαπιστώνουν είναι απόλυτα ικανοποιητικές σε σχέση με τις μερίδες. 
Το εστιατόριο «Η ΠΑΡΟΣ» είναι μέσα στις πρώτες ς προτιμήσεις 
όχι μόνο των ντόπιων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου αλλά και των 
επισκεπτών που ψάχνουν αυθεντικό οικογενειακό περιβάλλον και 
καλό φαγητό. 
Παροικία 22840- 24397

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣθΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑξΙΑ!

Ο χώρος της κουζίνας αλλάζει ταυτότητα και αποκτά και πάλι κοι-
νωνικό χαρακτήρα. Στην κουζίνα που αρκετά συχνά είναι «ανοιχτή» 
συγκεντρώνεται η οικογένεια γύρω από το τραπέζι αλλά και οι 
φίλοι πολλές φορές σε ανέμελες συγκεντρώσεις για ένα ρόφημα 
ή ένα πρόχειρο σνακ, κάνοντας το χώρο πολυλειτουργικό αλλά με 
απαιτήσεις πλέον. 
Αυτές τις απαιτήσεις αισθητικής, εργονομίας και ποιότητας πληρούν 
οι προτάσεις του κ. Στέφανου Ρούσσου. Αξιοποιώντας το κάθε 
εκατοστό του διατιθέμενου χώρου θα σας προτείνει λύσεις στα 
μέτρα σας. Στο νέο χώρο της έκθεσης που λειτουργεί δίπλα στο 
εργαστήριο, θα βρείτε προτάσεις που καλύπτουν μεγάλη γκάμα 
υλικών κατασκευής, εργονομικές λύσεις και προτάσεις κομψών 
λεπτομερειών που θα κάνουν τη διαφορά.  
Στον ίδιο χώρο θα βρείτε ιδέες και λύσεις για τις ντουλάπες των 
υπνοδωματίων για να είναι όλα σωστά τακτοποιημένα. Μία κομψή 
κατασκευή ντουλάπας άλλωστε, προσθέτει αισθητική αξία στο χώρο 
σας. Επειδή η επιμέρους ανακαίνιση και τα «συμμαζέματα» παλαιών 
σπιτιών θα είναι ίσως η πρόσφορη δυνατότητα για τα επόμενα 
χρόνια σε σχέση με μια αγορά καινούριου σπιτιού οι σωστοί τεχνίτες 
με έξυπνες προτάσεις είναι άκρως απαραίτητοι. 
Λαγκαδάκια Αρχιλόχου 22840-24642,41214 

Nid d΄ or…ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η ανάγκη ενός κοσμήματος από ασήμι ή χρυσό, ενός ρολογιού 
για δώρο ή και για εμάς τους ίδιους ποτέ δεν θα εκλείψει. Αυτό το 
γνωρίζει πολύ καλά η κ. Αλίκη Μαρουλίδου που πάντα φροντίζει να 
προσφέρει εξαιρετικής αισθητικής κοσμήματα όπως και ρολό-
για, swatch,citizen και άλλα, που να καλύπτουν κάθε οικονομική 
δυνατότητα. Κλασικά κομμάτια αλλά και μοντέρνα, που να ανταπο-
κρίνονται στις νέες τάσεις και το στυλ πάντα με την σφραγίδα της 
ποιότητας. Στις προθήκες του καταστήματος, η κλασική κομψότητα 
συναντά της μοντέρνες φόρμες και δίνει δυνατότητα επιλογής 
ικανοποιητική για κάθε περίσταση. Κάθε γέννηση ενός νέου μέλους 
στο στενό ή ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον είναι αφορμή για 
επιλογή ενός αναμνηστικού διαχρονικού κοσμήματος. Μια σημαντι-
κή δέσμευση πάντα συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό κόσμημα αλλά 
και μια προσωπική ανταμοιβή πολλές φορές ολοκληρώνεται με μια 
μικρή δόση πολυτέλειας. Μια επίσκεψη βοηθά να σχηματίσετε εικό-
να προτάσεων στυλ αλλά και οικονομικών επιλογών που θα έχετε. 
Νάουσα – αγορά 22840-51775 

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

«Το σπίτι» του τεχνίτη αλλά και του ερασιτέχνη είναι το κατάστημα του κ. Νικηφόρου Ρούσσου! Με τη 
συνεργασία μεγάλων εταιρειών που προσφέρουν αξιόπιστα προϊόντα σας προσφέρει λύσεις σε κάθε 
ανάγκη. Χρώματα, μονωτικά και στεγανωτικά, βερνίκια για κάθε επιφάνεια εργαλεία, μοτέρ, κουρτινό-
ξυλα είδη κιγκαλερίας και τόσα άλλα προϊόντα που μπορεί να χρειαστείτε σε κάποια κατασκευή ή συ-
ντήρηση οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Σε λίγο με τον ερχομό της άνοιξης όλο και θα θέλουμε κάτι 
να φρεσκάρουμε κάτι να συμπληρώσουμε… Επιλέξτε το χρώμα και παίξτε με τις αποχρώσεις που έχουν 
τη δυνατότητα να σας δημιουργήσουν στο κατάστημα, ανανεώστε το χώρο σας ! Φροντίστε τον κήπο 
σας και εξοπλιστείτε με είδη ποτίσματος. Οι πληροφορίες για την εφαρμογή κάθε υλικού και οι οδηγίες 
χρήσης για κάθε εργαλείο που θα σας δώσει ο κ. Ρούσσος, θα σας λύσει τα χέρια κάνοντας εύκολη κάθε 
εφαρμογή και εργασία. 
Νάουσα 22840-51078

