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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 
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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
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τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
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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 
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Από το δημοτικό σύμβουλο κ. Γ. Καρατζά, λάβαμε 
με αφορμή τη στήλη «διαφωνίες» στις 22/11/2013 
την εξής επιστολή (εντός παρένθεσης με πλάγια 
γράμματα η απάντησή μας).

Αγαπητέ κ. Δημήτρη Μπελέγρη («Αγαπητέ». 
Αυτό και αν είναι κολακεία! Αφήστε που οι πραγ-
ματικοί μου φίλοι με φωνάζουν Kalli.Kallitzakis).

Σχετικά με την κρητική (Άλλο η Κρήτη, άλλο η 
κριτική) και τη σάτιρα που μου κάνετε δεν έχω 
πραγματικά κανένα πρόβλημα. Θα περίμενα όμως 
κάτι ανάλογο και από σας. Δηλαδή όταν εσείς σα-
τιρίζεται τους άλλους και δημοσιεύεται φωτογρα-
φίες τους είναι αστείο. (Ουδέποτε μου έχει κάνει 
κανείς παράπονο για παράνομη δημοσίευση φω-
τογραφίας ή χωρίς τη θέλησή του. Ουδέποτε δη-
μοσίευσα προσωπική φωτογραφία, όπως εσείς. Η 
αλήθεια είναι πάντως, πως άλλες φωτογραφίες συ-
ναδέλφων σας πολιτικών, Μέρκελ, Πούτιν, Ομπά-
μα κλπ που δημοσίευσα, δεν τους είχα πάρει την 
άδεια. Ούτε καν ο συνάδελφός σας πολιτικός κ. Ευ. 
Βενιζέλος, μου έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας που 
τον ειρωνευόμουν).

Αλλά όταν κάποιος σατιρίζει εσάς 
και δημοσιεύει φωτογραφία που σας 
απεικονίζει σε δημόσιο χώρο είναι 
«ανεπίτρεπτο κοινωνικά»; Αστείο 
είναι και αυτό, και απ’ όσο γνωρίζω 
αρκετοί γέλασαν. (Αφού έχετε και 
φίλους με χιούμορ, μένω άφωνος!). 
Σε σχέση με τις φωτογραφίες και το 
επάγγελμά μου του φωτογράφου 
ΠΟΤΕ δεν έχω κάνει αυτό που με απαράδεκτο 
τρόπο υπαινίσσεστε. Δηλαδή να δημοσιεύσω ή να 
έχω δώσει για δημοσίευση, φωτογραφία πελάτη 
μου. (Καλά μην τρελαίνεστε με το επάγγελμά σας 
και τη δήλωσή του. Και εγώ, κατά καιρούς όταν 
κάνω «καμάκι», λέω διάφορα. Μέχρι που κάποια 
φορά είπα πως με ενδιαφέρει ο ιμπρεσιονισμός, 
για να ρίξω μία κουλτουριάρα. Έχω και μάρτυρα 
γι’ αυτό ένα φίλο σας, που τον έπαιρναν τηλέφωνο 
και έλεγαν «που είναι ο Δημήτρης, που είναι τόσο 
«ευαίσθητος» με τα θέματα τέχνης»). Γνωστό είναι 
αυτό τριάντα χρόνια που είμαι φωτογράφος και 
δεν χρειάζομαι διαπιστευτήρια. (Πάλι τα ίδια).

Στην ατζέντα των πολιτικών θεμάτων για τα 
οποία μου κάνετε κριτική με πολύ συντομία θα 
αναφερθώ: Σίγουρα η κ. Μέρκελ δεν «φοβάται» 
έναν Καρατζά. (Τώρα, τα γκρεμίσατε όλα! Δεν σας 
φοβάται λοιπόν η Μέρκελ…).

Ένα συντεταγμένο όμως έθνος και μια διαφορε-
τική κυβέρνηση σίγουρα διαφορετικά θα την με-
τρήσει. Ούτε και προτείνω την παραίτηση βουλευ-
τών και μια νέα κυβέρνηση μόνο για τα ζητήματα 
υγείας της Πάρου. Όλη η Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα 
αντιμετωπίζει. Και όχι μόνο. (Θα τα λύσει όλα τα 
προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα δικά σας. Μην 
φοβόσαστε!).

Για το θέμα, και «τον χαμό» που αναφέρεται πως 
έγινε το καλοκαίρι με τις ξεναγούς επιμένω πως 
την ευθύνη δεν την έχουν οι εμπλεκόμενοι ξενα-
γοί. (πέραν από τους εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς 
σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους οποίους 
και καταδίκασα). Την κύρια ευθύνη την έχει η διοί-
κηση του Δήμου, διότι στη προκήρυξη ενδιαφέρο-

ντος δεν συμπεριέλαβε τον όρο ο ξεναγός να είναι 
επαγγελματίας. Την παράληψη αυτή την παραδέ-
χτηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης (Μεταξύ 
μας τώρα, ο Βλαχογιάννης ευθύνεται και για την 
προχθεσινή κακοκαιρία. Αυτό, γιατί δεν γράφεται;).

Για τις προτάσεις του Αρτέμη Σώρρα όλο το ΔΣ 
επιφυλάχτηκε να απαντήσει σε επόμενη συνεδρία-
ση που θα ξανασυζητηθεί το θέμα, και όταν θα κα-
ταθέσει η ομάδα E.N.D. περισσότερα στοιχεία. Για 
το αν το όλο εγχείρημα συμπεριλαμβάνει Σ.Δ.Ι.Τ. ο 
ίδιος ο κ. Σώρρας μέσω SKYPE το διέψευσε δυο 
φορές που ρωτήθηκε (Μάλιστα, και εγώ που νό-
μιζα πως όταν κάποιος βάζει τα χρήματα και ανα-
λαμβάνει το μάνατζμεντ, αυτό είναι ΣΔΙΤ, τι ηλίθιος 
ήμουν…). 

Για τα θέματα των πολιτών που έρχονται προς 
συζήτηση στο ΔΣ. Πιστεύω πως πρέπει να συ-
ζητιούνται νωρίς. Επανειλημμένα εισπράττω το 
ερώτημα και την αγωνία, -αργούν τα άλλα θέμα-
τα;- πότε θα συζητηθεί το θέμα μου; -πως θα πάει; 
κλπ... Έχει τύχει θέμα πολίτη να συζητηθεί στις 
23:45. Γιατί να τρώμε τον χρόνο και να παρατεί-

νουμε την αγωνία των πολιτών; Θα 
συνεχίσω να προτείνω το ίδιο, κάθε 
φορά που θα προκύπτει (Τα υπόλοι-
πα θέματα που συζητούνται στο δη-
μοτικό συμβούλιο ποιους αφορούν; 
Τους Ναξιώτες πολίτες;).

Σίγουρα όλους τους αιρετούς, έτσι 
κι εμένα, με τιμά και με ενδιαφέρει η 
κρίση και η ψήφος των συμπολιτών 

μου. Ούτε το αλάθητο ούτε το πάνσοφο διεκδικώ 
(Αμάν! Τώρα τα γκρεμίσατε όλα από μπροστά μου).

Για το ποιο όμως είναι το κριτήριο των θέσεων 
μου θα αποφανθούν οι πολίτες κ. Μπελέγρη, οι 
οποίοι μέχρι τώρα με έχουν τιμήσει και με έχουν 
εκλέξει δυο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσο 
για τις κομματικές μου επιλογές στις οποίες συχνά 
αναφέρεστε, ποτέ δεν τις εξέφρασα ιδεολογικά στο 
ΔΣ. (Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μα πρέπει να τους κάνετε 
μία πολιτική ανάλυση. Αφού, δεν γνωρίζουν πολι-
τική όπως εσείς).

