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Οέο! 
Που ’ναι ο νέος νόμος για τις εκλογές;
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 
Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Market In (περιφε-
ρειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), 
Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market 
Μηνάς Καλακώνας
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, Σ/Μ Market 
In, Σ/Μ Proton Άγιοι Ανάργυροι ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας 
Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO, φούρνος «Δήμητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» ΛΟΓΑΡΑΣ: καφέ 
«cofee time» ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: ψητοπωλείο «Καναδός»
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσια-
κός Φούρνος της Αγκαιριάς ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος, Φούρνος 
Ραγκούση
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Μ’ αρέσουν οι χύμα καταστάσεις και ιδιαίτερα οι 
χαοτικές συνθήκες. Τις προάλλες συνεδρίαζαν στο 
Συντονιστικό για την υγεία, για να αποφασίσουν 
αν χρειάζεται η δημιουργία οργανωτικής γραμ-
ματείας. Σημειώνω, πως είχε προηγηθεί και άλλη 
μία συνεδρίαση, για το αν χρειάζεται οργανωτική 
γραμματεία, έπειτα από το μπάχαλο που είχε προ-
έλθει στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, λόγω της παραπάνω έλλειψης. Μ’ αρέσει 
να διορθώνομαι! Με κάνει μεγάλο παιδί!

Πάμε και στα καλύτερα της συνεδρίασης του 
Συντονιστικού, με τις δηλώσεις Καρατζά. Ο Γιώρ-
γος λοιπόν πρότεινε 
να πιέσουμε τα αντι-
μνημονιακά κόμματα 
της χώρας μας για τα 
ζητήματα υγείας που 
έχουμε. Αυτά με τη σει-
ρά τους να πιέσουν την 
συγκυβέρνηση και αν 
δεν γίνουν δεκτά τα αι-
τήματά μας, τότε να πα-
ραιτηθούν οι βουλευτές 
τους. Έτσι, στη συνέχεια 
θα πάμε σε εκλογές και 
θα αλλάξει η πολιτική! 
Όλα αυτά για τα ζητή-
ματα υγείας της Πάρου. 
Μα πως τα λέει αυτό το 
παιδί, πως τα λέει!

«Άκου Μέρκελ και 
άκου το καλά. Ο τάφος 
σας θα γίνει στης Πά-
ρου τα στενά». Σύνθημα 
πρώτο, (αυτό θα το φωνάζουμε στην πορεία προς 
τη Βουλή).

«Μνημονιακοί και συγκυβερνητικοί. Ούλοι θα 
στενάξετε στου Καρατζά την απειλή». Σύνθημα 
δεύτερο, (αυτό για πανό στην πορεία).

Βέβαια ο Καρατζάς, που πάει με όλα σαν την 
Coca-Cola, είναι να μην καταλάβει πως υπάρχουν 
ψηφαλάκια. Είναι ο μόνος που σε τοποθέτησή του 
το καλοκαίρι -που είχε γίνει ο χαμός στα στενά της 
Παροικιάς με τους ξεναγούς- που είπε πως έχουν 
δίκιο και οι δύο πλευρές. Και η διπλωματούχος ξε-
ναγός που διαμαρτυρόταν και η νεαρή κυρία που 
έκανε περιήγηση τους τουρίστες στον παραδοσι-
ακό οικισμό. Βλέπετε και οι δύο κυρίες ψηφίζουν 
στην Πάρο…

Το καλυτερότερο του Καρατζά –που δηλώνει 
ΣΥΡΙΖΑ- ήταν στη συνεδρίαση για τις προτάσεις 

Αρτέμη Σώρρα. Ο Γιώργος, βλέποντας πολίτες που 
ήταν υποστηρικτές των απόψεων Σώρρα, έκανε 
ελιγμό σε στιλ Μαραντόνα και τάχθηκε υπέρ του! 
Όχι που θα το άφηνε το θέμα. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ, ποια 
Σ.Δ.Ι.Τ. και τις ιστορίες λέμε τώρα. Τα ψηφαλάκια 
πάνω απ’ όλα.

Ο Καρατζάς λοιπόν, που έχει κάνει τέχνη το χάι-
δεμα των αυτιών των πολιτών, έχει και μία άλλη 
πιο προχωρημένη λογική στις συνεδριάσεις. Μό-
λις βλέπει ένα-δυο πολίτες που περιμένουν στην 
αίθουσα να έρθει η σειρά του θέματος που τους 
ενδιαφέρει, παίρνει αμέσως το μικρόφωνο και λέει 

στον Κοντό: «κ. πρόε-
δρε μήπως μπορεί να 
προηγηθεί το θέμα των 
συμπολιτών μας που 
περιμένουν;». Μόνο 
που το παλιόπαιδο ο 
Κοντός τον έχει πάρει 
είδηση και του απαντά 
συνέχεια: «Δεν είσαστε 
μόνο εσείς ευαίσθητος 
με τους συμπολίτες μας 
σ’ αυτή την αίθουσα… 
Κάθε θέμα θα συζη-
τηθεί με τη σειρά του 
όπως έχει οριστεί».

Άσχετο: Η Βαρβάρα 
Μανέτα, που εκλέχθη-
κε μέλος του νέου ΔΣ 
της τοπικής ΝΔ είναι η 
γνωστή, η πρώην Κοι-
νοτάρχης Αντιπάρου;

Για να επανέλθω στον Καρατζά, που έχει το σου-
ξέ σήμερις, ένα πράγμα σαν το Μητσάρα στην Αθή-
να που πάει και στήνεται όπου δει κάμερα, πίσω 
από τον ομιλητή. Ο Γιωργάκης λοιπόν για να κατη-
γορήσει τη στήλη μας που έγραψε στο περασμένο 
φύλλο της «ποιος δημοτικός σύμβουλος θαύμαζε 
για την ευφυΐα του τον Γ. Παπανδρέου» έκανε κάτι 
ανεπίτρεπτο κοινωνικά. Δημοσίευσε φωτογραφία 
στο Facebook, από προσωπικό άλμπουμ και από 
οικογενειακή εκδρομή προκειμένου να μας κατη-
γορήσει. Μπράβο κ. Καρατζά και σε ανώτερα!  

Τι έδειχνε η φωτογραφία; Την αφεντιά μου σε 
ώρα μαμακιούλας, κάτω από τα γραφεία του ΠΑ-
ΣΟΚ στη Σύρο! Οπότε, όσοι βγάζετε φωτογραφίες 
σε ώρα μαμακιούλας, να ξέρετε που θα τις δώσετε. 
Τις προσωπικές σας φωτογραφίες όταν θέλει 
να σας κατηγορήσει ο Καρατζάς, τις έχει για 
πρωινό… Αυτά και θα επανέλθουμε εν καιρώ…

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Γνώμη | Παραπολιτικά Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Πηγαίνουμε δυνατά 
και προσεκτικά

Η τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού των φο-
ρέων για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας, επιβεβαί-
ωσε την εκτίμηση της Φ.τΠ. ότι ενηλικιώνεται.

Είναι η πρώτη φορά μετά τη μεγαλειώδη κινητοποίη-
ση στην Αθήνα, που πάρθηκαν αποφάσεις για τη συνέχι-
ση του αγώνα. Είναι η πρώτη φορά μετά από μήνες που 
ξεφύγαμε από τις επιμελώς ατελέσφορες διαδικασίες.

Ξεπερνάμε τις παιδικές αρρώστιες και προχωράμε. 
Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα πρέπει να ενη-
μερώσουμε σωστά τους κατοίκους των νησιών μας, να 
τους εμπνεύσουμε αισιοδοξία για τους νέους αγώνες 
που έρχονται. Πρέπει να αντιπαλέψουμε την απαισιοδο-
ξία, το φόβο, και την απογοήτευση που έχουν έντεχνα 
καλλιεργήσει οι κρατούντες αλλά και η δική μας απρα-
ξία τόσων μηνών.

Στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν με όλους τους 
συμπολίτες μας πρέπει να προσεχθούν τα λάθη του 
προηγουμένου διαστήματος, που είχαν ολέθρια αποτε-
λέσματα. Πρέπει να προσεχθούν οι παγίδες  που μπορεί 
να μας αποπροσανατολίσουν. Να προσεχθούν επικίν-
δυνες λαϊκίστικες κορόνες και γενικώς να υπάρχει ενι-
αία εμφάνιση των ανθρώπων του συντονιστικού. 

Για παράδειγμα δεν πρέπει να μας καθησυχάσουν οι 
εξαγγελίες των αρμόδιων ότι έρχονται γιατροί, που ποτέ 
δεν τους είδαμε, ή ότι έρχεται ο αξονικός και λύθηκαν 
τα προβλήματα μας. 

Δεν είναι σοβαρές κουβέντες να λέμε ότι το Συντο-
νιστικό θα απαιτήσει να παραιτηθούν τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης για να πέσει η κυβέρνηση. Δεν μπορού-
με να συζητάμε ότι φταίει ο κακός υπουργός και να μην 
βλέπουμε ότι η κατάσταση στο Κ.Υ. είναι αποτέλεσμα 
μιας καλά σχεδιασμένης πολιτικής που  έχει εξαθλιώσει 
τον Ελληνικό λαό.

Φυσικά πρέπει να πούμε ότι η κινητικότητα που 
υπάρχει γύρω από τα θέματα του Κ.Υ. είναι αποτέλεσμα 
της κινητοποίησης μας το προηγούμενο διάστημα. Αυτό 
είναι το ζητούμενο για όλους μας από εδώ και μπρος. 

Να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για να κερδίσουμε 
όσα περισσότερα γίνεται για μας και τα παιδιά μας. Πάμε 
λοιπόν δυνατά και προσεκτικά.

Λαουτάρης
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Ανακοίνωση

Από 23/11/13
θα λειτουργεί
Παθολογικό ιατρείο
κος. Μιχάλης ∆ιγενής
Ειδικός Ιατρός Γενικής Ιατρικής

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22840-27479 | FAX: 22840-27480

ΙΑΤΡΕΙΑ
MEDICAL CENTER

Τοπικές ειδήσεις

Αναρωτηθείτε για
τις δημοτικές επιχειρήσεις

Οι δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, καθώς και δημοσιεύματα 
των τελευταίων ημερών ότι κατόπιν αξιολόγησης (από ποιούς;), ενδέχεται να κλεί-
σουν τα Ν.Π.Ι.Δ., τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Α.Ε. των Ο.Τ.Α. και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, θα 
πρέπει να ανησυχούν πέρα από τη Δημοτική Αρχή και τις Δημοτικές Παρατά-
ξεις, το σύνολο των φορέων και πολιτών του νησιού μας.

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Πάρου, κ.α. κινδυνεύουν άμεσα με ξαφνικό θάνατο τύπου ΕΡΤ με απολύσεις όλου 
του προσωπικού τους, και οι αρμοδιότητές τους περνούν στους ήδη υποστελεχωμέ-
νους Δήμους (εργολαβίες σε ιδιώτες;) κατ’ εντολή των υπηρετών της τρόικας (15.000 
απολύσεις το 2014).

Σε μια τέτοια περίπτωση αναρωτιόμαστε και σας καλούμε να αναρωτηθείτε 
ποιοι θα φέρουν σε πέρας το τεράστιο έργο διαχείρισης υδάτων και λυμάτων και 
το υπεύθυνο έργο πολιτισμού, ποιοι θα διαχειριστούν την περιουσία των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων (ΒΙΟ.ΚΑ., δεξαμενές, αφαλατώσεις, δίκτυα κ.τ.λ.). Οι Δήμοι; Με ποιους 
υπαλλήλους; Μήπως σταδιακά θα περάσουν σε ιδιώτες; 

ΣΗΜΕΡΑ οι ΔΕΥΑ, μεταξύ αυτών και της Πάρου, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό, και τον προϋπολογισμό του Δήμου, ούτε ένα ευρώ. ΣΗΜΕΡΑ οι 
ΔΕΥΑ είναι ανταποδοτικές επιχειρήσεις και δεν λειτουργούν με γνώμονα 
το κέρδος. Επενδύουν σε δίκτυα, εξοπλισμό και αναπτυξιακές υποδομές για 
τους πολίτες. ΣΗΜΕΡΑ μεθοδευμένα οι ΔΕΥΑ αντιμετωπίζουν όλο και με-
γαλύτερο πρόβλημα με τον κρατικό παρεμβατισμό και τη γραφειοκρατία του 
δημοσίου, με αποτέλεσμα να χάνουν σταδιακά την ευελιξία τους και τις δυ-
νατότητές τους. ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ και οι εργαζόμενοι, στα 14 χρόνια 
λειτουργίας της, με τα όποια προβλήματα κουβαλάει, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟ-
ΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΠΑΡΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΟ-ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΟΣ-
ΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.

ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ. 
Αναλογιστείτε τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν οι πα-

ραπάνω καταργήσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται είτε με τον πολιτισμό, είτε 
με τη διαχείριση του βασικότερου δημόσιου φυσικού αγαθού, του νερού, στο νησί 
μας, στην κοινωνία μας, στο τουριστικό μας προϊόν, στην οικονομία μας. Επιπρόσθετα 
στα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε σαν νησιωτική κοινωνία στα θέματα υγεί-
ας, παιδείας, μεταφορών, με ενέργειες σαν τις προαναφερόμενες έρχονται και προ-
βλήματα στην υδροδότηση του νησιού, στην αποχέτευση των λυμάτων, στη μόλυνση 
περιβάλλοντος και θάλασσας, μπαίνει φρένο στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα 
και στα πολιτιστικά και πολιτισμικά δρώμενα.

Αναλογιστείτε ότι με την ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων, τα τιμολόγια νερού 
θα αυξηθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποβαθμιστούν από τον ιδιώτη που 
θα λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος. Αναλογιστείτε τον κίνδυνο που διατρέχει η 
δημόσια υγεία και το τουριστικό προϊόν από τα χέρια ιδιωτών και τυχοδιωκτικών 
πολιτικών θέσεων στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης νερού και λυμάτων και του 
πολιτισμού στο νησί μας. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ με κάθε τρόπο, από όποια θέση βρίσκεστε, στο 
μέλλον που μας ετοιμάζουν. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ την κατάργηση του κοινωνικού κράτους, 
την κατάργηση των κοινωφελών επιχειρήσεων και των κοινωνικών δομών του Δή-
μου.

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΣΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΥΑ Πάρου

Ενημέρωση για τις εκθέσεις 
Ο Δήμος Πάρου στo πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την προώθηση και 

προβολή του νησιού, μετά από την ομόφωνη απόφαση-εισήγηση της Τουριστικής 
Επιτροπής, συμμετείχε /αποφάσισε να συμμετέχει στο προσεχές διάστημα στις εξής 
εκθέσεις: PHILOXENIA (Θεσσαλονίκη 21-24/11/2013), WTM (Λονδίνο 4-7/11/2013) 
και Travel Turkey Izmir (Σμύρνη 5-8/12/2013).

Για το πρόγραμμα δράσεων προβολής του 2014 θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμε-
νες ημέρες. Όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Τουρ. Επιτροπής στο touristoffi  ce@paros.gr.

Δράσεις του Ιταλικού
Προξενείου Πάρου

Πραγματοποιήθηκε στο όμορφο πε-
ριβάλλον της «Σκουιλάτσε», στο Κατα-
ντζάρο του Ρετζιο Καλάμπρια, στις 27 
Οκτωβρίου, η προγραμματισμένη συ-
νάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του 
Lions Club «Κατανζάρο Μεσογείου», 
και της Ελληνικής πολιτιστικής αντι-
προσωπείας.