ΩΔΗ ΣΤΑ …θΑΛΑΣΣΙΝΑ

Έτσι θα μπορούσε να παρουσιάσει κάποιος τα πιάτα στο ουζερί ΚΟΡΑΛΛΙ. Μεγάλη η ποικιλία 
στους ψαρομεζέδες και στα ψάρια ανάλογα την εποχή για να ικανοποιηθούν και οι πιο απαιτη-
τικοί των θαλασσινών. Οι φρέσκιες σαλάτες αλλά και τα σωστά βρασμένα λαχανικά συνοδεύ-
ουν τις ψαροεπιλογές. Οι αμέτρητες προτάσεις με θαλασσινούς μεζέδες δίνουν τη δυνατότητα 
επιλογών που ικανοποιούν όλη την παρέα ενώ οι συνδυασμοί με ριζότο ή πάστα απογειώνουν 
τη γεύση χωρίς να χάνεται η γεύση των θαλασσινών. Οι εξαιρετικές αστακομακαρονάδες 
δίνουν την ευκαιρία για απολαυστικά γεύματα χωρίς ενοχές αφού δεν αδειάζουν οι τσέπες.Μια 
παρέα ικανοποιείται και με το παραπάνω με τις πλούσιες μερίδες, την ποιότητα και τις λογικές 
τελικά τιμές. Έτσι δημιουργούνται και τα fan club. Δίπλα στη θάλασσα λοιπόν κάθε εποχή κάθε 
μέρα για απίθανες βουτιές στη γεύση! 
Παροικία –Λιβάδια 22840-22081

ΩΡΕΣ χΑΛΑΡΩΣΗΣ
ΣΤΟ café amelie

Δεν χρειάζονται ιδιαί-
τερες συστάσεις για το 
café Amelie στο λιμάνι 
της Νάουσας αφού έχει 
δώσει το στίγμα του 
εδώ και χρόνια. Μας 
προσφέρει το χώρο του 
για μικρές ή μεγα-
λύτερες αποδράσεις 
χαλάρωσης όλο το χρό-
νο. Από το πρωί μέχρι 

αργά το βράδυ. Ξεκινώντας με ένα καλό καφέ, ένα ρόφημα, κάποιο 
snak πάντα με έμφαση στην ποιότητα. Πιο αργά απολαύστε ένα ποτό 
ή ένα «ψαγμένο» κοκτέιλ. Θα περάσετε όμορφα με την παρέα σας 
στον πολύ cozy χώρο του και πραγματικά θα αισθανθείτε την ανάγκη 
να προγραμματίσετε την επόμενη συνάντηση για κουβεντούλα και 
απόδραση από την πίεση της ημέρας στο café Amelie  
Νάουσα-λιμάνι 22840-52835

λιμάνι νάουσας   πάρος   τηλ: 22840 52835

Παροικία, τ: 22840 24642 ■ Λαγκαδάκια Αρχιλόχου (Χειρόλακας), τ: 22840 41214

Δηµιουργίες µε έµπνευση
& ποιότητα
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Σας ευχόµαστε
Καλή Ανάσταση!
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙ-
ΑΣ, νεόδμητο διαμέρισμα 
90 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 
υ/δ, κατασκευή ΄11, αυ-
τόνομη θέρμανση, τζάκι, 
υπόγειο πάρκιν, χωρίς ημιυ-
παίθριους, μπάνιο, wc, τιμή 
160.000 ευρώ, συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6977 148518, 22840 
41590 

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσμα-
τα καινούργια 85τμ2, 
80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 
Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρί-
α Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€ Έκπτωση στα 

μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de. Τηλ. 6932285768.

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια, τζακούζι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. Τιμή: 
175.000€. Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οι-
κία 85τμ2 πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 185.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΚΑΜΠΟΣ – ΒΟΥΤΑΚΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 5.700 τμ. 
εκ των οποίων τα 3.200 τμ 
εντός οικισμού και το πρώτο 
στον οικισμό με πολύ κα-
λή θέα και πρόσβαση στην 

θ ά λ α σ σ α . 
Πωλείται και 
μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο 
κομμάτι. Τηλ.: 
6944276444 

Δ Ρ Υ Ο Σ , 
πωλείται οι-
κόπεδο 1 
στρέμμα, ε-
ντός σχεδίου 
με άδεια για 
μ ε ζο ν έ τ ε ς . 

Ευκαιρία. www.gr8homes.
gr, τηλ.: 6944856105 

ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Α-
ΝΕΡΑΤΖΙΑ), πωλείται 
κτήμα 4,9 στρεμμάτων, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο. Τηλ.: 
6944919529

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥ-
ΝΑΛΙ, πωλείται οικόπεδο 
305 τμ. με θέα. Τιμή 125.000 
€. Τηλ.: 6932322963 

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 65.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768.

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τμ2 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα.Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά.Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€. www.
paroshomes.livadas.de,Τηλ. 
6932285768.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ενοικιάζεται, 
στο Δρυό, με πλήρη εξοπλι-
σμό. Τηλ.: 2284041178.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                     
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται ισό-
γειο διαμέρισμα 66 τμ2, 2 
κρεβ/ρες, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο, τζάκι, καλοριφέρ, 
πλήρως εξοπλισμένο, 100μ. 
από την κεντρική παραλία. 
Τηλ: 6932901931.