Κλείνοντας θέλω να σας θέσω μερικά ερωτή-
ματα: Γιατί διαγράψατε από το προφίλ σας kalli.
kallitzakis στο fb την πρώτη απάντηση μου; γιατί 
δεν την δημοσιεύσατε στην επαγγελματική σας 
ιστοσελίδα Fileleutheros; (Μην σας τρομάξω, αλλά 
στις προσωπικές μου σελίδες δημοσιεύω ό,τι γου-
στάρω εγώ, και όχι εσείς… Πως σας ακούγεται ως 
απάντηση;).

Και τέλος η ταλάντωση του δικού μου πολιτικού 
εκκρεμές είναι στην κεντροαριστερά. Η δική σας 
από που ξεκινά και που φτάνει; (Όταν λέμε για τα-
λάντωση, πόσο διαμέτρημα έχει; Πάντως, η δικιά 
μου ταλάντωση δεν έφθασε ποτέ τη δική σας. Εδώ, 
με νικήσατε! Το ομολογώ).

Δεν θα σας ρωτούσα, άλλα αφού με ρωτήσα-
τε πρώτος και σας απάντησα, δικαιούμαι να σας 
κάνω το ίδιο ερώτημα (Ποτέ δεν σας ρώτησα, αλλά 
τέλος πάντων. Το προσπερνώ. Άλλωστε και ο «Μη-
τσάρας» που τρέχει να βγει πρώτη μούρη πίσω από 
τις κάμερες κάνει ερωτήσεις, αλλά αυτό δε σημαί-
νει πως παίρνει και απαντήσεις).

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Τι Δήμαρχο 
χρειαζόμαστε;

Σε εποχή φτωχοποίησης του Ελληνικού λαού, σε 
εποχή φορο-καταιγίδας θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές τον Μάιο του 2014. 

Σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο δεν είναι αρκετό να 
επιλέξουμε για τη θέση του δήμαρχου και των αν-
θρώπων του επιτελείου του με τα κριτήρια του πα-
ρελθόντος. Δεν είναι αρκετά να είναι «καλό παιδί», 
να είναι «φίλος»,  να μας έχει «εξυπηρετήσει» και ό,τι 
άλλο καθόριζε τις επιλογές μας άλλοτε. Σήμερα χρει-
άζεται πρωτίστως να είναι συνειδητά αποφασισμένος 
ότι θα αγωνιστεί για να εκπληρώσει το καθήκον που 
θα του ανατεθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποστεί και αυτή τα 
ολέθρια αποτελέσματα των αντιλαϊκών επιλογών 
των κυβερνήσεων κατ’ εντολή των αποφάσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, όπως και ο τομέ-
ας της δημόσιας υγείας, παιδείας κτλ. Η θεσμοθέτηση 
νέων αρμοδιοτήτων χωρίς του απαιτουμένους οικο-
νομικούς πόρους και προσωπικό, η ελαχιστοποίηση 
των κρατικών χρηματοδοτήσεων και ο ασφυκτικός 
έλεγχος από τους όποιους επιτρόπους είναι το πλαί-
σιο λειτουργίας των δήμων σήμερα. 

Όταν για παράδειγμα τα χρήματα που έπαιρνε ο Δή-
μος Πάρου, για έργα (ΣΑΤΑ) από 1.900.000 ευρώ που 
ήταν, κατέβηκαν φέτος στα 370.000 ευρώ, η επιλογή 
του δήμου είναι ή να μην κάνει κανένα έργο ή να βά-
λει νέους φόρους. Εδώ θα πρέπει να κριθεί ο υποψή-
φιος δήμαρχος και να αποφασίσουμε ανάλογα με τις 
εξαγγελίες του. Ούτε νέοι φόροι, γιατί δεν υπάρχουν 
χρήματα ούτε απραξία έργων.

Αγωνιστική διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία 
των κονδυλίων που απαιτούνται για την σωστή λει-
τουργία  του δήμου. Ο δήμαρχος και το νέο δημοτι-
κό συμβούλιο θα πρέπει να δώσουν μάχες για πάρα 
πολλά ζητήματα και γι αυτό είναι κρίσιμη η επιλογή 
μας στης εκλογές που έρχονται. Το κρίσιμο ζήτημα 
λοιπόν είναι να αποφασίσουμε τι δήμαρχο θέλουμε. 
Καλό παιδί, υπάκουο στις αντιλαϊκές επιταγές, φορο-
μπήχτη ή αγωνιστή;

Λαουτάρης
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Ψυχική Υγεία

Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα στην Πάρο, με θέμα «στρες και Ψυχοσωματι-
κή Υγεία», από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ 
Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, το Δήμο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ.

Την εκδήλωση συντόνισαν ο κ. Στυλιανίδης, ψυχία-
τρος-ψυχαναλυτής, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρι-
κής, επιστημονικός διευθυντής ΕΠΑΨΥ και η κ. Παντε-
λίδου, ψυχολόγος, επιστημονική υπεύθυνη κινητών 
μονάδων ψυχικής υγείας ΒΑ και Δ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ. 

Στην εκδήλωση έγινε χαιρετισμός από το Δήμαρχο 
Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννη, ο οποίος μίλησε εκτενώς 
για το σημαντικό έργο της κινητής μονάδας στην Πάρο 
τα τελευταία χρόνια και την έμπρακτη υποστήριξη του 
Δήμου. Επιπλέον, έγινε χαιρετισμός από τον κ. Πανα-
ρίτη, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πάρου. Τα θέματα 
που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση αφορούσαν τις 
αγχώδεις διαταραχές, την κατάθλιψη και την αντιμετώ-
πιση τους, καθώς και την ψυχοσωματική υγεία. 

Ομιλητές ήταν ο κ. Πούλιος, ψυχολόγος, συντονιστής 
κινητής μονάδας Δυτικών Κυκλάδων, ο κ. Γκίκας, ψυ-
χίατρος κινητής μονάδας ΒΑ Κυκλάδων και η κ. Πα-
ντελίδου. Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του 
κοινού. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, ενώ υπήρξε αίτημα 
για υλοποίηση της εκδήλωσης και στη Νάουσα το Φε-
βρουάριο του 2014.

Εκλογές Γυναικών 
Νάουσας

Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα τέχνης Αγίου Αθανασίου Νάουσας, η ετή-
σια τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου γυναικών 
Νάουσας. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης διεξήχθη-
σαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικη-
τικού συμβουλίου για την επόμενη διετία. Τα αποτελέ-
σματα ήταν τα εξής: 

Τακτικά Μέλη:
1) ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 57 ψήφοι
2) ΚΩΒΑΙΟΥ ΖΑΜΠΙΑ: 56 ψήφοι
3) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ: 48 ψήφοι
4) ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: 47 ψήφοι
5) ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ: 42 ψήφοι
6) ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 39 ψήφοι
7) ΖΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: 33 ψήφοι
 Αναπληρωματικά μέλη: 
1) ΜΠΑΦΙΤΗ ΜΑΡΙΑ: 27 ψήφοι
2) ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ:20 ψήφοι
Την Εξελεγκτική Επιτροπή θα αποτελούν οι κυρίες: 

Κονταράτου Βεράνα, Μαλαματένιου Ειρήνη και Σπύρου 
Παρασκευή. Τις επόμενες ημέρες το νέο Δ.Σ. θα συ-
γκροτηθεί σε σώμα.

Κλοπή στην Πάρο
Στις 28-11-2013 το μεσημέρι, καταγγέλθηκε στο 

Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, ότι τις πρωινές ώρες της 
ίδιας ημέρας, άγνωστος δράστης παραβίασε οικία ημε-
δαπού, που απουσίαζε και αφαίρεσε διάφορα κοσμήμα-
τα και χρήματα. 

Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από αστυνομικά 
όργανα.

Ανταλλακτική αγορά
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί 

ανταλλακτική αγορά προϊόντων, υπηρεσιών, αντικειμέ-
νων, στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους, και συγκε-
κριμένα στον προαύλιο χώρο του «Port Café». Η ώρα 
διεξαγωγής της ανταλλαγής προϊόντων θα είναι από τις 
11 το πρωί, έως τις 2 το μεσημέρι.