Από πλευράς του Lions Club «Κα-
τανζάρο Μεσογείου», το παρόν έδωσε 
ο πρόεδρός του, δικηγόρος, Βιτσέντζο Φούλβιο Ατιζάνη, ο πολιτικός μηχανικός, Λεο-
νάρντο Αντώνιο Ρίτσιο, ο αρχαιολόγος Ρομβέρτο Μουργκάνο κ.α. Από την Ελληνική 
πολιτιστική αντιπροσωπεία, ο πολιτικός μηχανικός, Ιάκωβος Σκιαδάς, υπεύθυνος του 
Ιταλικού Προξενικού Γραφείου στην Πάρο και ο αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος.

Ο κ. Ιάκωβος Σκιαδάς, είχε την ευκαιρία να εκφράσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του 
προξενείου για την ανάπτυξη σταθερών διεθνών σχέσεων με τη γη της Καλαβρίας και 
απηύθυνε προς το σύλλογο του Lions Club του Καταντζάρο, θερμό χαιρετισμό με την 
ευκαιρία της έναρξης σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Κυκλάδων, όχι μόνο 
όσον αφορά τον πολιτισμό, αλλά και τις οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις χώρες μας να αντιμετωπίσουν την οικο-
νομική κρίση. Ο κ. Γιάννος Κουράγιος, από την πλευρά του είναι πρόθυμος να ξεκι-
νήσει συνεργασία όχι μόνο με τα θεσμικά όργανα και τα πανεπιστήμια της Καλαβρίας, 
αλλά και με τους πολιτιστικούς συλλόγους οι όποιοι τρέφουν ενδιαφέρον και αγάπη 
για την αρχαιολογία. Ήδη, περισσότεροι από 40 φοιτητές από Ιταλικά πανεπιστήμια 
αρχαιολογίας έχουν συμμετάσχει στις ανασκαφές στη νησίδα Δεσποτικό. Έτσι, υπάρ-
χουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες, όπου οι Ιταλοί φοιτητές κάνουν την πρακτική τους, 
και οι οποίες στο άμεσο μέλλον θα μπορούσαν να δοθούν και στους φοιτητές των 
πανεπιστήμιων της Καλαβρίας, όπως τόνισε η επιτροπή υποδοχής της Λέσχη Lions 
Καταντζάρο. Ακόμα, μετά την πρώτη επίσημη επαφή καθορίστηκαν άμεσες δράσεις 
που επιτρέπουν ενέργειες πολιτιστικών ανταλλαγών το συντομότερο δυνατόν, ξεκι-
νώντας με μια πρώτη επίσκεψη τον Ιούνιο, μιας αντιπροσωπείας από τη Λέσχη Lions 
του Κατανζάρο, στις Κυκλάδες και Κρήτη και τη δυνατότητα φιλοξενίας της Ελληνικής 
αντιπροσωπείας στην Ιταλία, αμέσως μετά.

Κατά τη συνεδρίαση ο αρχαιολόγος Ρομπέρτο Μουργκάνο, που ασχολείται με ση-
μαντικές μελέτες στην Αίγυπτο και με ανασκαφές σε διάφορες χώρες, δήλωσε άμεσα 
διαθέσιμος για την εφαρμογή ενός προγράμματος επαγγελματικής αποκατάστασης 
για τους φοιτητές της αρχαιολογίας. Όπως ειπώθηκε, η Ιταλία, σε συνεργασία με χώ-
ρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, και όλες οι χώρες της λεκάνης της Με-
σογείου, εγγυώνται την έξοδό τους από την κρίση, αν χρησιμοποιήσουν την φυσική 
και πολιτιστική τους κληρονομιά σαν κινητήρια δύναμη για μια καινούργια οικονομική 
ανάπτυξη.

Τέλος, σημειώνουμε πως η Λέσχη Lions του Κατανζάρο, υποστηρίζει την ανάπτυ-
ξη σχέσεων των χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Έτσι, υπάρχει 
μεγάλη δυνατότητα για εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους μας, δεδομένου 
ότι η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα.

Επιδοτούμενα σεμινάρια
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, όπως ενημέρωσε συνεχί-

ζει τη συλλογή αιτήσεων για σεμινάρια επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας Γ’ κατηγο-
ρίας, καθημερινά  στο γραφείο του συλλόγου, τα οποία θα υλοποιηθούν λίγο πριν τις 
γιορτές των Χριστουγέννων.

Ταυτόχρονα, αυτές τις μέρες και κάθε Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη 5.00-8.15 το από-
γευμα, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του συλλόγου 
(έναντι ΔΕΗ), επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ σεμινάρια επιμόρφωσης ΛΑΕΚ 1-25, σε 
εργαζομένους, με θέμα την οργάνωση γραφείου.
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Επιστολή για
το νέο αεροδρόμιο

Ο σύλλογος ενοικιαζομένων δωματίων, Πάρου – Αντι-
πάρου, «Μαντώ Μαυρογένους», έστειλε επιστολή προς 
τα υπουργεία οικονομικών, υποδομών, ανάπτυξης και 
τουρισμού, σχετικά με το νέο αεροδρόμιο Πάρου, που 
κατασκευάζεται αυτή την εποχή.

Η επιστολή του συλλόγου έχει ως εξής:
«ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΜΑ
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου Ενοικιαζομένων 

Δωματίων Πάρου – Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογένους», 
καταθέτουμε συνοπτικά τους λόγους που επιβάλλουν 
την επίσπευση των διαδικασιών - μελετών για τα κτιρι-
ακά και τη δημοπράτηση των σχετικών έργων με στόχο 
την ολοκληρωμένη κατασκευή του νέου Αεροδρομίου 
Πάρου, λέγοντας τα εξής:

Θεωρούμε όλοι οι Παριανοί και Αντιπαριώτες ως ύψι-
στης σημασίας και άμεσης προτεραιότητας το συγκεκρι-
μένο έργο υποδομής, τόσο για την Πάρο και Αντίπαρο, 
όσο και για τα κοντινά Κυκλαδονήσια.

Χωρίς αμφιβολία το νέο Αεροδρόμιο Πάρου θα απο-
τελέσει πυλώνα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 
στο νησί μας. Οι επισκέπτες πλέον δεν θα σπαταλούν 
χρόνο και χρήμα για να φτάσουν στην Πάρο. Αυτό και 
μόνο το γεγονός αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ως 
προς την προσέλευση επισκεπτών στο νησί μας, και κατ’ 
επέκταση μπλοκάρει την ανάπτυξη και την ποιότητα του 
τουριστικού προϊόντος.

Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό το νησί δεν υστερεί σε κα-
νένα τομέα: πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομία, φυ-
σικότητα τοπίου, υποδομές, υπηρεσίες, προϊόντα, κλπ. 
Είναι κρίμα να μην του δώσουμε την ώθηση να ξεπερά-
σει τα γεωγραφικά του όρια, να γίνει γνωστό σε όλο τον 
κόσμο, με τους πολυάριθμους επισκέπτες που ευελπι-
στούμε να προσέρχονται σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, με το νέο Αεροδρόμιό του.

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι θα σταθείτε 
αρωγοί και συμπαραστάτες στο αίτημα μας».

Εκλογές
στον «Αρχίλοχο»

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στον πολιτιστικό σύλ-
λογο «Αρχίλοχος». Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

Μαρινόπουλος Θανάσης: 59, Γεμελιάρης Γιώργος: 57, 
Σαρρή Σταματούλα: 46, Κυριαζάνος Γιάννης: 43, Νίκος 
Συνόδης: 42, Γεωργιάδου Παλασία: 40, Γκίκα Ραμόνα: 
40, Καστρουνή Ζωή: 39, Μητρογιάννης Σπύρος: 38

--------------------------------
Δερμεντζόγλου Ελένη: 32, Ρουμπάνος Μιχάλης: 18, 

Θεωδορακούδης Χρήστος: 11

Αρωματικά φυτά 
στις Κυκλάδες

Tην Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στη Σύρο και σε 7 νησιά 
των Κυκλάδων, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο 
«Βιολογικές Καλλιέργειες – Αρωματικά Φυτά στις Κυ-
κλάδες: Οι «σπόροι» που φυτεύτηκαν και προτάσεις για 
να «καλλιεργήσουμε» το μέλλον».

Η ημερίδα παρουσιάστηκε μέσω σύνδεσης και στο 
γραφείο του Επιμελητηρίου στην Πάρο και συνδιορ-
γανώθηκε από την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΚΕΚ 
Γ. Γεννηματάς και το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Είχε ως 
κύριο στόχο την ανταλλαγή εμπειριών των εκπαιδευ-
ομένων που συμμετείχαν στη σειρά σεμιναρίων που 
πραγματοποιήθηκαν το 2013, αλλά και την ανάπτυξη δι-
αλόγου και προτάσεων για μελλοντικές πρωτοβουλίες 
και ενέργειες υποστήριξης αυτών. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας χωρίστηκε σε τρεις βα-
σικές ενότητες: Η πρώτη ενότητα από τις παρουσιάσεις 
και τοποθετήσεις των εκπαιδευομένων που συμμετεί-

χαν στη σειρά σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν, 
των πρωτοβουλιών συστάσεως ομάδων ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων ενασχόλησης με τα αρωματικά φυτά 
από τη καλλιέργεια, μεταποίηση, προώθηση, έως και 
την ανάπτυξη δράσεων γύρω από βοτανικούς κήπους. 
Η δεύτερη ενότητα συνεχίστηκε με τις εισηγήσεις, της 
Δρ. Ελένης Μαλούπα, τακτικής ερευνήτριας του ΕΛΓΟ 
«Δήμητρα», ειδικής σε θέματα αρωματικών φυτών και 
εκπαιδεύτριας και του κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη, δημο-
σιογράφου και συνεργάτη του περιοδικού Αγρόραμα, 
ειδικού σε θέματα αγροτικής επιχειρηματικότητας και 
νέων αγροτών, ενώ η τρίτη ενότητα  παρουσίασε επι-
χειρηματικές πρακτικές με ομιλητές τους κ.κ. Δημήτρη 
Χατζηανδρέου, ιδρυτή της «Organic Islands» στη Νάξο, 
που μίλησε για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και 
την κ. Ευαγγελία Κουτσοβούλου, ιδρύτριας της εται-
ρείας «Daphnis and Chloe», που ανέπτυξε το θέμα της 
εξαγωγιμότητας του Ελληνικού βοτανικού πλούτου. Ο 
κ. Αντώνης Μαραγκός, υπεύθυνος αναπτυξιακών θε-
μάτων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και ο κ. Θεόφιλος 
Παπαγεωργίου, από τη διεύθυνση αγροτικής ανάπτυ-
ξης της Περιφέρειας, μίλησαν για αναπτυξιακά θέματα 
και ευκαιρίες χρηματοδότησης στον αγροτικό τομέα. 

Πετρέλαιο
θέρμανσης

Από τις 25/10 το «Taxisnet», δέχεται τις αιτήσεις για 
το επίδομα θέρμανσης. Σύμφωνα με την απόφαση του 
υπουργείου το επίδομα θα καταβάλλεται το πολύ σε 20 
μέρες από την υποβολή της αίτησης. 

Σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης της αίτησης Α 
21 για τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος, η 
διοίκηση του ΟΓΑ ενημέρωσε ότι:

«Από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, δίνεται η 
δυνατότητα διόρθωσης σε όσους έχουν υποβάλει ηλε-
κτρονικά την Αίτηση-Δήλωση Α21, για την χορήγηση 
του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΓΑ (Ενιαίο Επί-
δομα στήριξης τέκνων και Ειδικό Επίδομα τρίτεκνων και 
πολύτεκνων οικογενειών).

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής:
- άγαμοι υπόχρεοι έως 30.000 ευρώ (από 25.000 

ευρώ)
- έγγαμοι υπόχρεοι έως 40.000 ευρώ (από 35.000 

ευρώ), με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο
- μονογονεϊκή οικογένεια έως 43.000 ευρώ, όταν 

υπάρχει ένα τέκνο με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε 
επιπλέον τέκνο.

Περιουσιακά κριτήρια:
- άγαμοι υπόχρεοι έως 200.000 ευρώ ακίνητης περι-

ουσίας (από 150.000 ευρώ)
- έγγαμοι υπόχρεοι έως 300.000 ευρώ ακίνητης περι-

ουσίας (από 200.000 ευρώ)».
Τέλος, το επίδομα διαμορφώνεται ανά ζώνες γεω-

γραφικής περιοχής. Η Πάρος και η Αντίπαρος, ανήκουν 
στην Δ’ Ζώνη (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σάμος, 
Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, 
Κύθηρα, νησιά Σαρωνικού), με επιδοτούμενη κατανά-
λωση τα 5 λίτρα/τ.μ., θα φθάσει τα 210 ευρώ (από 168 
ευρώ).

Φωτιά στο
«Punda Beach»

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 14 Νοεμβρίου, στο χώρο που 
στεγάζεται το θερινό μπάρ «Punda Beach», στη Μάρ-
πησσα.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Κυκλάδων: «Την 19.00’ ώρα της 14-
11-2013 στην περιοχή Μάρπησσα Πάρου, από άγνωστη 
μέχρις στιγμής αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επιχείρη-
ση υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ημεδαπού, 
το οποίο δε λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να προκλη-
θούν σοβαρές υλικές ζημιές σε αποθηκευμένο εξοπλι-
σμό του. 

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε την 00.25 ώρα της 15-11-
2013 από κλιμάκιο της Πυροσβεστική Υπηρεσίας Πά-
ρου, η οποία διενεργεί προανάκριση. Δεν κινδύνεψαν 
ανθρώπινες ζωές».

Άσπρη Πέτρα
ξέξασπρη

Το Δημοτικό Σχολείο Λευκών-Κώστου, είναι ένα από 
τα 17 σχολεία που επελέγησαν για  χρηματοδότηση εκ-
παιδευτικών  προγραμμάτων από το Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση. 
Για το πρόγραμμα είχαν υποβάλει αίτηση 125 σχολεία 
από 28 νησιά.

Το πρόγραμμα του Σχολείου έχει τον τίτλο «Άσπρη 
Πέτρα ξέξασπρη» και αναφέρεται στο λυχνίτη, το φημι-
σμένο παριανό μάρμαρο.

Η ιδέα του προγράμματος ανήκει  στην εκπαιδευτικό 
του σχολείου Μαριαλένα Παναγάκη, η οποία υπέβαλλε 
την αίτηση στο Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση και θα είναι και η συ-
ντονίστρια του προγράμματος. Στο πρόγραμμα  συμμε-
τέχουν επίσης και οι εκπαιδευτικοί Λουκιανός Μιχάλης 
και Λαμπρόπουλος Αντώνης. Μ’ αυτό το πρόγραμμα το 
σχολείο φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στην 
τοπική ιστορία με την ενεργητική τους συμμετοχή στις 
προγραμματιζόμενες δράσεις.

Με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας που 
αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση και επιθυμώντας να εντάξει εκπαιδευτικούς και 
μαθητές σε μια συμμετοχική, συνεργατική διαδικασία 
προς ένα συντονισμένο σκοπό, το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Ιωάννη Σ. Λάτση έχει καθιερώσει ένα νέο χρηματοδο-
τικό πρόγραμμα. Αυτή τη φορά με αποδέκτες τους παι-
δαγωγούς των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων 
της χώρας. Η δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μέσω του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού 

και των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

Οι προϋποθέσεις
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώ-

ντας να υποστηρίξει τη δημιουργικότητα που ανα-
πτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαι-
δευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, προσκάλεσε τους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν προτάσεις 
πρωτότυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2013-14 από νη-
πιαγωγεία και δημοτικά σχολεία νησιωτικών περιοχών 
της Ελλάδας.