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 40 τμ., 
ισόγειο, διαμπερές, κατα-
σκευή ‘99, παραδοσιακό, 2 
wc, ανακαινισμένο, ανακαί-
νιση ‘01, τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.:  6977407532

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
κατάστημα 40 τμ., ισόγει-
ο, προσόψεως, γωνιακό, 
παραλία, κατασκευή ‹01, 1 
wc, καλή κατάσταση. Τηλ.:  
6974362246

ΝΑΟΥΣΑ, στο κέντρο, ε-
νοικιάζεται οικία για σεζόν, 
με ένα δωμάτιο,  κουζίνα, 
μπάνιο. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα, με ένα υπνο-
δωμάτιο, σαλόνι, βεράντα 
με θέα. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία, με ένα υπνο-
δωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, 
με 4 στρέμματα. Δεκτός 
σκύλος. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται δυ-
άρια για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
2284053384 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζο-
νται 2 οικίες 48 τμ. έκαστη, 
υπνοδωμάτιο, χολ, κου-
ζίνα-καθιστικό, βεράντα, 
με εξαιρετική θέα στο λι-
μάνι. Τηλ.: 6948872161, 
2108041920, 6973304112 

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 70 τ.μ., με 
θέρμανση, για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6977690639 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 225 τμ. 
ισόγειο και 120 τμ. υπόγειο. 
Ενοικιάζεται και τμηματικά. 
Τ:6977618527, 6978085886 

ΔΡΥΟΣ ΠΑΡΟΥ, απέναντι 
της Χρυσής Ακτής, ενοικι-
άζονται νεόκτιστα studios, 
πλήρως εξοπλισμένα, σαν 
επιχείρηση, ή με ετήσια βά-
ση έκαστο, με σαιζόν και 
για ημέρες ακόμη, σε πο-
λύ χαμηλές τιμές.Τηλ:210 

6830965, 6942200868

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται οικία ισόγειο 
120τ.μ. με 3 υ/δ, κουζίνα με 
τζάκι σαλόνι & 1 w.c. Τηλ.: 
6975065776. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται σπίτι σε 1ο ό-
ροφο 120m2 με 3 υ/δ, w.c., 
κουζίνα, σαλόνι, barbeque, 
αυτόνομη θέρμανση 
& θέα στο λιμάνι. Τηλ.: 
6936670555. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΗ ΕΛ-
ΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει την 
φύλαξη ηλικιωμένων ατό-
μων. Τηλ.: 2284027318 

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 
παραδίδονται από καθηγή-
τρια, κάτοχο επάρκειας, με 
σπουδές στην Ισπανία. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6936250130. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι-
ΕΚ, τεχνικός διακόσμησης, 
με γνώσεις αρχιτεκτονικού 
σχεδίου, κατασκευή μακέ-
τας, AUTOCAD, MS Office, 
ζητά εργασία σε αρχιτεκτο-
νικό γραφείο ή εταιρία. Τηλ: 
6981178828.

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ι Α , α -
ναλαμβάνει μελέτη και 
διαμόρφωση εσωτερικών 
χώρων σε συμφέρουσες τι-
μές. Τηλ: 6981178828.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, ανα-
λαμβάνει οικιακές εργασίες, 
φύλαξη παιδιών ή ζητεί εργα-
σία σε εστιατόριο, για πρωινές 
ώρες. Τηλ.: 6972938242. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ζητείται, 

στην Παροικία Πάρου, πε-
ριοχή Λιβάδια, έμπειρη, 
απαραίτητες γνώσεις αγγλι-
κών και υπολογιστών. 
Τηλ.: 6945069970 

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑ-
ΦΕ-ΜΠΑΡ «ΑΙΝΙΓΜΑ», 
στην παραλία της Παροι-
κίας (πλατεία Βεντουρή) 
πωλείται. Τηλ.: 6974960256, 
2284024664 

SMART PASSION CABRIO 
πωλείται, μαύρο, 9ος 2007, 
39.500 χλμ, 999 cc, 71 hp, 
CD/mp3, τιμή 8.500 €. Τηλ.: 
6944717719.

SUZUKI FREEWIND, 650 
cc, 2001, πωλείται, καινού-
ρια μπαταρία, προστατευτικά 
κάγκελα & πλαϊνά με βα-
λίτσες ταξιδίου, bagster & 
σάκος ταξιδίου, μπαγκαζιέ-
ρα, ψηλό fairing, τιμή 2.000 
€. Τηλ.: 6944572516 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΟΥΒΛΑ-
ΤΖΙΔΙΚΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ 
πωλείται, ολόκληρος ή με-
μονωμένος, σε πολύ καλή 
κατάσταση, σε τιμή ευκαιρί-
ας. Τηλ.: 6978976476 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥ-
ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
στην παραλία της Παροικί-
ας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ

3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

Παροικιά: 45 συσσίτια καθημερινά!
Νάουσα: 30 συσσίτια καθημερινά!

Μήπως να γίνει κάτι τώρα 
με τη λίστα ντροπής;

Πέρασαν τρείς μήνες από τότε που η εκπρόσωπος του 15με-
λούς του Γυμνασίου της Παροικίας έβαλε το πρόβλημα του 
υποσιτισμού των συμμαθητών της στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Η απάντηση της δημοτικής πλειοψηφίας μετά και τις πιέσεις 
της μειοψηφίας; Θα... προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε 
ένα «δίχτυ κοινωνικής προστασίας». Θα... εγγράψουμε κονδύλι 
στον προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τι 
απ’ όλα αυτά έγινε μέχρι σήμερα; ΤΙΠΟΤΑ!