Σε ανακοίνωσή της η ομάδα «Κουρσέβα» που το δι-
οργανώνει, τονίζει:

«Η Κουρσέβα, χρησιμοποιώντας τις αρχές της ανταλ-
λακτικής οικονομίας χωρίς ευρώ, έχει σκοπό έχει να 
βοηθήσει οικονομικά και ψυχολογικά όλους τους κατοί-
κους της Πάρου και της Αντιπάρου, μικροπαραγωγούς 
ανέργους, άλλα και ελεύθερους επαγγελματίες και κατα-
στηματάρχες που βλέπουν το εισόδημα τους να συρρι-
κνώνεται και τα έξοδα να πολλαπλασιάζονται.

Στο site μας: kourseva.gr, τα μέλη μας ενημερώνο-
νται, εγγράφονται και αναρτούν τις αγγελίες τους. Σε λι-
γότερο από 2 μήνες λειτουργίας του site, τα μέλη μας εί-
ναι πάνω από 60, από όλη την Πάρο και την Αντίπαρο, με 
αγγελίες για τρόφιμα, είδη ρουχισμού, τεχνικές εργασί-
ες, μαθήματα για παιδιά και πολλά ακόμα. Λειτουργούμε 
αμεσοδημοκρατικά, με συχνές συναντήσεις και συζητή-
σεις μέσω internet. Κόντρα στην οικονομική κρίση, τον 
καταναλωτισμό και τις λογικές της «ελεύθερης» αγοράς, 
στόχος μας είναι να εξαπλωθούν οι ιδέες της αλληλεγγύ-
ης, της δημιουργικότητας και της αυτάρκειας της τοπικής 
κοινωνίας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

το χρήμα δεν είναι το παν, 
αλλα το π.α.ν είναι χρήμα!
π.α.ν : παριανό ανταλλακτικό νόμισμα».

Παζάρι!
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», θα διοργανώ-

σει και φέτος το καθιερωμένο πλέον Χριστουγεννιάτικο 
παζάρι.

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος μεταξύ άλλων τονίζει:
«Όσοι και όσες επιθυμούν να βοηθήσουν εθελοντικά 

στην πραγματοποίηση του γιορτινού αυτού διήμερου, να 
επικοινωνήσουν με την κ. Γεωργιάδου Παλασία, στο τη-
λέφωνο: 6937034981, έως την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 
και ώρα 20:00. 

Οι ιδιώτες, επαγγελματίες, σύλλογοι και φορείς που εν-
διαφέρονται για πάγκο ή έχουν την ευχαρίστηση να προ-
σφέρουν δώρα για την λοταρία μας, επικοινωνούν με την 
κ. Δερμεντζόγλου Ελένη στο τηλέφωνο: 6981388050 
(…). Για προσφορές που αφορούν το παλαιοπωλείο μας, 
επικοινωνήστε με τον κ. Γεμελιάρη Γιώργο, στο τηλέφω-
νο: 6983412417, έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 
και ώρα 20:00».

Προτάσεις
των εργαζόμενων 
στη ΔΕΥΑΠ

Ο σύλλογος ερ-
γαζόμενων της 
ΔΕΥΑΠ δημοσι-
οποίησε την πα-
ρακάτω πρότασή 
του: «Στο πλαίσιο 
του τοπικού δη-
μοψηφίσματος 
που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 16 
Φεβρουαρίου 2014 προτείνουμε τις παρακάτω ενέργει-
ες:

1. Τοποθέτηση των πανό που χρησιμοποιήθηκαν στην 
πορεία διαμαρτυρίας στην Αθήνα στο Κέντρο Υγείας κα-
θώς και σε Δημόσιες Υπηρεσίες.

2. Δημιουργία εκδήλωσης από το Συντονιστικό στο 
Facebook με σκοπό την ενημέρωση».

Συναυλία στη Νάουσα
Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα του ΑΜΕΣ 

«Νηρέας», στις 8:30 το βράδυ, διοργανώνεται συναυλία 
με τους Βαγγέλη Κορακάκη, Γεράσιμο Ανδρεάτο και 
τους μουσικούς που τους πλαισιώνουν, να απολαύσου-
με τις εξαιρετικές φωνές και μουσικές τους, να τραγου-
δήσουμε μαζί τους, να διασκεδάσουμε.

Συγκεκριμένα, ο συνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης, συ-
ναντά στη σκηνή του ΑΜΕΣ «Νηρέας», τον ερμηνευτή 
Γεράσιμο Ανδρεάτο, συστήνονται ως γνήσιοι εκπρόσω-
ποι του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού και μας προτεί-
νουν να τους ακολουθήσουμε σε μια μουσική διαδρομή 
με σταθμούς τραγούδια από την δισκογραφική συνερ-
γασία τους, αλλά και από την λαϊκή μας παράδοση και 
το ρεμπέτικο. 

Επώνυμοι και καταξιωμένοι πια στον χώρο της μου-
σικής οι δυο τους έχουν να παρουσιάσουν δισκογραφία 
πλούσια και ουσιαστική, κοινή αλλά και ξεχωριστή. Στον 
δίσκο «ΛΑΥΡΙΟ», του Βαγγέλη Κορακάκη, ο Γεράσιμος 
Ανδρεάτος, κάνει την πρώτη του δισκογραφική συμμε-
τοχή ενώ ο δίσκος «Πικρό Φιλί», με συνθέσεις του Βαγ-
γέλη Κορακάκη, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη 
δισκογραφική δουλειά του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Μαζί 
δισκογραφικά συνεργάζονται για τρίτη φορά στον δίσκο 
«Απ’ την αγάπη γυρίζω μόνος». Επίσης και σε προσωπι-
κό επίπεδο οι καλλιτέχνες έχουν ηχογραφήσει πολλούς 
ακόμη δίσκους και έχουν συνεργαστεί με σπουδαίους 
ερμηνευτές κα δημιουργούς.

Εισιτήρια (15 ευρώ) προπωλούνται στα καταστή-
ματα: «ΤΑΝΤΑΝΗΣ» στη Νάουσα, τηλ. 22840-51261 
και βιβλιοπωλείο «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ», στην Παροικιά, τηλ. 
2284022906Εορταστικό ωράριο

Από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-Αντι-
πάρου, ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο των κατα-
στημάτων, που ισχύει από 12 Δεκεμβρίου 2013 έως 6 
Ιανουαρίου 2014. Το εορταστικό ωράριο έχει ως εξής:

Εμπορικά καταστήματα
Πέμπτη 12/12/13-Σάββατο 14/12/13, 9.00-14.30 & 
18.00-21.00
Κυριακή 15/12/13, ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 16/12/13-Σάββατο 21/12/13, 9.00-14.30 & 
18.00-21.00
Κυριακή 22/12/13, 10.30-15.30
Δευτέρα 23/12/13, 9.00-21.00
Τρίτη 24/12/13, 9.00-21.00
Τετάρτη 25/12/13, ΚΛΕΙΣΤΑ 
Πέμπτη 26/12/13, ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 27/12/13, 9.00-14.30 & 18.00-21.00
Σάββατο 28/12/13, 9.00-14.30 & 18.00-21.00
Κυριακή 29/12/13, 10.30-15.30
Δευτέρα 30/12/13, 9.00-14.30 & 18.00-20.00
Τρίτη 31/12/13, 9.00-21.00
Τετάρτη 1/1/14, ΚΛΕΙΣΤΑ
Πέμπτη 2/1/14, ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 3/1/14, 8.00-14.00 & 17.00-21.00
Σάββατο 4/1/14, 8.00-15.00
Κυριακή 5/1/14, ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 6/1/14, ΚΛΕΙΣΤΑ

Καταστήματα Τροφίμων
Πέμπτη 12/12/13 - Σάββατο 14/12/13, 8.00-21.30 
Κυριακή 15/12/13, ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 16/12/13 - Σάββατο 21/12/13, 8.00-21.30 
Κυριακή 22/12/13, 10.30-15.30
Δευτέρα 23/12/13 - Τρίτη 24/12/13, 9.00-21.00
Τετάρτη 25/12/13, ΚΛΕΙΣΤΑ
Πέμπτη 26/12/13, ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 27/12/13 - Σάββατο 28/12/13, 8.00-
21.30
Κυριακή 29/12/13, 10.30-15.30
Δευτέρα 30/12/13, 9.00-20.00
Τρίτη 31/12/13, 9.00-21.00
Τετάρτη 1/1/14 ΚΛΕΙΣΤΑ
Πέμπτη 2/1/14, ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 3/1/14, 8.00-21.00
Σάββατο 4/1/14, 8.00-20.00
Κυριακή 5/1/14, ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 6/1/14, ΚΛΕΙΣΤΑ
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Συνεδρίαση Συντονιστικού
Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Φορέων για τον τομέα υγεί-

ας των νησιών μας, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.
Το παρόν στη συνάντηση έδωσαν εννέα φορείς. Γι’ αυτό το λόγο έγινε συζήτηση, 

αφού οι συνεχείς συνεδριάσεις είναι προφανές ότι έχουν κουράσει τα μέλη του Συ-
ντονιστικού.

Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν οι συναντήσεις που θα γίνουν το προσεχές διά-
στημα για ενημέρωση των πολιτών, ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος που άνοι-
ξε την προηγούμενη εβδομάδα. Οι συναντήσεις-συζητήσεις, θα πραγματοποιηθούν 
στα Μάρμαρα, Πρόδρομο, Κώστο, Αγκαιριά και Αντίπαρο.

Η ανακοίνωση της ΚΕΠ

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, δημοσιοποίησε στις 3/12 την παρακάτω ανα-
κοίνωση για τη συνάντηση:

«Συνεδρίασε χτες (2/12) το Συντονιστικό των Φορέων της Πάρου για την Υγεία. Έγινε 
ενημέρωση για τις πρώτες πολύ πετυχημένες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στις Λεύκες και τη Μάρπησσα, καθώς και με τα Σωματεία και τους εργαζόμενους της 
ΔΕΥΑΠ και του Δήμου. 

-Αποφασίστηκε οι συναντήσεις αυτές να συνεχι-
στούν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και με όλα τα 
εργασιακά σωματεία και επαγγελματικές ομάδες. Απο-
φασίστηκε επίσης να ζητηθεί από τα Δημοτικά Συμ-
βούλια της Πάρου και της Αντιπάρου να εκδώσουν 
σχετικά ψηφίσματα στήριξης του Δημοψηφίσματος και 
της προτεινόμενης Απεργίας.   

- Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα και έγινε μια πρώ-
τη συζήτηση για τη στάση του Εμπορικού Συλλόγου, 
και του Δελτίου Τύπου που εξέδωσε με την απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, που ουσιαστικά τορπιλίζει τις 
Κινητοποιήσεις. Αποφασίστηκε το θέμα να συζητηθεί 
αναλυτικά στη συνάντηση της επόμενης βδομάδας, κα-
θώς στη χτεσινή συνεδρίαση, αυτός απουσίαζε.

- Πιστεύουμε ότι ενέργειες σαν αυτές, που διάλεξε 
ο Εμπορικός Σύλλογος, το μοναδικό που πετυχαίνουν 
είναι να προσπαθούν να διασπάσουν το μέχρι σήμερα 
αρραγές μέτωπο του Παριανού Λαού. Το ερώτημα που 
μπαίνει είναι : Γιατί τώρα και ποιες σκοπιμότητες κρύβονται από πίσω. Τα θέματα της 
Υγείας δεν προσφέρονται για πολιτική ή/και συντεχνιακή εκμετάλλευση. Ο σύλλογος 
αποφάσισε να χτυπήσει το Κίνημα γα την διεκδίκηση αξιοπρεπούς Δημόσιας και Δω-
ρεάν Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Η στάση του αυτή θα κριθεί από την Παριανή Κοι-
νωνία και καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα του, που σίγουρα δεν θα είναι και πολύ 
κολακευτικά για τη στάση του συγκεκριμένου συλλόγου».

Η ανακοίνωση του εμπορικού
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, με δελτίο τύπου στις 28/11 

ανακοίνωσε τη μη συμφωνία του για τη γενική απεργία στα νησιά μας. Η ανακοίνωση 
έχει ως εξής:

«Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, πραγματοποίησε χθες 27 
Νοεμβρίου, την έκτακτη γενική συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διά-
ταξης:

1. Ενημέρωση των τωρινών εξελίξεων για την κατάσταση του Κέντρου Υγείας Πά-
ρου.

2. Απόφαση για την συμμετοχή των επαγγελματιών της Πάρου-Αντιπάρου, στη Γενι-
κή Απεργία που προγραμματίζει το συντονιστικό Υγείας, ή άλλες προτάσεις.

Αφού έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο, Απόστολο Αλιπράντη, για την παρουσία 
του συλλόγου στο συντονιστικό υγείας για  το θέμα του Κέντρου Υγείας Πάρου και 
μια σύντομη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του συλλόγου στο συντονιστικό υγείας, 
κ. Αναστάσιο Τριαντάφυλλο. Το προεδρείο πρότεινε στο σώμα το κλείσιμο των κατα-
στημάτων που προτείνει το συντονιστικό υγείας, να πραγματοποιηθεί κατά την μέρα 
Τετάρτη, πρόταση η οποία  καταψηφίστηκε από το σώμα της Έκτακτης γενικής συνέ-
λευσης και αντ’ αυτού οι προτάσεις από το σώμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
που κατατέθηκαν ήταν οι εξής:

- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  Ή ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΠΑΡΑΤΑΞΗ.

- ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ΛΑΟ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΡΩΤΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝ-
ΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΑ), ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΝΑ ΕΡΩΤΑΤΑΙ 

α) ΕΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
β) ΕΑΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ 
γ) ΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΜΕ 

ΣΑΦΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗ-
ΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΟΙ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ.

Τέλος το σώμα αντιδρά στην χρήση των πλωτών υγειονομικών σκαφών από την 

στιγμή που το νησί διαθέτει υγειονομικό αεροσκάφος και ζητάει την επαναλειτουργία 
του άμεσα και αυτό θα μπορούσε να ήταν μια επιπλέον πρόταση στο δημοψήφισμα. Οι 
πιο πάνω προτάσεις αποφασίστηκε να αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου».

Η εισήγηση Απ. Αλιπράντη 
Τα κυριότερα σημεία της εισήγησης του προέδρου του εμπορικού συλλόγου κ. Απ. 

Αλιπράντη, στη συνεδρίαση για την απόφαση της στάσης των εμπόρων στο θέμα του 
δημοψηφίσματος είχαν ως εξής:

«[…]  Από τον Οκτώβριο του 2010, ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος βλέποντας 
την κατάσταση του κέντρου υγείας που συρρικνώνεται, ότι χάνουμε το νέο νοσοκομείο 
Πάρου που είχε τάξει τότε ο υπουργός υγείας Αβραμόπουλος, ξεκινήσαμε έναν αγώνα 
με έγγραφα και συναντήσεις για να διατηρηθούν οι υπηρεσίες υγείας στο επίπεδο που 
πρέπει στο νησί μας.

Επειδή, τίποτε δεν κινείται παρ όλα αυτά στο χώρο, φτάσαμε το Γενάρη του 2011 να 
αποφασίζουμε για κινητοποιήσεις με κορύφωση στις 16 του Φλεβάρη που κλείσαμε 
τα καταστήματα μας και κατεβήκαμε στο χώρο έξω από το κέντρο υγείας να διεκδικού-
με τα αυτονόητα (…)

Στη δεύτερη συγκέντρωση, 2/11/13 που έγινε για το κέντρο υγείας οργανώσαμε και 
κλείσαμε για 10 μέρες μαζί και με άλλους φορείς σε βάρδιες το ταμείο του κέντρου 
υγείας και σε αυτή τη διαμαρτυρία τα εμπορικά καταστήματα έκλεισαν με τρίωρη στά-
ση, εκτός πάντα από τα πολυκαταστήματα που δεν έκλεισαν καμία φορά. Δυστυχώς 

παρά  τα μηνύματα που περνάγαμε ούτε ευρώ αυτές 
της μέρες στους ανυπάκουους έγινε ακριβώς το αντί-
θετο.