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη εκείνων των πρω-
τοβουλιών μέσω των οποίων εξελίσσονται πολύμορφα 
οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες των μαθητών 
τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό τους περιβάλ-
λον, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαι-
δευτικούς να δοκιμάσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές 
ιδέες και πρακτικές. 
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» Ευκολη αναζήτηση

στις κατηγορίες

» Όλες οι καταχωρήσεις

του εντύπου

» Χάρτης στις διαφηµίσεις

για εύκολη πρόσβαση

» Σελίδα µε τις καταχωρήσεις 

στα Αγγλικά

Κάθε πληροφορία για την αγορά µας

& στο διαδίκτυο
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ΚΚΕ και βουλευτι-
κές αποζημιώσεις

«Το ΚΚΕ επανειλημμένα με προτάσεις νόμου και το-
ποθετήσεις στη βουλή έχει ζητήσει τη δραστική μείωση 
της βουλευτικής αποζημίωσης, την κατάργηση της βου-
λευτικής σύνταξης, των αποζημιώσεων για συμμετοχή 
σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και των άλλων βουλευ-
τικών προνομίων.

 Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μείωση όλων 
αυτών στον Προϋπολογισμό της Βουλής για το 
2014 αποτελεί έναν από τους λόγους που η Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ τον καταψηφίζει. Η 
θέση μας αυτή ξεκινάει από τη γενικότερη αντίληψη που 
έχει το ΚΚΕ για το ρόλο των εκλεγμένων στα διάφορα 
αντιπροσωπευτικά σώματα που δεν μπορεί να σχετίζε-
ται με κανένα προνόμιο συγκριτικά με την προηγούμενή 
τους κατάσταση.

Ωστόσο, η προσπάθεια ορισμένων, που στηρίζουν 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την αντιλαϊκή πολιτική και 
τα μέτρα εξαθλίωσης του λαού, να εμφανίσουν ως αι-
τία της κρίσης, του χρέους και των αντιλαϊκών μέτρων 
τα βουλευτικά προνόμια είναι υποκριτική και απο-
προσανατολιστική με στοιχεία λαϊκισμού. Έχει στό-
χο να κρύψει το χαρακτήρα της καπιταλιστικής κρίσης 
και το οικονομικό «ξεζούμισμα» του λαού από τα μέτρα 
που υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο.

Ακόμα και αν εξοικονομηθούν κάποια χρήματα από 
τη μείωση των βουλευτικών προνομίων, οι τσέπες των 
εργαζομένων θα συνεχίσουν να αδειάζουν, όσο συνε-
χίζεται η πολιτική που στοχεύει να φορτώσει τα 
βάρη της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων 
προκειμένου να διασώσει την καπιταλιστική κερ-
δοφορία. Ο λαός να υψώσει τη φωνή του μαζί με το 
ΚΚΕ για να καταργηθούν τα μέτρα εξόντωσης του λαού 
και να παλέψει για μια φιλολαϊκή διέξοδο από την κρίση 
ενάντια στην ΕΕ και την εξουσία των μονοπωλίων, και 
το πολιτικό σύστημα που τα στηρίζει».

 Την παραπάνω ανακοίνωση εξέδωσε η Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για να ενημερώσει όλους 
τους εργαζόμενους για την ξεκάθαρη θέση του για τις 
βουλευτικές αποζημιώσεις.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αναζήτηση
ειδικοτήτων

Με ανακοίνωσή του το Λιμεναρχείο Πάρου εκδήλωσε 
ενδιαφέρον για πρόσληψη διπλωματούχου ναυπηγού 
μηχανικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο πλαίσιο ανασυγκρό-
τησης του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεως Πλοίων 
Πάρου (Τ.Κ.Ε.Π./ΠΑΡΟΥ), η υπηρεσία ενδιαφέρεται για 
την κάλυψη θέσεων από προσοντούχους, οι οποίοι θα 
αναλάβουν καθήκοντα επιθεωρητών με ειδικότητα Δι-
πλωματούχου Ναυπηγού Μηχανικού.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί πρέπει να είναι εγγε-
γραμμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε). 
Διευκρινίζεται ότι δύναται να προσληφθούν περισσό-
τερα του ενός ατόμων ανά ειδικότητα. Η προθεσμία 
υποβολής, από τους ενδιαφερόμενους, των σχετικών 
βιογραφικών, είναι έως την 31-01-2014.

Τέλος, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφο-
ρία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με τον Σ/μρο Ι. Κροντήρης και τον Ε/πστη Α. 
Σπανό, στον αριθμό τηλεφώνου 22840-21240 στο φαξ 
22840-27144 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση paros@
hcg.gr

Στο φως μετά
από δεκαετίες

Στις 11 Νοεμ-
βρίου μετά από 
απόφαση και 
ενέργεια της Το-
πικής Κοινότη-
τας Αγκαιριάς, 
πραγματοποιή-
θηκε η ανέλκυ-
ση άγκυρας από 
τον βυθό της 
Αλυκής, η οποία 
βρισκόταν με-
ταξύ λιμανάκι Πρέσβη και παραλίας Αγίου Νικολάου.

Πριν 35 περίπου χρόνια, ανεμότρατες έσυραν την 
άγκυρα και την άφησαν στο συγκεκριμένο σημείο. Χρο-
νολογείται 80 έως 90 ετών και φημολογείται ότι είναι 
του Αγγλικού Ναυαρχείου. Έχει  μήκος 5,5 μέτρα και 
βάρος περίπου 4,5 τόνους.

Τώρα βρίσκεται κοντά στο μόλο του λιμανιού και θα 
πρέπει να μείνει μέσα στη θάλασσα, ώσπου να έρθει τις 
προσεχείς ημέρες η κ. Μπέσυ Αργυροπούλου – χημι-
κός μηχανικός- για την διερεύνησή και καθοδήγηση της 
συντήρησης. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άγκυρα 
είναι πιθανό να είναι περισσοτέρων ετών, αλλά ο 
καθαρισμός της κοστίζει πολύ ακριβά. Υπάρχει μία 
σκέψη η άγκυρα να παραμείνει μέσα στη θάλασσα (κο-
ντά στο μόλο) και να υπάρχει φως που θα τη φωτίζει. 
Σε ανακοίνωση του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 
Αγκαιριάς, κ. Ανδρέα Κουταλίδη, επισημαίνονται ακόμα 
και τα εξής: «Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο κ. Βλαχογιάν-
νη, για την βοήθειά του, καθώς και τον Πρόεδρο του 
Λιμενικού Ταμείου, κ. Γαβαλά, για την χρηματοδότηση 
αυτής της προσπάθειας. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά 
τον κ. Πέτρο Νικολαϊδη, μηχανικό θαλασσίων έργων- 
ωκεανογράφο, για τα ενδιαφέρον του καθώς και το πρό-
γραμμα «Αρχιμήδης» για το μηχάνημα που προσέφεραν 
για τις απαραίτητες μετρήσεις. Τους δύτες Φίλλιπο Κρη-
τικό, Κωνσταντίνο Χάλα και Σταμάτη Βελέντζα, για την 
προσπάθειά τους ώστε να καμαρώνουμε αυτό το στολί-
δι-κόσμημα για το χωριό μας. Θερμά ευχαριστούμε τον 
Γιάννη Παντελαίο, που με το καΐκι του ρυμούλκησε την 
άγκυρα έως το λιμάνι, τον Γιώργο Χρισόστομου Παρού-
ση, για την βοήθειά του, καθώς και τον κ. Στρατή Κώστα 
(Χασούρη), για την ανέλκυση της άγκυρας με τον γερανό 
του».

Βοήθεια σε
συμπολίτες μας

Το Συντονιστικό των Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πάρου 
για την Αλληλεγγύη, ανακοίνωσε ότι για τους συμπο-
λίτες μας που έχουν ανάγκη, διατίθενται ρούχα, πα-
πούτσια και παιχνίδια στην αποθήκη κατεψυγμένων 
τροφίμων της κ. Φλώρας Μαούνη, τις παρακάτω ημε-
ρομηνίες:

Δευτέρα 25/11, Τετάρτη 27/11, Παρασκευή 
29/11. Ώρες11:00-14:00 το πρωί και 17:00-20:00 
το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 568475 και 
6932 450786.

Κινηματογράφος
Οι κινηματογραφικές λέσχες του πολιτιστικού συλλό-

γου «Αρχίλοχος» και ΑΜΕΣ «Νηρέας» θα προβάλλουν 
ενδιαφέρουσες ταινίες αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, στην 
αίθουσα του συλλόγου «Αρχίλοχος» στις 20:45 και την 
Κυριακή 24 Νοεμβρίου στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέ-
ας» στις 19:30 θα προβληθεί η ταινία «Το Τέλειο Χτύπη-
μα», του βραβευμένου με Όσκαρ, Giuseppe Tornatore, 
σκηνοθέτη της «Μαλένα» και του αριστουργηματικού 
«Σινεμά ο Παράδεισος».

Πρόκειται για μια κλασική, ελεγειακή ιστορία μυστη-
ρίου με αναφορές στον συναρπαστικό χώρο της τέχνης, 
με πρωταγωνιστή τον οσκαρικό Geoff rey Rush («Ο Λό-
γος του Βασιλιά») και ένα καλοδουλεμένο αγγλόφω-
νο σενάριο. Το ατμοσφαιρικό αυτό θρίλερ, ντυμένο με 
τη μουσική του Ennio Morricone, σημείωσε τεράστια 
εμπορική επιτυχία στην Ιταλία. Η υπόθεση της ταινίας 
ξεκινάει όταν ο Virgil Oldman (Geoff rey Rush), που είναι 
ένας εξαιρετικός εκτιμητής, δημοπράτης και συλλέκτης 
έργων τέχνης, εκκεντρικός, σνομπ και ανορθόδοξος, 
δεν αφήνει περιθώριο σε κανέναν και ειδικά στο αντίθε-
το φύλο να τον πλησιάσει. Όταν η Claire (Sylvia Hoeks), 
μια κληρονόμος που πάσχει από αγοραφοβία, ζητάει τη 
βοήθεια του, ο Virgil θα αισθανθεί μια ακαταμάχητη έλξη 
για εκείνη. Το μυστήριο που καλύπτει την πελάτισσα του 
θα τον παρασύρει σε μια συγκλονιστική περιπέτεια που 
θα του αλλάξει τη ζωή.

Παιδικό σινεμά
Την ίδια ημέρα (24/11) στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νη-

ρέας», στις 11:30, θα προβληθεί για τους μικρούς σινε-
φίλ η παραγωγή της Pixar/Disney «Μπαμπούλες Πανε-
πιστημίου», σε σκηνοθεσία Dan Scanlon.

Η υπόθεση της ταινίας μας γυρνάει 12 χρόνια πίσω, 
όταν οι Μάικ Βασόβσκι και Τζέιμς Σάλιβαν, στην ταινία 
«Μπαμπούλες», ήταν αχώριστοι και πραγματικά αγαπη-
μένοι. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Από την πρώτη στιγμή 
που αυτά τα δύο αταίριαστα τέρατα συναντήθηκαν στο 
πανεπιστήμιο, δεν άντεχαν το ένα το άλλο. Το «Μπα-
μπούλες Πανεπιστημίου», μας αποκαλύπτει πώς ο Μάικ 
κι ο Σάλι ξεπέρασαν τις διαφορές τους κι έγιναν κολλη-
τοί φίλοι. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ακούγονται 
οι Αντώνης Λουδάρος και Θανάσης Τσαλταμπάσης.

Ποδηλασία
στις Λεύκες

Με επιτυχία ολο-
κληρώθηκε ο 2ος 
αγώνας ορεινής πο-
δηλασίας Λευκών, 
που διοργανώθηκε 
από τον Ποδηλατι-
κό Όμιλο Πάρου, τον 
ΜΕΑΣ «Υρία» Λευκών 
και την ΚΔΕΠΑΠ.

Ο αγώνας περιλάμβανε τρεις στροφές των 8 χιλιομέ-
τρων, με συνολικά υψομετρικά 850 μέτρα και κάποιες 
δύσκολες καταβάσεις.

Ήταν ένας αγώνας απαιτητικός και παράλληλα δύσκο-
λος, που δυσκόλεψε πολλούς ποδηλάτες. Τόσο αυτούς 
που γνώριζαν την διαδρομή, αλλά και εκείνους που την 
έκαναν για πρώτη φορά. Ο καιρός ήταν ιδανικός για 
mountain bike, με τη συννεφιά να «ντύνει» το φθινοπω-
ρινό τοπίο και το δυνατό άνεμο να είναι με το μέρος των 
αθλητών. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την απονο-
μή επάθλων στους νικητές όλων των κατηγοριών.

Σε ανακοίνωση του Ποδηλατικού Ομίλου Πάρου, ση-
μειώνονται τα εξής: «Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε 
ακόμα καλύτεροι οργανωτικά, ώστε να έχετε ακόμη κα-
λύτερη εμπειρία στον αγώνα μας. Να ευχαριστήσουμε 
όλους τους χορηγούς μας, την Ελληνική Ομάδα Διάσω-
σης (Παράρτημα Κυκλάδων), καθώς και τους εθελοντές 
που βοήθησαν για να στηθεί και να ολοκληρωθεί αυτός 
ο αγώνας».

Συντήρηση Βιβλίων
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου, «Γιάννης Γκίκας», 

πραγματοποιεί μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση το Σάββα-
το 23 Νοεμβρίου στις 8:30 το βράδυ.

Συγκεκριμένα, όλοι όσοι έχουν συλλογές βιβλίων που 
θέλουν να τα διατηρήσουν στο χρόνο και να τα προστα-
τεύσουν σωστά, μπορούν να μάθουν απλά μυστικά από 
τον κ. Γιάννη Σκορδύλη. Ο κ. Σκορδύλης, είναι συντηρη-
τής βιβλιακού και αρχειακού υλικού της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.
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ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22840-27479 | FAX: 22840-27480

ΙΑΤΡΕΙΑ
MEDICAL CENTER

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΠΑΧΕΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
στις 12:00, Αρχίλοχος
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 
ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΙΓΕΝΗΣ,

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
σχεδιασµός 22840 28025

Συγκίνηση για τη Μυρτώ
Οι πρώτες φωτογραφίες που δείχνουν την άτυ-

χη Μυρτώ Παπαδομιχελάκη, που κακοποιήθηκε 
βάναυσα πέρσι στη Χρυσή Ακτή, κυκλοφόρησαν 
στο διαδίκτυο. 

Η Ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ έχει κινητοποι-
ηθεί προκειμένου η μικρή Μυρτώ, που νοσηλεύ-
εται σε νοσοκομείο της Βοστόνης, έπειτα από τις 
εγχειρήσεις, να μπορέσει να έχει την καλύτερη 
δυνατή βοήθεια.