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, μετά από πρωτοβουλία της 
Ένωσης Γονέων Πάρου, έγινε συγκέντρωση όλων των Δ.Σ. 
των Γονέων του νησιού με τη συμμετοχή δασκάλων και κα-
θηγητών. Ανάμεσα στα άλλα προβλήματα, συζητήθηκε και το 
πρόβλημα του υποσιτισμού των παιδιών. Κοινή διαπίστωση 
όλων: Το πρόβλημα μέρα με τη μέρα συνεχώς διογκώνεται. Η 
μέχρι σήμερα αντιμετώπισή του στηρίζεται σε εθελοντική βάση 
εκπαιδευτικών και συμπολιτών μας που κρατάνε την ανωνυ-

μία τους. Από φορείς και επαγγελματίες που έχουν ευαισθητο-
ποιηθεί και προσφέρουν ανιδιοτελώς. Από την εκκλησία. 

Από το πως μια δημοτική αρχή φροντίζει για τους πολίτες 
της, μπορεί κανείς να δει και τις προτεραιότητές της, τις ευαι-
σθησίες της, τις ιεραρχήσεις της. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα 
η πλειοψηφία της δημοτικής αρχής είναι απούσα από τα τεκται-
νόμενα γύρω της.

Για πολλοστή φορά θα το πούμε. Ο υποσιτισμός των παιδιών 
είναι βαρβαρότητα! Δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να 
αντιμετωπίζεται εκ των ενόντων. Γιατί αν κάποιοι συμπολίτες 
μας σήμερα μπορούν και προσφέρουν, τι θα γίνει αύριο αν οι 
ίδιοι χρειάζονται την βοήθεια άλλων και πάει λέγοντας;

Κατά τη γνώμη μας το πρόβλημα του υποσιτισμού δεν μπο-
ρεί να λυθεί μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της εκκλησίας. 
Δεν θα είναι ένα προσωρινό πρόβλημα τρίμηνης ή εξάμηνης 
διάρκειας. Αν ο γονιός δεν έχει δουλειά, αν δουλεύει για λίγα 
ψίχουλα, αν οι φοροεπιδρομές έχουν ανατρέψει τους οικογε-
νειακούς προϋπολογισμούς, τότε και το παιδί θα μένει χωρίς 
φαί, χωρίς μόρφωση, χωρίς εμβόλια, χωρίς τα στοιχειώδη.

Κανείς δεν υποστηρίζει ότι για την κατάσταση αυτή υπεύθυ-
νος είναι ο Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία. Η κριτική μας 
εστιάζεται στο γεγονός ότι ο Δήμαρχος αντί να είναι ο εμπνευ-
στής, ο μπροστάρης, ο οργανωτής δράσεων και πρωτοβουλι-
ών, αντί να είναι ο πρώτος που έμπρακτα να επιδεικνύει την 
κοινωνική του αλληλεγγύη στις οικογένειες που δοκιμάζονται, 
προτιμάει να παραμένει αμέτοχος, απαθής και να παρακολου-
θεί εκ του μακρόθεν την όλη κατάσταση.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 
εκτιμώντας ότι το πρόβλημα του 
υποσιτισμού θα παίρνει καθημερι-
νά μεγαλύτερες διαστάσεις προτεί-
νει εδώ και τώρα το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να κινηθεί στα παρακάτω:

• Άμεσα ο Δήμαρχος να συγκα-
λέσει συνάντηση με όλους τους Δι-
ευθυντές των Παιδικών Σταθμών, 
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχο-
λείων, Γυμνασίων και Λυκείων για 
να υπάρξει μια πλήρης καταγραφή 
του προβλήματος σε επίπεδο νη-
σιού.

• Άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει έκτακτη επιχο-
ρήγηση από το Υπουργείο Παιδείας για δωρεάν παροχή μικρο-
γεύματος προς τους μαθητές(π.χ. σάντουιτς, χυμός, γάλα).Για 
τη διανομή του να αξιοποιηθούν οι δομές και το προσωπικό 
του Δήμου σε στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσω-
πικό και τους συλλόγους γονέων για την αποφυγή του «στιγ-
ματισμού».

• Άμεσα να επιδιωχθεί συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και 
να του εκτεθεί το πρόβλημα. Στη συνάντηση να παρευρίσκο-
νται και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών και γονέων.

• Να ζητηθεί η κατάργηση του ΦΠΑ στα κυλικεία των σχο-
λείων και όλοι οι μαθητές να έχουν δωρεάν ιατρική και φαρ-
μακευτική περίθαλψη.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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WHaT'S oN
iN ParoS & aNTiParoS
f e B r U a r Y

24 feb, 1pm, International Women's Or-
ganization of Paros (IWOP) lunch at Coffee 
Time (22840-43050), Logaras. All welcome 
(men included). Info: Jane 694-575-5693.

24 feb, 8.45pm, Movie "Mao's Last 
Dancer" (Ο Tελευταίος Xορευτής του Μάο) at 
the Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 5€. 
Info: Palassia 693-703-4981, http://www.
archilochos.gr

25-26 feb, Main Carnival weekend.

25 feb, 8.30pm, Marpissa Women’s As-
sociation Carnival Dance at 5F’s Taverna, 
Mesada. Live music by "Delaparo". Info: Irini 
694-518-6978.

25 feb, 10pm Yria Association Disco Party 
Masqué at the Koinotiko Megaro Lefkes, 
http://lefkianos.blogspot.com/2012/02/
disco-party-maske.html

25 feb, 11pm, Masqué Party (fancy dress) 
80's-90's carnival party with DJ Yiannis 
Latsos at the Archilochos Hall, Paroikia. En-
trance: 5e. Info: Giorgos 694-484-5372.