Παράλληλα συμμετείχαμε στη δημιουργία ενός συ-
ντονιστικού με άλλους φορείς, παρατάξεις και πολίτες, 
δημιουργώντας όλοι μαζί την τρίτη μεγάλη συγκέ-
ντρωση έξω  από κέντρο υγείας. Είμαστε παρόντες 
και συμμετείχαμε στις 14 Δεκεμβρίου 2012 με τρίωρο 
κλείσιμο καταστημάτων μας παίρνοντας και τη μεγά-
λη απόφαση τότε σαν συντονιστικό να ανέβουμε στην 
Αθήνα.

Συμμετείχαμε σύσσωμο το ΔΣ στη μεγάλη διαμαρτυ-
ρία για την Πάρο στο Υπουργεία Υγείας και κάπου εκεί 
και ένα μήνα πιο μπροστά ξεκίνησαν κάποια προβλη-
ματάκια. Στο συντονιστικό όμως τότε φάνηκε να θέλουν 
κάποιοι να το παίξουν συντονιστές του συντονιστικού 
δυο φορές πριν την Αθήνα, μας κάλεσαν στο παρά πέ-
ντε, άλλες τρεις φορές καθόλου, και η απάντηση που 

πήρα τη μια που πήγα με μια ώρα καθυστέρηση ήταν ότι ο Εμποροεπαγγελματικός 
Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου είναι αυτός που προσπαθεί να διαλύσει το συντονιστι-
κό… Ψεύτικα λόγια που ακούστηκαν και αναπαράχθηκαν και σε κάποια Μ.Μ.Ε.. Ποιος; 
ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου που πάντα ήταν παρών! Ενώ 
έχουμε φτάσει κοντά στο Πάσχα του 2013 και η στάση μας ήταν να βγει προς τα έξω 
το ζήτημα τον κινητοποιήσεων με προσοχή για να μη δημιουργήσουμε προβλήματα 
στους επισκέπτες του νησιού μας, φυσικά χωρίς να αφήνουμε τον αγώνα μας, αλλά 
και αυτό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από ορισμένους του συντονιστικού. Έτσι 
αποφασίσαμε κοντά στον Ιούνιο να απέχουμε από τις συνεδριάσεις του συντονιστι-
κού, ενημερώσαμε εγκαίρως, μιας και οι προτάσεις που είχαμε κάνει και γραπτώς για 
Γραμματεία και καλύτερη οργάνωση δεν είχαν αποδοχή από κάποιους (…)

Ακόμη παράλληλα στις 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 δημιουργήσαμε μια διασυλλογική 
ομάδα φορέων αλληλεγγύης με σκοπό να μαζέψουμε χρήματα για ανάγκες του κέ-
ντρου Υγείας, ενέργεια η οποία από κάποιους πάλι δεν έγινε αποδεκτή στο συντονιστι-
κό και μας το απόδειξαν με την αποχή τους στη μεγάλη γιορτή αγάπης που έγινε στην 
Αλυκή και με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από εκεί, με την συνεισφορά της Ιεράς 
Μητρόπολης Παροναξίας και ιδιώτη, αγοράστηκε ένας απινιδωτής στο Κέντρο Υγείας. 
Έπειτα φτάσαμε στο περιφερειακό συμβούλιο που έγινε 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2013 στη 
Πάρο να εκτεθούμε στους περιφερειακούς συμβούλους γιατί τάχα μας εκπροσώπησε 
ο κ. Αργουζής, ο άνθρωπος που μέχρι και σήμερα μας εκπροσωπούσε στα ΜΜΕ και 
όχι μόνο, γιατί δεν «άρεσε» στη λαϊκή συσπείρωση η οποία μάλιστα έβγαλε δελτίο ότι 
δεν μπορεί να μας εκπροσωπεί ο κ. Αργουζής στο Περιφερειακό συμβούλιο (την ίδια 
μέρα). Μιας και ήμουν παρών στο περιφερικό συμβούλιο προσπάθησα να ανατρέ-
ψω την παρέμβαση και αναγκάστηκα να κάνω παρέμβαση για να ενημερώσω σχετικά. 
Βλέπετε είχε αναλάβει η κυρία Λίλα Καφαντάρη να μας υπερασπίσει στα «άστοχα» για 
κάποιους λεγόμενα στην εισήγηση του κ. Αργουζή. Έρχεται μετά η δεύτερη ανακοίνω-
ση πρόσκληση και πρόκληση της λαϊκής συσπείρωσης να καλεί το συντονιστικό, ενώ 
μέχρι τότε καμία πρόσκληση συντονιστικού δεν είχε κυκλοφορήσει να υπογράφεται 
από παράταξη, δημοτική η κομματική. Επειδή οι παραγωγικές τάξεις του νησιού δε γί-
νεται να απουσιάζουν από τέτοιες σημαντικές αποφάσεις και οι λύσεις σε τέτοια μεγάλα 
ζητήματα δεν μπορεί να είναι κομματικές, δεν επιτρέψαμε και να μας παραγκωνίσουν. 
Με την απόφαση μας να καλέσουμε τους φορείς και όχι κόμματα και παρατάξεις στο 
γραφείο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου για να βρεθεί μια 
λύση συνένωσης και όχι διάλυσης, γνωρίζοντας πάντα τις επιπτώσεις αλλά έχοντας 
μόνο την ενότητα στόχο το καταφέραμε και προκαλέσαμε να ανακοινωθούν ταυτόχρο-
να ενωτικά δελτία όπως αυτό  του Δημάρχου και της ένωσης γονέων που κατέληξε σε  
σύσκεψη.                                      

Στις 16 Φεβρουαρίου αποφάσισε το Συντονιστικό Φορέων για τον τομέα υγείας, να 
πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα σε Πάρο και Αντίπαρο, στη χθεσινή συνεδρίασή  
(25/11), που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, 
προκειμένου να αποφασιστεί ο τρόπος συνέχισης του αγώνα».
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Η γιορτή
στην Αγκαιριά

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, η καθιερωμέ-
νη εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου 
Αγκαιριάς, για το ξεκίνημα των Χριστου-
γεννιάτικων εκδηλώσεων στην περιοχή.

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από «ζωντα-
νή» μουσική και τα τραγούδια του Μανώλη 
Ραγκούση, που ταξίδεψαν τους προσκε-
κλημένους σε ωραίες στιγμές του Ελληνι-
κού τραγουδιού. 

Όλα αυτά με συνοδεία γλυκών και αλ-
μυρών εδεσμάτων, που είχαν φτιαχτεί από 
τις κυρίες-μέλη του συλλόγου. Ο πολύ κό-
σμος που έδωσε το παρόν στην εκδήλωση 
πέρασε όμορφα –σε πείσμα των ημερών- 
και όλοι έζησαν ξεχωριστές στιγμές με 
αγάπη και το πνεύμα των ημερών.

ΦΩΤΟ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΠΟ∆ΑΣ
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Για ποια «ελληνική 
κοινωνία» μιλάνε;

Ένα 13χρονο κορίτσι νεκρό από μαγκάλι το 
2013... Η μητέρα, άνεργη που της είχαν κόψει 
το ρεύμα… Το βράδυ στα δελτία ειδήσεων παρου-
σιάστηκε το θέμα.

Όλοι οι σταρ του συστήματος εξέφρασαν τη βαθιά 
θλίψη τους. Όλοι αποσβολωμένοι, έκπληκτοι και 
σοκαρισμένοι με τη φοβερή τραγωδία. Κάποιοι επι-
τέθηκαν στην κακή τρόικα που μας έχει φέρει σε τέ-
τοια θέση με «παράλογες απαιτήσεις». Κάποιοι άλλοι 
είπαν ότι έχουμε όλοι ευθύνη και πρέπει όλοι μαζί 
«σαν κοινωνία» να κάτσουμε και να ...» σκεφτούμε».

