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Πάει, το ’χουν χάσει εκεί στο Συντονιστικό. Επί-
κληση των Θείων κάνει ο Χουλιάρας κατά τις συ-
ζητήσεις που γίνονται και ο Μένιος αποκαλούσε 
«σύντροφο» το Ροδίτη! Σε λίγο καιρό και εγώ θα 
κάνω μπούκλες τα μαλλιά μου…

Τσι Αντίπαρο κάτι σαλεύει, και σαλεύει κάτω από 
τη μύτη πολλών… Έχουμε και λέμε λοιπόν: α) Τα 
βρίσκουν στην αντιπολίτευση, β) μάλλον πηγαί-
νουν όλοι μαζί και γ) ξεκινάει πανηγύρι!

Έχω και δύο ονόματα για την Αντίπαρο, αλλά δεν 
τα λέω! Κρατάω χαρακτήρα.

Αστεία-αστεία, τα βαζελάκια έχουμε πιάσει κιό-
λας τα 20 ποντάκια. 
Ακούμε και για το εν-
διαφέρον του Γιαννα-
κόπουλου, ματα-ξα-
νακούμε και για τον 
Κινέζο μεγαλο-επεν-
δυτή, κοίτα που στο 
τέλος που θα κάνουμε 
και πρωτοχρονιά με 
δηλώσεις! 

Άντε να σας σκάσω 
και ένα ακόμα μυστι-
κό. Πρωτοχρονιά με 
δηλώσεις θα κάνει και κάποιος δημοτικός συνδυ-
ασμός στην Πάρο, που θα πει πράματα και θάματα.

Άσχετο: Έπρεπε να έχω βάλει υποψήφιος κοινο-
τικός σύμβουλος Παροικιάς, με τον Βλαχογιάννη. 
Και μία ψήφο να είχα πάρει–τη δική μου, αν είχα 
ξυπνήσει εντός των ορίων της εκλογικής διαδικα-
σίας, κομματάκι δύσκολο αυτό, αφού η δράση μου 
αρχίζει λίγο αργότερα- τώρα, θα ήμουν στο συμ-
βούλιο με το Μηνά, αντίκρυ μου. Τες πα. Στα σο-
βαρά τώρα. Έγραψα ολόκληρο κείμενο για πρώτο 
θέμα για το τις πταίει στην Παροικιά, με το τοπικό 
συμβούλιο, αλλά αποφάσισα να μη το δημοσιεύσω 
μέρες που ’ναι. Από Βλαχογιανναίους έως Πρω-
ταλαταίους, αντιμετώπισαν την πρωτεύουσα του 
νησιού σαν… άντε να μη το γράψω. Ο ένας έβαλε 
υποψήφιους ό,τι κάτσει και η άλλη έβαζε ό,τι έβρι-
σκε μπροστά της. Το τοπικό Παροικιάς, είναι στον 
«αυτόματο» και όλοι γνωρίζουν πως ό,τι γίνεται, 
γίνεται χάρη στη μούρλα του Μηνά –όχι ότι δεν την 
είχε, έτσι και αλλιώς- και το πραγματικό ενδιαφέ-
ρον και τη σωστή αντιπολιτευτική κριτική του Ευ-
θύμιου. Όλα τα άλλα είναι, να είχαμε να λέγαμε και, 

πετροβολάτε τους επικεφαλής των συνδυασμών 
τους…

Επικεφαλής συνδυασμών: Ο ένας δεν ήθελε να 
τα χαλάσει με τα ψηφαλάκια και η άλλη, αν και 
πιο Παροικιώτισα παθαίνεις, αντιμετώπισε το το-
πικό ως μία τυπική διαδικασία ολοκλήρωσης του 
ψηφοδελτίου. Μετά είμαστε εμείς «κακοί» που τα 
«ψέλνουμε». Ρωτήστε λοιπόν και οι δύο τους κολ-
λητούς σας γι’ αυτή τη «διαφωνία» για να σας πουν 
την άποψή τους. Τόσο απλά, για να δούμε, ποιος 
είναι ο «κακός» της υπόθεσης.

Άσχετο 2: Σκέψου να ήμουν Ναουσαίος. Εκεί, να 
δεις τι θα έγραφα για το απόλυτο ΜΗΔΕΝ του Το-
πικού. Αλλά τι τα θες; Άσε να πίνω τους καφέδες 

μου ανέμελα στο καφέ 
του Μπαφίτη τα κα-
λοκαίρια και να κοιτώ 
απέναντι τις δίμετρες 
κορμάρες που κάνουν 
σουλάτσο. Σκέψου να 
’ρχεται ο περαστικός 
που με βλέπει και να 
μου ανοίγει πολιτικά 
θέματα. Θα σαλτάρω 
στη μαρίνα και δεν θα 
με βρίσκει ούτε η ΕΟΔ 
Κυκλάδων!

«Δεν πάω στην Αντίπαρο, γιατί πετροβολούνε». 
Βρε μιλάμε για γλέντια εκεί. «Τα ’φτιαξε κι η Ρέα 
τελικά με τον Ανδρέα, που τον ήθελε και η Νίνα 
πριν γνωρίσει το Θαλή, που τα είχε με τη Λέλα και 
φλερτάριζε τη Στέλλα, λίγο πριν να γνωριστούν με 
τη Λιλή».

Άκου Γιάννη μου και το καλύτερο: «Έφαγε η Μα-
ρούλα, τον Μανώλη από τη Ρούλα, που του άρεσε 
και η Μίνα, που του γνώρισε η Γωγώ, που τα είχε 
με τον Άρη, πριν τα φτιάξει με την Μάρη και που 
ίσως να την πήδηξα κι εγώ! Τι ρουμ ραμ, τι ρουμ 
ραμ, τι ρουρί, παμ, παμ, παμ, παμ».

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Ποιον εξυπηρετεί 
η απαξίωση;

Το Μάιο του 2014 θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές. 
Δηλαδή, σε πεντέμισι μήνες.

Αν αφαιρέσουμε τις 20-25 μέρες των εορτών θα 
μείνουν λιγότερο από πέντε μήνες για την προεκλο-
γική δραστηριότητα των δημοτικών παρατάξεων. Σ’ 
αυτό το διάστημα πρέπει να ετοιμαστούν τα επιτε-
λεία, να βρεθούν οι υποψήφιοι, να εκπονηθούν τα 
προγράμματα, να προγραμματιστούν οι συζητήσεις 
με τους ψηφοφόρους κλπ.

Είναι κατανοητό και από τον πλέον άσχετο ότι ο 
χρόνος δεν επαρκεί. Κατά συνέπεια, αυτό που θα 
γίνει, είναι να πάμε στις εκλογές χωρίς ουσιαστικά 
προγράμματα και με ανούσιες συζητήσεις. Δεν θα 
είναι τα υπαρκτά προβλήματα στην πρώτη γραμμή 
του προεκλογικού αγώνα. Οι συζητήσεις θα περιορι-
στούν στα δευτερεύοντα και στο κουτσομπολιό. Θα 
υπάρξουν φαινόμενα εντόνου λαϊκισμού, προβοκά-
τσιας, και λασπολογίας.

Η δικαιολογία ότι περιμένουμε το νέο νόμο και άλ-
λες εξαγγελίες της κυβέρνησης μόνο σαν δικαιολογία 
ακούγεται στην ατολμία των επίδοξων δημάρχων και 
μπροστά στα τεράστια προβλήματα που έχει συσσω-
ρεύσει η πολιτική των συγκυβερνήσεων. 

Η πολιτική αυτή όμως, θέλει τον λαό μακριά από 
τις πολιτικές ζυμώσεις, και τις δραστηριότητες. Θέλει 
τους πολίτες καθηλωμένους, αδιάφορους και υπο-
ταγμένους.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι και η απροθυμία 
των δημοτικών παρατάξεων. Είναι ανάγκη λοιπόν να 
απαντήσουμε όλοι και να κάνουμε τις επιλογές μας. 
Ποιον εξυπηρετεί αυτή η απαξίωση του προεκλογι-
κού αγώνα;

Λαουτάρης

Inside Information

Το μη ξεκαθάρισμα των υποψηφιοτήτων στη 
συμπολίτευση (ΚουΠεΠε- Ενότητα) Δήμου Πά-
ρου (βλ: Βλαχογιάννης και Κωβαίος), πολλοί πι-
στεύουν πως δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Το 
θέμα όπως αντιμετωπίζεται από την πλειοψηφία 
είναι λάθος! Τα προβλήματα θα βγουν μπροστά 
τους και μόνο λίγα και ασυμμάζευτα δεν θα είναι. 
Μπαίνοντας στην τελική ευθεία και οι δύο θα κα-
τανοήσουν το λάθος.
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Γεύσεις από 
Κυκλάδες

Φέτος η περιοχή των Κυκλάδων, έχει 
επιλεγεί ως τιμώμενη περιοχή του εορ-
ταστικού φεστιβάλ γευστικού πολιτισμού 
«Ελλάδα – Γιορτή – Γεύσεις, Χριστού-
γεννα 2013», στο οποίο συμμετέχουν 
παραγωγοί ποιοτικών Ελληνικών προ-
ϊόντων διατροφής από όλη την Ελλάδα, 
με έμφαση στα τυποποιημένα τοπικά πα-
ραγόμενα προϊόντα, τόσο για να παρου-
σιάσουν τα προϊόντα τους, όσο και να τα 
διαθέσουν προς πώληση στο εκθεσιακό 
κέντρο Helexpo Palace (Αθήνα) από τις 
29 Νοεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρί-
ου 2013. 

Στο πλαίσιο υποστήριξης και προβο-
λής των τοπικά παραγόμενων προϊό-
ντων και του τουριστικού προορισμού 
των Κυκλαδικών νησιών, το Επιμελη-
τήριο Κυκλάδων το οποίο εκπροσωπεί 
17.000 επιχειρήσεις – μέλη σε 24 νησιά 
των Κυκλάδων, συμμετέχει στη διοργά-
νωση, συντονίζοντας και στηρίζοντας τη 
συμμετοχή των περιπτέρων 25 τοπικών 
παραγωγών σε κεντρικό σημείο ειδικά 
επιλεγμένο για την συνολική προβολή 
των Κυκλάδων. 

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαί-
σιο του έργου «Ανάδειξη της γαστρονο-
μίας και της Αιγαιακής κουζίνας (Aegean 
Cuisine) στις Κυκλάδες» τη Πράξης 
«Προβολή του Τουριστικού προϊόντος 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και της 
προώθησης και προβολής του δικτύου 
Aegean Cuisine, του πρότυπου δικτύ-
ου με μέλη εστιατόρια, παραγωγούς και 
έμπορους αιγαιοπελαγίτικων προϊόντων, 
που γεννήθηκε πριν 5 χρόνια και που 
ήδη απαριθμεί 196 μέλη-επιχειρήσεις 
στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, 
το οποίο έχει δημιουργηθεί με σκοπό 
την ανάδειξη των Κυκλάδων ως ενιαί-
ος γαστρονομικό προορισμό μέσα από 
τη συνέργεια των επιχειρήσεων-μελών 
παραγωγής, μεταποίησης τροφίμων και 
ποτών και εστιατορίων στις Κυκλάδες 
και τα Δωδεκάνησα. 

Σε μια χρονική στιγμή που η αυθεντική 
Αιγαιοπελαγίτικη κουζίνα αποκτά ολοένα 
και περισσότερους γευσιγνώστες-οπα-
δούς που αναζητούν μια αξέχαστη εμπει-
ρία οινο-γαστρονομίας,  η «Κυκλαδική 
γειτονιά» θα φιλοξενήσει τα πιο εκλεκτά 
προϊόντα και εδέσματα της περιοχής, 
από τα χαρακτηριστικά έως τα σπάνια, 
έτσι ώστε οι επισκέπτες να έχουν την ευ-
καιρία να τα ανακαλύψουν, να τα γευτούν 
και να τα προμηθευτούν φέρνοντας το 
Αιγαιοπελαγίτικο συναίσθημα και εμπει-
ρία… στο εορταστικό τους τραπέζι.

Χριστουγεν-
νιάτικο δένδρο
στα Μάρμαρα

Η Τοπική Κοινότητα Αρχίλοχου, σε 
συνεργασία με τους συλλόγους: Μώλου 
–Τσουκαλιάς – Γλυφάδων «Πρόοδος-

Ανάπτυξη», Μώλου «Άγιος Νικόλαος», 
κατηχητικό Μαρμάρων και σύλλογο γυ-
ναικών Πάρου «Αρηίς», θα πραγματο-
ποιήσουν την εκδήλωση του ανάμματος 
του Χριστουγεννιάτικου δένδρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, στις 6:30 το 
απόγευμα, στα Μάρμαρα.

Σύμφωνα με το σύλλογο γυναικών 
«Αρηίς», θα υπάρχουν κεράσματα σε 
μικρούς και μεγάλους, όπως σοκολάτα, 
γλειφιτζούρια φτιαγμένα από τα χεράκια 
των γυναικών και  face painting.

Χριστούγεννα
στη Μάρπησσα

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Μάρπησ-
σας με την συνεργασία των κατοίκων, 
συλλόγων και των φορέων της τοπικής 
κοινότητας, διοργανώνει ενδιαφέρουσες 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Το πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Σάββατο 21 Δεκ. 2013 (Έναρξη)
- Άναμμα του Δέντρου
- Χριστουγεννιάτικη γιορτή του συλλό-

γου γυναικών Μάρπησσας με μοίρασμα 
δώρων από τον Άη Βασίλη

- Κάλαντα από τα παιδιά του κατηχη-
τικού 

- Μουσική βραδιά
- Μπουφές με εδέσματα
6.30 μμ Πλατεία Παπαγιώργη Στάμενα
Κυριακή 22 Δεκ. 2013 έως και Πέ-

μπτη 2 Ιαν. 2014
- Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη 

Πλατεία
- Σπίτι του Άη Βασίλη
- Σπίτι των ξωτικών
- Ζαχαρόσπιτο 
5.00- 8.00 μμ Περιβάλλον χώρος μου-

σείου Περαντινού
Δευτέρα 23 Δεκ. 2013
- Παράσταση Κουκλοθέατρου
- Παιδικό Παραμύθι
6.00 μμ Αγροτολέσχη
Τρίτη 24 Δεκ.2013 
Προβολή Παιδικής Ταινίας 12.00 Αγρο-

τολέσχη
Τετάρτη 25 Δεκ. 2013
-  Κάλαντα από το σύλλογο γυναικών 

Μάρπησσας 10.00 πμ Αγροτολέσχη
Πέμπτη 26 Δεκ.2013 
- Παράσταση Κουκλοθέατρου Παιδικό 

Παραμύθι 6.00 μμ Αγροτολέσχη
Παρασκευή 27 Δεκ. 2013
- Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές
-Προβολή Παιδικής Ταινίας
11.00 πμ - 5.00 μμ Αγροτολέσχη
Σάββατο 28 Δεκ. 2013
Ομιλία Παπαμανώλη με θέμα: «Η Θε-

ολογική Ερμηνεία της Ιερά  Εικόνος της 
Γεννήσεως του Κυρίου, του Θεοφάνους 
του Κρητός (16ος αιώνας) της Ιεράς Μο-
νής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους»

7.00 μμ Αγροτολέσχη
Κυριακή 29 Δεκ. 2013 - Χριστου-

γεννιάτικες Κατασκευές
- Προβολή Παιδικής Ταινίας 11.00 πμ - 

5.00 μμ Αγροτολέσχη
Δευτέρα 30 Δεκ. 2013
Εκδήλωση του ΚΑΠΗ Μάρπησσας 

Αρχιλόχου «Προετοιμαζόμαστε για την 
Πρωτοχρονιά»6.00 μμ ΚΑΠΗ

Τρίτη 31 Δεκ. 2013
Χαριστικό-Ανταλλακτικό Παζάρι 12.00 

– 4.00 μμ Αγροτολέσχη

Τετάρτη 01 Ιαν. 2014
Προβολή Παιδικής Ταινίας
12.00 Αγροτολέσχη
Πέμπτη 02 Ιαν. 2014
Μουσική βραδιά - Μπουφές
6.00 μμ Αγροτολέσχη

Χαριστικό – Ανταλλακτικό Παζάρι      
Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποι-

ηθούν στη Μάρπησσα, θα υπάρχει και 
χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι, την Τρίτη 
31 Δεκεμβρίου 2013, που θα λειτουργή-
σει από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το 
απόγευμα.