Έτσι, η Ελληνική κοινότητα με πρωτοβουλία της 
νεολαίας της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών 
Σωματείων Νέας Αγγλίας, συγκέντρωσε χρήματα 
για την αγορά ενός ειδικού μηχανήματος το οποίο 
θα βοηθήσει την Μυρτώ, για τη διατροφή και την επικοινωνία. Παράλληλα, οι «Φί-
λοι της Μυρτώς» δημιούργησαν γι’ αυτήν την ιστοσελίδα στην οποία όποιος επιθυμεί 
μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά, με δικαιούχο την ίδια (Μυρτώ Παπαδομιχελάκη). 
Ακόμη έβαλαν σε λειτουργία σελίδα στο fecabook με το όνομα «Friends of Mirto».

Στη σελίδα γράφεται:
«Οι «Φίλοι της Μυρτώς» είναι μια ομάδα νέων που δημιουργήθηκε όταν τα μέλη της 

γνώρισαν τη 16χρονη Μυρτώ και την προσωπική της τραγωδία. 
Στις 22 Ιουλίου του 2012, αλλοδαπός που δούλευε παράνομα στην Ελλάδα, επιτέθη-

κε στη Μυρτώ ενώ παραθέριζε με την οικογένειά της στην Πάρο. Δέχτηκε την επίθεση 
καθώς περπατούσε στην παραλία. Κακοποιήθηκε, δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα και 
αφέθηκε για νεκρή στον τόπο της επίθεσης. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, η Μυρτώ 
υπέστη κακώσεις στον εγκέφαλο και στην σπονδυλική της στήλη. 

Δεν μπορεί να περπατήσει ή να μιλήσει, ενώ σιτίζεται με σωλήνα. Η ζωή της άλ-
λαξε για πάντα. Η Μυρτώ υπόκειται σε θεραπεία εδώ στη Βοστόνη, στο Spaulding 
Rehabilitation Hospital και ελπίζουμε πως θα τα καταφέρει να τρώει κανονικά αλλά 
και να επικοινωνεί με τη βοήθεια της συσκευής Tobii Speech Generating Device. Οι 
γιατροί στο Spaulding συνέστησαν στη Μυρτώ να μάθει να χρησιμοποιεί τη συγκε-
κριμένη συσκευή και ενώ η Μυρτώ άρχισε να εκπαιδεύεται στη χρήση αυτής της συ-
σκευής, έπρεπε να σταματήσει καθώς το κόστος ήταν απαγορευτικό για αυτήν και την 
οικογένειά της. Το κόστος της συσκευής είναι 25.000 δολάρια. Στόχος των «Φίλων 
της Μυρτώς» είναι να αγοράσουν τη συσκευή αυτή, αλλά και συνεισφέρουν όπως 
μπορούν στο να καλυτερεύσουν και να διευκολύνουν όσο γίνεται την ποιότητα ζωής 
της Μυρτώς. Η μη δυνατότητα επικοινωνίας είναι άκρως απογοητευτική και λυπηρή 
στη Μυρτώ.

Οι «Φίλοι της Μυρτώς» ήρθαν σε επαφή με την Ομοσπονδία Ελληνο-Αμερικανικών 
Σωματείων Νέας Αγγλίας και ζήτησαν τη υποστήριξη και βοήθεια της Ομοσπονδίας. 
Το συμβούλιο της Ομοσπονδίας συμφώνησε παμψηφεί να βοηθήσει τους «Φίλους της 
Μυρτώς» σε αυτό τους το εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, και με την 
Ομοσπονδία σαν χορηγό, θα διοργανωθεί έρανος στις 7 Δεκεμβρίου. Λεπτομέρειες θα 
γνωστοποιηθούν σύντομα.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη των «Φίλων της Μυρτώς» και να συμβάλετε στην 
προσπάθειά μας. Το όλο εγχείρημα αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία αλληλεγγύης 
και υποστήριξης προς τη νεολαία μας, αλλά και ολόκληρης της ομογένειας της περι-
οχής μας για συσπείρωση και ενότητα για την πραγμάτωση ενός όμορφου και άξιου 
στόχου. Ελπίζουμε με τη συμβολή σας να καταφέρουμε να αγοράσουμε τη συσκευή 
Tobii Speech Generating Device. Ποσά που θα μαζευτούν άνω του κόστους αυτής της 
συσκευής θα διατεθούν κατευθείαν για τα ιατρικά έξοδα της Μυρτώς.

«Φίλοι της Μυρτώς».

Εθνική
Αντίσταση

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, εορτάζεται 
και στην Πάρο η Εθνική Αντίσταση. Έτσι, 
από τις 8 το πρωί, θα υπάρχει γενικός 
σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Ιδι-
ωτικών Καταστημάτων, καθώς και των 
Καταστημάτων των Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, οικι-
ών και ελλιμενισμένων πλοίων, μέχρι και 
της δύσης του ηλίου.

Ακόμα, θα γίνει φωταγώγηση όλων 
των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτι-
κών καταστημάτων της χώρας, καθώς 
και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Τραπεζών από της δύσεως του ηλί-
ου της 23ης Νοεμβρίου, μέχρι τις πρωι-
νές ώρες της επόμενης της εορτής,

Την Κυριακή, στις 10 το πρωί, θα πραγ-
ματοποιηθεί η τελετή δοξολογίας στον 
Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, 
παρουσία Αρχών, Οργανώσεων, Σωμα-
τείων και κατοίκων. Ο πανηγυρικός της 
ημέρας θα εκφωνηθεί από την εκπαιδευ-
τικό κ. Ε. Ντουμανίδου, του 2ου Δημοτι-
κού .Σχολείου Παροικιάς. Στις 10:30 θα 
γίνει η μετάβαση στο μνημείο της Εθνι-
κής Αντίστασης και μετά την επιμνημό-
συνο δέηση θα ακολουθήσει η κατάθεση 
στεφάνων από εκπροσώπους των τοπι-
κών αρχών, εκπροσώπους της Εθνικής 
Αντίστασης και τα πολιτικά κόμματα. 

Τέλος, θα γίνει προσκλητήριο νεκρών 

και τήρηση ενός 
λεπτού σιγή. Η 
εκδήλωση θα 
ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί 
με τον Εθνικό 
Ύμνο. Τελετάρ-
χης ορίστηκε ο 
εκπαιδευτικός 
κ. Ευθύμιος 
Τσιρώνης, του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Παροικιάς.

Η εφημερίδα μας, ως ελάχιστο φόρο 
τιμής στους ήρωες της Εθνικής Αντίστα-
σης, αναγράφει αλφαβητικά τα ονόματά 
τους:
Αλιπράντης Σταύρος, Αρκάς Αντώ-
νης, Ασωνίτης Ιωάννης, Βάγιας Ιω-
άννης, Γεράρδης Δημήτριος, Γλέζος 
Νικόλαος, Γραμματικάκης Χάρης, 
Γρυλάκη Αικατερίνη, Δελέντας 
Αντώνιος, Ζαμπέτας Γεώργιος, Ζου-
μής Νικόλαος, Ιερομόναχος Ηλίας 
Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας, Καπού-
τσος Γεώργιος, Κεφάλας Πέτρος, 
Κουτσουράκης Παναγιώτης, Κρίσπης 
Μιχαήλ, Κυπριάδης Δημήτριος, Λι-
κέρι Βέρο, Μαντζουράνης Σπύρος, 
Μαρινόπουλος Αργύρης, Μαύρης 
Σπύρος, Μαύρος Γεώργιος, Μοναχός 
Γρηγόριος Ιεράς Μονής Λογγοβάρ-
δας, Μουρλάς Πολυχρόνης, Πατέλης 
Βασίλης, Πατέλης Μανώλης, Περα-
ντινός Δημήτριος, Ραγκούσης Βενι-
ζέλος, Ραγκούσης Ιάκωβος, Στέλλας 
Νικόλαος, Τζαβέλας Σπύρος, Τσα-
ντάνης Εμμανουήλ, Τσαντάνης Ιωάν-
νης, Τσαντάνης Νικόλαος, Τσαντάνης 
Φραγκίσκος, Φραντζής Γεώργιος

Επανεκλογή 
Κ. Ροδίτη

Διεξήχθησαν στις 16 Νοεμβρίου οι 
εσωκομματικές εκλογές στην Τ.Ο. ΝΔ 
Πάρου-Αντιπάρου. Τα αποτελέσματα εί-
ναι τα εξής:

Εγγεγραμμένοι: 851
Ψήφισαν: 111
Έγκυρα: 109
Πρόεδρος

Κώστας Ροδίτης: 99
Μέλη ΔΣ

Μανωλάκη Θεοδοσία του Στυλιανού: 83
Μπιζάς Ιωάννης του Στυλιανού: 67
Σπανός Δημήτριος του Στυλιανού: 42

Μάζαρος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ: 25
Μανέτα Βαρβάρα του Κωνσταντίνου: 17
Κόντε Παντελία του Μιχαήλ: 13
Καβάλλη Μαρία-Λουίζα του Γεωργίου: 7
Τζανετάκης Αλέξανδρος του Νικολάου: 7
Καμπούρογλου Απόστολος του Πανα-
γιώτη: 4
-----------------------------------------
Σαρρής Διαμαντής του Κωνσταντίνου: 2
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Ο πολυσυζητημένος νέος εκλογικός νόμος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές –που 
πολλοί τον περίμεναν να δοθεί σε διαβούλευση τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου- δεν έχει 
δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα τα πάντα να βρίσκονται στον «αέρα».

Σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, κ.  Λεωνίδας Γρηγορά-
κος, είπε: «[…] οι προωθούμενες αλλαγές στον εκλογικό νόμο θα έχουν αποσαφηνι-
στεί μέχρι το τέλος του 2013» και πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ στηρίζει μία συνολικότερη 
μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος.

Από την άλλη δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί του υπουργού 
εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη, για κατάθεση του νομοσχεδίου το Νοέμβριο ανα-
τράπηκαν, καθώς, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συμφωνούσε, αλλά ζητήματα-προβλήματα 
(φόρος ακινήτων κλπ) είναι ανοιχτά, και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει διαπραγματευτικό 
όπλο… Επίσημα πάντως, το ΠΑΣΟΚ, ισχυρίζεται πως οι λόγοι της καθυστέρησης οφεί-
λονται: α) Στη διαβούλευση και στη συμφωνία της ελεγχόμενης από το συγκυβερνών 
κόμμα, ΚΕΔΕ. Σ’ αυτή την περίπτωση το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύεται τις διαφορετικές 
απόψεις που υπάρχουν στους κόλπους των δημάρχων της ΝΔ στην Κεντρική Ένωση 
Δήμων αναφορικά με το σχέδιο Μιχελάκη και β) στη διαφωνία σε λεπτομέρειες του 
νέου εκλογικού νόμου (π.χ. διαφωνεί με τη μείωση των δημοτικών συμβούλων στην 
προ Καλλικράτη εποχή. Δηλαδή, ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων στους Καλλι-
κρατικούς δήμους να είναι ίσος με το άθροισμα των συμβούλων στους Καποδιστρι-
ακούς δήμους που συνενώθηκαν), αλλά και την κατάργηση ή τη δραματική μείωση 
των κοινοτικών συμβούλων.

Τα ’χουν κάνει θάλασσα!
Πέρα των όσων έχουν γραφτεί για τα «μικροπροβλήματα» του νέου εκλογικού νό-

μου οι «ειδικοί» του υπουργείου Εσωτερικών και της Συγγρού -όπως αποκαλούνται 
σε πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή»- οδηγούνται σε λύσεις γελοι-
οποίησης των ισχυρισμών περί «αξίων» και άλλων τερπνών με τα οποία επιχειρούν 
να ντύσουν την επιχείρηση. Έτσι, οι «ειδικοί-σοφοί», κάθε λίγο διαρρέουν νέα σενάρια 
περί του τρόπου που θα πραγματοποιηθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές το Μάιο του 
2014.

Τα σενάρια που διαρρέουν έχουν ως εξής:
- Οι δήμαρχοι θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή αν διαθέτουν το 42% 

των ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δήμαρχος δεν συγκεντρώνει αυτό το ποσοστό, 
τότε θα γίνονται νέες εκλογές, την επόμενη Κυριακή, μεταξύ των δύο υποψηφίων 
δημάρχων που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά στον πρώτο γύρο.

- Θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Με το ένα οι πολίτες θα επιλέγουν δήμαρχο και 
με το άλλο τους δημοτικούς συμβούλους της αρεσκείας τους, που δεν είναι απαραί-
τητο να προέρχονται από την ίδια παράταξη. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται 
από την πρώτη Κυριακή.

- Οι εκλεγέντες δήμαρχοι θα διαθέτουν απαραιτήτως και την πλειοψηφία 
των δημοτικών συμβουλίων. Αν ένας υποψήφιος δήμαρχος που αναδείχθηκε νικη-
τής των εκλογών, δεν διαθέτει την πλειοψηφία των δημοτικών συμβουλίων, θα την 

Οέο! 
Που ’ναι ο νέος νόμος για τις εκλογές;
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αποκτά ως εξής: Θα καταλαμβάνουν θέσεις στο δημοτικό συμβούλιο οι επιλαχόντες 
δημοτικοί σύμβουλοι του δικού του συνδυασμού μέχρι ο αριθμός τους να είναι πλει-
οψηφικός και αντίστοιχα δεν θα εκλέγονται οι τελευταίοι της λίστας των παρατάξεων 
που μειοψήφησαν. Παράδειγμα: Αν π.χ. στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, ο νικητής 
δήμαρχος δεν εκλέξει 14 συμβούλους την πρώτη Κυριακή, για να έχει την πλειοψη-
φία που απαιτείται -27 είναι συνολικά στο δήμο μας-, αλλά 11, τότε θα εκλέγονται οι 
τρεις που του λείπουν από τους επιλαχόντες της παράταξής του που κατετάγησαν 
μετά τον 11ο. Παράλληλα, δεν θα εκλέγονται οι 3 τελευταίοι της λίστας από τις μειο-
ψηφούσες παρατάξεις.

- Μπαίνει για πρώτη φορά όριο εκλογής (5%). Αν οι υποψήφιοι δήμαρχοι δεν 
συγκεντρώσουν αυτό το ποσοστό την πρώτη Κυριακή, δεν θα εκλέγονται στο δημοτι-
κό συμβούλιο ούτε οι ίδιοι, ούτε οι σύμβουλοί τους, ακόμη κι αν έχουν περισσότερες 
ψήφους από συνυποψηφίους τους άλλων παρατάξεων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή στο εκλογικό σύστημα 
για τις περιφερειακές εκλογές.

Επί της ουσίας

Αυτό που γίνεται κατανοητό από τις διαρροές είναι ο αποκλεισμός των ανεξάρ-
τητων δημοτικών συμβούλων, πάνω στο οποίο αρχικά είχαν επενδύσει πολλά οι 
εμπνευστές των αλλαγών. 