26 feb-3 mar, Yoga workshop with Oona 
Giesen, Alyki. Info: 697-935-1951, email: 
oona@yoga-paros.com, www.yoga-paros.
com

26 feb, 1pm, BBQ organized by the 
Olympiakos Club of Paros-Antiparos at the 
Poleitai Cafe, Livadia, Paroikia. Entrance 10 
euro (inc. food). Part of the proceeds to the 
"Shop & Support" campaign of the Women's 
Association of Paros "Ariis".

26 feb, last day of apokries. There is 
usually a carnival parade starting 10.30am 
from the Cultural Centre of Angeria and end-
ing at the paralia. Info: Maria 22840-92217. 
Parade at 2pm in Marpissa starting at the 
Agrotoleschi Hall and ending at Platia Chris-
tou. Info: Irini 694-518-6978.

26 feb, 9.30pm, "Atlantis" Association 
dance at the "Sotiris Skandalis" Centre in 
Alyki Live music with Anna Peraki, Stavros 
Barberakis on violin, Kostas Sobonis on 
lute, Christos Stellas on Bouzouki, Margarita 
Kydonyeos on Touberleki and Vasilis Trian-
tafyllos on the traditional Tsampouna.

27 feb, clean monday (Kathari deft-
era), the first day of Lent. Traditionally a day 
for picnics and flying kites. Shops closed.

29 feb, 6pm, Discussion of current issues 
"To Elevthero Bima Archilochou" hosting 
the women's associations of Paros at the 
Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 694-
484-5372, http://www.archilochos.gr

m a r c H

3 mar, 6.15pm, Annual General Assem-
bly of the Hellenic Society for Environment 
& Culture at the Agrotoleschi Hall, Marp-
issa. Info: Anna Aspropoulou 697-208-2228, 
email epitropi@elletparos.gr 

4 mar, 5-7pm, The Parents Association of 
Three-child Families of Paros-Antiparos will 
hold elections for their committee at their of-
fice on the 1st floor of the foreign language 
frontistirio "Myrsini" on the seafront road be-
hind the post office. Anyone wishing to stand 
for election, please declare your candidancy 
by Friday 2 March - contact Maggie Armaou 
on 697-260-9728 or visit the office of the 
Association Tue morning 10-12 or Thursday 
afternoon 6-8pm. Please bring your ID card if 
you are attending.

VolUNTeerS Needed
The Paros Women's Association "Ariis" asks 
for volunteers to assist at the soup kitchen of 
the Ekatontapyliani, located behind the KAPI 
on the seafront of Paroikia, which provides 
hot meals daily to those who need them.
Please register to volunteer, even if only for 
one day per month between 9am and 12 
noon, by calling Father Spyridon Fokianos 
on 22840-24890 or at the office of the Holy 
Archangels Church (Pammeyiston Taxiar-
chon) on Market St in the Agora of Paroikia 
(between 10am-12 noon).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
ΜΑΖΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ
την κρίση!

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Υστέρνι Νάουσας
τ: 22840 53555

Απέκτησαν το χώρο τους
οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας

«Το Σπίτι
του Δασκάλου»

Διπλή γιορτή το περασμένο Σάββατο για 
τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς 
των σχολείων της Πάρου. Εγκαινίασαν 
«Το Σπίτι του Δασκάλου» και έκοψαν την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα. Για το μπουφέ, τα 
ποτά και τη μουσική μερίμνησαν οι ίδιοι. 
Προσκάλεσαν συναδέλφους τους και από 
τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν και πέρασαν μία ευχάρι-
στη βραδιά. 

Το κτίριο (Φραγκομονάστηρο) στην Πα-
ροικία, τους παραχωρήθηκε από το Δήμο, 
το έβαψαν, το περιποιήθηκαν και είναι 
πλέον ο χώρος τους. Ένας χώρος, που 
όπως δηλώνει στη ΦτΠ ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αντώνης Σταυριανός, θα 
φιλοξενεί κάθε είδους εκδηλώσεις για μι-
κρούς και για μεγάλους, κοινωνικού, αλλά 
και εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Κύριε Σταυριανέ, μιλήστε μας για τους 
λόγους δημιουργίας του χώρου αυτού: 
«Το Σπίτι του δασκάλου».

Στο πλαίσιο μιας γενικότερης κατάστα-
σης ατομισμού και απομόνωσης των αν-
θρώπων και με τη δεδομένη οικονομική 
συγκυρία, θεωρήσαμε ότι ίσως θα έπρεπε 
να υπάρχει ένας χώρος για μας τους εκ-
παιδευτικούς, όπου θα έρθουμε πιο κοντά 
και θα διευρύνουμε τους διαπροσωπικούς 
και κοινωνικούς μας ορίζοντες, ενάντια 
στο μοντέλο της σημερινής κοινωνίας, 
όπως είπα, της απομόνωσης και του ατο-
μισμού. Εκτιμήσαμε ότι αυτή μας η ανάγκη 
θα έπρεπε να στεγαστεί σ’ έναν πολιτιστικό 
χώρο, που σε βάθος χρόνου, θέλουμε να 
ξεπεραστεί από το στενό όριο των δασκά-
λων και ν’ ανοιχτεί στην κοινωνία.