Οι κανόνες του παζαριού έχουν ως 
εξής:

1. Προσφέρουμε ό,τι μπορούμε σε εί-
δος, και αντί για χρήματα γίνεται ανταλ-
λαγή με την χρήση κουπονιών. 

2. Χρησιμοποιούμε τα κουπόνια για να 
αποκτήσουμε το είδος που επιθυμούμε.

3. Η κάθε παράδοση είδους αντιστοιχεί 
με ένα κουπόνι. 

4. Κάθε κουπόνι θα αντιστοιχεί με την 
παραλαβή κάποιου είδους που επιθυ-
μούμε.

5. Τα κουπόνια αυτών που θέλουν να 
δώσουν χωρίς να πάρουν κάτι, θα είναι  
διαθέσιμα στην είσοδο του παζαριού για 
όσοι θέλουν να πάρουν, αλλά δεν έχουν 
δώσει.

Επίσης, δεν θα επιτρέπονται για κανένα 
λόγο συναλλαγές σε ευρώ ή σε οποιοδή-
ποτε άλλο νόμισμα.

Τέλος, σε ανακοίνωση των εθελοντών 
Μάρπησσας, σημειώνεται: «στο παζάρι 
αυτό όποιος θέλει, μπορεί να φέρει βι-
βλία, σχολικά είδη, παιχνίδια, παπούτσια, 
μικροαντικείμενα, μικροσυσκευές, δια-
κοσμητικά αντικείμενα, τρόφιμα (που δεν 
χαλάνε) τα οποία δεν του είναι πια «χρή-
σιμα», αλλά μπορούν να αποκτήσουν αξία 
χρήσης για κάποιον άλλον και να ανταλ-
λάξει με ό,τι επιθυμεί, από αυτά που θα 
έχουν φέρει οι άλλοι. Οι μόνες προϋπο-
θέσεις του παζαριού είναι τα αντικείμενα 
να είναι καθαρά, σε καλή κατάσταση. Από 
αυτήν την πρωτοβουλία δεν θα προκύ-
ψει κανένα χρηματικό κέρδος, καθώς ο 
μοναδικός σκοπός είναι η δημιουργία αν-
θρώπινων δεσμών κι η αναγέννηση της 
ανταλλακτικής αξίας, σαν μία μορφή ανα-
κύκλωσης κι επαναχρησιμοποίηση των 
αγαθών.

Είναι μία προσπάθεια που στόχο έχει 
– έστω και για λίγο – την ανατροπή της 
σχέσης χρήματος και κέρδους, με τον 
άνθρωπο να διαπνέεται από την πίστη ότι 
«οι άνθρωποι είναι πάνω από τα χρήμα-
τα».

Για περισσότερες πληροφορίες για το 
παζάρι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στους αριθμούς τηλεφώ-
νων: 22840-42163 (Εμμανουέλα Βα-
βανού-Κεφάλα), 22840-43229 (Μπέτη 
Τσαντουλή) και 6974-562356 (Πηγή Με-
λανίτη).

Εκδηλώσεις
στην
Αγκαιριά

Ο δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος 
Αγκαιριάς, ανακοίνωσε τις Χριστουγεν-
νιάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματο-
ποιηθούν στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του συλλόγου για τις 
εκδηλώσεις έχει ως εξής:

«Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεν-
να και προσπαθώντας να δώσουμε λίγο 
χρώμα και χαρά στη μουντή καθημερι-
νότητά μας, προγραμματίσαμε τις πα-
ρακάτω εκδηλώσεις και ελπίζουμε στην 
παρουσία και στη συμμετοχή σας:

Το τσάι του Δεκεμβρίου
Την  Κυριακή 1 Δεκεμβρίου και ώρα 

18:30 το καθιερωμένο τσάι μας. Φυσι-
κά με τον Μανώλη Ραγκούση να μας 
συντροφεύει και να μας ταξιδεύει με τη 
φωνή του σε ωραίες στιγμές του ελλη-
νικού τραγουδιού. Και φυσικά με γλυκά 
και αλμυρά εδέσματα, φτιαγμένα με με-
ράκι από τις φίλες μας. Σας περιμένουμε 
για να περάσουμε όμορφες στιγμές, να 
νιώσουμε την μαγεία των Χριστουγέν-
νων, να μοιραστούμε την αγάπη και το 
πνεύμα των ημερών. Είσοδος 5 ευρώ.

Άναμμα της Χριστουγεννιάτικης 
βάρκας

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 
18:30 θα ανάψουμε την παραδοσια-
κή βάρκα στην  παραλία της Αλυκής με 
την ελπίδα και την ευχή να ανάψει στις 
καρδιές μας η φλόγα για ένα καλύτερο 

αύριο. Η χορωδία του Δήμου Πάρου θα 
μας τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα τρα-
γούδια, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την 
ευκαιρία να ασχοληθούν με διάφορες 
δραστηριότητες και όλοι θα γευτούμε 
λουκουμάδες και ζεστή σοκολάτα. Η εκ-
δήλωση θα γίνει σε συνεργασία με την 
Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς.  

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
Από την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 

έως την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου από 
τις 6μ.μ. μέχρι της 9μ.μ. θα λειτουργή-
σει, όπως κάθε χρόνο το παζάρι μας. 
Ελπίζουμε στην πολύτιμη βοήθειά σας, 
προσφέροντας, όπως πάντα απλόχερα 
κουλουράκια, γλυκά, λικέρ κ.λπ. Με τις 
αγορές σας βοηθάτε τη λειτουργία και το 
έργο του πολιτιστικού συλλόγου μας.

Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια
Την Κυριακή 22/12, ώρα 6μ.μ. προ-

σκαλούμε τους μικρούς μας φίλους  να 
παρακολουθήσουν την αφήγηση χρι-
στουγεννιάτικων παραμυθιών σε μια μα-
γική εορταστική ατμόσφαιρα στο χώρο 
του συλλόγου μας.

Χριστουγεννιάτικος καφές
Ανήμερα τα Χριστούγεννα 25/12 μετά 

τη θεία λειτουργία στο χώρο του Πολι-
τιστικού θα πιούμε το καφέ μας και τα 
παιδιά του χορευτικού θα μας ψάλλουν 
τα κάλαντα.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Μετά τη θεία λειτουργία η ενορία της 

εκκλησίας μας θα κόψει στο χώρο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα.

Στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
του Πολιτιστικού Συλλόγου μας, σας πε-
ριμένουμε όλους με καλή διάθεση, χαρά 
και χαμόγελο. Αφήνοντας πίσω τη μίζερη 
εποχή μας, να ευχηθούμε μαζί χέρι-χέρι  
ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟ ΤΟ 2014».
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Οι προτάσεις των 
εμπόρων

Στις 27/10 ολοκληρώθηκε στη Θήρα, το 7ο συνέδριο των 
Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων, στο οποίο έδωσαν το πα-
ρόν μέλη των ΔΣ των εμπορικών συλλόγων του Νομού μας, 
ο Μητροπολίτης Θήρας Αμοργού και Νήσων κ. Επιφάνειος, 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, ο 
Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Ιω. Μαχαιρίδης, Δήμαρχοι 
των Κυκλάδων, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης, ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττι-
κής, όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου κ. Δ. Αρμενάκης, 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Ιω. Ρούσσος, 
Πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων, ναυτιλια-
κοί πράκτορες, έμποροι κ.α.

 Ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου, κ. Απ. Αλιπράντης, εστίασε στο πρόβλη-
μα των υψηλών ναύλων της ακτοπλοΐας, το οποίο επιβα-
ρύνει τους επισκέπτες, ανέπτυξε τη χρησιμότητα της ακτο-
πλοϊκής σύνδεσης των Κυκλάδων, τόσο μεταξύ των νησιών, 
όσο και με την Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Κρήτη για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και επεσήμανε το θέμα 
της αεροπορικής συγκοινωνίας.

Επίσης, εκτίμησε ως θετικό ότι την επιχειρησιακή αντιμε-
τώπιση του παραεμπορίου ανέλαβε η Ελληνική Αστυνομία 
και πρότεινε το ΣΔΟΕ να ενεργεί ελέγχους για την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου όχι μόνο στον τόπο διάθεσης των 
προϊόντων του παραεμπορίου, αλλά και στο λιμάνι του Πει-
ραιά. Τέλος, επεσήμανε τα προβλήματα στις παροχές υγείας 
που επικρατούν σε Πάρο και Αντίπαρο, την απουσία παιδιά-
τρου από το Κ.Υ. και την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας του 
υγειονομικού αεροσκάφους.

Την τελευταία μέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 
διευρυμένη συνεδρίαση της ΕΣΕΕ και υπεγράφησαν οι πα-
ρακάτω 10 προτάσεις-συμπεράσματα, οι οποίες θα συμ-
βάλλουν στην βελτίωση της λειτουργίας των Μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων και στην γενικότερη ανάπτυξη του τόπου 
μας. Οι προτάσεις αυτές εστάλησαν στον Πρωθυπουργό και 
σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς καθώς και σε όλα τα 
κόμματα της Αντιπολίτευσης.  

Οι προτάσεις είναι οι εξής:
1. Με δεδομένο το πολύ σοβαρό πρόβλημα του αθέμιτου 

ανταγωνισμού που υφίστανται οι εμπορικές επιχειρήσεις 
στις Κυκλάδες, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, ως συ-
νέπεια του παράνομου πλανοδίου εμπορίου, οι υποψήφιοι 
για τα αξιώματα των αιρετών αρχόντων κατά τις εκλογές 
του Α΄ και Β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης κατά τις εκλογές του 
Μαΐου 2014, θα πρέπει να προσδιορίσουν συγκεκριμένα τις 
δράσεις που θα υλοποιήσουν για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου του εμπορίου αυτού, ώστε οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες να πραγματοποιήσουν την εκλογική προτίμησή τους 
σε υποψηφίους, καθ’ ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία, η τοπική  αυτοδιοίκηση παραμένει κύρια αρμόδια για 
την αντιμετώπιση του εμπορίου του συγκεκριμένου τύπου.

2. Με δεδομένα τα οικονομικά προβλήματα των ασφαλι-
στικών Ταμείων των ελευθέρων επαγγελματιών, ποσοστό 
10% των επιβαλλομένων προστίμων κ. α. προσόδων από 
το παράνομο πλανόδιο εμπόριο, να καταβάλλεται ως έσοδο 
των Ταμείων αυτών, αφού ως γνωστόν το εμπόριο του εί-
δους αυτού εισφοροδιαφεύγει, με συνέπεια πολύ σημαντι-
κές απώλειες για τα Ταμεία μας.

3. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα των αιρετών αρχόντων 
κατά τις εκλογές του Α΄ και Β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης κατά 
τις εκλογές του Μαΐου 2014, θα πρέπει να προσδιορίσουν 
συγκεκριμένα τις προθέσεις τους κατά τη διάρκεια της θη-
τείας τους για τη μείωση των τελών κατάληψης κοινόχρη-
στων χώρων από εμπορικές επιχειρήσεις, ώστε να υπάρξει 
άμβλυνση των οικονομικών προβλημάτων του Κλάδου μας, 
στο πλαίσιο των πολύ δύσκολών δημοσιονομικών συνθη-
κών που αντιμετωπίζει η Χώρα γενικά.  

4. Ο μειωμένος ΦΠΑ που ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου, 
ως αντιστάθμισμα των εξόδων που καταβάλλονται για τη με-
ταφορά προϊόντων από και προς την ηπειρωτική Χώρα, καί-
τοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες των νησιών, υφίστανται ταυ-
τόχρονα την διαρκώς αυξανόμενη φορολογία, καθώς επίσης 
(με τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ) θα διαμορφωθούν 

ε λ κ υ σ τ ι κ έ ς 
και ανταγω-
νιστικές τιμές 
των προσφε-
ρομένων προ-
ϊόντων στον 
Τουρισμό στις 
κατ’ εξοχήν 
τ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς 
περιοχές της 
Χώρας μας, 
όπως τα νησιά 
του Αιγαίου. Η 
διατήρηση του 
μέτρου αυτού, αποτελεί συγχρόνως μεταξύ άλλων, έκφρα-
ση της νησιωτικότητας, που προστατεύεται από το Σύνταγμά 
μας, τη νέα Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη και αποτελεί 
αντικείμενο διαβουλεύσεων στην Ευρώπη για το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, όπου η ανταγωνιστικό-
τητα αποτελεί μια από τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

5. Αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασφαλισμένων 
εμπόρων των Κυκλάδων στον OAEE, ΟΓΑ. Τα προβλήματα 
αυτά αφορούν τόσο την παροχή υπηρεσιών υγείας όσο και 
το πάγωμα και την κεφαλαιοποίηση των οφειλών στο Ταμείο 
μας. Σύνταξη και αποστολή σχετικής επιστολής στον Υπουρ-
γό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Βου-
λευτή Κυκλάδων κ. Γιάννη Βρούτση.

6. Συμμετοχή των επιχειρήσεων των Κυκλάδων στην ανά-
δειξη του σήματος ποιότητας «Κυκλαδικής γαστρονομίας». 
Το σήμα αυτό θα συνδυαστεί με τη πρόσφατη συνεργασία 
της ΕΣΕΕ με το ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ, το σύνδεσμο που εκπροσωπεί 
επιχειρήσεις που εισάγουν αγροτικά ελληνικά προϊόντα και 
5.800 εστιατόρια σε όλη την Ευρώπη.