Κάποιοι «προοδευτικοί πολλαπλών αποχρώσε-
ων» καταδίκασαν την κυβέρνηση για την πολιτική 
της και επέμεναν στο πόσο «ηλίθιοι και ανίκανοι 
είναι οι κυβερνώντες» που δεν καταλαβαίνουν ότι 
άλλος είναι ο σωστός τρόπος διαχείρισης της κρίσης.

Και κανείς πλην Λακεδαιμονίων, δηλαδή των 
κομμουνιστών, δεν είπε στο λαό την αλήθεια.

Ότι δηλαδή αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο 
ενός αστικού κράτους σε κρίση, η πραγματική απαν-
θρωπιά της αστικής δήθεν δημοκρατίας, μιας δικτα-
τορίας των επιχειρηματικών ομίλων και των πολυ-
εθνικών, που προσπαθεί να σωθεί πατώντας πάνω 
σε πτώματα και που φυσικά δε δίνει δεκάρα για το 
ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Σημασία έχει να ζήσει η 
εξουσία τους. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα.

Κανείς εκτός από τους κομμουνιστές, δεν πρόκει-
ται να πει στους απλούς ανθρώπους που πραγματι-
κά συντρίβονται στο άκουσμα τέτοιων ειδήσεων, ότι 
πρέπει να οργανωθούν και να παλέψουν, πρέ-
πει να πιστέψουν στον εαυτό τους και να στα-
ματήσουν να αναθέτουν τη ζωή τους σε σωτή-
ρες, κι ότι αν δεν το κάνουν αυτό τα χειρότερα 
όχι μόνο δεν πέρασαν αλλά είναι ακριβώς εκεί 
μπροστά τους.

Για ποια «ελληνική κοινωνία» μιλάνε άραγε;
Για την κοινωνία των μεγαλοεπιχειρηματιών που 

ζητάνε κι άλλη πείνα για να χορτάσουν, κι άλλη δυ-
στυχία ανήμπορων για να αυξήσουν τα διόδια των 
δρόμων τους ή την κοινωνία αυτών που ζουν με 
κομμένο το ρεύμα;

Για την κοινωνία των ζάμπλουτων και των 500 
επιχειρήσεων που αύξησαν τα κέρδη τους μέσα 
στην κρίση ή για την κοινωνία των φτωχών που πε-
θαίνουν ή χάνουν τα παιδιά τους από ένα μαγκάλι 
το 2013;

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Υ.Γ. Και μην ξεχνάτε. Τον περασμένο Μάρτη χά-
σαμε άλλα δυο παιδιά. Τους δυο φοιτητές, στη Λάρι-
σα. Πάλι από μαγκάλι...

Το δένδρο στην 
Παροικιά

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρί-
ου, στις 6 το απόγευμα, στην 
πλατεία Εκατονταπυλιανής, 
θα γίνει το άναμμα του Χρι-
στουγεννιάτικου δένδρου.

Η διοργάνωση της γιορ-
τής είναι από την ΚΔΕΠΑΠ 
και το Δήμο Πάρου, σε συ-
νεργασία με τη Δημοτική 
Κοινότητα Παροικιάς, τον 
εμπορικό σύλλογο Πάρου-
Αντιπάρου, τον πολιτιστικό 
σύλλογο Αγκαιριάς, το σύλ-
λογο γυναικών Νάουσας, το 
σύλλογο γυναικών «Αρηίς» 
και το σύλλογο φίλων παραδοσιακού οικισμού Παροι-
κιάς. 

Ακόμα, θα ακουστούν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
με τη συμμετοχή της χορωδίας της σχολής μουσικής 
Δήμου Πάρου, ενώ θα υπάρχει και γιορτή σούμας για 
τους μεγαλύτερους.

«Ο έρωτας της 
Βασίλισσας»

Την ταινία «ο έρωτας της Βασίλισσας», θα παρουσι-
άσει ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», την Παρα-
σκευή 6 Δεκεμβρίου στις 20:45 και η κινηματογραφική 
λέσχη του ΑΜΕΣ «Νηρέας», την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, 
στις 19:30.

Την υποψήφια ταινία για ξενόγλωσσο Όσκαρ, σκη-
νοθέτησε ο Ελληνικής καταγωγής Νικολάι Αρσέλ και 
πρωταγωνιστούν: Μαντς Μίκελσεν, Τρίνε Ντίρχολμ, 
Αλίσια Βικάντερ και Μίκελ Μπόε Φόλσγκαρντ.

Η υπόθεση της ταινίας ξεκινά με μία νεαρή βασίλισσα 
στη Δανία του 18ου αιώνα, που είναι παντρεμένη με ένα 
ψυχικά διαταραγμένο βασιλιά, ερωτεύεται κρυφά τον 
γιατρό της αυλής και μαζί ξεκινούν μια επανάσταση που 
θα αλλάξει για πάντα ένα ολόκληρο έθνος. Η ταινία είναι 
ακατάλληλη κάτω των 15.

Μονάδες πόσιμου 
νερού

Στην Πάρο, τοποθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα 
τρεις μονάδες πόσιμου νερού, από τις οποίες θα προμη-
θεύονται νερό οι πολίτες του νησιού μας.

Για το συγκεκριμένο έργο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, κ. 
Δημήτρης Αντιπαριώτης, δήλωσε στην εφημερίδα 
μας: «Στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου, σχεδόν σε όλα τα νησιά, συμπερι-
λαμβανομένης και της Πάρου έχει ήδη ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση 3 μονάδων πόσιμου νερού.

Η προμήθεια των μονάδων, έχει ενταχθεί στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη 2007-2013 της Πράξης: «Προμήθεια μονάδων παρα-
γωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Μετά από την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδο-
μών (κατασκευή πλατφόρμας, σύνδεση με τα δίκτυα 
ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροδότηση), τις οποίες 
ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Δ.Ε.Υ.Α.Π., οι μονάδες έχουν 
ήδη εγκατασταθεί σε τρία σημεία στο νησί και πιο συ-
γκεκριμένα: Η πρώτη μονάδα στο χώρο στάθμευσης στο 
περιφερειακό της Παροικιάς, απέναντι από το Γυμνά-
σιο, η δεύτερη μονάδα στην στροφή από Πρόδρομο 
προς Μάρμαρα και η τρίτη μονάδα στην Αλυκή, στο 
χώρο στάθμευσης (διπλά από το μαρμαράδικο του κ. 
Χανιώτη). Οι συγκεκριμένοι χώροι επιλέχτηκαν από τις 
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τη 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου, 
η οποία θα έχει και την επίβλεψη των μονάδων. Η συ-
γκεκριµένη ενέργεια στοχεύει στη µείωση της κα-
τανάλωσης των τεράστιων ποσοτήτων πλαστικών 
µπουκαλιών και παράλληλα συµβάλει στην εξοικο-
νόµηση ενέργειας, δεδοµένου ότι το εµφιαλωµένο 
νερό είναι πολύ ενεργοβόρο λόγω της συσκευασίας 
και της µεταφοράς του.

Πέρα από τα αναμφισβήτητα περιβαλλοντικά οφέλη, οι 
μονάδες θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων καθώς, θα προσφέρουν βελτιωμέ-
νης ποιότητας πόσιμο νερό. Στηρίζονται στην αντίστρο-
φη όσμωση και τοποθετούνται στο υφιστάμενο δίκτυο 
ύδρευσης από το οποίο τροφοδοτούνται με το προς επε-
ξεργασία νερό.