Με ποιο τρόπο;
Ήδη έχουμε δημιουργήσει μια τράπεζα 

τροφίμων για τους μαθητές που υποσιτί-
ζονται. Συγκεντρώνουμε στο χώρο αυτό τα 
τρόφιμα και στα σχέδιά μας είναι να γίνει 
αυτός ο χώρος, το κεντρικό σημείο όπου 
θα συγκεντρώνονται τα τρόφιμα και θα 
μοιράζονται.

Από πού παίρνετε τα τρόφιμα;
Ο κάθε εκπαιδευτικός προσφέρει ότι 

μπορεί.
Άλλες δραστηριότητες έχετε κατά νου;

Ναι, έχουμε ως στόχο, το επόμενο διά-
στημα, τα Σαββατοκύριακα, ανιδιοτελώς ο 
κάθε εκπαιδευτικός να έρχεται στο σπίτι 
του δασκάλου και ν’ απασχολεί δημιουρ-
γικά τα παιδιά, είτε με θεατρικά παιχνίδια, 
είτε με διάφορα σκετς κ.λπ. και ενδεχομέ-
νως, αν προκύψει, να κάνουμε και εκδη-
λώσεις φεστιβαλικού χαρακτήρα, κυνήγι 
θησαυρού… Επιδιώκουμε, σε βάθος χρό-
νου,  να γνωρίζουν και οι μαθητές και οι 
γονείς, πως θα μπορούν να έρχονται εδώ, 
να συζητάμε, να κάνουμε διάφορες δρα-
στηριότητες, να διασκεδάζουμε, με ένα 
διαφορετικό τρόπο από αυτόν του καθιε-
ρωμένου κοινωνικού μοντέλου. 

Μετά τα εγκαίνια και την κοπή πίτας, το 
επόμενο βήμα ποιο είναι;

Στα άμεσα σχέδιά μας είναι να κάνουμε 
μια ημερίδα όσον αφορά στις πρώτες βο-
ήθειες και εντός πλαισίων σχολείου, αλλά  
και στην κοινωνία, εκτιμώντας ότι είναι 
καλό να γνωρίζουμε όλοι δυο – τρεις τρό-
πους άμεσης βοήθειας  όταν υπάρχει πρό-
βλημα. 

Έχετε έρθει σ’ επαφή με τους γιατρούς 
στο Κέντρο Υγείας;

Βεβαίως, έχουμε μιλήσει σε πρώτη 
φάση, θα το οργανώσουμε και θα προχω-
ρήσουμε στην πραγματοποίηση της ημερί-
δας.

Θέλω να σας πω, ότι αυτός ο χώρος, δεν 
θα είναι χώρος αναψυχής αποκλειστικά. 
Θα είναι ένας χώρος που θα στεγάζει δι-
άφορες εκπαιδευτικές και ευρύτερες κοι-
νωνικές μας ανησυχίες και ευαισθησίες, 
είτε πολιτιστικού περιεχομένου είτε κοι-
νωνικού. Ξεκινήσαμε με τη συγκέντρωση 
τροφίμων και ως Διοικητικό Συμβούλιο 
κάνουμε έκκληση σε καταστηματάρχες, αν 
θέλουν να προσφέρουν τρόφιμα, συσκευ-
ές, οτιδήποτε, για να τα προσφέρουμε με 
τη σειρά μας σε όσους έχουν ανάγκες. Γιατί 
οι συνθήκες οι οικονομικές είναι πολύ δύ-
σκολες και εμείς είμαστε ένας κλάδος πολύ 
πιεσμένος οικονομικά και είναι στενά τα οι-
κονομικά μας όρια.

Έγιναν και σε σας μειώσεις μισθών.
Απίστευτες. Το 1/3 του μισθού μας είναι 

κάτω. 
Μία τελευταία ερώτηση. Δεν ήταν κα-

νένας από τους Διευθυντές των σχολείων 
της Πρωτοβάθμιας έκπαίδευσης, γιατί;

Μάλλον ήταν συγκυριακό, δεν νομίζω ότι 
υπήρχε συνειδητή πρόθεση να μην έρθουν. 

Εμπ/κός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια
Με αφορμή την πρόσφατη διαδικασία πρόσληψης ατόμων για την κάλυψη δυο (2) θέσε-

ων επίκουρων λιμενεργατών από την Ε.Ρ.Φ.Λ Πάρου, ο Εμπ/κός Σύλλογος συνεδρίασε 
εκτάκτως στις 18.2.2012 και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα, όπως παραιτηθούν και 
τα δύο μέλη που είναι εκπρόσωποι του Συλλόγου στην παραπάνω επιτροπή (ΕΡΦΛ Πά-
ρου) ως παράλειψη αναγνώρισης των κοινωνικών κριτηρίων κατά την προαναφερθείσα 
εκλογική διαδικασία.

Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε, ότι σε μελλοντικές παρόμοιες αποφάσεις του Συλλό-
γου, κυρίαρχο κριτήριο θα αποτελούν τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Για την υγεία μας
Η βροχή και το κρύο δεν πτόησαν 

πολλούς συμπολίτες μας, που βρέθη-
καν την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου έξω 
από το Κέντρο Υγείας. Το κάλεσμα έγι-
νε από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία Πά-
ρου – Αντιπάρου και το σύνθημα ήταν: 
«Για την υγεία μας». 