7. Άρση διοικητικών εμποδίων. Δημιουργία Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Εμπορίου (ΚΕΕ) στα Επιμελητήρια και στα 
Παραρτήματά τους ή και τους Εμπορικούς Συλλόγους 
BUSINESSCENTERS. Στα ΚΕΕ θα μπορούν να παρέχονται 
όλες οι υπηρεσίες ΙΚΑ- ΟΑΕΕ –ΔΟΥ προς τις επιχειρήσεις. 
Η λύση αυτή θα περιορίσει σημαντικά τόσο το κόστος λει-
τουργίας των επιχειρήσεων με όλα τα θετικά επακόλουθα 
(μείωση τιμών κ.α) αλλά και θα συμβάλλει στην άρση των 
γραφειοκρατικών εμποδίων στην Ελλάδα.

8. Ανάπτυξη νησιωτικού εμπορίου –Τουριστικές εμπορι-
κές αγορές. Στις προτάσεις συμμετοχής εμπορίου στη νέα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, που θα εξειδικευτούν 
σε κάθε περιφέρεια της χώρας, θα συμπεριληφθούν στο-
χευμένες προτάσεις που θα αφορούν τις τουριστικές επι-
χειρήσεις, τις εμπορικές τουριστικές επιχειρήσεις και την 
επιχειρηματικότητα στα νησιά. Οι προτάσεις μας αυτές θα 
προέλθουν μετά από διαβούλευση με όλους τους Ε.Σ. σε 
όλα τα νησιά μας.  

9. Το ζήτημα της ακτοπλοΐας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
συστηματικά, ιδιαίτερα για τον προγραμματισμό της τουρι-
στικής περιόδου. Τα δρομολόγια θα πρέπει να ανακοινώνο-
νται εγκαίρως ώστε να μπορούν να διευθετηθούν οι κρα-
τήσεις. Έμφαση στην ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Υγείας 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους τα 
νησιά μας δέχονται πολύ περισσότερα περιστατικά.

10. Η διαρκώς αυξανόμενη φορολογία έχει ως συνέπεια 
τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και 
ταυτόχρονη αδυναμία μας, να μειώσουμε τις τιμές των προ-
ϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών μας. Στο ίδιο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί το χαράτσι ακινήτων και η 
φορολογική εξαίρεση καλλιεργήσιμων αγροτεμαχίων στην 
νησιωτική Ελλάδα.

Οι υπογράφοντες: Κορκίδης Βασίλης Πρόεδρος ΕΣΕΕ – 
ΕΒΕΠ,Ρούσσος Γιάννης  Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κυκλά-
δων,Νομικός Νικόλαος  Πρόεδρος Ε.Σ. Θήρας, Αρμενάκης 
Δημήτρης Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αττικής, Ομόρων Νομών 
& Νήσων Αιγαίου, Αλιπράντης Απόστολος Πρόεδρος Ε.Σ. 
Πάρου, Λουδάρος Γιάννης Πρόεδρος Ε.Σ. Αμοργού, Λου-
δάρος Αριστείδης Πρόεδρος Ε.Σ. Ανάφης, Μάλλης Ιωάννης 
Πρόεδρος Ε.Σ. Μήλου, Αρτέμης Νικόλαος Πρόεδρος Ε.Σ. 
Ίου, Νικολάου Γιώργος Πρόεδρος Ε.Σ. Σερίφου, Παλαιολό-
γος Ιωάννης Πρόεδρος Ε.Σ. Σύρου, Πολενάκης Θεόδωρος 
Πρόεδρος Ε.Σ. Σίφνου, Τσούφη Τόνια Πρόεδρος Ε.Σ. Κέας, 
Τσιμέκης Ανδρέας Πρόεδρος Ε.Σ. Τήνου, Στρατούρης Ευάγ-
γελος Πρόεδρος Ε.Σ. Νάξου, Σαραντίτη Μαργαρίτα Αντιπρό-
εδρος Επαγγελματιών Εξωμβούργου Τήνου

«Πάγωμα» 
στον ΟΑΕΕ

Για δύο χρόνια (έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
2015), αποφάσισε ο ΟΑΕΕ να «παγώσει» στα 
σημερινά επίπεδα τις ασφαλιστικές εισφορές 
που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
και έμποροι. 

Την απόφαση έλαβε η διοίκηση του Οργανι-
σμού, εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συ-
γκυρία και το γεγονός ότι μόνο ένας στους δύο 
ασφαλισμένους είναι σε θέση να πληρώνει τα 
ασφάλιστρά του για σύνταξη και περίθαλψη. 

Για να διασφαλιστούν οι πληρωμές των 
ασφαλίστρων (και ο έλεγχος των καταβολών) 
η καταβολή των εισφορών θα γίνεται το 2014 
με τον μήνα (και όχι ανά δίμηνο).

Έκκληση
για τήρηση
του ωραρίου

Ο εμποροε-
π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό ς 
σύλλογος Πά-
ρου-Αντιπάρου, 
με επιστολή του 
απεύθυνε έκκλη-
ση στα μέλη του, 
προκειμένου να 
τηρούν το χει-
μερινό ωράριο, 
που έχει ισχύ από 
15/10 για τα εμπορικά και από 01/11 για τα κα-
ταστήματα τροφίμων, σύμφωνα με ενημέρωση 
του συλλόγου που εστάλη στις 30/9/2013.

Σημειώνουμε, ότι μετά τα παράπονα εμπό-
ρων για την μη τήρηση του ωραρίου, ο Εμπορο-
επαγγελματικός Σύλλογος, έστειλε ενημέρωση 
στους Αστυνομικούς Σταθμούς Πάρου-Αντι-
πάρου, για την παρέμβαση τους, σε περίπτωση 
που δεν τηρείτε το ωράριο.

Η επιστολή προς την Αστυνομία έχει ως εξής:
«Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πά-

ρου-Αντιπάρου σε επικοινωνία με τα μέλη του, 
ενημέρωσε με αρ.πρωτ.176/2013-30-9-2013 
χειμερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημά-
των αλλά και με τον Νόμο 4177/2013 που δι-
ευκρινίζει την λειτουργία των καταστημάτων τις 
Κυριακές και Αργίες.

Μετά από ενοχλήσεις μελών που απαιτούν 
την τήρηση, βάσει του νόμου της Κυριακάτικης 
Αργίας, παρακαλούμε να παρέμβετε άμεσα και 
με κάθε μέσο για την τήρηση του νόμου, και την 
παγίωση της νομιμότητας.

Ο νόμος ορίζει για τις Αργίες, τις Κυριακές, 
ότι τα καταστήματα παραμένουν κλειστά και για 
τις καθημερινές λειτουργούν έως 9 το βράδυ 
και το Σάββατο έως 8 το βράδυ. Θεωρούμε την 
παρέμβαση σας αναγκαία, για να μην δημιουρ-
γείται αθέμιτος ανταγωνισμός. Για τα μέλη μας 
στην Αντίπαρο σας ενημερώνουμε ότι λόγω έλ-
λειψης περιπτέρου έχει δημιουργηθεί βάρδια 
από καταστήματα τροφίμων για τις Κυριακές, 
Αργίες και ο σύλλογος μας γνωρίζει τις βάρδιες.

Υ.Γ. Τα καταστήματα που εξαιρούνται από τα 
παραπάνω είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων, 
αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ανθοπωλεία και 
κάβες».



www.dounai-lavein.gr
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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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Ψωνίζω
και Στηρίζω

Ο σύλλογος γυναικών Πάρου «Αρηίς» με ανακοίνωσή 
του ευχαριστεί όλους όσοι στηρίζουν την πρωτοβουλία 
«Ψωνίζω και Στηρίζω».

Η πρωτοβουλία στηρίζεται από πολυκαταστήματα του 
νησιού, τα οποία έχουν καλάθια και συγκεντρώνουν 
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για συμπολίτες μας 
που έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με το σύλλογο γυναικών «[…] δυστυχώς 
ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, όλο και 
πληθαίνει». Τέλος, στην ανακοίνωση του συλλόγου γρά-
φεται ακόμα: «Επίσης, ευχαριστούμε θερμά μικρούς και 
μεγάλους που συνδράμουν την δράση αυτή,  με κάθε 
τρόπο, και βοηθούν τον συνάνθρωπο της διπλανής πόρ-
τας, να μην σκύψει το κεφάλι αλλά να αισθανθεί δυνατός, 
γιατί κάποιοι Άνθρωποι είναι εδώ και θέλουν να παρα-
μείνει δυνατός για να συνεχίσει να παλεύει, την κάθε 
μέρα με δύναμη, αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Τί-
ποτα δεν έχει τελειώσει, ας αρχίσουμε λοιπόν να μιλάμε, 
να εκφραζόμαστε, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον».

Django, ο Τιμωρός

Την τελευταία ταινία του κορυφαίου δημιουργού 
Quentin Tarantino «Django ο Τιμωρός», ένα φόρο τιμής 
στα γουέστερν σπαγγέτι και όχι μόνο, θα προβάλλει η 
κινηματογραφική λέσχη του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», την Παρασκευή 29/11 στις 10:45 και η κι-
νηματογραφική λέσχη του ΑΜΕΣ «Νηρέας», την Κυρια-
κή 1η Δεκεμβρίου, στις 19:30. 

Στον επώνυμο ρόλο ο Jamie Foxx και μαζί του παί-
ζουν οι Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry 
Washington, Don Johnson, James Remar και o Samuel 
L. Jackson. Η ταινία ήταν φέτος υποψήφια για 5 Όσκαρ, 
5 χρυσές σφαίρες και 5 BAFTA, κερδίζοντας τελικά και 
στις τρεις απονομές τα βραβεία σεναρίου και β’ ανδρι-
κού ρόλου (Christoph Waltz).

Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται στο νότο, δύο 
χρόνια πριν την έναρξη του Αμερικανικού Εμφυλίου 
Πολέμου. Ο Τζάνγκο, είναι ένας σκλάβος που ζει χωρι-
στά από τη σύζυγό του Μπρουμχίλντα. Όταν ο Τζάνγκο, 
βρίσκεται σε έναν πλειστηριασμό σκλάβων, ο Δόκτωρ 
Κινγκ Σουλτζ, ένας κυνηγός επικηρυγμένων, ελευθε-
ρώνει τον Τζάνγκο από τους κακούς ιδιοκτήτες του και 
του δίνει την επιλογή να τον βοηθήσει να κυνηγήσουν 
και να σκοτώσουν τους αδερφούς Μπριτλ, ένα τρίο 
αδίστακτων δολοφόνων, τους οποίους μόνο ο Τζάνγκο 
έχει δει. Για αντάλλαγμα, ο Σουλτζ θα ελευθερώσει τον 
Τζάνγκο από τη σκλαβιά και θα τον βοηθήσει να πάρει 
τη σύζυγό του πίσω από τον Κάλβιν Κάντι.

Η ταινία είναι κατάλληλη άνω των 15 ετών.

Δραστηριότητες 
γυναικών
Νάουσας

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, με ενημέρωσή του 
ανακοίνωσε μέλη και τους φίλους του ότι άλλαξε ο τό-
πος, η μέρα και η ώρα παράδοσης και συγκέντρωσης 
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους αναξιο-
παθούντες συνανθρώπους μας.  

       Έτσι, από δω και στο εξής, θα συγκεντρώνονται 
κάθε Σάββατο 17:00-19:00 στην Αίθουσα Τέχνης Αγίου 
Αθανασίου Νάουσας.

Ακόμα, ο σύλλογος, την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2013 
και ώρα 18:00 στη αίθουσα τέχνης του Αγίου Αθανα-
σίου, θα πραγματοποιήσει την ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των μελών του συλλόγου, ενώ παράλληλα 
θα διεξαχθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου 
Δ.Σ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γ.Σ. θα επα-
ναληφθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο στις 19:00. 
Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, πα-
ρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι και την Κυριακή 
1-12-13 στις 12:00 στα τηλέφωνα: 22840-41503, 6993-
950369 κ. Ζαμπία Κωβαίου (καθημερινά από 10:00 έως 
12:00) και 22840-51535, 6978446361 κ. Μαργαρίτα 
Σπύρου.

Επίσης, ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, διοργανώνει, 
για μία ακόμα φορά εορταστικό παζάρι. Το Παζάρι φέτος 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 
από τις 10:00 έως τις 20:00, στην αίθουσα τέχνης Αγίου 
Αθανασίου στη Νάουσα και θα συμμετέχουν με δικούς 
τους πάγκους επαγγελματίες και φορείς. Παράλληλα 
θα υπάρχουν κεράσματα, μουσική και χορός, αλλά και 
εκπλήξεις για όλους. Και φυσικά με την παρουσία του 
θα τιμήσει τους προσκεκλημένους ο Άγιος Βασίλης, ο 
οποίος σε όλη τη διάρκεια του παζαριού θα υποδέχε-
ται τα παιδιά το σπιτάκι του και θα φωτογραφίζεται μαζί 
τους, ενώ στις 18:00 θα μοιράσει τα δώρα του. Για δη-
λώσεις συμμετοχής οι επαγγελματίες και οι φορείς μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου, 
με την πρόεδρο κ. Ελ. Μπαρμπαρίγου στα τηλέφωνα: 
22840-51402, 6945-533328.

Τέλος, ο σύλλογος διοργανώνει εορταστική μουσι-
κή εκδήλωση την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, στις 20:00 
στην αίθουσα τέχνης Αγίου Αθανασίου, με τη συνοδεία 
μουσικών, κρασί και μεζέδες, βοηθώντας τους συναν-
θρώπους μας που έχουν ανάγκη, μιας και τα έσοδα της 
βραδιάς θα διατεθούν για το σκοπό αυτό. Η γενική είσο-
δος είναι 5 ευρώ.

Εκλογές
Λευκιανών

Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και ώρα 18.30 στο Κοι-
νοτικό Μέγαρο Λευκών, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια 
γενική συνέλευση του συλλόγου ΜΕΑΣ «Υρία» Λευ-
κών. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

α) Οικονομικός απολογισμός 
β) Απολογισμός πεπραγμένων 
γ) Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν το 

σύλλογο
δ) Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ.
Επίσης, ο προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών θα 

πραγματοποιήσει την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, στη λέ-
σχη του (Βερανζέρου 59), την ετήσια γενική του συνέ-
λευση και αρχαιρεσίες.

Τα θέματα της συνέλευσης είναι τα εξής:
1. Οικονομικός απολογισμός της περιόδου Δεκεμβρί-

ου 2012 - Νοεμβρίου 2013
2. Δραστηριότητες του συλλόγου της ιδίας περιόδου
3. Έγκριση των πεπραγμένων
4. Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου: «η συμμε-

τοχή σου, εκφράζοντας τη δική σου άποψη, είναι η γενι-
κότερη προσφορά σου στο σύλλογο και τις Λεύκες. Πα-
ράλληλα σε παρακαλούμε να ενημερώσεις όλους τους 
γνωστούς και φίλους που ίσως να μην έχουν ενημερω-
θεί. Όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί η ύπαρξη του συλ-
λόγου εκτός των άλλων δραστηριοτήτων είναι και μία 
αποδεδειγμένη προσφορά προς τις Λεύκες, στα σχολεία 
της, στην κοινωνική της ζωή και στους κατοίκους της με 
προσφορά σε αίμα και άλλες ανάγκες υγείας».