Τέλος, σχετικά με την κοστολόγηση του νερού, οι κά-
τοικοι του νησιού θα μπορούν να προμηθεύονται το πό-
σιμο νερό με χαμηλό αντίτιμο. Πιο συγκεκριμένα: το ένα 
(1) λίτρο επεξεργασμένου νερού θα έχει κόστος 5 λε-
πτά, ενώ κλιμακωτά θα φτάνει έως και τα 40 λίτρα με το 
αντίστοιχο κόστος να είναι 2 ευρώ».

Εκλογές
στον Παναθηναϊκό

Ο σύνδεσμος φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου-Αντι-
πάρου, θα πραγματοποιήσει εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου συμβουλίου, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 
και ώρα 19.00 στα γραφεία του συνδέσμου. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς εντά-
ξει μέλη και όσοι θα ανανεώσουν τη συνδρομή τους 
μέχρι την ημέρα των εκλογών. Δηλώσεις συμμετοχών 
μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 στα γρα-
φεία του συνδέσμου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
:parosgate13@yahoo.com

«Του κουτιού τα 
παραμύθια»

Μια παράσταση εμπνευσμέ-
νη από το παιδικό πρόγραμμα 
της ΕΤ1 «Του κουτιού τα πα-
ραμύθια», θα παρουσιάσει ο 
Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, 
την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 
2013, στις 7 το απόγευμα, στην 
αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας».

 Σ’ αυτή τη σειρά της οικογέ-
νειας Σοφιανού, όπως πιθανόν 
θα θυμούνται οι λίγο μεγαλύ-
τεροι, πρωταγωνιστούσε ένα 
μικρό κορίτσι, η Παρασκευού-
λα. Κάτω από το κρεβάτι της είχε κρυμμένο ένα μεγάλο 
κουτί, που μέσα του έκρυβε ένα ολόκληρο μαγικό κό-
σμο, γεμάτο παραμύθια. 

Τέσσερις υπέροχες φιγούρες, φίλοι της Παρασκευ-
ούλας, ήταν οι μεγάλοι παραμυθάδες που αφηγούνταν 
ιστορίες από κάθε γωνιά της γης: ο Ρούχλας, ο Φιόγκος, 
ο Σεβαστιανός  και η Μελιά. Η σειρά είχε γνωρίσει με-
γάλη επιτυχία κατά την πρώτη της προβολή, στα τέλη 
της δεκαετίας του ’80 (1987), και οι επαναλήψεις της 
συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Έτσι, το κοινό που θα 
παρακολουθήσει την παράσταση θα θυμηθεί ξανά, το 
Φιόγκο, το Ρούχλα, το Σεβαστιανό και τη Μελιά, που θα 
μας διηγηθούν ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο πα-
ραμύθι, το «Το χαμένο βασίλειο». Το έργο θα παρουσι-
άσουν τα παιδικά και εφηβικά τμήματα του Χορευτικού 
Ομίλου.

Τη διασκευή και τους διαλόγους του έργου έχει επι-
μεληθεί ο Τσιράκης Χαράλαμπος, ενώ για τη διδασκαλία 
και τη σκηνοθεσία του έργου συνεργάστηκαν οι: Τσιρά-
κης Χαράλαμπος, Τσουνάκη Σταματίνα, Κρητικού Βού-
λα, Αρκουλή Υπαπαντή, Κονταράτου Γαρυφαλλιά και 
Τριώδα Ελένη. H είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθε-
ρη.

Δωρεάν τρόφιμα
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και 

Αλληλεγγύης» του Δήμου Πάρου, συμμετέχει ως φορέ-
ας διαχείρισης στο πρόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου, για τη δωρεάν διανομή συσκευα-
σμένων τροφίμων της Ε.Ε. για το 2013.

Στο πρόγραμμα αυτό υποβλήθηκαν μέσω των ΚΕΠ 
αιτήσεις από 97 οικογένειες και εγκρίθηκαν τελικά 74 
(συνολικά 181 άτομα).

Από 21/11/13 ξεκίνησε η παραλαβή των πρώτων 
ειδών διατροφής που είναι ζυμαρικά (1090 κιλά) και 
κασέρι (77 κιλά). Τα τρόφιμα αυτά διανεμήθηκαν στους 
δικαιούχους στις 2/12/13 μετά από τηλεφωνική επικοι-
νωνία μαζί τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμέ-
νεται να παραληφθούν δύο ακόμη είδη τυροκομικών 
προϊόντων και λαδιού, για τα είδη αυτά θα υπάρξει νέα 
ανακοίνωση.
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Τελικά…
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ;

Ο κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της Φ.τΠ. 
θα είναι αυτός που θα ηγηθεί εκ νέου στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, της 
παράταξης «Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον».

Ο δημοτικός συνδυασμός, που βρίσκεται στο «τιμόνι» του Δήμου Πάρου, από τον 
Ιανουάριο του 2003, θα προσπαθήσει και πάλι να κερδίσει τις τοπικές εκλογές σε 5,5 
περίπου μήνες.

Τον τελευταίο χρόνο υπήρχε μία «ανησυχία» σε πολλούς φίλους του δημοτικού 
συνδυασμού της πλειοψηφίας, για τον εάν ο κ. Βλαχογιάννης, θα ήταν και πάλι, επι-
κεφαλής του συνδυασμού. Οι φήμες έδιναν και έπαιρναν, αφού ο δήμαρχος Πάρου 
έδειχνε προβληματισμένος από τις συνεχείς περικοπές των πόρων της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, αλλά συγχρόνως και απογοητευμένος από τις υποσχέσεις που λάμβανε 
-δίχως ποτέ να υλοποιούνται- από τα όργανα της πολιτείας. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα ήταν η αντιμετώπιση που έτυχε για τα θέματα υγείας. 

Η πρώτη τετραετία
Ο κ. Βλαχογιάννης ανέλαβε για πρώτη φορά τη θέση του δημάρχου το φθινόπωρο 

του 2007 έπειτα από την αναχώρηση του κ. Γ. Ραγκούση, που ανέλαβε τότε, γραμμα-
τέας του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Βλαχογιάννης, είχε δώσει μία σκληρή εκλογική μάχη μέσα στο συνδυασμό του 

καθώς, είχε κερδίσει με 8 έναντι 6 ψήφους τον κ. Ευστράτιο Παυλάκη. Σε όλο το δι-
άστημα της θητείας του παρά τις πιέσεις που δέχθηκε ο δήμαρχος Πάρου, δε θέλησε 
να αλλάξει κανένα στέλεχος της παράταξης από τη θέση που κατείχε, αφού όπως 
δήλωνε ο συνδυασμός δεν ήταν δημιούργημα δικό του, αλλά του κ. Γ. Ραγκούση, στις 
εκλογές του 2006. Ο κ. Βλαχογιάννης επέμεινε σ’ αυτή τη θέση του μέχρι το τέλος της 
θητείας, παρά του όπως λέγεται υπήρχαν πολλά «πατήματα» από διαφόρους για να 
τους αλλάξει…

Οι εκλογές του ’10
Στις εκλογές του 2010 η παράταξη του κ. Βλαχογιάννη, δέχθηκε πολλές πιέσεις, οι 

οποίες -οι περισσότερες- προήλθαν από αυτοδιοικητικά στελέχη που στο παρελθόν 
έτρεχαν να φωτογραφηθούν δίπλα του…

Μαζί με όλα εκείνα τα προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει και θέματα από το στε-
νό του πολιτικό του χώρο, αφού άτομα που μέχρι λίγες μέρες συζητούσαν μαζί του 
επέλεξαν τη μεταπήδησή τους στο συνδυασμό της κ. Γρ. Πρωτολάτη. Τότε, ο κ. Βλα-
χογιάννης, ρίσκαρε πολλά αποφασίζοντας να πάει σε μία νέα ψηφοφορία για την αρ-
χηγία του συνδυασμού, με τον κ. Λ. Κοντό. Και εκείνη τη μονομαχία την κέρδισε ο κ. 
Βλαχογιάννης, αλλά κυρίως κέρδισε το «άνοιγμα» του συνδυασμού και σε πολίτες 
που είχαν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Ο συνδυασμός του ήταν και με τη «βού-
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λα» ανεξάρτητος. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
του 2010 κερδήθηκαν και μεταξύ αυτών που 
εξελέγησαν ήταν και άτομα νέα, που συμμε-
τείχαν για πρώτη φορά σε δημοτικές εκλογές.