Αίτημα των συγκεντρωμένων, πε-
ρισσότεροι γιατροί, ΟΧΙ στο εισιτήριο 
των 5 ευρώ, ΟΧΙ στη διάλυση των 
ασφαλιστικών ταμείων. 
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Ç °òçÀ; È 
Τι θα πει αυτό;

Έτσι διασκεδάζουν οι Λευκιανοί

Το Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών είχε την τιμητική του την Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου. 
Οι Λευκιανοί πήραν το κρασί και τους μεζέδες τους, την καλή τους διάθεση, το κέφι τους και 
διασκέδασαν έως αργά το βράδυ. Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου ΥΡΙΑ Λευκών είχαν 
ετοιμάσει τα απαραίτητα για την ημέρα, όπως το κρέας, το κρασί (προσφορά του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Πάρου), τη σούμα (προσφορά του Παναγιώτη Ραγκούση)κ.α.

Γκεστ σταρ της βραδιάς, το δίδυμο Νίκος Ραγκούσης «Κλαρίνος» και Γιώργος Κοντός 
«κουρέας», που με την τσαμπούνα του ο πρώτος και με το τουμπάκι του ο δεύτερος χάρισαν 
μουσικές στιγμές μοναδικές, Λευκιανές…

Ο δημοτικός Σύμβουλος Πάρου, ιατρός Αντώνης Αρκάς που με τις μεταμφιέσεις του, τους  
μπέρδεψε  όλους. Τον συναγωνίστηκε στις μεταμφιέσεις, ο πρώην νομαρχιακός σύμβουλος 
Γιώργος Κάγκανης.

συνέχεια από σελ.1
2.  2ο Γυμνάσιο Πάρου. Προβλέπεται χρηματοδότηση 

ποσού 400.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων Σ.Α.Μ.Π. 067/3 της οποία τη μεταφορά στη Σ.Α.Μ. 
071/4 ζητήσατε με το με αριθμό πρωτ. 3828/1-11-2011 
έγγραφό σας. Για το έργο αυτό υπάρχουν:

α)  Το από 23-3-2009 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλ-
ληλότητας για την αγορά οικοπέδου με το οποίο κρίνε-
ται κατάλληλο το αγροτεμάχιο για την ανέγερση του 2ου 
Γυμνασίου Παροικίας Πάρου. β) Θεωρημένο κτιριολο-
γικό πρόγραμμα (46443/ΣΤ1/27-4-2010, έγγραφο της 
Γενικής Δ/νσης Προγραμματισμού του Υπουργείου Παι-
δείας και Δια Βίου Μάθησης). γ) Υπάρχει τεύχος προκή-
ρυξης και φάκελος του έργου «Μελέτη 2ου Γυμνασίου 
Παροικίας» τα οποία είχαν συνταχθεί για λογαριασμό 
της τότε Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.    

Με βάση τα παραπάνω το έργο είναι απολύτως ώριμο 
και μπορεί να προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη διαγω-
νισμού για την επιλογή αναδόχου μελετητή.

3. Έργα βελτίωσης καταφυγίου Νάουσας Πάρου. Μέ-
χρι σήμερα δεν γνωρίζουμε να έχει γίνει κάτι από την 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Πάρου-Αντιπάρου έχει την πρόθεση να αναθέσει την 
εκπόνηση σχετικής μελέτης προκειμένου να διευκολύ-
νει την υλοποίηση του έργου.

4. Πολιτιστικό Κέντρο Παροικίας Πάρου. Η εκπόνηση 
της σχετικής μελέτης γίνεται από το Βελέντζειο Ίδρυμα 
το οποίο έχει αναλάβει και την χρηματοδότησή της.

5. Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργα-
σίας λυμάτων νοτίων παραλίων Πάρου. Η μελέτη έχει 
εκπονηθεί εξ ολοκλήρου με χρηματοδότηση του Δή-
μου Πάρου (700.000 €) και αναμένεται εντός ημερών 
η υποβολή στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
μας των τευχών δημοπράτησης του έργου. Κατόπιν της 
έγκρισης και παραλαβής των τευχών το έργο θα είναι 
απολύτως ώριμο για ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδό-
τησης και δημοπράτηση.

Όλα τα παραπάνω έργα αποτελούν στρατηγικές επι-
λογές μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού και για 
το λόγο αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαία και απαραί-
τητη η υλοποίησή τους.

Ο Δήμαρχος κλείνει την επιστολή του προς τον Περι-
φερειάρχη με ένα ερώτημα, που όπως λέει απασχολεί 
και τους δημότες του Δήμου μας. Γιατί ενώ η Κυβέρ-
νηση ισχυρίστηκε ευθύς εξ αρχής ότι στόχος της είναι 
η όσο το δυνατόν γρηγορότερη υλοποίηση των (77 + 2) 
έργων υποδομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 
γι’ αυτό επέλεξε να τα αναθέσει στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ 
Α.Ε.», καθ’ ότι πιο ευέλικτη, δυστυχώς για μας, έχει πα-
ρέλθει ένας χρόνος και πέντε μήνες χωρίς καν να έχουν 
διατεθεί στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» οι πόροι; Ποιος εί-
ναι υπεύθυνος γι’ αυτούς τους «σημειωτόν» ρυθμούς 
απορρόφησης πόρων για την υλοποίηση έργων του 
ΕΣΠA;».  