Φιλανθρωπικό 
gala

Ο σύλλογος γυναικών Πάρου, «Αρηίς», και ο εμπορο-
επαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, θα πραγ-
ματοποιήσουν το 3ο φιλανθρωπικό gala με επίδειξη 
μόδας, που θα παρουσιάσουν καταστήματα της Πάρου 
και Αντιπάρου, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα 
«Paros Rock», στις 7 το απόγευμα.

Η πρόσκληση για το gala κοστίζει 5 ευρώ και τα χρή-
ματα που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν στη «Στέγη» 
(μη κερδοσκοπική εταιρεία κοινωνικής υποστήριξης 
ανηλίκων και εφήβων των Κυκλάδων), στο ορφανοτρο-
φείο θηλέων Αγ. Τριάς, Καλαργύρειον παιδικό θέρετρο, 
ο Άγιος Αρσένιος και στο 1ο πρότυπο κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. 
Κυκλάδων.

Ασφαλής οδήγηση
Η Γενική 

Αστυνομική 
Διεύθυνση 
Περιφέρει-
ας Νοτίου 
Α ι γ α ί ο υ , 
στο πλαίσιο 
του προλη-
πτικού και 
κ ο ι ν ω ν ο ύ 
της ρόλου, 
με αφορ-
μή τα έντο-
να καιρικά 
φ α ι ν ό μ ε ν α 
που εκδη-
λώθηκαν τις 
π ρ ο η γ ο ύ -
μενες μέρες 
ή θα εκδη-
λωθούν τις 
ε π ό μ ε ν ε ς , 
υ π ε ν θ υ μ ί -
ζει σε όλους 
τους οδη-
γούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου χρήσιμες 
συμβουλές για την ασφαλή τους μετακίνηση:

- Να ενημερώνεστε για τον καιρό και την κατάσταση 
του οδικού δικτύου πριν τη μετακίνηση

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις 
σας, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχουν πλημμύρες, 
υπερχειλίσεις χειμάρρων κλπ, διακοπές κυκλοφορίας ή 
στο παρελθόν έχουν καταγραφεί ανάλογα προβλήματα

- Να τηρείτε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας

- Να οδηγείτε με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχετε 
καλύτερα το όχημά σας και να αφήνετε αρκετή απόστα-
ση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορείτε να 
σταματήσετε με ασφάλεια

- Να έχετε αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνεστε 
πιο εύκολα αντιληπτοί, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει με-
γάλη ορατότητα

- Να διατηρείτε τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες 
του οχήματός σας πάντα καθαρούς

- Να φοράτε πάντα ζώνες ασφαλείας
- Να ελέγχετε την καλή λειτουργία των συστημάτων 

του αυτοκινήτου σας
- Σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεστε με τις υπο-

δείξεις των τροχονόμων των Υπηρεσιών Τροχαίας και 
των αρμόδιων αρχών.

Τέλος, σε περίπτωση ανάγκης να επικοινωνείτε με το 
100 (ΕΛ.ΑΣ), το 199 (Π.Σ.), το 166 (Ε.Κ.Α.Β.), τον ευρω-
παϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και με τις αρμόδιες 
αρχές. 
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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

Πλήρης
απελευθέρωση 
στα
ενοικιαζόμενα 
δωμάτια 

Σε περιπέτειες αναμένεται να εισέλ-
θουν χιλιάδες νόμιμες επιχειρήσεις 
ενοικιαζόμενων δωματίων αλλά και ξε-
νοδοχεία μετά την απαίτηση της τρόικας 
να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση των 
μισθώσεων στον τουρισμό. 

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, 
αυτό θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της 
υποδομής του τουριστικού προϊόντος και 
θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
εκτενή φοροδιαφυγή.

Συγκεκριμένα, έπειτα από συνάντηση 
(σύμφωνα με ηλεκτρονικά δημοσιεύμα-
τα) μεταξύ του πρόεδρου του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γ. Τσακίρη 
και του προέδρου της Συνομοσπονδίας 

Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωμα-
τίων Διαμερισμάτων Ελλάδος, K. Μπρε-
ντάνο, αποφασίστηκε κοινή πορεία πλεύ-
σης ενάντια απαιτήσεις της τρόικας.

Tα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας ζητούν 
άμεση κατάργηση των προϋποθέσε-
ων μισθώσεως ενός καταλύματος, μιας 
έπαυλης ή ακόμη και μιας κατοικίας-δια-
μερίσματος. Σήμερα με τον νόμο 2160 για 
να μπορεί κάποιος να εκμισθώνει το κα-
τάλυμά του οφείλει να διαθέτει μητρώο 
για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων 
κάτω των 90 ημερών. Στη συνέχεια το 
κατάλυμα δηλώνεται στη σχετική Περι-
φερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, η οποία 
και ανάβει το «πράσινο φως» για τη λει-
τουργία του. Aν κάποιος νοικιάζει δίχως 
μητρώο την κατοικία ή το διαμέρισμά του 
για διάστημα κάτω των 90 ημερών, τότε 
σύμφωνα με τον νόμο 4179 τού επιβάλ-
λεται πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Από την πλευρά της η τρόικα ζητά απλή 
κατάθεση του μισθωτηρίου από έναν ιδι-
οκτήτη ακινήτου στην εφορία έπειτα από 
πέντε ημέρες, δίχως καμία προϋπόθεση 
αναφορικά με το επίπεδο του προσφε-
ρόμενου προϊόντος του καταλύματός 
του. Αν τελικά εγκριθούν οι απαιτήσεις 
της τρόικας κινδυνεύουν με «λουκέτο» 
40.000 νόμιμες επιχειρήσεις ενοικιαζό-
μενων δωματίων.

Νέα ερώτηση 
ΣΥΡΙΖΑ για 
ξενοδοχοϋ-
παλλήλους

Ερώτηση στον υπουργό εργασίας, 
κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, κ. 
Γ. Βρούτση, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ (μεταξύ 
των βουλευτών του και ο κ. Ν. Συρμαλέ-
νιος), σχετικά με το εποχικό επίδομα των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Στην ερώτησή του οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως σύμφωνα με 
το άρθ. 26, του ν.4203/2013 που ψηφί-
στηκε στις 1/11/13 στη Βουλή, η κυβέρ-
νηση προχώρησε σε νομοθετική ρύθ-
μιση για τα επιδόματα ανεργίας στους 
απασχολούμενους σε τουριστικά και σε 
άλλα εποχικά επαγγέλματα.

Παρά ταύτα οι Βουλευτές υποστηρί-
ζουν: «[…] εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε τη 
ρύθμιση αυτή ημίμετρο, που απέχει πολύ 
από τις ανάγκες της πραγματικότητας που 
βιώνουν καθημερινά οι άνεργοι εποχικά 
εργαζόμενοι. Θεωρούσαμε λοιπόν, λαμ-
βάνοντας υπόψη και την επικοινωνιακή 
προβολή του θέματος απ’ τη μεριά του 

υ π ο υ ρ γ ε ί -
ου Εργασίας, 
ότι οι διαδι-
κασίες υλο-
ποίησης της 
ρύθμισης θα 
προχωρούσαν 
με γρήγορους 
ρυθμούς. Δυστυχώς όμως, οι άνεργοι 
απευθυνόμενοι στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 
αντιμετωπίζουν άγνοια του θέματος, κα-
ταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται και λαμβάνουν την υπόσχεση ότι 
θα ενημερωθούν όταν ενημερωθούν οι 
ίδιες οι υπηρεσίες του Οργανισμού από 
το υπουργείο Εργασίας».

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο 
ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει το κ. Γ. Βρούτση:

1. Επειδή, το μέτρο αυτό, αφορά ουσια-
στικά τον μόνο πόρο για χιλιάδες εποχικά 
εργαζόμενους της χώρας για την χειμε-
ρινή περίοδο σε τουριστικές περιοχές, 
όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυ-
κλάδες, τα Επτάνησα, η Πελοπόννησος, 
η Χαλκιδική, 

ερωτάται ο κ. Υπουργός:
2. Τι μέτρα θα λάβει το υπουργείο Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η κατα-
βολή του επιδόματος στους δικαιούχους;

3. Συνεχίζει να αποτελεί υποχρέωση 
του Κράτους η υλοποίηση των ψηφισθέ-
ντων νόμων  ή η σχετική ρύθμιση παρα-
μένει υπό την αίρεση της τρόικας; 

Διεθνής
προβολή
της Πάρου

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος 
Πάρου, στο πλαίσιο των ενεργειών για 
την προβολή του νησιού, συμμετείχε 
ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα  kite surfi ng «European Kite Racing 
Championship 2013», που πραγματοποι-
ήθηκε στην Ιταλική πόλη Γκιζέρια, από 24 
έως 28/7/2013 ως «επίσημος υποστη-
ρικτής των αγώνων» και συγκέντρωσε 
το ενδιαφέρον κορυφαίων αθλητών και 
εκατομμυρίων φίλων των θαλασσίων 
σπορ. 

Η Πάρος που αποτελεί πόλο έλξης 
για τους λάτρεις της ιστιοπλοΐας, του 
wind surfi ng και του kite surfi ng έδωσε 
το στίγμα της ως επίσημος τουριστικός 
προορισμός, στο πλέον καθιερωμένο 
πρωτάθλημα στον κόσμο, μέσα από τη 
διανομή εξειδικευμένου προωθητικού 
υλικού, την ανάρτηση σημαιών με το λο-
γότυπο του προορισμού στους χώρους 
των αγώνων και τη δημοσιότητα σε εκα-
τό τουλάχιστον διεθνή ηλεκτρονικά μέσα 
στο διαδίκτυο. 

Στους έξι νικητές των αγώνων προ-
σφέρθηκε φιλοξενία στην Πάρο, ανα-
νεώνοντας το ραντεβού τους με το 

αγαπημένο τους νησί. Ταυτόχρονα, δη-
μιουργήθηκε μοντέρνο βίντεο που ανα-
δεικνύει  τις ομορφιές της Πάρου, τα 
γαλαζοπράσινα νερά, τη φιλοξενία των 
κατοίκων, τις κατάλληλες καιρικές συν-
θήκες και τις οργανωμένες υπηρεσίες 
για του λάτρεις των θαλασσίων σπορ. 
Το βίντεο προβλήθηκε στην πλέον κα-
θιερωμένη τηλεοπτική εκπομπή για την 
ιστιοπλοΐα και τις θαλάσσιες δραστηριό-
τητες, «Inside Sailing», που μεταδίδεται 
σε 109 χώρες μέσα από 10 διεθνείς και 
τοπικές  τηλεοπτικές πλατφόρμες και 
σταθμούς. Με τον τρόπο αυτό, δεκάδες 
εκατομμύρια ταξιδιώτες ενημερώθηκαν 
για τις δυνατότητες και τα φυσικά χαρί-
σματα  του τόπου σε 24 ευρωπαϊκές χώ-
ρες, 26 χώρες της Ασίας, 51 χώρες της 
Αφρικής και την Αυστραλία.

 Τέλος, εκτιμάται πως η αξία της προ-
βολής σε εξειδικευμένα και διεθνώς ανα-
γνωρισμένα δίκτυα ενημέρωσης, όπως 
οι όμιλοι: ESPN, RTL Group, Fox Sports, 
Eurosport, Nautical Chanel, Sky Sports, 
προσέγγισε το ποσό ύψους 90.000 ευρώ.

Αλλαγές
Τοπικών
Συμβούλων

Τις παραιτήσεις τους παρέδωσαν στις 
20 Νοεμβρίου, οι Τοπικοί Σύμβουλοι Πά-
ρου (Παροικιάς), της πλειοψηφίας κ.κ. Δ. 
Τσαντάνης και Αντώνης Πιερτζοβάνης.

Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των 

εκλογών κλήθηκαν οι αναπληρωματικοί 
τους για να τους αντικαταστήσουν, που 
είναι οι κυρίες Κατερίνα Πατέλη και Κυ-
ριακή Μπιζά Τσώλη.

Παρά ταύτα υπήρξε και πάλι πρόβλη-
μα, αφού η κ. Κυρ. Μπιζά-Τσώλη, αρνή-
θηκε τη θέση, καθώς υπάρχει ασυμβίβα-
στο κατά το άρθρο 14 του Ν.3852/2010 
(δηλαδή, η κ. Μπιζά-Τσώλη έχει επαγγελ-
ματικές συμβάσεις –μετά την υποψηφιό-
τητά της- με το Δήμο). Έτσι, η πλήρωση 
της θέσης έγινε από τον τελευταίο επιλα-
χών του συνδυασμού της πλειοψηφίας 
«Ενιαία Κίνηση Πολιτών η Ενότητα για το 
Μέλλον», κ. Ξενοφώντα Φλώκο.
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Στις 25 Νοεμβρίου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Φορέων για τον τομέα υγείας, στην 
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Το θέμα της συνεδρίασης ήταν ο καθορισμός ημερομηνίας δημοψηφίσματος και η 
οργάνωσή του. Το Συντονιστικό αποφάσισε το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθεί στις 
16 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρία-
σης συζητήθηκε ακόμα το ερώτη-
μα που πρέπει να έχει το δημοψή-
φισμα και ακούστηκαν διάφορες 
απόψεις. Ακόμα, πολλά μέλη του 
Συντονιστικού, υποστήριξαν πως 
το ερώτημα που πρέπει να υπάρ-
ξει στο δημοψήφισμα να είναι για 
την κήρυξη γενικής απεργίας στο 
νησί. Άλλοι υποστήριξαν πως αυτή 
πρέπει να είναι για μία μέρα και 
άλλοι υποστήριξαν πως πρέπει να 
είναι περισσότερες μέρες. Επίσης, 
ακούστηκαν και άλλες απόψεις 
που υποστήριξαν πως το ερώτημα του δημοψηφίσματος πρέπει να είναι πολλαπλό, 
ενώ υπήρχαν και απόψεις για άλλες μορφές κινητοποιήσεων π.χ. νέα συγκέντρωση 
στην Αθήνα. Σημειώνουμε ακόμα, πως ξεκίνησαν συναντήσεις με συνδικαλιστικούς 
φορείς για την επιτυχία της διενέργειας δημοψηφίσματος, με πρώτους τους συλλό-
γους εργαζομένων στη ΔΕΥΑΠ και Δήμο Πάρου, καθώς και με πολίτες στις Λεύκες 
και Μάρπησσα.