Ακόμα, με το νέο σύ-
στημα πάει περίπατο και 
η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων με τρόπο 
περιφρονητικό για τις 
επιλογές των πολιτών. 
Δηλαδή, αν ένας δήμαρ-
χος συγκεντρώσει 30% 
στον πρώτο γύρο, εκλέ-
γει αναλογικά και τον 
αριθμό των συμβούλων 
του. Στο 27μελές δημο-
τικό συμβούλιο Πάρου 
(δεν έχει ψήφο ο δήμαρ-
χος), εκλέγει απ’ ευθεί-
ας 9 συμβούλους με το 
30% που θα συγκεντρώ-
σει. Αν όμως είναι τελι-
κός νικητής την επόμε-
νη Κυριακή, θα εκλέξει 
άλλους 5 συμβούλους. 
Άρα, δεν έχει καμία 
σημασία το ξεχωρι-
στό ψηφοδέλτιο των 
δημοτικών συμβού-
λων, καθώς ο νικητής 
δήμαρχος θα εκλέξει 
τους συμβούλους που χρειάζεται, έστω και αν αυτοί έχουν «πατώσει». Οι 
πολίτες θα έχουν ψηφίσει άλλους ως ικανούς για δημοτικούς συμβούλους, αλλά ο 
συνδυασμός του νικητή δημάρχου, θα έχει αυτούς που έχουν δηλώσει υποψή-
φιοι στο συνδυασμό του. Είναι πιθανό να δούμε π.χ. στην Πάρο –θεωρητικά- να 
μην εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι άτομα που πήραν 700-800 σταυρούς, αλλά να 
εκλέγονται άλλοι που έλαβαν 150 σταυρούς! Με λίγα λόγια ουσιαστικά η ισχυρή 
προσωπικότητα του υποψηφίου δημάρχου θα κρίνει το αποτέλεσμα και όχι 
απαραίτητα η δυνατότητα των συνεργατών του.

Τέλος, με το όριο του 5% είναι προφανές ότι επιδιώκεται να αποκλεισθούν ουσια-
στικά από τις εκλογές ανεξάρτητοι συνδυασμοί ή κινήματα, που αναζητούν έκφραση 
στο δημοτικό συμβούλιο και να περιοριστεί η διανομή της πίτας ανάμεσα στους ισχυ-
ρούς.

Θεωρητικά μόνο στην Πάρο…

Αν γυρίσει κάποιος το μυαλό του στις δημοτικές εκλογές του 2010 ή και του 2006, 
θα διαπιστώσει ότι τέτοια περίπου εποχή (αρχές χειμώνα) είχαν διαμορφωθεί λίγο-
πολύ οι δημοτικοί συνδυασμοί και πολύ περισσότερο είχαν βγει στον «αέρα» τα ονό-
ματα των επικεφαλής. Αν αναλογιστούμε ακόμα, πως σε προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές από το χειμώνα -που ήταν γνωστοί οι «σκελετοί» συνδυασμών- είχαμε από-

σταση έως την ημερομηνία εκλογών 10 και 11 μήνες (οι προηγούμενες είχαν γίνει 
7 Νοεμβρίου 2010), τι πρέπει να σκεφθούμε όταν τώρα απέχουμε από τις εκλογές 
μόλις 5,5 μήνες περίπου;

Είναι σαφές πως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια λόγω των 
οικονομικών προβλημάτων, αλλά κάποιους φαίνεται να ευνοεί αυτή η κατάσταση. 
Δηλαδή, ο «χυλός» που επιχειρείται και η μη συζήτηση των πραγματικών θεμάτων 
ευνοεί τους ισχυρούς και αυτούς που μπορούν να ανακατεύουν συνεχώς την τρά-
πουλα μη δίνοντας χαρτιά σε κανέναν. Κανείς εξ αυτών δεν θέλει να δεσμευτεί, κα-
νείς δεν θέλει την ύπαρξη προγραμμάτων, κανείς δεν θέλει να «ανοίξει» η συζήτηση. 
Τους ευνοεί αυτό το πολιτικό κλίμα και η μυλόπετρα που τα αλέθει όλα. Θέλουν πολ-
λοί τα πάντα να γίνουν την τελευταία στιγμή. Και όχι μόνο απαραίτητα οι λεγόμενοι 
συνδυασμοί νίκης…

Οι υπάρχοντες συνδυασμοί

Η παράταξη της πλειοψηφίας (Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον), δεν 
έχει κάνει καμία κίνηση που να δείχνει ότι βρισκόμαστε μερικούς μήνες πριν την κάλ-
πη. Ακόμα, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο επικεφαλής της (Χρ. Βλαχογιάννης), θα είναι 
εκ νέου υποψήφιος ή όχι. Από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους της πλει-
οψηφίας ο μοναδικός που έχει εκφράσει δημόσια το ενδιαφέρον του για να ηγηθεί 
συνδυασμού είναι ο αντιδήμαρχος κ. Μ. Κωβαίος.

Ο συνδυασμός της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης 
(Πάρος-ΑΞΙΑ), κινείται 
θεωρητικά για τις επό-
μενες δημοτικές εκλογές 
και αυτό χάρη στην επικε-
φαλής του κ. Γρ. Πρωτο-
λάτη, που όπως ισχυρίζε-
ται θέλει να είναι και πάλι 
υποψήφια δήμαρχος.

Η παράταξη της Κίνη-
σης Ενεργών Πολιτών 
Πάρου, είναι η μόνη ως 
τώρα που έχει πραγματο-
ποιήσει τρεις συγκεντρώ-
σεις της σε επίπεδο μελών 
της, για τις ερχόμενες δη-
μοτικές εκλογές. Η ΚΕΠ 
μάλιστα θεωρεί πως σχε-
τικά σε μικρό χρονικό δι-
άστημα θα δημιουργήσει 
τις βάσεις –είτε μ’ αυτό το 
όνομα, είτε με άλλο- για 
τη δημιουργία δημοτικού 
συνδυασμού με στόχο τις 

εκλογές του Μαΐου.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου από την πλευρά της θεωρεί δυνατή και πάλι τη συμ-

μετοχή της στις δημοτικές εκλογές και πιστεύει πως μπορεί να διευρύνει τις υποψη-
φιότητες συμβούλων και σε χώρους εκτός ΚΚΕ.

Περιφέρεια

Στο Νότιο Αιγαίο, τα θέματα ήδη έχουν πάρει «φωτιά», αφού οι Περιφερειακές 
εκλογές αποτελούν στόχους για όλα τα κόμματα, όπως και οι μεγάλοι δήμοι της χώ-
ρας.

Ο κ. Γ. Μαχαιρίδης, διατηρεί δυνάμεις σε όλα τα νησιά, αν και πολλοί πιστεύουν 
πως τελικά θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στη Ρόδο. Ένα νέο όνομα που ακούγεται 
το τελευταίο διάστημα -πολύ έντονα- είναι του κ. Κ. Σκανδαλίδη, που ως ανεξάρτητος 
θα προσπαθήσει να κερδίσει την στήριξη αντιμνημονιακών κομμάτων. Η περίπτωση 
Σκανδαλίδη έχει πολλές πιθανότητες, ενώ ο ίδιος φαίνεται πως έχει διεισδυτικότητα 
σε μάζες ψηφοφόρων όλων των πολιτικών αποχρώσεων. 

Από πλευράς ΝΔ προκρίνεται η υποψηφιότητα του κ. Γ. Παππά, ο οποίος πήγε πολύ 
καλά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές όπου συμμετείχε για πρώτη φορά στο ψη-
φοδέλτιο της. Τέλος, από κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ έχει ακουστεί το όνομα του δημάρχου 
Λειψών, κ. Σπύρου Μπενέτου.

«Η ισχυρή προσωπικότητα 
του υποψηφίου δημάρχου 
θα κρίνει το αποτέλεσμα 

και όχι απαραίτητα
 η δυνατότητα 

των συνεργατών του»
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Ο λαϊκισμός 
του δημάρχου 
Τήνου

Ο δήμαρχος Τήνου, κ. Π. Κρο-
ντηράς, έγινε γνωστός στο πα-
νελλήνιο λόγω της μήνυσης που 
υπέβαλλε στον υπουργό υγείας, 
κ. Άδωνη-Σπυρίδων Γεωργιάδη.

Πολλοί εξύμνησαν την «πα-
λικαριά» του κ. Κροντηρά και όπως διάβασα και στο 
Facebook, κάποιοι συμπολίτες μας έγραψαν για την 
περιβόητη «μαγκιά» του και εξανέστησαν γιατί δεν κά-
νει κάτι παρόμοιο και ο δήμαρχος Πάρου!

Φαίνεται τελικά, πως ο κόσμος ξεχνάει πολύ γρή-
γορα και πως αυτό που μένει συνήθως είναι η τε-
λευταία ενέργεια κάθε πολιτικάντη… Το ωραίο ήταν 
πως άκουσα και μία μεγαλεπήβολη δήλωση στη συ-
νεδρίαση του Συντονιστικού Φορέων την περασμένη 
Δευτέρα, για τον κ. Κροντηρά… Επανερχόμενοι στον 
«ατρόμητο» κ. Κροντηρά και για να υποστηρίξω τον 
τίτλο του κειμένου μου να γράψω πως μου φαίνεται 
καταρχήν αδύνατον η Βουλή να κάνει άρση ασυλίας 
στον κ. Γεωργιάδη, ειδικά για ένα τέτοιο θέμα. Φυσικά, 
το παραπάνω το γνωρίζει πολύ καλύτερα ο δήμαρχος 
Τήνου και το τι διέπει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. 
Ακόμα όμως, και αν αποφάσιζε η Βουλή άρση ασυλί-
ας για τον υπουργό υγείας, τι θα γινόταν στο δικαστή-
ριο; Θα δικαζόταν ο υπουργός διότι έχει γιατρούς στο 
σπίτι του και τους κρατάει για εκείνον ή κάνει ότι δεν 
γνωρίζει ο κ. Κροντηράς ότι όσα έχουν γίνει στο χώρο 
της υγείας είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακο-
λουθείται και από το κόμμα (ΠΑΣΟΚ) που υποστηρίζει 
και ο ίδιος. Πότε λοιπόν ο κ. Κροντηράς έκανε γνωστό 
στην κοινωνία της Τήνου, πως τα όσα γίνονται και στο 
χώρο της υγείας είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που 
ακολουθείται από τα φιλομνημονιακά κόμματα. Πότε 
ο κ. Κροντηράς έκανε μία συγκέντρωση ενάντια στην 
πολιτική που ακολουθούν τα κόμματα της συγκυ-
βέρνησης και στην υπόθεση υγείας της Τήνου; Πότε 
διαμαρτυρήθηκε; Για όλα τα παραπάνω ερωτήματα η 
απάντηση είναι μία. ΠΟΤΕ! Ο κ. Κροντηράς, ήταν πάντα 
ένας πολιτικός του συστήματος και μάλιστα συνειδη-
τοποιημένος. Ο δήμαρχος της Τήνου, ήταν ο πρώτος 
στις Κυκλάδες, που έτρεξε να κάνει συμφωνίες και 
να δώσει δημοτικό χρήμα σε ιδιωτικές εταιρείες για 
διακομιδές. Ήταν αυτός που με κομπασμό μιλούσε 
για «δημοτικό ΕΚΑΒ» τον περασμένο Ιανουάριο και 
έβγαινε στα ΜΜΕ για να εκθέσει τα επιτεύγματά του!. 
Μόνο, που ούτε αυτή η υπόθεση του βγήκε, καθώς 
λίγο καιρό μετά τη συμφωνία έκανε παράπονα πως 
δεν έρχεται στο νησί το ΕΚΑΒ…

Επανέρχομαι λοιπόν σε όσα ακούστηκαν για την 
«παλικαριά» του δημάρχου Τήνου και να σημειώσω σε 
κάθε τόνο ότι όσοι συγκρίνουν καταστάσεις αντίδρα-
σης μεταξύ του γειτονικού μας νησιού και της Πάρου, 
μόνο ως υπονομευτές μπορούν να κριθούν. Κάθε σύ-
γκριση ή «θαυμασμός» στο εγχείρημα Κροντηρά, μόνο 
ως πισωγύρισμα στην υπόθεση υγείας για την Πάρο 
μπορεί να εκληφθεί. 

Οι αγώνες κόντρα στην πολιτική μνημονίου δεν γί-
νονται από την καρέκλα και με κινήσεις εντυπωσια-
σμού. Γίνονται με ακτιβιστικές δράσεις, με συνεχή 
ενημέρωση των πολιτών και ουσιαστικές ενέργειες. 
Όλα τα άλλα είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου και για 
να καλυφθούν λάθη των υπευθύνων. Ο  δήμαρχος Τή-
νου με την πολιτική που ακολούθησε τα τρία τελευταία 
χρόνια έχει αποδείξει πως πολιτεύτηκε με λάθος τρό-
πο. Τώρα, που τα πράγματα έφθασαν στο απροχώρητο 
και έμεινε με ένα γιατρό, σκέφθηκε να κάνει μήνυση 
στον υπουργό; Κρίμα, έπρεπε να το είχε προβλέψει 
και αυτό, στο ασφαλιστικό συμβόλαιο που είχε κάνει! 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας

Το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
είναι προ του πυλών και επιτέλους προωθείται μια με-
ταρρύθμιση που θα αξιοποιήσει όλες τις μονάδες υγείας 
που εμπλέκονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

Το ερώτημα για πολλούς είναι τι περιλαμβάνει και τι 
ακριβώς σημαίνει αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεί-
ας; Είναι νοσοκομείο; Είναι τμήμα επειγόντων περιστα-
τικών ή μήπως ένα απλό εξωτερικό ιατρείο του πάλαι 
ποτέ ΙΚΑ και φυσικά ποιός την παρέχει; 

Με μια πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου θα μπο-
ρούσαμε να πούμε «λίγο απ’ όλα». Η πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας έχει οριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό 
υγείας (WHO), ως η βασική υγειονομική περίθαλψη 
βάση των πρακτικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων 
αλλά και κοινωνικά αποδεκτών μεθόδων, οι οποίες θα 
πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμες σε άτομα και οι-
κογένειες στην κοινότητα. Με λίγα λόγια η πρωτοβάθ-
μια φροντίδα παραλαμβάνει και διαχωρίζει τα περιστα-
τικά, είναι στην ουσία το πρώτο σημείο επαφής της 
τοπικής κοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας. 
Στόχοι της πρωτοβάθμιας είναι: 

Α) Διαχωρισμός των οξέων περιστατικών, σε περι-
στατικά που μπορούν, και δεν χρήζουν εξειδικευμένη 
αντιμετώπιση, να αντιμετωπιστούν από τους ιατρούς 
της πρωτοβάθμιας, και σε περιστατικά που χρήζουν με-
ταφορά σε εξειδικευμένα κέντρα δευτεροβάθμιας πε-
ρίθαλψης.

Β) Παρακολούθηση χρονίως πασχόντων.
Γ) Προληπτική ιατρική.
Ποιες ειδικότητες όμως θα πρέπει να περιλαμβά-

νονται σε μονάδα Π.Φ.Υ.; Ένας επαγγελματίας υγείας 
πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι ένας γιατρός ο οποίος 
παρέχει τόσο την πρώτη επαφή για ένα άτομο με μη δι-
αγνωσμένη ανησυχία για την υγεία, καθώς και τη συ-
νεχή φροντίδα των ποικίλων ιατρικών καταστάσεων, οι 
οποίες δεν είναι απειλητικές για την ζωή του ασθενούς. 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν γεωγραφικές ιδιαιτε-
ρότητες (νησιωτικότητα), η μονάδα θα πρέπει απαραί-
τητα να περιλαμβάνει και έναν ιατρό με γνώσεις επει-
γοντολογίας, όπου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
θα παρέμβει όντας εκπαιδευμένος να το κάνει, και θα 

επικεντρωθεί στην επεισοδιακή φροντίδα, οξεία παρέμ-
βαση, σταθεροποίηση και την απαλλαγή ή τη μεταφορά 
ή παραπομπή σε οριστική φροντίδα, με λιγότερη έμφα-
ση στην χρόνιες παθήσεις και την περιορισμένη παροχή 
συνεχούς φροντίδας (περιγράφονται στον Διεθνή Οργα-
νισμό υγείας (WHO). Πρακτικά οι ειδικότητες οι οποίες 
θα πρέπει να στελεχώνουν αυτές τις μονάδες είναι:

- Γενικοί ιατροί
- Παθολόγοι
- Καρδιολόγοι 
- Παιδίατροι
Μέχρι τώρα στην Ελλάδα, η πρωτοβάθμια φροντίδα 

γινόταν αποσπασματικά και χωρίς συνέχεια από πολ-
λούς παρόχους μέσα ή έξω από το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια λογική συνέ-
χεια στο ιστορικό του ασθενούς, η οποία είχε ως αποτέ-
λεσμα κακές υπηρεσίες με αυξημένο κόστος. 