«Δεν θα ανεχτούμε τα παιχνίδια»
Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, όταν έγινε 

γνωστό ότι δεν συμπερι-
λαμβάνεται το 2ο Γυμνά-
σιο Πάρου στα έργα που 
προτείνει η ΕΓΝΑΤΙΑ 
εξέδωσε δελτίο Τύπου 
(20 Φεβρουαρίου), με το 
οποίο ενημερώνει ότι δεν 
κλήθηκε στις 15-2-2012 
στη Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων 
με θέμα συζήτησης «Κα-
τασκευή 2ου Γυμνασίου 
Παροικίας Πάρου. Πλη-
ροφορήθηκε ότι «στη 
συγκεκριμένη συνεδρία-
ση ειπώθηκαν πολλά και 
μάλιστα από μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Γονέων, 
τα οποία δεν ευσταθούν 
και ως εκ τούτου συμπε-
ραίνω ότι τα όσα ειπώ-
θηκαν αν δεν οφείλονται 
σε άγνοια τότε οφείλο-
νται σε σκοπιμότητα». Ο 
κ. Βλαχογιάννης επιση-
μαίνει, ότι από κανέναν 
δεν έλαβε πρόσκληση να 
παραστεί στη συνέλευση, 
όπως ούτε ο Πρόεδρος 

και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  γι’ αυτό το-
νίζει, «εκπλήσσομαι που έμεινε αναπάντητος ο σχολια-
σμός της απουσίας μου και της μη εκπροσώπησης της 
πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου».

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρεται στα έργα και 
στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για το έργο του 
2ου Γυμνασίου Πάρου, όπως αναφέρονται και στην πα-
ραπάνω επιστολή που εστάλη προς τον Περιφερειάρχη, 
τονίζοντας ότι «η προκήρυξη διαγωνισμού για την επι-
λογή αναδόχου μελετητή μπορεί να γίνει άμεσα».

Τονίζει επίσης, ότι: «Ουδέποτε ζητήθηκε από επίσημο 
φορέα κάποια διευκόλυνση ή συνδρομή του Δήμου για 
την εκπόνηση της μελέτης ή οτιδήποτε άλλο που θα βο-
ηθούσε προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του έρ-
γου», και σημειώνει: «Όσο και αν το επιθυμούν και το 
επιδιώκουν μερικοί δεν θα επιτευχθεί ο στόχος τους να 
θεωρηθεί υπεύθυνος ο Δήμαρχος Πάρου για το γεγο-
νός ότι η υλοποίηση των (77+2) έργων που ανατέθηκε 
στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» δεν προχώρησε μέχρι σήμε-
ρα με το ρυθμό που όλοι μας επιθυμούμε. Κλείνοντας 
θέλω να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση ότι το παιχνίδι 
που παίζεται δηλαδή το πιγκ-πογκ της μεταβίβασης των 
ευθυνών, το γνωρίζουμε όλοι στην πλειοψηφία του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και δεν πρόκειται να το ανεχθού-
με». 

Δελτίο Τύπου εξέδωσε και ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος Κώστας Μπιζάς, το οποίο απευθύνει προς το Δήμο 
Πάρου, στην Ένωση Γονέων Πάρου - Αντιπάρου και το 
Σύλλογο Γονέων του Γυμνασίου Πάρου, με την προτρο-
πή ν’ ασκηθούν πιέσεις ώστε να μη χαθεί το συγκεκρι-
μένο έργο.

Υπάρχει περιθώριο…
Το έργο του 2ου Γυμνασίου Παροικίας δεν συμπερι-

λαμβάνεται στη λίστα, γιατί δεν είναι ώριμο ακόμη, δή-
λωσε στη ΦτΠ ο Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας κ. Βουτσίνος. Πρόσθεσε όμως, πως αν 
καταφέρει να ωριμάσει στο επόμενο διάστημα, δηλαδή 
τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, το έργο 
μπορεί να ενταχθεί. Να υπάρξει, είπε χαρακτηριστικά, 
«πολιτική βούληση. Γιατί όταν υπάρχει πολιτική βούλη-
ση, το κυνηγάς το θέμα, δεν ασχολείσαι με άλλα…».

Για την Αντίπαρο έχει ενταχθεί το έργο της αποχέτευ-
σης και του βιολογικού,  για το οποίο, σύμφωνα με τον 
κ. Βουτσίνο, η Περιφέρεια έχει προεγκρίνει τη δημο-
πράτηση του έργου και μπορεί να προχωρήσει  ο δια-
γωνισμός. 

Το δεύτερο έργο είναι το δίκτυο ύδρευσης που ο Δή-
μαρχος Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης είχε προτείνει για 
τον Άη Γιώργη. Αυτό το έργο, είπε ο κ. Βουτσίνος, δεν 
έχει μελέτη. Πρόσφατα όμως ζητήθηκε από το Δήμο του 
νησιού να συμπεριληφθεί στο έργο της ύδρευσης και το 
έργο της αφαλάτωσης,  το οποίο έχει υψηλή ωριμότητα 
και έτσι θα γίνει πρόταση στην ΕΓΝΑΤΙΑ για να ενταχθεί. 

Προσπαθούμε για το 2ο Γυμνάσιο                  
Οι προσπάθειες για την ένταξη και του 2ου Γυμνασίου 

Παροικίας συνεχίζονται και από την πλευρά της Περι-
φέρειας. Όπως είπε στη ΦτΠ ο Αντιπεριφερειάρχης 
Γ. Πουσσαίος, «παρ’ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή 
μία ξεκάθαρη εικόνα ως αναφορά τη μελέτη του έργου, 
κοιτάμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να επισπευστεί 
η διαδικασία. Ίσως να χρησιμοποιήσουμε έτοιμη μελέ-
τη που μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της 
Πάρου». 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. σε... εκκρεμότητα
Δεύτερο Δημοτικό  Παροικίας και Αποχετευτικό Αντιπάρου εντάχθηκαν
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