Τέλος, για μία ακόμα φορά παρουσιάστηκαν οργανωτικές αμέλειες από το Συντονι-
στικό Φορέων, αφού η δημιουργία της πενταμελούς γραμματείας δεν έχει καταφέρει 
καν να βρεθεί, ενώ είναι αισθητή η έλλειψη ενημέρωσης από τη γραμματεία, προς το 
ευρύ κοινό.

Σχέδιο για το δημοψήφισμα
Ο πλέον οργανωμένος φορέ-

ας κατά τη συνεδρίαση του Συ-
ντονιστικού στις 25/11 ήταν το 
σωματείο των εργαζομένων της 
ΔΕΥΑ Πάρου, που κατέθεσε και 
πρόταση σχετικά με το θέμα του 
δημοψηφίσματος στα νησιά μας. 
Η πρόταση έχει ως εξής:

«ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  ΤΟΠΙΚΟ ΔΗ-
ΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΓΩ-

ΝΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για την τραγική και απαράδεκτη συνεχιζόμενη κατάσταση 
που επικρατεί στον χώρο της Δημόσιας Υγείας στα νησιά μας, για τις ελλείψεις και την 
υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Πάρου και των Αγροτικών ιατρείων Πάρου και 
Αντιπάρου συμφωνείτε να κηρυχτεί και να συμμετάσχετε σε 24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013Πρώτο Θέμα

Δημοψήφισμα στην Πάρο 

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις 
με συνδικαλιστικούς φορείς 

για την επιτυχία της διενέργειας 
δημοψηφίσματος
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– ΑΠΟΧΗ όλων των Δομών, Υπηρεσιών 
και Επιχειρήσεων, Δημοσίων και Ιδιω-
τικών, της Πάρου και Αντιπάρου, δηλώ-
νοντας έτσι την αγανάκτηση και την απαί-
τηση μας για εξεύρεση μονίμων λύσεων 
στα θέματα υγείας των νησιών μας από το 
αρμόδιο Υπουργείο; 

- ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
- ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ 

ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΟΠΩΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:».

Το θέμα της μήνυσης

Στην αρχή της συνεδρίασης τέθηκε 
θέμα περί των όσων γράφτηκαν σε αυ-
τοδιοικητικό site των Αθηνών για μήνυ-
ση του κ. Αργουζή στον κ. Γεωργιάδη, 
κατά τα πρότυπα του δημάρχου Τήνου. Η 
«είδηση» που δημοσίευσε η ηλεκτρονική 
σελίδα της Αθήνας αναδημοσιεύτηκε και 
από άλλες.

Ο κ. Αργουζής διέψευσε την πληροφο-
ρία και είπε πως θα στείλει σχετική διά-
ψευση στην ηλεκτρονική αυτοδιοικητική 
σελίδα που ανέγραψε τα παραπάνω.

Διαξιφισμοί

Από τη συνεδρίαση δεν έλειψαν και οι εντάσεις, λόγω κυρίως παρεξηγήσεων που 
έγιναν.

Στην πρώτη περίπτωση υπήρξε θέμα με τον πρόεδρο της τοπικής ΝΔ κ. Κώστα 
Ροδίτη.

Συγκεκριμένα, ο κ. 
Ηλ. Γουρδούκης, στην 
τοποθέτησή του προ-
σπάθησε να πει πως 
είναι προς τιμή του κ. 
Ροδίτη που έρχεται σε 
όλες τις συνεδριάσεις. 
Όμως, ξεκίνησε την 
ομιλία του λέγοντας 
«ότι όλο αυτό το διά-
στημα των συνεδριά-
σεων έρχεται μόνιμα 
ένας εκπρόσωπος 
κόμματος». Πριν προ-
λάβει όμως να ολο-
κληρώσει τη φράση 
του ο κ. Ροδίτης, το 
αντιλήφθηκε διαφο-
ρετικά και αποχώρη-
σε θεωρώντας ότι ο 
κ. Γουρδούκης ήθελε 
να τον στοχοποιήσει. 
Κάτι πάντως, που δεν 
φάνηκε να ήταν στις 
προθέσεις του τελευταίου.

Στη συνέχεια υπήρξε άλλη μία παρεξήγηση με τον εμπορικό σύλλογο. Συγκεκριμέ-
να, εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου δεν υπήρχε στην έναρξη της συνεδρίασης. 
Σε μία αποστροφή της τοποθέτησης του κ. Σωτ. Χουλιάρα, εκφράστηκε η άποψη πως 
για να ληφθούν αποφάσεις πρέπει καταρχήν να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση και 
εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων της Πάρου. Σημειώνουμε, ότι πλην των 
εργαζόμενων της ΔΕΥΑΠ δεν υπήρχε κανένας άλλος συνδικαλιστικός εκπρόσωπος 
στη συνεδρίαση. Η ανάγκη ύπαρξης στη συνεδρίαση εκπροσώπων συνδικαλιστικών 
φορέων ήταν διότι είναι πιθανό να προταθεί γενική απεργία στο νησί. Σε κάποια στιγ-
μή ειδοποιήθηκε και ήρθε στη συνεδρίαση ο εκπρόσωπος του εμπορικού συλλό-
γου στο Συντονιστικό, κ. Αναστ. Τριαντάφυλλος. Ο εμπορικός σύλλογος για το θέμα 
του δημοψηφίσματος είχε συγκαλέσει συνέλευση στις 27 Νοεμβρίου. Προφανώς και 
λόγω του ότι δεν είχαν απόφαση του συλλόγου τους στις 25 Νοεμβρίου, για το δημο-
ψήφισμα, δεν είχαν προσέλθει οι εκπρόσωποί του. 

Σε πολλούς που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Συντονιστικού έχει σχηματιστεί η 
εντύπωση πως οι επαγγελματικοί κλάδοι δεν επιθυμούν γενικές απεργίες, λόγω της 
οικονομικής κρίσης που υπάρχει. (Σ.σ.: Η γενική απεργία δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, 
αλλά πολλά μέλη του Συντονιστικού –τα περισσότερα- θεωρούν ότι αυτή θα είναι η 
επικρατέστερη λύση ως «όπλο» στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων).

Ο κ. Τριαντάφυλλος λοιπόν ρωτήθηκε 
ποια θα είναι η εισήγηση του ΔΣ στους 
εμπόρους στη συνεδρίαση του εμπορι-
κού συλλόγου. Η λάθος απάντηση του 
«ελάτε να την ακούσετε» οδήγησε πολ-
λούς στο συμπέρασμα πως ο παραπά-
νω σύλλογος ήταν αρνητικός ακόμα και 
για το δημοψήφισμα, παρότι είχε ληφθεί 
απόφαση από την Ολομέλεια των Φορέ-
ων, που ήταν παρόντες και οι ίδιοι. Έτσι, 
έγιναν συμπληρωματικές εξηγήσεις από 
τον κ. Τριαντάφυλλο, που ήταν πως φυ-
σικά και θα εισηγηθούν τα όσα αποφασί-
στηκαν στο Συντονιστικό, αλλά από εκεί 
και πέρα τις προτάσεις που θα κάνουν 
για το ερώτημα στο δημοψήφισμα, θα 
αποφασιστούν από το σώμα των εμπό-
ρων.

Στο «βάθος» απεργία

Η γενική απεργία μετά το δημοψήφι-
σμα είναι κάτι που έχει δημιουργήσει 
προβληματισμό. Από την άλλη, ο δήμαρ-
χος έχει εκφράσει την άποψη στο Συντο-

νιστικό, πως τη γενική απεργία τη βλέπει περισσότερο ως γενική αποχή των πολιτών 
εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, αποχή από κάθε δραστηριότητα (οποιοσδήποτε οικονομική 
συναλλαγή κλπ).

Η γενική απεργία αν αποφασιστεί, θα γίνει τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Η 
εποχή «βολεύει», αφού δεν υπάρχει καμία τουριστική δραστηριότητα. Δηλαδή, τα 
τουριστικά καταλύματα στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι κλειστά, όπως και οι επιχει-
ρήσεις γύρω από τον τουρισμό (εστίαση, ενοικίαση αυτοκινήτων κλπ). Όμως, είναι φα-

νερό ότι ακόμα και οι 
λίγοι επαγγελματίες 
που έχουν ανοικτές 
τις επιχειρήσεις τους 
δείχνουν διστακτικοί 
να συμμετέχουν σε 
γενική απεργία. Πολύ 
περισσότερο σε από-
ψεις για τριήμερες ή 
πολυήμερες απεργίες 
που έχουν ακουστεί 
στο Συντονιστικό.

Όποια πάντως και 
να είναι η εξέλιξη για 
τη συνέχιση των κι-
νητοποιήσεων και 
των τρόπων που θα 
διεξαχθούν αυτές, το 
Συντονιστικό δείχνει 
αποφασισμένο να συ-
νεχίσει τον αγώνα για 
τη διεκδίκηση καλύτε-
ρων συνθηκών στην 
υγεία.

Η κατάσταση στο Κ.Υ.

Από το Κέντρο Υγείας έχουν αρχίσει ήδη και υπάρχουν αποχωρήσεις γιατρών ει-
δικοτήτων έπειτα από τη λήξη της σύμβασής τους. Έτσι, μέσα σε λίγες μέρες έχουν 
λήξει οι συμβάσεις των γιατρών γενικής ιατρικής, καρδιολόγου και γυναικολόγου.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες θα υπάρξουν νέες προκηρύξεις πλήρωσης των 
παραπάνω θέσεων σύντομα, δίχως όμως κανείς να είναι σίγουρος αν και πόσο αυτά 
θα υλοποιηθούν.  

Επίσης, αναμένεται όπως λέγεται και ακτινοδιαγνώστρια έως τις 15 Δεκεμβρίου, η 
οποία θα λειτουργήσει το μαστογράφο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένο-
νται και αγροτικοί γιατροί, ενώ θέμα ημερών είναι και η τοποθέτηση νοσηλεύτριας. Σε 
ό,τι αφορά τον αξονικό τομογράφο, αυτόν τον έχει ήδη δει ο κ. Παναρίτης, που θα τον 
δουλέψει μαζί με το βοηθό του. Η μεταφορά του τομογράφου κοστίζει 15.000 ευρώ 
και γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων.

Τέλος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ. Ροδίτης, στη συνεδρίαση στις 25 Νοεμβρί-
ου, είναι πολύ πιθανή η επίσκεψη στην Πάρο, του υπουργού υγείας κ. Α. Γεωργιάδη 
στα μέσα Δεκεμβρίου, με αφορμή τον αξονικό τομογράφο. Ο κ. Ροδίτης, πρότεινε να 
υπάρχει μία συνάντηση με τον υπουργό στην Πάρο, για να συζητηθούν τα προβλήμα-
τα στον τομέα υγείας του νησιού μας.

Πολύ πιθανή η επίσκεψη 
στην Πάρο, του υπουργού 

υγείας κ. Α. Γεωργιάδη στα 
μέσα Δεκεμβρίου, με αφορμή 

τον αξονικό τομογράφο
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Νέοι και τοπική 
αυτοδιοίκηση (Β)

Διαβάζοντας στη διπλανή στή-
λη το άρθρο του Δ. Πρίφτη, προ-
βληματίστηκα. Έτσι, αποφάσισα 
με τη σειρά μου να γράψω την 
άλλη οπτική για τα όσα «υπερα-
σπίζεται».

Θα είμαι ο τελευταίος πάνω σ’ 
αυτό το νησί που θα επικρίνω 
τη μη ικανοποιητική συμμετοχή 
νέων σε αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια. Και αυτό, διότι 
κάθε άλλη ενέργειά τους θα την έκρινα με σκεπτικι-
σμό.

Γιατί να ασχοληθούν οι νέοι με την αυτοδιοίκηση; 
Ποιος ο λόγος; Για να αλλάξουν τον κόσμο ίσως. Μα, 
ποιον κόσμο να αλλάξουν, όταν άλλες παλαιότερες γε-
νιές που έκαναν παρόμοια όνειρα βρέθηκαν τελικά και 
αυτοί ένα μέρος του «συστήματος». Μία υπόθεση που 
πονάει άλλωστε από παλιά… Τι να πρωτοθυμηθούμε… 
Τη γενιά του πολυτεχνείου; Σχεδόν και μόνο η δήλω-
ση «ανήκω στη γενιά του πολυτεχνείου», είναι ικανή 
για να κατανοήσουμε πως μιλάμε για κάποιους που 
βολεύτηκαν απ’ αυτή την ιστορία και στη συνέχεια με 
μαϊντανό στο στόμα «είμαι και προοδευτικός» κατέλη-
ξαν να εφαρμόζουν μνημόνια και να κόβουν συντάξεις 
από γέροντες. Να πάμε και πιο πίσω; Να θυμίσω τη 
γενιά του 1-1-4; Αυτή να δείτε τι «αρπαχτές» έκανε… 
Μας πούλησαν μέχρι σοσιαλισμό το ’80 και στο τέλος 
κατέληξαν να τσακώνονται ποιος απ’ όλους άρπαξε τα 
λιγότερα κουτιά πάμπερς με γεμισμένα πεντοχίλιαρα 
από τον Κοσκωτά. Και μιας και πιάσαμε το παρελθόν 
να πάμε και στη γενιά του πολέμου που υποσχέθηκε 
δικαιοσύνη και ειρήνη στον κόσμο. Το μόνο που κατά-
φεραν ήταν η ψυχροπολεμική περίοδος και οι πόλεμοι 
σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Έφθασαν στο σημείο να 
καίνε άμαχο πληθυσμό (περίπτωση Βιετνάμ) ή αντίθε-
τα ή άλλοι «προοδευτικοί» να οδηγούν πολίτες λόγω 
αντίθετης άποψης στη Σιβηρία ή να χτίζουν τείχη (Ανα-
τολικό Βερολίνο) για να τους «προστατεύσουν». Αυτή 
είναι η αλήθεια με τις γενιές του 20ου αιώνα που θέλη-
σαν να αλλάξουν τον κόσμο.

Ας έρθουμε λοιπόν και στα δικά μας. Τι να δει η νεο-
λαία σήμερα στην Πάρο; Να κάνει μήπως συγκρίσεις; 
Ποια είναι άραγε η πολιτική του Δήμου μας τις τελευ-
ταίες δεκαετίες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις; Ποια 
είναι η πολιτική τους και για τα πιο απλά πράγματα. 
Το έχω ξαναγράψει πριν χρόνια, αλλά δεν είναι κακό 
να το υπενθυμίσω. Η συντριπτική πλειοψηφία των πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων της Πάρου απευθύνεται στις 
ηλικίες των διοργανωτών τους.