Με τη νέα μεταρρύθμιση επιχειρείται η ενοποίηση 
όλων αυτών των φορέων (Ιατρεία ΕΟΠΥΥ, συμβεβλημέ-
νοι ιατροί ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), 
καθώς και η συνεχής παρακολούθηση της υγείας του 
ασθενούς από τους εμπλεκόμενους φορείς με την εισα-
γωγή του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς που τόσες 
φορές έχει προαναγγελθεί, αλλά ποτέ δεν έχει εφαρμο-
σθεί. Επίσης, ο πολυσυζητημένος θεσμός του οικογε-
νειακού γιατρού, ο οποίος στα χαρτιά υπάρχει χρόνια, 
αλλά πρακτικά δεν εφαρμόστηκε, αφού ποτέ δεν ήταν 
υποχρεωτική η μεσολάβησή του ώστε, ο ασθενής να 
κατευθυνθεί σε ποιο εξειδικευμένες μονάδες. Πολλά 
ερωτήματα φυσικά προκύπτουν με τη χρηματοδότηση 
των συγκεκριμένων δομών και κατά πόσο θα μπορέ-
σουν οι ιατροί αυτών των μονάδων να ανταπεξέλθουν 
στο νέο τους ρόλο. Η κλειστή χρηματοδότηση αυτών 
των μονάδων απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ αφήνει πολλά 
ερωτηματικά, κυρίως στο κατά πόσο θα ανταπεξέλθει 
οικονομικά, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι η υγεία είναι από 
τις πιο ζημιογόνες δομές ενός κράτους. Η αποζημίωση 
των μονάδων αυτών κατά πράξη και κατά περίπτωση 
για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και η χρηματοδό-
τηση από το κράτος (εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης) 
και τους τοπικούς φορείς για τους ανασφάλιστους και 
τους άπορους (πάντοτε ελεγχόμενα και όχι ασύδοτα), 
ίσως λύσει το πρόβλημα. 

Τέλος, όσον αφορά την εκπαίδευση των ιατρών, θα 
πρέπει να είναι συνεχής και ελεγχόμενη από τους όλες 
τις ιατρικές εταιρείες που εμπλέκονται στην πρωτοβάθ-
μια φροντίδα και φυσικά από το κράτος, με συνεχή αξι-
ολόγηση.
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Απολογισμός 
Τουριστικής 
Επιτροπής

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Νο-
εμβρίου, ο απολογισμός δράσης της του-
ριστικής επιτροπής Δήμου Πάρου, κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτι-
κού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της τουρι-
στικής επιτροπής, κ. Μαρ. Χανιώτη: «[…] 
πρωταρχικό κριτήριο που ελήφθη υπόψη 
ήταν ο σχεδιασμός προγράμματος που να 
ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσό-
τερο στις ανάγκες του επαγγελματία του 
Τουρισμού στην Πάρο, με δεδομένο το 
περιοριστικό πλαίσιο λειτουργίας του Δή-
μου. Για το λόγο αυτό, στοχεύσαμε στην 
προσέγγιση σημαντικών αγορών ενδια-
φέροντος μέσω συμμετοχών σε εκθέσεις 
τουρισμού, και παράλληλες πρωτότυπες 
και σύγχρονες  ενέργειες-δράσεις για την 
ενδυνάμωση της παρουσίας μας σε αυ-
τές, πάντα σε συνεργασία με τους επαγ-
γελματίες του Τουρισμού του νησιού».

Οι εκθέσεις
1)  ITB (Bερολίνο), Γιώργος Μπαφίτης, 
Σπύρος Μπάλιος, 2)  ΜΙΤΤ (Μόσχα) Μα-
ρία Χανιώτη, 3)  BIT (Μιλάνο) Άννα Πο-
λυκανδριώτη, 4)  ΙΤΜΤ (Τελ Αβίβ) Στέλλα 
Φυρογένη, 5)  ΕΜΙΤΤ (Κων/πολη) Χριστί-
να Φωκιανού, 6)  REISELIV (Νορβηγία) 
Ευθύμιος Κυδωνιεύς, 7)  WTM (Λονδί-
νο) Eυθύμιος Κυδωνιεύς και Γιώργος 
Καστανιάς, 8)  PHILOXENIA (Θεσ/νίκη) 
Λουκία Μαλαματένιου, 9)  BTEXPO Βρυ-
ξέλλες (11-12 Δεκεμβρίου) Στέλλα Φυ-
ρογένη 

Φιλοξενίες ομάδων δημοσιογράφων
10-12 Απριλίου, φιλοξενήθηκαν 

27 πωλητές ταξιδιών και δημοσιογρά-
φοι από την Πολωνία, σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια και το πρακτορείο 
«Αnemomylos travel» του κ. Α. Καρπο-
δίνη. Το ταξίδι οργανώθηκε από τον Tour 
Operator, Hellas Travel, που έχει ξεκινή-
σει πακέτα για τις Κυκλάδες.

25-26 Μαΐου, φιλοξενήθηκαν οι Γερ-
μανοί Δημοσιογράφοι Sascha Rettig και 
Aliki Nassoufis από το ξενοδοχείο «Κα-
λυψώ».

2-3 Ιουνίου, φιλοξενήθηκαν δημο-
σιογράφοι από μία δέσμη αξιόλογων 
ΜΜΕ της Βορείου–Κεντρικής Ιταλίας, σε 
συνεργασία με την αεροπορική εταιρία 
«Volotea».

3-5 Ιουνίου, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια, φιλοξενηθήκαν 10 δημοσι-
ογράφοι από Μεγ. Βρετανία, Πολωνία, 
Ιταλία, Ολλανδία, με σκοπό την καταγρα-
φή της εμπειρίας τους στις παραλίες που 
διαθέτουν εγκαταστάσεις για kite surf και 
wind surf.

3-6 Ιουνίου, φιλοξενήθηκε η ταξιδιω-
τική συντάκτρια κ Aline Dobbie, μαζί με 
φωτογράφο. Η κ Dobbie διακρίνεται για 
τις συνεργασίες με πληθώρα ταξιδιωτι-
κών websites και blogs.

31 Μαΐου, φιλοξενήθηκαν εκπρό-
σωποι της διαδικτυακής πλατφόρμας 
«TRIVAGO», με σκοπό την διεξαγωγή 
Workshop-Παρουσίασης, μέσα από το 
οποίο παρουσιάστηκαν στους συμμε-
τέχοντες, τρόποι χρήσης και αξιοποίη-
σης της δωρεάν υπηρεσία της «Trivago 

Hotelier» για την προώθηση των επιχει-
ρήσεων τους σε 30 διαφορετικές αγορές.

10-13 Ιουνίου, σε συνεννόηση με το 
Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας, επίσκεψη-φιλοξε-
νία, της καθιερωμένης Γαλλικής διαδι-
κτυακής τηλεοπτικής (web tv) εκπομπής 
«SPALUXE», που εξειδικεύεται στον το-
μέα των individuals travelers, του τουρι-
σμού πολυτελείας και του spa. Το web TV 
δίκτυο θεωρείται από τα πλέον κορυφαία 
ταξιδιωτικά της Γαλλίας. Φιλοξενήθηκαν 
από το ξενοδοχείο «ΥRIA».

3-7 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια του φε-
στιβάλ «Άρτος της Πάρου, ο Επιούσιος», 
φιλοξενήσαμε τους ανταποκριτές Ξένου 
Τύπου, Angelique Kourounis και Τhomas 
Jacobi, για κάλυψη των εκδηλώσεων. 
Από τη φιλοξενία προέκυψαν σημαντικά 
δημοσιεύματα, καθώς επίσης, και εκτε-
νές αφιέρωμα στο μεγαλύτερο τηλεο-
πτικό σταθμό της Γαλλίας, «FRANCE 2». 
Φιλοξενήθηκαν από το ξενοδοχείο «Πέ-
τρες» και το «Swiss home».

10-12 Ιουλίου, επίσκεψη του Γερ-
μανικού τηλεοπτικού συνεργείου 
«Prosieben», αποτελούμενο από 9μελές 
συνεργείο για τη διεξαγωγή γυρισμάτων.

23-25 Iουλίου, πραγματοποιήθηκαν 
λήψεις από το συνεργείο του παραγωγού 
Peter Beveridge, για μια σειρά 13 επει-
σοδίων που αφορούν την ανάδειξη των 
καλύτερων Ελληνικών προορισμών και 
ονομάζεται «THIS IS GREECE!». Την πλή-
ρη φιλοξενία των συντελεστών ανέλαβε 
ο Δήμος Πάρου. Τα εισιτήρια επιστροφής 
χορήγησε ο σύλλογος ενοικ. δωματίων 
Νάουσας. Η σειρά θα παρουσιαστεί μέσα 
από 286 σταθμούς του δικτύου PBS 
ελεύθερης μετάδοσης και θα διασφαλι-
στεί η προβολή του προορισμού σε δεκά-
δες εκατομμύρια τηλεθεατών στις ΗΠΑ. 
Επίσης, μέσα από το τηλεοπτικό δίκτυο 
SBS της Αυστραλίας, η Πάρος, θα προ-
σεγγίσει 7,5 εκ. περίπου Αυστραλούς, με 
ενδιαφέρον για ταξίδια και μέσα από το 
κορυφαίο τηλεοπτικό ταξιδιωτικό δίκτυο 
στον κόσμο «Travel Channel», η εκπομπή 
θα αναδείξει τον τόπο στη Μ. Βρετανία 
και 19 ακόμα ευρωπαϊκές αγορές. Η πα-
ραγωγή υποστηρίζεται από τα Υπουργεία 
Εσωτερικών, Τουρισμού, Πολιτισμού και 
τον ΕΟΤ.

13-16 Αυγούστου, φιλοξενήθη-
κε τηλεοπτικό συνεργείο του «STAR 
CHANNEL» σε συνεργασία με τον σύλ-
λογο Ενοικ. Δωματίων «Γλαύκος» και την 
Ένωση Ξενοδόχων, οι οποίοι κάλυψαν 
τις εκδηλώσεις του 15Αυγούστου και τις 
δραστηριότητες, όσο αφορά το θαλάσσιο 
τουρισμό. Προέκυψαν 6 ρεπορτάζ που 
προβλήθηκαν από το κεντρικό δελτίο ει-
δήσεων.

 
Προωθητικές ενέργειες

1. Παρουσίαση του προορισμού σε 
τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογρά-
φους και κοινό στο εκθεσιακό κέντρο 
στο Βερολίνο, κατά την διάρκεια έκθεσης 
που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια, 
σε συνεργασία με την MTC GROUP

2. Παρουσίαση του προορισμού σε 
πράκτορες και εισαγωγείς προϊόντων 
στην Ελληνική Πρεσβεία της Βιέννης, σε 
συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, 
σε χώρο του γραφείου ΕΟΤ Αυστρίας.

3. Συμμετοχή σε εκδήλωση παρουσί-
ασης του προορισμού σε τουριστικούς 
πράκτορες στις Βρυξέλλες, σε συνεργα-
σία με το γραφείο «Respond on demand» 
(13 Δεκεμβρίου)

4. Συμμετοχή της Πάρου ως υποστηρι-
κτής των διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων 
που έγιναν στην Ιταλία (kite) από 24-28 
Ιουλίου και στη Γαλλία (wind surf) με 
διανομή  προωθητικού υλικού. Στόχος 

η ανάδειξη 
της Πάρου 
ως ιδανικού 
προορισμού 
για θαλάσ-
σια σπορ. Το 
λ ο γ ό τ υ π ο 
της Πάρου 
« Ι M A G I N E 
P A R O S » , 
υπήρχε σε 
πάρα πολ-
λά σημεία 
με σημαίες, 
αφίσες κλπ. 
καθώς και 
την επίσημη 
ιστοσελίδα της FRT 

Προωθητικές ενέργειες στην Ελλάδα
1. Σε γνωστό κατάστημα στην Αράχοβα, 

το χειμώνα, προβλήθηκε η Πάρος, μέσα 
από τα τοπικά προϊόντα της. αλλά και τη 
διανομή εντύπου υλικού με το σλόγκαν 
«Η Πάρος Πάει Αράχοβα». Στην ενέργεια 
συνέβαλαν και οι Τάσσος Δούσης, Εύη 
Αδάμ και ο κ. Σκαγιάς, που φωτογραφή-
θηκαν στο χώρο και οι φωτογραφίες κυ-
κλοφόρησαν σε πολλά ΜΜΕ. 

2. Στα καταστήματα «ΗONDOS 
CENTER» που διήρκεσε ένα μήνα  και 
η οποία υποστηρίχθηκε με διαφημιστι-
κά spots από τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«ΣΚΑΙ», ενώ μηνύματα ακούγονταν σε 
όλη τη διάρκεια της ημέρας εντός των 
καταστημάτων. Γωνιές με προϊόντα τις 
Πάρου στήθηκαν σε όλους τους ορό-
φους των δύο μεγαλύτερων καταστη-
μάτων της αλυσίδας. Έντυπο υλικό του 
Δήμου μοιράστηκε σε όσους συμμετεί-
χαν στο διαγωνισμό (πάνω από 90.000 
άτομα). Κληρώθηκαν 6 δωρεάν διαμονές 
σε τις οποίες προσέφεραν καταλύματα 
του νησιού. 

3. Από την 15 Ιουνίου έως της 15 Ιου-
λίου, έγινε η διαφήμιση του νησιού σε 
λεωφορεία της Αθήνας. Καλύφθηκαν οι 
«πλάτες» σε 6 λεωφορειακές γραμμές 
της πρωτεύουσας με έμφαση στις 6 με-
γαλύτερες διαδρομές.

4. Από το Πάσχα και έως τον Σεπτέμ-
βριο, «έτρεξαν» ραδιοφωνικοί διαγω-
νισμοί σε συνεργασία με επαγγελματί-
ες της Πάρου, προσφέροντας δωρεάν 
διαμονές με ταυτόχρονη, προβολή του 
προορισμού, από τους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, Sport-Fm, EPA, Energy, Dirty, 
Flash, Nitro και ΒΗΜΑ FM.

5. Πολυσέλιδο αφιέρωμα στην Πάρο 
από το περιοδικό που διανεμήθηκε στα 
πλοία SEA JET, καθώς και στις εκθέ-

σεις στις οποίες συμμετέχει η παραπάνω 
εταιρεία.

6. Πολυσέλιδο αφιέρωμα στο περιοδι-
κό, «TRAVELSTYLE».

7. Δόθηκαν συνεντεύξεις σε ραδιοφω-
νικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς από 
τον Δήμαρχο, την πρόεδρο και από μέλη 
της Επιτροπής Τουρ. Προβολής, καθώς 
και εφημερίδες. Επίσης, εξασφαλίστηκε 
η επίσκεψη 6μελούς τηλεοπτικού συνερ-
γείου της εκπομπής Αυστραλιανής Πα-
ραγωγής Classical destinations, «Τhis is 
Greece», οι οποίοι επισκέφτηκαν το νησί 
μας τον Ιούλιο. Ακόμα, εξασφαλίστηκε 
η συμμετοχή σε press trip 10 δημοσιο-
γράφων με θέμα τα θαλάσσια σπορ wind 
& kite surf το οποίο διοργανώθηκε  από 
την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Επίσης, τον 
Οκτώβριο, ταξίδι γνωριμίας με τον προο-
ρισμό 40 Ρώσων πωλητών ταξιδιών του 
Τουριστικού Γραφείου «Labirint», σε συ-
νεργασία με το «LE GRAND GROUP OF 
COMPANIES» και την εταιρεία marketing 
«GA PARTNERS GROUP». Την αποστο-
λή συνόδευσαν ο ειδικός σύμβουλος 
τουριστικής ανάπτυξης κ. Χ. Πετρέας 
και η υπεύθυνη προώθησης θρησκευτι-
κού τουρισμού για την Ελλάδα, κα Olga 
Potapova, απεσταλμένη της Ιεράς Συνό-
δου του Καζάν.

Τέλος, φιλοξενήθηκε στο νησί μας 
στις 22-24 Οκτωβρίου, 8μελές τηλεο-
πτικό συνεργείο, μετά από συνεργασία 
με εξειδικευμένη εταιρία στον Κινεζικό 
Τουρισμό, για την οργάνωση δημοσιο-
γραφικού ταξιδιού. Την διοργάνωση του 
ταξιδιού ανέλαβε η Τουριστική επιτροπή 
του Δήμου Πάρου, σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια. Τα μέσα που εκπροσω-
πούν είναι το περιοδικό «World Traveler» 
(ταξιδιωτικό μέσο πανκινεζικής μεγά-
λης κυκλοφορίας), και το «R Magazine» 
(γνωστό lifestyle περιοδικό). Τη διαμονή 
προσέφερε το ξενοδοχείο «Κanales» και 
τις μετακινήσεις το Τουρ. Γραφείο «Ανε-
μόμυλος Travel».

Το θέμα της εβδομάδας

Ανακοίνωση
Την Κυριακή 1 ∆εκεµβρίου
θα λειτουργήσουν τα ιατρεία:

• Ενδοκρινολογικό,
κα. Αργυρού Μαρία-Παρασκευή
• Ωτορινολαρυγγολογικό,
κος. Σφήκας ∆ηµήτριος
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22840-27479 | FAX: 22840-27480

ΙΑΤΡΕΙΑ
MEDICAL CENTER
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού  από 60 
έως 150 τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000, 
πολύ µικρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, 
µε θέα. Τηλ.: 6971962021

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΤΡΥΠΗΤΗ, πωλείται αγρο-
τεµάχιο, 5.100τµ, µε άδεια 
από το δασαρχείο, οικοδο-
µεί 200τµ. Τιµή 360.000€. 
Τηλ.: 6945169793

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052  

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

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζονται ένα δυάρι 40 
τµ, ένα τριάρι 60 τµ και µια 
γκαρσονιέρα 25 τµ. Τηλ.: 
2284022331, 6974299340

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

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
ισόγειο 2άρι, επιπλωµένο. 
Τηλ.: 6946688388 

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα ορόφου. Τηλ.: 
6946688388

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ (α-
πόσταση 1 χλµ από την 
Παροικία), ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα 3άρι, θέα 
προς θάλασσα, αυτόνοµη 
θέρµανση, air-condition, 
µεγάλες βεράντες, επι-
πλωµένη ή µη, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6973366992 

ΚΩΣΤΟΣ, στον 
παραδοσιακό οικισµό, ε-
νοικιάζεται οικία 90τµ, τιµή 
ευκαιρίας, 200,00€. Τηλ.: 
2284021965, 6937193835 

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 

2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768.   

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥ-
ΡΌΣ), ενοικιάζονται ένα 
δυάρι, 55τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και αυλή,  7ε-
τίας, και στο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 
ΠΗΓΑΔΙ µια γκαρσονιέρα, 
30 τµ, αυτόνοµη, δυο δω-
µατίων. Τηλ.: 2284023944, 
6944585600  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 25 τµ, και δυ-
άρι 45 τµ, επιπλωµένα, σε 
άριστη κατάσταση, αυτόνο-
µη θέρµανση. Ενοικιάζεται 
µε το χρόνο. Πλυντήριο 
και internet δωρεάν. Τηλ.: 
6976433642, 2284052655 

ΝΑΟΥΣΑ (περιοχή Πιπέρι-
Παλιόµυλος), ενοικιάζεται 
2άρι, 48 τµ, πλήρως επι-
πλωµένο, 150 µέτρα από 
θάλασσα, θέα θάλασσα. 
Τιµή 300,00 €. 
Τηλ.: 2108950247, 
6946378440

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, 
ζητείται προς αγορά µο-
νοκατοικία µε κήπο, όχι 

κολληµένη µε άλλο ακίνη-
το. Εγγυηµένη εχεµύθεια. 
Τηλ.: 6945169793   

ΠΑΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, 
ζητούνται σπίτια προς α-
γορά, µε θέα θάλασσα, 
100.000 – 150.000 €. Τηλ.: 
6945169793

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ από εστια-
τόριο-µπαρ στη Νάουσα, 
πωλείται. 
Τηλ.: 6978152873, 
e-mail: Nathalie_Frederic_
paros@yahoo.com 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ πωλείται, 
στην Παροικία, 100 τµ, πά-
νω στον κεντρικό δρόµο, 
µε πλήρη εξοπλισµό, όλα 
σε πολύ καλή κατάσταση. 
Σε καλή τιµή. Επίσης, ∆ΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑ πωλείται, 96 τµ, 
πάνω από το συνεργείο, 
σε καινούρια κατάσταση, 
θέα θάλασσα, 100 µέ-
τρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6974930117, 2284021142 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MINI-
MARKET-ΨΙΛΙΚΑ, στην 
Παροικιά πωλείται εν λει-
τουργία.  
Τηλ.: 2284021861 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥ-
ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
στη Νάουσα (στον κε-
ντρικό δρόµο), πλήρως 
εξοπλισµένο, καινούριο. 
Τηλ.: 6936779824-3 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΙΤΑΛΙΚΑ για ενήλικες 
και παιδιά, έµφαση στην 
προφορική επικοινωνία, 
προετοιµασία εξετάσεων 
για όλα τα διπλώµατα
(CELI, Diploma Di lingua 

italiana, ΚΠΓ) και για 
σπουδές στην Ιταλία. 
Πλούσιο διδακτικό υλικό, 
ευελιξία ωραρίου. 
∆υνατότητα παρακολού-
θησης και online. Τηλ. 
6974 365805

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία, για 
µερική απασχόληση, ως 
πωλήτρια ή για φύλαξη και 
καθαρισµούς οικιών. Τηλ.: 
6938986775 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
µαθήµατα σε παιδιά δη-
µοτικού, γυµνασίου και 
λυκείου. Προετοιµασία για 
πανελλαδικές εξετάσεις. 
Τηλ.: 6977445803

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΣ ζητείται, απαραίτητα 
προσόντα η άριστη γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, τουλάχιστον 2 χρόνια 
εµπειρία σε γραµµατειακή 
υποστήριξη και πτυ-
χίο ΙΕΚ/ΤΕΙ. e-mail: 
kmparos@epapsy.gr, fax: 
2284024911

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (τεχνικού 
ασφαλείας και πτυχίο πλη-

ροφορικής). Τηλ.: 
6930798061, 2105770101

VW POLO πωλείται, µο-
ντέλο 2000, 1400 cc, 
χρώµατος ασηµί, 58.000 
χλµ., τιµή 3.200 €. Τηλ.: 
6970980013 

PEUGEOT 206 πωλείται, 
µοντέλο quicksilver, έτους 
2001, 1400 cc, 2πορ-
το, χρώµα ασηµί, 85.000 
χλµ. Τιµή 2.000 €. Τηλ.: 
6972875765   

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 2 επαγ-
γελµατικά ψυγεία, 1 
σουβλιέρα γκαζιού και 
1 µπεν µαρί. Τιµή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6981137348, 
6980811774 

ΑΘΗΝΑ (ΓΚΥΖΗ), πίσω 
από τα δικαστήρια, οδός 
Κεδρηνού 19 και Λουκά-
ρεως, στούντιο 14 τµ, µε 
κουζίνα και µπάνιο, στον 
ηµιώροφο, ιδανικό για 
φοιτητές, ανταλλάσσεται 
µε ανάλογο ακίνητο στην 
Πάρο. Τηλ.: 2102810035, 
6974648624

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ στο 
Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
στο µαγαζί µας “Πράγµα-
τα Concept Store” στην 
Νάουσα, Σάββατο 30 Νο-
εµβρίου, 7 ∆εκεµβρίου 
και 14 ∆εκεµβρίου από τις 
12.00 το πρωί. Σας περιµέ-
νουµε.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 3.500 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | sales@typoparos.gr
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Ο Συρμαλένιος για 
θέματα υγείας

«Η κατάστα-
ση της δημόσι-
ας υγείας κάθε 
μέρα χειρο-
τερεύει και οι 
νησιώτες είναι 
σε απόγνωση», 
υποστήριξε ο 
Β ο υ λ ε υ τ ή ς , 
ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων, κ. Ν. 
Συρμαλένιος, 
στην τοποθέ-
τηση του στην 
Επιτροπή στις 
14/11/2013 σχετικά με τα θέματα υγείας στα νησιά, 
παρουσία του υφυπουργού υγείας Αντ. Μπέζα και των 
διοικητών της 1ης και 2ης ΥΠΕ.

Ο κ. Συρμαλένιος, μεταξύ άλλων είπε:
«[…] Έχω την αίσθηση ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται 

για 3η φορά στην Επιτροπή, δεν θα έχει απολύτως κανέ-
ναν αποτέλεσμα, αφού η κατάσταση της δημόσιας υγείας 
στα νησιά, συνεχώς χειροτερεύει. 

Μερικά νησιά στις Κυκλάδες αυτή η στιγμή δεν έχουν 
κανένα γιατρό (Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος), άλλα 
έχουν μόνο ένα, το νοσοκομείο της Σύρου υποβαθμίζε-
ται συνεχώς με προϋπολογισμό που μειώνεται συνεχώς, 
με γιατρούς που λιγοστεύουν, η συγχώνευση των νοσο-
κομείων Σύρου και Νάξου δεν μπορεί να λειτουργήσει 
όταν μεσολαβεί θάλασσα, το νοσοκομείο της Σαντορίνης 
περιμένει την απόφαση του υπουργού οικονομικών για 
τα αν θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις προτάσεις των 
φορέων του νησιού, σε πολλά Κέντρα Υγείας με μόνο 
δύο γιατρούς, αυτοί αναγκάζονται να κάνουν συνεχείς 
εφημερίες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι να βρίσκονται στο 
πόδι 24ώρες το 24ωρο, το λοιπό προσωπικό είναι ελά-
χιστο, ενώ οι αεροδιακομιδές κοστίζουν και πληθώρα 
διακομιδών με έδρα τη Νάξο γίνονται από ιδιωτικό μη 
εξοπλισμένο πλωτό μέσο (καΐκι) έναντι ποσού περίπου 
3000 ευρώ για κάθε διακομιδή. 

Εκτός από τα παραπάνω για τα οποία έχουμε κάνει 
συνεχείς παρεμβάσεις, σημαντικά θέματα είναι: το αί-
τημα αποζημίωσης των εξόδων των μετακινήσεων των 
καρκινοπαθών, η υποχρηματοδότηση και υποστελέχω-
ση των κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων, η έλλειψη 
χρηματοδότησης των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, η υπο-
λειτουργία των ΚΕΠΑ.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει σε απόγνωση τους νη-
σιώτες σε τέτοιο βαθμό, που ο Δήμος της Τήνου κατέ-
θεσε μήνυση κατά του υπουργού υγείας Άδωνι Γεωρ-
γιάδη και κατά παντός υπευθύνου, ενώ είναι φανερό ότι 
το δημόσιο σύστημα παραδίδεται βαθμιαία στα ιδιωτικά 
συμφέροντα

Τις προτάσεις μας τις έχουμε καταθέσει επανειλημμέ-
να, φυσικά χωρίς ανταπόκριση. Άξονες αυτών είναι:

α) Η λειτουργία της τηλεϊατρικής, που για τα μικρά νη-
σιά σημαίνει αποφυγή μη αναγκαίων διακομιδών.

β) Η σύσταση περιφερειακού ΕΚΑΒ, με δύο – τρείς 
έδρες στο Αιγαίο και κατάλληλα πτητικά και πλωτά μέσα.

γ) Η στελέχωση των υγειονομικών μονάδων με κί-
νητρα οικονομικά, επαγγελματικής κατάρτισης κλπ. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επανεξεταστούν οι οργανι-
σμοί, έτσι ώστε για κάθε νησί να προσδιορίζονται ακρι-
βώς οι ανάγκες των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και του 
προσωπικού που θα στελεχώνει τις υγειονομικές μονά-
δες».

Υγεία

Ανάκληση
της διασύνδεσης

Τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και οι 
κ.κ. Ν. Συρμαλένιος και Μ. Γλέζος, ζητούν ανάκληση της 
απόφασης για την διασύνδεση του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδά-
κειο & Πρώιο» με το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου.

Όπως υποστηρίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την, 
από 25/07/2011, υπουργική απόφαση Υ4α/ΟΙΚ84627 
του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 
1681/28/07/2011) διασυνδέθηκαν, μεταξύ άλλων, το Γ. 
Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» με το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου. 
Έτσι, σε εφαρμογή του νόμου μετατρέπονται σε ενιαίο 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). 

Οι βουλευτές στο αιτιολογικό της τροπολογία που κα-
τέθεσαν στις 18 Νοεμβρίου 2013 ισχυρίζονται:

«Δυστυχώς η μέχρι σήμερα εμπειρία απέδειξε ότι ήταν 
δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις για τις διασυνδέσεις των 
προαναφερθέντων μονάδων υγείας, που είχε εκφράσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς και άλλοι πολιτικοί και κοινωνικοί φο-
ρείς, ιδιαίτερα φορείς των τοπικών κοινωνιών. 

Η ανορθολογική αυτή διασύνδεση είχε σωρεία αρνητι-
κών επιπτώσεων κατά την διάρκεια της μέχρι τώρα λει-
τουργίας τους, όπως μείωση κλινών, μείωση του ιατρι-
κού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, κατάργηση 
θέσεων ιατρών κρίσιμων ειδικοτήτων και υποβάθμιση 
τμημάτων κορμού, δυσχέρεια στην προμήθεια υλικών 
και στη συντήρηση των τεχνικών υποδομών κ.ά. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε α) την ανά-
κληση της υπουργικής απόφασης Υ4α/ΟΙΚ84627 του 
υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 
1681/28/07/2011) καθ’ όσον αφορά τη διασύνδεση Γ. 
Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» με το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου 
και β) την νομοθετική ρύθμιση της πλήρους, αυτόνομης 
και αυτοτελούς λειτουργίας ως ΝΠΔΔ του Γ. Ν. Σύρου 
«Βαρδάκειο & Πρώιο», καθώς και του Γ.Ν.- Κ.Υ. Νά-
ξου».