Η τελευταία φορά που θυμάμαι πολιτιστική εκδήλω-
ση που αφορούσε τη νεολαία ήταν η συναυλία με τους 
Πυξ-Λαξ, επί Γ. Ραγκούση. Ό,τι ήρθε στη συνέχεια και 
αφορούσε τη νεολαία της Πάρου, ήταν β’ κατηγορίας 
και όλοι κατανοούμε τι θέλω να γράψω. Η νεολαία του 
νησιού θέλει να ακούει καλλιτέχνες όταν βρίσκονται 
στο απόγειο τους και όχι όταν ψάχνουν οι καλλιτέχνες 
κάποιες ακόμα συναυλίες για να συμπληρώσουν τα 
τελευταία ένσημά τους. Η «πρώτη» κατηγορία καλ-
λιτεχνών έρχεται όμως, μόνο για τα ακούσματα των 
μεγαλυτέρων ηλικιών στο νησί μας. Θυμίζω ακόμα, ότι 
όταν ήλθαν οι Πυξ-Λαξ, αυτό έγινε με δωρεάν είσοδο 
στη συναυλία και έτσι την παρακολούθησαν εκατοντά-
δες Παριανόπουλα στον παραλιακό δρόμο Παροικιάς. 
Κάποιος εκεί, φαίνεται πως σεβάστηκε πραγματικά τη 
νεολαία του νησιού μας και τους έδωσε κάτι «ακριβό» 
με μηδέν συμμετοχή εκ μέρους τους. 

Παρόμοια πράγματα για την ουσιαστική αδιαφορία 
της νεολαίας της Πάρου, θα μπορούσαν να γεμίσουν 
σελίδες επί σελίδων…  «Δεν μας παίζεις, δεν σε παί-
ζουμε». Τόσο απλά!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Νέοι και τοπική 
αυτοδιοίκηση (Α)

Εδώ και λίγο καιρό έχουμε εισέλθει σε προεκλογική 
περίοδο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του ερχόμενου 
Μαΐου. Οι συζητήσεις για το σχηματισμό των συνδυα-
σμών γίνονται ολοένα και περισσότερες και όσο περνά-
ει ο καιρός, με την έλευση του 2014 αυτές οι συζητήσεις 
θα είναι και πιο ουσιώδεις.

Ανεξαρτήτως ποιοι και πόσοι θα είναι οι συνδυασμοί 
στη Πάρο που θα θέσουν υποψηφιότητα, χρήσιμο και 
ενδιαφέρον είναι να ρίξει ο πολίτης μια γρήγορη ματιά 
στις υποψηφιότητες των προηγούμενων αυτοδιοικητι-
κών εκλογών. 

Αυτό το οποίο μπορεί να παρατηρήσει ο καθένας εί-
ναι ότι η συμμετοχή των ανθρώπων που είναι νεαροί σε 
ηλικία και κατ’ επέκταση και νέοι σε αυτό το «παιχνίδι» 
είναι σχετικά λίγοι συγκριτικά με το σύνολο, ανεξαρτή-
τως συνδυασμού. Η απαίτηση για ανανέωση και αλλαγή 
στον δημόσια ζωή καθίσταται απαραίτητη περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά, τόσο στο επίπεδο της κεντρικής 
πολιτικής σκηνής όσο και στο τοπικό επίπεδο.

Η ενδεχομένη συμμετοχή των νέων στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές του 2014 κρίνεται απαραίτητη. Πηγαίνοντας 
και ένα βήμα παραπέρα, σίγουρα δεν αρκεί απλώς η 
συμμετοχή τους σε κάποιο ψηφοδέλτιο, αλλά η ενδεχό-
μενη εκλογή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα τέτοιο 
γεγονός δε θα σημαίνει απλώς μια αλλαγή στη σύνθε-

ση του δημοτικού συμβουλίου, 
αναλογικά με το όλο σύνολο, 
αλλά θα σημαίνει περισσότε-
ρο μια ποιοτική αλλαγή. Μια 
ποιοτική αλλαγή, μόνο θετικά 
μπορεί να ωφελήσει το Δήμο 
και το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο. Αυτή η αλλαγή μπορεί 
να φέρει αλλαγή του τρόπου 
σκέψης και αλλαγή του τρόπου 
αντιμετώπισης προβλημάτων 
και εξεύρεσης λύσεων, ξεκινώντας από τα προβλήματα 
της καθημερινότητας και πηγαίνοντας σε πιο σύνθετα. 
Είναι αναγκαίο η πολιτική και κατ’ επέκταση η τοπική 
αυτοδιοίκηση να εξελιχθεί ως ένα μέσο έκφρασης όλων 
των νέων.

Οι νέοι της Πάρου οφείλουν να εμπλακούν με τα κοι-
νά, οφείλουν να διαδραματίσουν αλλαγές και εξελίξεις, 
που θα έχουν θετικό αντίκτυπο για την τοπική κοινωνία. 
Οφείλουν να δείξουν πως είναι και αυτοί εδώ, και έχουν 
λόγο και άποψη. Το οφείλουν όμως και στους εαυτούς 
του, καθώς είναι οι ίδιοι που θα κληθούν αύριο να ανα-
λάβουν  το «βάρος» ή καλύτερα την ευθύνη. 

Σίγουρα οι νέοι/ες όλα αυτά τα χρόνια, όχι μονάχα στη 
Πάρο, δείχνουν να είναι αδιάφοροι και αποστασιοποι-
ημένοι σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική. Δύσκολα 
όμως κάτι θα αλλάξει στη Πάρο τους επόμενους μήνες 
σ’ αυτή τη κατεύθυνση. Μένει λοιπόν να δούμε εάν ο 
χρόνος και καταστάσεις θα φέρουν τυχόν «εκπλήξεις».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

Εργασίες σε
Λεύκες-Μάρπησσα

Ο Δήμος Πάρου, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία του 
Αντιδήμαρχου κ. Μάρκου Κωβαίου, για την ανακατα-
σκευή, αναπαλαίωση και ανάδειξη των παλαιών δη-
μοτικών πηγαδιών ξεκίνησε και την αποπεράτωση του 
πηγαδιού του Αγίου Νικολάου, στις Λεύκες.

Ένας υδάτινος σταθμός στην αρχή του Βυζαντινού μο-
νοπατιού που δίνει τη δυνατότητα ξεκούρασης στον πε-
ζοπόρο περιηγητή στην πεζούλα που θα κατασκευαστεί 
και την φυσική σκίαση που θα δημιουργηθεί από την 
φύτευση πλατύφυλλων δέντρων. 

Επίσης, παράλληλα υλοποιείται και ένα παλιό όνειρο 
των Μαρπησσαίων, καθώς με τη σημαντική βοήθεια 

των εθελοντών επισκευάστηκε το σπιτάκι της πηγής 
«Αυκουλάκι» στη Μάρπησσα. Είναι ένας σταθμός φυσι-
κού κάλους για την Πάρο, με πάρα πολλούς επισκέπτες 
χειμώνα-καλοκαίρι, λόγω της εκκλησίας του Αγίου Αρ-
σενίου, αλλά και πολλών φυσιολατρών και πεζοπόρων. 

Οι εργασίες εκτελούνται από τους υπαλλήλους του 
Δήμου και από εθελοντές, με την επίβλεψη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και με ελάχιστο κόστος.
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ΙΑΤΡΕΙΑ
MEDICAL CENTER

Νέο ΔΣ
στον Π.Σ. 
«Αρχίλοχος»

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικη-

τικό συμβούλιο του πολιτιστικού συλλό-
γου «Αρχίλοχος», μετά τις εκλογές που 
πραγματοποιήθηκαν.

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Γεμελιάρης
Αντιπρόεδρος: Ραμόνα Γκίκα
Γραμματέας: Σταματούλα Σαρρή
Ταμίας: Θανάσης Μαρινόπουλος
Τακτικά μέλη: Παλασία Γεωργιάδου, 

Ζωή Καστρουνή, Γιάννης Κυριαζάνος, 
Σπύρος Μητρογιάννης, Νίκος Συνόδης.

Συγκέντρωση
ΣΥΡΙΖΑ

Στις 21 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 

«Αρχίλοχος», η γενική συνέλευση μελών 
και φίλων του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ.

Βασικός ομιλητής της συνέλευσης 
ήταν το μέλος της Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νίκος 
Μανιός. Στην εκλογική διαδικασία για 
τους αντιπροσώπους στην Νομαρχιακή 
Επιτροπή Κυκλάδων, εκλέχτηκαν, η Αν-
δριανή Φραντζή και ο Νίκος Κολλάρος.

Απάντηση 
Δήμου για το 
νέο
αεροδρόμιο

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου εξέδω-
σε ομόφωνο ψήφισμα ύστερα από την 
επερώτηση της Βουλευτή Κοζάνης, των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Ραχήλ Μακρή, 
για το νέο αεροδρόμιο του νησιού μας.

Το ομόφωνο ψήφισμα που αποφα-
σίστηκε σε συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου στις 5 Νοεμβρίου και δόθη-
κε στη δημοσιότητα προ ημερών έχει ως 
εξής:

«Με αφορμή την υποβληθείσα ερώτη-
ση της βουλευτού κ. Ραχήλ Μακρή του 
κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων με 
θέμα «κατασπατάληση πόρων και εμπαιγ-
μός του Ελληνικού Λαού για το αεροδρό-
μιο Πάρου», το Δημοτικό Συμβούλιο Πά-
ρου δηλώνει ότι:

H άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου αποτελεί σαφώς αναφαίρετο συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε 
βουλευτή, και αποσκοπεί στην εξυπηρέ-
τηση του δημοσίου συμφέροντος του κοι-
νωνικού συνόλου, το οποίο στην προκει-
μένη περίπτωση ταυτίζεται με το σύνολο 
του Παριανού Λαού, ο απαιτεί εδώ και 
χρόνια να αποκτήσει ένα σύγχρονο, λει-
τουργικό και ασφαλές αεροδρόμιο.

Επειδή, δεν θα μπορούσε ποτέ να απο-
τελεί πολυτέλεια ένα έργο που καλύπτει 
βασικές υποδομές του νησιού, βελτιώνει 
την οικονομία, την ανάπτυξη, τον τουρι-
σμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
και των επισκεπτών μας, αλλά αντίθετα 
αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση της 
Πολιτείας απέναντι στην Πάρο και τους 
Παριανούς, που συμβάλλουν σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού 
και της Εθνικής Οικονομίας. Ένα έργο 
υποδομής που ξεκίνησε από το 1995, 
και αποτέλεσε και αποτελεί πάνδημο αί-
τημα της κοινωνίας της Πάρου, που υπο-
στηρίχθηκε διαχρονικά από τις εκάστοτε 

Κυβερνήσεις, την Αυτοδιοίκηση, όλους 
τους τοπικούς φορείς και τη συντριπτική 
πλειοψηφία των συμπολιτών μας, είναι 
ανεπίτρεπτο, για λόγους πολιτικής σκο-
πιμότητας, να μπαίνει στην διελκυστίνδα 
της θεωρίας κόστους-οφέλους, σε μια 
περίοδο που έχουν ήδη αρχίσει οι εργα-
σίες υλοποίησης του.

Για όλους όσοι πιθανά δεν γνωρίζουν, 
η λύση της μη επέκτασης του υπάρχο-
ντος αεροδρομίου έχει εξετασθεί και 
απορριφθεί από το 1996, από τεχνικούς 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ και 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. Από τις ίδιες υπηρεσίες 
το 2000 προτάθηκε η χωροθέτηση του 
έργου στην νέα θέση και εκδόθηκε από 
αυτές η σχετική απόφαση Χωροθέτησης 
του έργου, που ισχύει ως σήμερα. Θεω-
ρούμε αυτονόητο όλοι οι βουλευτές του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου να συμπορεύε-
ται μαζί μας και μαζί με όλο τον Παρια-
νό Λαό, στην μάχη που δίνουμε για την 
εξεύρεση των αναγκαίων πιστώσεων για 
την υλοποίηση των κτιριακών υποδομών 
του Νέου Αεροδρομίου και γενικά για την 
έγκαιρη υλοποίηση του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πά-
ρου αποδοκιμάζει ομόφωνα κάθε πρακτι-
κή και λογική που θεωρεί την κατασκευή 
αυτού του σημαντικού και αναγκαίου έρ-
γου ως κατασπατάληση πόρων και πολυ-
τέλεια, καθώς και να αγνοεί κατάφορα την 
βούληση του Παριανού λαού.

Η υλοποίηση του Νέου Αεροδρομίου 
Πάρου δεν μπορεί να τίθεται στην διελ-
κυστίνδα της λογικής κόστους –οφέλους, 
αφού η Πολιτεία έχει υποχρέωση να προ-
ωθεί για τα νησιά μας στο πλαίσιο της κα-
τοχυρωμένης εκ του συντάγματος αρχής 
της νησιωτικότητας, έργα που εξασφαλί-
ζουν πρωτίστως συνθήκες ασφαλούς δι-
αβίωσης και επικοινωνίας του νησιού μας 
και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυ-
ξή τους».

Συγχαρητή-
ρια σε γιατρό 
του Κ.Υ.

Βρέθηκα στο πολύ όμορφο νησί σας 
για διακοπές τον Αύγουστο 2013. Δυστυ-
χώς δεν μπόρεσα να χαρώ αυτές τις ημέ-
ρες όπως τις είχα φανταστεί. Ένα ατύχη-
μα (σπάσιμο του αριστερού ποδιού) μου 
χάλασε τα πάντα!

Έμενα σε ξενοδοχείο στη Νάουσα. Ζή-
τησα στην αρχή έναν επίδεσμο. Μου απά-
ντησαν ότι το ξενοδοχείο δεν έχει. Καλέ-
σαμε ταξί και μεταφέρθηκα στο Κέντρο 
Υγείας στην Παροικιά. 

Εκεί, κατάλαβα πως υπάρχουν άριστοι 
γιατροί στην Ελλάδα μας. Γιατροί και Άν-
θρωποι μα πάνω απ’ όλα επιστήμονες και 
Άνθρωποι. Ο ορθοπεδικός ονόματι Κλα-
ψάκης Δημήτριος, βοήθησε πολύ και από 

την αρχή η διάγνωσή του ήταν σωστή. 
Κύριε Υπουργέ Άδωνη Γεωργιάδη πρέ-

πει να γνωρίζετε ότι έχετε και άριστους 
επιστήμονες στα Νοσοκομεία – Κέντρα 
Υγείας. Ο ορθοπεδικός έκανε, εκτός από 
την επιστήμη του, και χρέη μεταφορέα, 
τραυματιοφορέα στους χώρους των 
ακτινογραφιών, στο χώρο τοποθέτησης 
γύψου, τα πάντα 

Τυχερό το όμορφο νησί της Πάρου. Οι 
κάτοικοι να μη φοβούνται, όταν έχουν τέ-
τοιους γιατρούς…

Κύριε Κλαψάκη, ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ είναι λίγο. Να είστε πάντα καλά. 
ΕΣΕΙΣ και η οικογένειά σας. Με σεβασμό 
στην επιστήμη και το έργο σας. Είστε φω-
τεινό παράδειγμα.

Βίνα Τσατσαρωνάκη

Ο φόβος είναι το όπλο τους
Είναι καθαρό ότι για το σύστημα δεν υπάρχει σχέδιο εξό-

δου από την κρίση, δηλαδή σχέδιο που να βελτιώνει έστω 
και ελάχιστα τη ζωή του λαού και των εργαζόμενων, τη ζωή 
του καθενός από μας. Τα πράγματα θα τραβήξουν την κατη-
φόρα τους κι εμείς το Γολγοθά και τον αγώνα μας.