Για τους παραπάνω λόγους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
ζητούν την εξής τροπολογία-προσθήκη:

«Προστίθεται άρθρο… με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«α) Ανακαλείται η από 25/07/2011, υπουργική από-

φαση Υ4α/ΟΙΚ84627 του υπουργού Υγείας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1681/28/07/2011), καθ’ όσον 
αφορά την διασύνδεση του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & 
Πρώιο» με το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου. 

β) Το Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και το Γ.Ν.- 
Κ.Υ. Νάξου εξαιρούνται από ρυθμίσεις του άρθρου 2 του 
νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’). Η υπουργική απόφαση 
Υ4α/οικ. 123898 ανακαλείται  όσον αφορά το Γ. Ν. Σύ-
ρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου.

γ) Το Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και το Γ.Ν.- 
Κ.Υ. Νάξου λειτουργούν ως πλήρως αυτόνομα και αυ-
τοτελή ΝΠΔΔ.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου». 

Συνταγογραφία 
στο Κ.Υ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του Κ.Υ. Πά-
ρου, κ. Ιωάννη Καρασαντέ, η συνταγογραφία από 18 
Νοεμβρίου, γίνεται με ραντεβού.

Για τον παραπάνω λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
τηλεφωνούν στο 22843-60018 από τις 9 το πρωί έως τις 
μία το μεσημέρι.

Συνεδρίαση
Συντονιστικού

Σ υ ν ε δ ρ ί -
ασε στις 18 
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 
η ολομέλεια 
του Συντονι-
στικού για τα 
θέματα υγείας 
στην αίθουσα 
του δημοτικού 
σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 
Πάρου.

Το Συντονι-
στικό αποφάσισε τη δημιουργία 5μελους επιτροπής για 
τα διαχειριστικά θέματα, που θα αποτελείται από ένα 
άτομο του Δήμου Αντιπάρου, ένα άτομο του Δήμου Πά-
ρου, ένα άτομο από την ένωση συλλόγων γονέων, ένα 
άτομο από τον εμπορικό σύλλογο και τον κ. Κ. Αργουζή.

Ακόμα, το Συντονιστικό -που θα συνεδριάσει εκ νέου 
και τη Δευτέρα 25/11- αποφάσισε τη διενέργεια δημο-
ψηφίσματος για τα θέματα υγείας στα μέσα Φεβρου-
αρίου 2014 με στόχο τη γενική απεργία στο νησί. Το 
ακριβές ερώτημα του δημοψηφίσματος θα πάρει την 
τελική του μορφή μετά από συζήτηση των φορέων που 
συμμετέχουν στο Συντονιστικό.

Τέλος, για το ίδιο θέμα ο εμποροεπαγγελματικός σύλ-
λογος Πάρου-Αντιπάρου συγκάλεσε έκτακτη γενική 
συνέλευση την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στις 2:30 το με-
σημέρι, στην αίθουσά του (έναντι Δ.Ε.Η. Παροικιάς), με 
τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση των τωρινών εξελίξεων για την κατά-
σταση του Κέντρου Υγείας Πάρου.

2. Απόφαση για την συμμετοχή των επαγγελματιών 
της Πάρου-Αντιπάρου, στη Γενική Απεργία που προ-
γραμματίζει το συντονιστικό Υγείας, ή άλλες προτάσεις. 

Σε μήνυμά του ο εμπορικός σύλλογος τονίζει:
«Συνάδελφε, στους δύσκολους καιρούς που το εμπό-

ριο καταστρέφεται, η ενίσχυση της Δύναμης του Συλλό-
γου μας είναι επιβεβλημένη και η μαζική συμμετοχή σε 
αποφάσεις που μας αφορούν πρέπει να είναι δεδομέ-
νη».

Παράνομο και ΝΟ-
ΜΙΜΟ φακελάκι

Για το παράνομο φακελάκι 
δεν θα βρεθεί άνθρωπος που 
να το υποστηρίζει και να επιχει-
ρηματολογεί υπέρ του. Αλλοί-
μονο όμως σε όποιον βρεθεί 
στην ανάγκη ή έχει την ατυχία 
να αρρωστήσει. Τότε συνειδη-
τοποιεί τι σημαίνει ΝΟΜΙΜΟ 
φακελάκι και το χέρι βαθειά 
στην τσέπη.

5 ευρώ για εξέταση στα Επείγοντα,
30 ευρώ για τις εξετάσεις εκτός ΕΟΠΠΥ,
50 ευρώ για ραντεβού στα απογευματινά ιατρεία,
300 ευρώ για μαγνητικές τομογραφίες εκτός 

Νοσοκομείου,
πληρωμή ασθενών για έλλειψη υλικών του Νο-

σοκομείου,
25 ευρώ από 1/1/2014 για όλες τις νέες εισαγω-

γές για μια νοσηλεία αρχικά σε ράντζο και αν είσαι 
τυχερός θα πας σε δωμάτιο.

Στην παραπάνω λίστα της συγκυβέρνησης που απο-
τελεί το ΝΟΜΙΜΟ φακελάκι, και που γι’ αυτό κανείς 
δεν κάνει κουβέντα, μήπως θα πρέπει να οργανώσουμε 
την αντίστασή μας;

Μήπως θα πρέπει να περάσουμε από το «τι γίνεται 
τώρα;», στο «τι θα κάνουμε εμείς» για να μην μεγαλώσει 
αυτή η λίστα και με άλλα ΝΟΜΙΜΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ;

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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Δόξες του παρελθόντος
Η ΑΕΚ στην Πάρο

φωτο: SportCyclades

Ένας αγώνας για καλό σκοπό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, στο 
Δημοτικό Στάδιο Πάρου, μεταξύ των παλαιμάχων του Νηρέα και των παλαιμάχων 
της ΑΕΚ.

Ο αγώνας που συγκέντρωσε τα βλέμματα πολλών φιλάθλων στο νησί μας ήταν 
σύμφωνα με την πρόσκληση του Νηρέα: «[…] στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου και 
δραστηριότητας που χαρακτηρίζει τον σύλλογο μας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν 
στο Α Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι.».

Ο αγώνας έληξε 6-3 υπέρ της ΑΕΚ, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν το τελευταίο 
που απασχόλησε τους φιλάθλους που παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Τα γκολ για 
την ΑΕΚ πέτυχαν: Λ. Γεωργιάδης (2), Δ. Ζήσης (2), Μουσούρης και Μ. Παπαδόπου-
λος. Για το Νηρέα σκόραραν οι: Ν. Σαρρής, Α. Λουκής και Ν. Κορτιάνος.

Ο Νηρέας ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Τριπολιτσιώτη, Β. Σκιαδά, Χαλά, Καραχάλιο, 
Δ. Σκιαδά, Ν. Κορτιάνο, Μαλαματένιο, Τσαχπίνη, Ν. Σαρρή, Ν. Μοστράτο και Α. Σαρρή. 
Έπαιξαν ακόμα ως αλλαγές και οι: Σγουρέλης, Γαβαλάς, Αποστολόπουλος, Ζουμής, Ι. 
Πετρόπουλος, Φ. Πετρόπουλος, Ταντάνης, Π. Ρούσσος και Αποστόλου.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Σεραφείδη, Καρακίδη, Τόσκα, Καρούση, Ζήση, 
Καραφέσκο, Στυλιανόπουλο, Λαγινά, Λ. Γεωργιάδη, Μουσούρη και Μ. Παπαδόπου-
λο. Αγωνίστηκαν ακόμα ως αλλαγές και οι: Αρδίζογλου, Πεσιρίδης, Πυθαρούλης, 
Σαρκίρης και Σεβαστόπουλος. Το παρόν στην αποστολή της ΑΕΚ έδωσε και ο Μίμης 
Παπαϊωάνου.

Πως κλείστηκε ο αγώνας
Σύμφωνα με το aek365: «[…] οι βετεράνοι της ΑΕΚ, πιστοί στον σκοπό λειτουργίας 

τους, που είναι η προσφορά κοινωνικού έργου και οι αγώνες για φιλανθρωπικό χαρα-
κτήρα, αποδέχτηκαν την πρόταση του Μάκη Αγγελόπουλου (σ.σ παράγοντας της ΑΕΚ 
εκπρόσωπος της Lottomatica στην Ελλάδα, συνεργάτη και πρόσωπο της απολύτου 
εμπιστοσύνης του  Δημήτρη Μελισανίδη) για να συμμετέχουν στον αγώνα παλαιμάχων 
που θα γίνει για να ενισχυθεί οικονομικά το Α’ Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. 
της Νάουσας Πάρου. 

Και εάν αναρωτιέστε πως προέκυψε αυτό το παιχνίδι, καταμεσής Νοεμβρίου, η εξή-
γηση είναι απλή: Το κίτρινο και το μαύρο, είναι το χρώμα στις φανέλες του Νηρέα Πά-
ρου. Κοινό με το «κιτρινόμαυρο» της ΑΕΚ. Ο Μάκης Αγγελόπουλος, λοιπόν, μέλος της 
διοικήσεως στην ΑΕΚ, που έχει σπίτι στη Σάντα Μαρία στην Πάρο, και κατ’ επέκταση 
δεσμούς με το νησί και τη Νάουσα της Πάρου, όταν είδε φωτογραφία του Νηρέα στο 
μαγαζί αθλητικών ειδών που έχει ο πρόεδρος των παλαιμάχων της ομάδας Σταύρος 
Τριπολιτσιώτης, προέτρεψε στους υπευθύνους του Νηρέα, να κάνουν ένα παιχνίδι με 
τους βετεράνους της ΑΕΚ. 

«Οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ, παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό όπου τους καλούνε. Είναι 
ευκαιρία λοιπόν, να κάνουμε ένα αγώνα για να ενισχυθεί οικονομικά το Πρότυπο Εθε-

λοντικό κέντρο των ανθρώπων με «ειδικές ικανότητες», είπε. Και από τότε μπήκε σε 
εφαρμογή το σχέδιο «καθόδου» των «κιτρινόμαυρων» βετεράνων στο νησί. Και φυ-
σικά, όταν το πρότεινε στους διοικούντες τον Σύνδεσμο βετεράνων ποδοσφαιριστών 
της ΑΕΚ, να παίξουν στην Πάρο, οι τελευταίοι δε χρειάστηκε καν να το κουβεντιάσουν 
δεύτερη φορά. «Ήταν χαρά για εμάς, ότι θα πηγαίναμε να παίξουμε για πρώτη φορά 
στην Πάρο. Έχουμε ήδη επισκεφτεί τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, όπως Σύρο, 
Σαντορίνη, Νάξο, Σκιάθο που έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες, για αγώνες φιλανθρω-
πικού σκοπού. Οπότε, όταν ο Μάκης Αγγελόπουλος, που είναι και εκ των χορηγών 
του Συνδέσμου μας, πρότεινε τον αγώνα στην Πάρο για φιλανθρωπικό σκοπό με τους 
βετεράνους του Νηρέα, βάλαμε τον αγώνα στο πρόγραμμά μας. Και θα πάμε στην 
Πάρο έστω και εάν είναι χειμώνας, όχι για διακοπές, αλλά για να δώσουμε ένα αγώ-
να, που θεωρούμε ότι θα είναι διαφήμιση. Θα πάμε, με όσο το δυνατόν περισσότερα 
από τα αστέρια της ποδοσφαιρικής ιστορίας της ΑΕΚ μπορούμε, ελπίζοντας κάποια 
άλλη φορά, όταν θα μας καλέσουν εκ νέου στην  φιλόξενη και πανέμορφη Πάρο, να 
είμαστε και πολλοί περισσότεροι και να έχουμε μαζί μας και τις άλλες ποδοσφαιρικής 
«σημαίες» της «κιτρινόμαυρης» ιστορίας», τόνισε ο Μιχάλης Σιμιγδαλάς.  Ο εκ των 
προπονητών της ομάδας (σ.σ. ο έτερος είναι ο Χρήστος Αντωνόπουλος) ταμίας αλλά 
και πολυπράγμων στον Σύνδεσμο, επιχείρησε να «χωρέσει» σε μια αποστολή 21 ατό-
μων, όσο το δυνατόν περισσότερους από τους άσους που έχουν σταθερή αγωνιστική 
δράση με τον Σύνδεσμο, αλλά και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία».

Ιστορική στιγμή για τον Νηρέα 
«Είναι ιστορική στιγμή για όλους εμάς εδώ στο Νηρέα, που ως ομάδα έχουμε 54 

χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι θα τεθούμε αντιμέτωποι με την ΑΕΚ. 
Την «Ένωση» όπως την φωνάζαμε μικροί και είναι από τις ιστορικότερες ομάδες 

στην χώρα, διαθέτοντας στις τάξεις των παλαιμάχων της, «ιερά τέρατα» του ποδοσφαί-
ρου μας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για το νησί μας, ότι θα έρθουν να παίξουν 
ποδοσφαιριστές όπως οι Σεραφείδης, Παπαϊωάννου, Καραφέσκος, Τόσκας, αλλά και 
άλλοι άσσοι ΑΕΚ, που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι ευ-
καιρία να ευχαριστήσω και μέσα από τις σελίδες της εφημερίδες σας τον Μάκη Αγ-
γελόπουλο, που ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξοδα για να «κατεβάσει» στην Πάρο τους 
παλαίμαχους της ΑΕΚ, αλλά και για την βοήθεια που προσφέρει στο Νηρέα» τόνισε ο 
πρόεδρος του νεοιδρυθέντα (σ.σ. έχει μόλις ένα χρόνο ζωής) Συνδέσμου βετεράνων 
του Νηρέα Σταύρος Τριπολιτσώτης. Οι γηπεδούχοι θα αγωνιστούν με τους Σταύρο Τρι-
πολιτσώτη, Ευάγγελο Σκιαδά, Κωνσταντίνο Χαλά, Σταύρο Καραχάλιο, Δημήτρη Σκια-
δά, Νικόλαο Σκορτιάνο, Σπύρο Μαλαματένιο, Ιωάννη Τσαχπίνη, Νικόλαο Σαρρ’η, Νι-
κόλαο Μοστράτο, Αρσένη Λουκή (πιθανή 11άδα), Βασίλη Σγουράλη, Στυλιανό Γαβαλά, 
Νικόλαο Αποστολόπουλο, Φανούρη Ζουμή, Ιωάννη Αποστόλου, Ιωάννη Πετρόπουλο, 
Φραγκίσκο Πετρόπουλο, Ανάργυρο Ταντάνη, Παντελή Γαβαλά, Παναγιώτη Ρούσο».
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Δρόμοι Ελευθερίας
Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στην παραλία της Αλυκής, 

πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι αγώνες «Δρόμοι Ελευ-
θερίας».

Μαθητές από τα σχολεία της Πάρου και Αντιπάρου αγω-
νίστηκαν για να γιορτάσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου. 
Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί συμπο-
λίτες μας και γονείς των μικρών αθλητών, δημοτικοί και 
τοπικοί σύμβουλοι και ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχο-
γιάννης



«των φρονίµων τα παιδιά                  

            ...πριν πεινάσουν µαγειρεύουν»

www.paros-vacations.com

εσείς το εφαρµόζετε;

∆υναµώστε τώρα την προβολή

της επιχείρησής σας, φροντίζοντας

την επικοινωνία σας

µε όλους όσοι ονειρεύονται

ή σχεδιάζουν

τις διακοπές τους,

στην Πάρο

• ολοκληρωµένη προβολή • αξιόπιστη υποστήριξη • οικονοµική επιλογή