Δεν μπορούν να υποσχεθούν τίποτα το χειροπιαστό, μπο-
ρούν μόνο να φλυαρούν γελοία ψιθυρίζοντας λέξεις και έν-
νοιες ακατανόητες και χωρίς περιεχόμενο, όπως «πρωτογε-
νές πλεόνασμα»... «ανάπτυξη» κ.α. τέτοια.

Και το μόνο που έχουν να πουν την ώρα που τρίζει η βε-
βαιότητα τους, είναι ότι αν δεν ακολουθούσαμε αυτό το φρι-
κτό μονοπάτι... τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα. Τόσο «αισιόδοξοι» είναι. Κι από 
κει και πέρα αρχίζει το παιχνίδι του φόβου. Του φόβου τους εναντίον του φόβου 
του απλού κόσμου.

Του δικού τους φόβου ότι αν ο λαός ξεσηκωθεί μπορεί να χάσουν τα πάντα, επο-
μένως πρέπει να κάνουν ό,τι γίνεται για να αποτρέψουν έναν ξεσηκωμό με σωστούς 
όρους, προϋποθέσεις και οργάνωση με στόχο την ανατροπή. Κι  έτσι το πρώτο που 
κάνουν για να κρύψουν την αγωνία τους είναι να ενισχύουν το φόβο του λαού, ότι 
αν δεν ακολουθήσει την πορεία στο γκρεμό τότε θα έρθει το ...χάος. Η φτώχεια, η… 
απομόνωση από την «Ευρώπη», η χρεοκοπία κι ακόμη χειρότερα η αγριότητα, με… 
δολοφονίες, με σκοτάδι κι ανεξέλεγκτες θεοσκότεινες καταστάσεις.

Δεν έχουν άλλο τρόπο για να συγκρατήσουν την κατάσταση. Μόνο αν ο λαός μείνει 
παγωμένος και αναποφάσιστος έχουν ελπίδα να μείνουν αυτοί στη θέση τους κι ο 
λαός στη δυστυχία του.

Και αν αυτοί για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους χρησιμοποιούν θεμιτά και 
αθέμιτα μέσα, για μας η μόνη ελπίδα, η μόνη αισιοδοξία, ο μόνος τρόπος αντίδρασης 
είναι ο αγώνας. Ο οργανωμένος αγώνας με σχέδιο και στόχο και όχι «τουφε-
κιές στον αέρα» και «χύμα στο κύμα».

Κι όμως, αυτό είναι το μόνο όπλο μας. Ο μόνος τρόπος να δηλώσουμε παρόντες και 
να πούμε πως δεν το βάζουμε κάτω. Ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τη θολούρα 
και την τρομοκρατία τους να περάσει.

Να πούμε ότι το μόνο που βλέπουμε μπροστά μας είναι ένας άλλος καλύτερος και 
δικαιότερος κόσμος χωρίς απελπισμένους, άνεργους φτωχούς και λεηλατημένους. 
Ένας κόσμος χαμόγελο για μας και τα παιδιά μας.

Η δύναμή μας, λοιπόν, στην οργάνωση. Η ελπίδα μας στον αγώνα.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ



12 Μικρές αγγελίες

 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 

ΝΑΟΥΣΑ, στην περιοχή 
Αγ. ∆ηµήτριος, πωλείται 
ακίνητο κατάλληλο για ε-
παγγελµατική στέγη. Τηλ. 
6977336620

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΥΚΗΣ 
– ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πωλείται α-
γροτεµάχιο εµβαδού 3.325 
τµ, µε θέα στην θάλασσα, 
οικοδοµική άδεια του 2013 
για δυο κατοικίες. Τηλ.: 
6944942165, 2294098976

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052  

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

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

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), ε-
νοικιάζεται 2άρι, 48 τµ, 
πλήρως επιπλωµένο, 150 
µέτρα από θάλασσα, θέ-
α θάλασσα. Τιµή 300,00 
€. Τηλ.: 2108950247, 
6946378440

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται 
πλήρως εξοπλισµένη και 
επιπλωµένη κατοικία 65 
τµ, µε 2 υ/δ, µπάνιο, ενιαίο 
χώρο κουζίνας τραπεζα-
ρίας. Επιπλέον διαθέτει 2 
σκεπαστές βεράντες 24 
τµ, κλειστό γκαράζ 15 
τµ, αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση, ηλιακό θερµο-
σίφωνα τριπλής ενέργειας, 
ενεργειακά κουφώµατα µε 
σίτες. Τηλ.: 6948060721

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   

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

ΓΑΛΛΙΚΑ Α-
ΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΓΑΛΛΙΔΑ µε µακρόχρονη 
εµπειρία παραδίδονται, για 
παιδιά και ενήλικες, στην 
Πάρο και την Αντίπαρο. 
Τηλ.: 6977500713   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ µε πο-
λυετή πείρα και γνώση 
Αγγλικών – Γερµανικών 
ζητά άµεσα απασχόληση. 
Τηλ.: 6974258469 

ΚΥΡΙΑ ζητεί απογευ-
µατινή εργασία για 
φύλαξη παιδιών ή για κου-
ζίνα εστιατορίου ή καφέ ή 
οποιαδήποτε άλλη σχετική 
εργασία. Τηλ.: 6940561192

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.

ΒΑΡΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
πωλείται, 5 m X 2 m, µε 
εξωλέµβια µηχανή Toyota 
40 hp. Τιµή 3.500 €. Τηλ.: 
6972431833

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
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ΠΑΡΟΙΚΙΑ  • ΤΗΛ/FAX: 22840 24271
ΚΙΝΗΤΟ: 6977 423575 • E-mail: xrma2009@otenet.gr

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ  -  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ

Αποκλειστική διάθεση:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΗΣ

η θέρµανση 
...όπως τη σκέφτηκε η φύση

ΠΕΝΘΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Στις 3 Νοεμβρίου, έφυγε από κοντά μας ο Παύλος Γεωργίου Σταυρόπουλος. Ο Παύλος 
γεννήθηκε στην ορεινή Αρκαδία, παιδί πολυμελούς οικογένειας. Ήρθε στην Πάρο το 1972, 
παλικαράκι 22 χρονών, να δουλέψει στην ψησταριά του Μέμου. Γνώρισε την Κυριακή Παν. 
Ραγκούση, παντρεύτηκαν και έμειναν μερικά χρόνια στην Πάρο. Τα τελευταία χρόνια μοίραζαν 
το χρόνο τους μεταξύ Πάρου και Αθηνών. Αγάπησε πολύ την Πάρο και αγαπήθηκε απ’ τους 
Παριανούς. Η Παριανή κοινωνία είναι συγκλονισμένη απ’ τον ξαφνικό χαμό του Παύλου. 

Ευχαριστούμε όλους που συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας. 
Η γυναίκα, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια του. 
Ας είναι ελαφρύ το χρώμα της Αττικής που τον δέχτηκε.
Το 40ήμερο μνημόσυνο θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως στα Άνω 

Βριλήσσια. 



13www.fonitisparou.gr Με το φακό της Φωνής

με το φακό
 της 

Γιορτασμός Εθνικής
Αντίστασης στην Αντίπαρο

Με ιδιαίτερες τιμές γιορτάστηκε στην Αντίπαρο, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, 
η ημέρα προς τιμή της Εθνικής Αντίστασης των ηρώων, κατά το Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο.

Στις εκδηλώσεις μνήμης έδωσαν το παρόν οι τοπικές αρχές, συγγενείς και 
απόγονοι των ηρώων, μαθητές των σχολείων και πολλοί συμπολίτες μας.

ΦΩΤΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
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Η πρεμιέρα του δεύτερου γύρου στο Β’ Όμιλο για το πρωτάθλημα ΕΠΣ Κυκλάδων, 
στο τοπικό ντέρμπυ, βρήκε νικητή και δίκαια, με βάση το παιχνίδι της μέσα στο γήπε-
δο, την ομάδα του ΑΟΠ.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα οι δυο ομάδες αναζητούσαν το γκολ για να μπορέσουν 
να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Στο 18ο λεπτό, ο ΑΟΠ, απείλησε πρώτος, με απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Κρώνη, όμως η μπάλα έφυγε άουτ. 

Ό,τι δεν κατάφερε ο Κρώνης, το έκανε ο Αρκουλής, μετά από απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Δημογιάννη, από δεξιά και αφού ο Παπαδάκης δεν κατάφερε να συγκρα-
τήσει την μπάλα στα χέρια του ο επιθετικός του ΑΟΠ την έστειλε στα δίχτυα, γράφο-
ντας το 0-1 για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Η ομάδα του ΑΟΠ πατούσε καλύτερα 
στο γήπεδο και αυτό φάνηκε στο 25ο λεπτό, όπου μετά από κάθετη διαγώνια πάσα 
του Κρώνη στο Αρκουλή, ο τελευταίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε 
για δεύτερη φορά τον Παπαδάκη γράφοντας το 0-2. 

Η ομάδα του Νηρέα απείλησε για πρώτη φορά την εστία του Χαριστού στο 27ο λε-
πτό, μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μοστράτου, δίχως όμως να ανησυχή-
σει την εστία του ΑΟΠ. Στο 33ο λεπτό είχαμε μία κλασική ευκαιρία για γκολ από τους 
γηπεδούχους μετά από σέντρα του Μοστράτου στον Κορτιάνο, αλλά ο τελευταίος από 
πλεονεκτική θέση αστόχησε στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ. Δυο λεπτά πριν το 
τέλος του ημιχρόνου, ο Αρκουλής απέφυγε με ωραία τρίπλα αμυντικό του Νηρέα 
και τροφοδότησε στα δεξιά του τον Δημογιάννη. Ο Αθηναίος επιθετικός του ΑΟΠ, δεν 
κατάφερε να σκοράρει μετά από παρέμβαση του Ναουσαίου τερματοφύλακα Πα-
παδάκη. Στο 45ο λεπτό ο Χρυσοχός πέταξε την μπάλα στον κενό χώρο, ο Αρκουλής 
πέρασε σε σπριντ τους αμυντικούς του Νηρέα, αλλά το σουτ του ήταν πολύ κακό με 
αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νηρέας μπήκε πιο δυνατά σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο 
και απείλησε πρώτος με τον Μετάι, που σούταρε λίγο έξω από τη μεγάλη περιο-
χή πάνω στο Χαριστό. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και έτσι στο 51ο λεπτό 
έφτασαν μια ανάσα από το 0-3. Ο Πετρόπουλος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και εκεί ο 
Χρυσοχός με κεφαλιά την έστειλε στο κάθετο δοκάρι. 

Στο 82ο λεπτό τελείωσαν όλες οι ελπίδες που είχαν οι γηπεδούχοι για να πάρουν 
από το παιχνίδι ότι καλύτερο μπορούσαν. Η ομάδα του ΑΟΠ έκανε το 0-3 μέσα σε 
έξαλλους πανηγυρισμούς από τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας. Ο Δημο-
γιάννης εκτέλεσε ένα φάουλ που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι πίσω από το κέντρο 
του γηπέδου και τον Κρώνη, που έκανε παράλληλη κίνηση με άψογο κοντρόλ, αφού 
πέρασε τον Καρποδίνη έκανε το 0-3. Η ομάδα του Νηρέα τελείωσε το παιχνίδι με 10 
παίκτες, μετά από διαμαρτυρία του Κορτιάνου, για μια φάση που ζήτησε πέναλτι για 
τους γηπεδούχους, πριν την επίτευξη τρίτου τέρματος από τον ΑΟΠ.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κρώνης, που βοήθησε στην άμυνα, έδωσε την τελική 
πάσα στον Αρκουλή στο 0-2 και έβαλε και το τρίτο γκολ για την ομάδα του. 

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: (πρ Γ. Μοστράτος), Παπαδάκης (46ο Καρποδίνης), Μπαρμπαρίγος, Τριπο-

λιτσιώτης, Δελημπαλταδάκης, Δ. Ρουσσος, Χατζία (λ. τρ. 23ο Υμέρι), Τόδρη, Κορτιά-
νος, Σουλίδης Μετάι, Μοστράτος. 

ΑΟΠ: (πρ. Δημ. Τριανταφυλλάκος), Χαριστός, Μπαρδάνης, Δαφερέρας (82ο Τσόκα), 
Νίκας, Τσαντουλής, Κρουσταλλάκης, Αρκουλής (67ο Σένκα), Χρυσοχός, Κρώνης, Πε-
τρόπουλος, Δημογιάννης (84ο Γαβαλάς).

Ο τραυματισμός
Ο τραυματισμός του νεαρού Χατζία του Νηρέα στο 23ο λεπτό ανησύχησε τους φί-

λους της Ναουσαίϊκης ομάδας.
Ο Χατζία, μετά από μαρκάρισμα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και βρίσκοντας πάνω 

στο χέρι του έπαθε κάταγμα κλείδας. Ο ποδοσφαιριστής έκανε εξετάσεις και στην 
Αθήνα που μετέβηκε στις αρχές της εβδομάδας και θα επανέλθει στους αγωνιστικούς 
χώρους σε περίπου 2 μήνες. Ο ΑΟΠ εξέφρασε τη συμπάθειά του στον ποδοσφαιριστή 
του Νηρέα, εκδίδοντας την παρακάτω ανακοίνωση: «Η οικογένεια του ΑΟ ΠΑΡΟΥ, εκ-
φράζει την συμπαράσταση του στον άτυχο ποδοσφαιριστή του ΝΗΡΕΑ Αλέξη Χατζία, 
που τραυματίστηκε στον αγώνα των ομάδων μας και του εύχεται ταχεία ανάρρωση και 
γρήγορη επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους».

Ευχαριστήριο Νηρέα
Ο Νηρέας για τον αγώνα παλαιμάχων με την ΑΕΚ (πλήρες ρεπορτάζ δημοσιεύσαμε 

στο προηγούμενο φύλλο μας) δημοσιοποίησε ευχαριστήριο δελτίο τύπου, που μετα-
ξύ άλλων γράφει τα εξής:

«Ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας των παλαιμάχων του Νηρέα με το Σύνδεσμο Πα-
λαιμάχων ΑΕΚ που διεξήχθη την Δευτέρα 18/11/13 στο Δημοτικό Στάδιο Πάρου κέρ-
δισε τις εντυπώσεις των περίπου 200 θεατών που τον παρακολούθησαν. 

Οι κιτρινόμαυροι της ΑΕΚ επικράτησαν 6-3 των αντίστοιχων του Νηρέα μέσα σε 
κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης. Τα έσοδα του αγώνα διατέθηκαν στο Α’ Πρότυπο 
Εθελοντικό Κέντρο ΑΜΕΑΙ Νάουσας Πάρου. Το Δ.Σ. του ΑΜΕΣ Νηρέα συγχαίρει τους 
παλαιμάχους της ΑΕΚ και του συλλόγου μας για την συμμετοχή τους καθώς και τους 
θεατές για το εορταστικό κλίμα που δημιούργησαν. Ευχαριστεί επίσης τον Δήμαρχο 
Πάρου κ. Χρήστο Βλαχογιάννη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λουίζο 
Κοντό, την Πρόεδρο του Α’ Πρότυπου Εθελοντικού Κέντρου ΑΜΕΑΙ Νάουσας Πάρου 
κ. Άννα Πολυκανδριώτη και τους υπευθύνους του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΕΚ Πά-
ρου-Αντιπάρου κ. Στέλιο Αλιπράντη και κ. Ηλία Αλεξόπουλο, που παραβρέθηκαν στον 
αγώνα και τίμησαν τους φιλοξενούμενους και τους διοργανωτές. Ευχαριστεί ιδιαίτερα 
το διοικητικό στέλεχος της ΑΕΚ κ. Μάκη Αγγελόπουλο για την πολύτιμη βοήθεια του, 
χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί ο αγώνας».

Τέλος, στην ανακοίνωσή του ο Νηρέας ευχαριστεί ονομαστικά τους επαγγελματίες 
που ήταν χορηγοί, καθώς και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου για την 
προσφορά κρασιών, το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής και την ΚΔΕ-
ΠΑΠ, για την προσφορά αναμνηστικών προς την αποστολή των παλαιμάχων της ΑΕΚ. 
Τέλος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Στέλιο Αλιπράντη για την προσφορά του στο σύλλογο 
και τον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Κουμουρτζή για την δημοσιογραφική κάλυψη και 
το ρεπορτάζ του αγώνα.

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Δίκαιη νίκη του ΑΟΠ
Νηρέας-ΑΟΠ 0-3
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Αστέρας επί 4!
Μεγάλη νίκη με 4-0 σημείωσε ο Αστέ-

ρας Μαρμάρων στο γήπεδό του επί του 
Πανσιφναϊκού, για το πρωτάθλημα της 
ΕΠΣ Κυκλάδων.

Η Παριανή ομάδα μπήκε στον αγω-
νιστικό χώρο σαν σίφουνας και σχεδόν 
από το πρώτο λεπτό κατασκήνωσε στη 
μεγάλη περιοχή της Σίφνου. Οι ευκαιρίες 
διαδέχονταν η μία την άλλη και οι επιθετι-
κοί των Μαρμάρων αποτελούσαν διαρκή 
κίνδυνο για την εστία του Πανσιφναϊκού.

Το γόρδιο δεσμό για γρήγορο γκολ 
έλυσε τελικά στο 9ο λεπτό, ο Β. Καράι, με 
πέναλτι, έπειτα από ανατροπή που έγι-
νε στον ίδιο. Ο πολύ καλός παίκτης του 
Αστέρα, ήταν αυτός που σημείωσε και 
το δεύτερο γκολ στο 30ο λεπτό, όταν πέ-
ρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με 
άψογο τελείωμα έγραψε το 2-0. Σε όλη 
τη διάρκεια του α’ ημιχρόνου η Παριανή 
ομάδα είχε πολλές ευκαιρίες, δείγμα της 
καλής δουλειάς που γίνεται στην Ένωση 
Αστέρα-Μαρπησσαϊκού. Δύο υποψίες 
ευκαιρίας που είχε για γκολ ο Πανσιφνα-
ϊκός, τις «καθάρισε» εύκολα ο βετεράνος 
και έμπειρος τερματοφύλακας των γηπε-
δούχων Βιτζηλαίος.

Στο Β’ ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι –μη 
έχοντας να χάσουν τίποτα- βγήκαν ομα-
δικά στην αντεπίθεση για να μειώσουν 
το σκορ, όμως το μόνο που «κέρδισαν» 
ήταν να δεχθούν άλλο ένα γκολ! Συγκε-
κριμένα, στο 68ο λεπτό, ο Παντελαίος 
έβγαλε σέντρα «λουκούμι» στην περιοχή 
της Σίφνου και εκεί ο νεαρός Γκεμπόρις 
με ωραία κεφαλιά έγραψε το 3-0 υπέρ 
της ομάδας του. 

Έχοντας πλέον γύρει η πλάστιγγα της 

νίκης υπέρ του Αστέρα, ο Πειραιώτης 
προπονητής της Τάσος Κοπανίδης, έβαλε 
νέα παιδιά στη βασική ενδεκάδα για να 
αγωνιστούν. Παρόλα αυτά τα Μάρμαρα, 
όχι μόνο δεν κατέβασαν «στροφές», αλλά 
συνέχισαν να αποδίδουν όμορφο θέμα 
στους φιλάθλους τους. Το κερασάκι στην 
τούρτα ήρθε στο 84ο λεπτό, όταν ο νεαρός 
Ραγκούσης, που είχε μπει λίγο νωρίτερα 
ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, μ’ ένα 
ψηλοκρεμαστό σουτ, αρκετά μακριά από 
την εστία του Πανσιφναϊκού, πέτυχε ένα 
ωραιότατο γκολ, γράφοντας το 4-0.

Οι πρωταγωνιστές:

Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Τ. Κοπα-
νίδης), Βιτζηλαίος (74ο Τζανακόπουλος), 
Παντελαίος, Τριβυζάς, Ν. Κρητικός, Μ. 
Ρούσσος, Μ. Καράι (64ο Σ. Κρητικός), Β. 
Καράι, Γιαννιώτης, Κληρονόμος, Παπα-
δόπουλος (80ο Ραγκούσης).

Πανσιφναϊκός: (πρ. Δ. Δημητριάδης), 
Κάραβος, Κίτσαλης, Χρυσός, Γ. Λεμπέ-
σης (67ο Σαβιολίδης), Ζάσκας, Σταυρια-
νός, Ατσόνιος (55ο Γ. Χρυσός), Γκούμας, 
Ζουμής, Συνοδινός (20ο λ. τρ. Μαυρο-
γιάννης), Κορακής.

Η υπόλοιπη κίνηση

Στον άλλο αγώνα του Β’ ομίλου της 
ΕΠΣΚ, ο ΑΟΠ νίκησε 3-0 το Νηρέα (βλ: 
διπλανή στήλη) και ο Παμμηλιακός, νί-
κησε με το επιβλητικό 6-0 τη Σέριφο, στο 
γήπεδό του.

Βαθμολογία Β’ Όμιλος

1. Παμμηλιακός 18
--------------------------
2. ΑΟΠ                    10

--------------------------
3. Νηρέας                10
4. Αστ. Μαρμάρων   7
5. Σέριφος                 3
6. Σίφνος                   2
ΣΗΜ: Ο Πανσιφναϊκός έχει -2 βαθ-

μούς. Η πρώτη ομάδα του ομίλου περ-
νάει απευθείας στα μπαράζ για την 
ανάδειξη του πρωταθλητή της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων, ενώ ο δεύτερος του βαθμολο-
γικού πίνακα αγωνίζεται με το δεύτερο 
του Α’ ομίλου, προκειμένου να κερδίσει 
τη συμμετοχή του στον όμιλο ανάδειξης 
του πρωταθλητή.

Η επόμενη αγωνιστική
Αγώνες «φωτιά» συμπεριλαμβάνει η 

επόμενη αγωνιστική του Β’ ομίλου ΕΠΣ 
Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, ο ΑΟΠ υποδέχεται στο 
Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, το Σάββατο 
30/11 στις 15:15 τον Παμμηλιακό. Ενδε-
χόμενη νίκη του ΑΟΠ επί της αήττητης 
Μήλου, τον φέρνει πολύ κοντά στη δεύ-
τερη προνομιούχο θέση –καταρχήν- του 
βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη, ο 
Νηρέας, που καραδοκεί, αγωνίζεται την 
Κυριακή 1/12 στη Σίφνο, με την τοπική 
ομάδα. Τέλος, ο Αστέρας Μαρμάρων, 
που μπαίνει και αυτός στο «κόλπο» της 
δεύτερης θέσης, αγωνίζεται στη Σέριφο.

Οι άλλοι όμιλοι
Α’ όμιλος
Ο ΑΟ Σύρου, νίκησε δύσκολα στην 

Τήνο τη Στενή, με 1-0 και αυτή η νίκη του 
τον κράτησε στην πρώτη θέση της βαθ-
μολογίας.

Ο Αίας Σύρου, νίκησε 2-1 στο τοπι-
κό ντέρμπι τον Πάγο και πήρε «κεφάλι» 

στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Τέ-
λος, η Τήνος νίκησε 3-2 εκτός έδρας την 
Υδρούσα.

Γ’ όμιλος
Η Θύελλα Καμαρίου συνεχίζει την ξέ-

φρενη πορεία της για την κατάκτηση της 
πρώτης θέσης του ομίλου και στον τε-
λευταίο της αγώνα κέρδισε 3-1 τη Λάβα.

Από την άλλη, ο Πανθηραϊκός, συνε-
χίζει την καλή πορεία του κερδίζοντας 
με το εντυπωσιακό 7-1 τον Καρτεράδο. 
Τέλος, ο Αστέρας Τραγαίας, κέρδισε στη 
Νάξο, με 6-0 την αγνώριστη φέτος Ίο, 
ενώ η Αναγέννηση Νάξου κέρδισε 2-1 το 
Φιλώτι.

Βαθμολογία Α’ Όμιλος

1. ΑΟ Σύρος      16
-------------------------
2. Αίας Σύρου    14
-------------------------
3. Πάγος             10
4. Άνω Μερά      8
5. Στενή              7
6. Τήνος              4
7. Υδρούσα        0

Βαθμολογία Β’ Όμιλος

1. Θύελλα          18
2. Πανθηραϊκός  15
------------------------
3. Αναγέννηση   11
4. Τραγαία          10
5. Καρτεράδος     9
6. Φιλώτι              6
7. ΠΑΣ Νάξου     6
8. Λάβα               3
9. Ίος                  -1

Ξυλοκόπησαν δημοσιογράφο 
του Sport Cyclades

Πρωτόγνωρα γεγονότα είχαμε στις 24/11, σε γήπεδο της Σύρου, κατά της αθλητι-
κής-ειδησεογραφικής ηλεκτρονικής σελίδας των Κυκλάδων (Sport Cyclades) –που 
συνεργάζεται η Φ.τΠ.- και συγκεκριμένα κατά συνεργάτη του site. 

Η καταγγελία του Sport Cyclades έχει ως εξής
«Μόλυνση», αυτή είναι η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό μετά από τον πρω-

τοφανή ξυλοδαρμό που υπέστη άνθρωπος του συνεργείου του sportcyclades.gr, ενώ 
βρισκόταν στο γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων προκειμένου να καλύψει τον αγώνα  τους 
1ου ομίλου, μεταξύ του Αίαντα Σύρου και του ΑΟ Πάγου.

ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΞΥΛΟ∆ΑΡΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ 
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ. Ίσως προκαλούνται κάποια ερωτηματικά, γιατί σε κανένα ρεπορτάζ 
μέχρι τώρα, δεν έχει αναφερθεί κάτι σχετικό. Φυσικά και προκαλεί και πολύ περισσό-
τερο σε εμάς, καθώς μάλλον οι γροθιές που δέχτηκε ο ανταποκριτής μας δεν ήταν τόσο 
δυνατές; ήταν εκτός αγώνος; ή τέλος πάντων δεν παίζουν ρόλο γιατί δεν τις δέχτηκε 
κάποιος άλλος «συνάδελφος»; Το μόνο σίγουρο είναι ότι το γεγονός εκτυλίχθη απόψε 
(24/11) το βράδυ στο γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων, στον χώρο που γίνονται οι δηλώσεις 
μετά από κάθε αγώνα, όπου ο βοηθός προπονητή του Αίαντα Σύρου, Μάκης Βαρθα-
λύτης γρονθοκόπησε τον ανταποκριτή μας, διότι όπως είπε δεν θέλει να έχει επαφές 
με το site μας, ούτε να κάνει δηλώσεις σε αυτό. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εκεί, 
καθώς  μετά τον ξυλοδαρμό αντιπροσωπία αποτελούμενη από παίκτες και παράγοντες 
επισκέφτηκαν το θύμα, λέγοντας του ευθαρσώς ότι ίσως δεν έπρεπε να τον χτυπήσει, 
αλλά ήταν καλύτερο να του σπάσει τη κάμερα, καθώς ουσιαστικά δεν είναι αυτός που 
φταίει, αλλά με άλλα μέλη του site, τα οποία «τολμούν» να γράφουν αρνητικά. 

Μάρτυρες
Δημοσιογράφοι, παράγοντες των δύο ομάδων, παίκτες, ο διαιτητής της αναμέτρη-

σης, καθώς και λιγοστοί φίλαθλοι που είχαν μείνει στις εξέδρες έγιναν αυτόπτες μάρ-
τυρες του κατάπτυστου γεγονότος, που γύρισε όλους μας δεκαετίες πίσω.

Οι παραπάνω φυσικά μπορούν να επιβεβαιώσουν τα συμβάντα. Φυσικά τα ονόματα 

του θύτη, του θύματος και των μαρτύρων δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα από εμάς, 
πράμα που θα γίνει για ευνόητους λόγους. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της 
αθλητικής δικαιοσύνης, όπου και θα δοθούν τα ονόματα, μαζί με το οπτικοακουστικό 
υλικό του επεισοδίου. Και επειδή η δουλειά μας είναι να γράφουμε όλη την αλήθεια 
και μόνο αυτή, θα πρέπει να τονίσουμε ότι, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ομάδας 
του Αίαντα αμέσως μετά το συμβάν, φρόντισαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο 
θύμα, ενώ υποσχέθηκαν ότι θα του αντικαταστήσουν τα σπασμένα του γυαλιά με οικο-
νομική επιβάρυνση της ομάδας.

Τι θέλουµε;
Θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι, η Ajax hellas θα μπει στην διαδικασία να επανεξετά-

σει τους ανθρώπους που επανδρώνουν τις ακαδημίες της ανά την Ελλάδα.
Ίσως αυτή τη φορά το μαχαίρι θα πρέπει να φτάσει στο κόκαλο, καθώς πλέον η 

σωματική ακεραιότητα των δημοσιογράφων και των αγνών φιλάθλων δεν μπορεί να 
κρίνεται από τις ορέξεις αξιωματούχων ομάδων και δη του βοηθού προπονητή του 
Αίαντα Σύρου, ο οποίος κατέχει θέση εντός αγωνιστικού χώρου σε κάθε αγώνα. 

Ο εν’ λόγω κύριος το λιγότερο που μπορεί να κριθεί είναι άκρως επικίνδυνος. ας 
γίνει ο ανταποκριτής μας η αρχή, ώστε τέτοιου είδους «τραμπουκισμοί» να σταματή-
σουν να μολύνουν τον χώρο του ποδοσφαίρου στις Κυκλάδες».



«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