Η «καθίζηση» του 2011

Αμέσως μετά τις εκλογές, που κέρδισε ο κ. 
Βλαχογιάννης, υπήρξε μία καθίζηση στο συν-
δυασμό του, αλλά και στις δικές του διεκδι-
κήσεις.

Για άγνωστο λόγο, ο ως εκείνη τη στιγμή 
διεκδικητικός δήμαρχος, έμεινε πίσω από τις 
εξελίξεις και κυρίως τα προβλήματα της τοπι-
κής κοινωνίας. Στα θέματα που άρχισαν να δη-
μιουργούνται (υγεία, χαράτσια κλπ) ήταν λένε 
παρατηρητής. Άλλοι ισχυρίζονται πως αυτό 
συνέβη διότι ο κ. Βλαχογιάννης, πίστεψε τις 
πολιτικάντηκες υποσχέσεις που του δίνονταν 
από την Αθήνα και άλλοι λέγουν πως όλα τα 
θέματα έπεσαν μαζεμένα και δεν προλάβαινε 
να κλείνει τρύπες ολόγυρά του. Το πρώτο διά-
στημα υπήρχε προβληματισμός. Εκεί λέγουν, 
που ο κ. Βλαχογιάννης άρχισε να βρίσκει και 
πάλι τον εαυτό του, ήταν στην προσβλητική 
κίνηση του υπουργού υγείας κ. Λοβέρδου. 
Τότε, ο δήμαρχος Πάρου αποφάσισε να βρε-
θεί ξανά στο προσκήνιο των διεκδικήσεων 
και να αφήσει τους καλούς τρόπους.

Η συνέχεια, ο προβληματισμός του

Ο κ. Βλαχογιάννης, στη συνέχεια προσπά-
θησε με κάθε τρόπο να βρίσκεται δίπλα στα 
προβλήματα καθημερινότητας και να προ-
σπαθεί με διάφορους τρόπους να βρίσκει λύ-

σεις. Η δημιουργία προνοιακών δομών (συσσίτια μαζί με εκκλησία, Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου: Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, κ.α.) ήταν 
μερικοί από τους τρόπους που βρήκε η διοίκηση του Δήμου για να βοηθήσει συμπο-
λίτες μας που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα έπειτα από την οικονομική κρίση.

Όμως, οι συνεχείς περικοπές πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης από την πολιτεία, 
ήταν αυτές που προβλημάτισαν έντονα τον κ. Βλαχογιάννη. Έτσι, από τα μέσα περίπου 
του 2012 κυκλοφόρησε έντονα η φήμη πως δεν θα έβαζε υποψήφιος το 2014. Αυτό 
έδωσε λαβή για διάφορα σχόλια, τα οποία -σχεδόν όλα- δεν έχουν καμία σχέση με 
την πραγματικότητα.

Ο Κωβαίος

Ο αντιδήμαρχος, κ. Μάρκος Κωβαίος, ήταν ο μοναδικός σύμβουλος της πλειοψηφί-
ας που δήλωνε πως ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος δήμαρχος το 2014.

Ο κ. Κωβαίος, που προέρχεται από την Ενιαία Δημοτική Κίνηση Πολιτών Πάρου 
(Κοντός), αρχικά δήλωνε πως επιθυμεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος, σε περίπτωση 
που δεν θα είναι ο κ. Βλαχογιάννης. Βέβαια, θα είχε μεγάλη αξία να γνωρίζαμε την 
άποψη του κ. Κωβαίου για τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές, ύστερα από την πληρο-
φορία πως ο κ. Βλαχογιάννης, θα ηγηθεί εκ νέου του συνδυασμού της πλειοψηφίας. 
Πάντως, ο κ. Κωβαίος, σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίστηκε ποτέ πως θα αποτελού-

σε τη συνέχεια του συνδυασμού της πλειοψηφίας, 
αλλά όπως έλεγε, επιθυμούσε μία νέα κίνηση, με 
πολλά νέα άτομα.

Οι άλλοι «μνηστήρες»

Όταν σε μία μεγάλη μερίδα των μελών και φίλων 
της παράταξης της δημοτικής πλειοψηφίας, άρχισε 
να διαρρέει πέρσι, πως ο κ. Βλαχογιάννης, δεν θα 
ήταν και πάλι υποψήφιος, τότε πολλοί άρχισαν να 
ονειρεύονται θέσεις... Εξ αυτών, άλλοι έχουν τεθεί 
μόνοι τους εκτός πολιτικής ζωής του νησιού εδώ 
και χρόνια και άλλους τους έχει θέσει εκτός πολιτι-
κής ζωής της Πάρου, η ίδια η κοινωνία. 

Έτσι, πολλοί εξ αυτών αυτοχρίζονταν υποψήφι-
οι δήμαρχοι στις παρέες τους ή στις συζητήσεις με 
άσχετους της πραγματικότητας… Ελάχιστοι σήμερα 
που αυτοτιτλοφορύνται γνώστες της αυτοδιοίκη-
σης έχουν επίγνωση του τι ακριβώς χρειάζεται για 
να γίνουν ακόμα και τα πιο απλά πράγματα για τη 
λειτουργία ενός Καλλικρατικού Δήμου. Όπως λέ-
γουν γνώστες του αντικειμένου «ούτε τον τρόπο να 
αγοραστούν δυο κιλά μπογιά και δυο πινέλα γνω-
ρίζουν…». Και το τελευταίο μάλλον είναι αλήθεια 
100%!

Η πραγματικότητα

Σήμερα, τα πράγματα για τη δημιουργία ενός δη-
μοτικού συνδυασμού, δεν έχουν καμία σχέση με 
όσα ίσχυαν πριν ακόμα και λίγα χρόνια.

Λίγοι πολίτες είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν 
στις αυτοδιοικητικές εκλογές και ακόμα πιο λίγοι εί-
ναι αυτοί που θα μπορούν να προσφέρουν στη διοί-
κηση ενός Δήμου. Μισθοί –ουσιαστικά- δεν υπάρ-
χουν πλέον (είναι πολύ μικροί) και για να ασχοληθεί 

κάποιος με τη διοίκηση απαιτεί πολλές εργατοώρες και διάβασμα των νόμων. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε, πως και στις εκλογές του 2010 εκτός του συνδυασμού Βλα-
χογιάννη, κανένας άλλος δημοτικός συνδυασμός δεν είχε πλήρη ψηφοδέλτιο. Για να 
δημιουργηθούν δημοτικοί συνδυασμοί το 2014, θα μετρήσει πολύ το κύρος του επι-
κεφαλής και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν δημιουργηθεί μαζί του. Υπάρχει και 
μία άλλη μεγάλη αλήθεια. Πολύ δύσκολα θα βρίσκονται υποψήφιοι που θα θέλουν 
να ασχοληθούν στη διοίκηση ενός Δήμου και θα είναι σε παραγωγική ηλικία. Άτομα 
παραγωγικής ηλικίας -που θα θέλουν να δηλώσουν υποψήφιοι σύμβουλοι μπορεί να 
βρεθούν, αλλά όχι και για τη συνέχεια- ώστε να ασχοληθούν ενεργά. Αυτοί, θα είναι 
μετρημένοι στα δάχτυλα…

Σε όλους τους παραπάνω προβληματισμούς οι φίλοι και τα μέλη της δημοτικής 
πλειοψηφίας ισχυρίζονται πως μπορούν να ανατραπούν με την προσωπικότητα του 
κ. Βλαχογιάννη. Άλλωστε, υπάρχουν σήμερα στελέχη του συνδυασμού της πλειοψη-
φίας που λένε φωναχτά πως αν δεν είναι επικεφαλής ο Βλαχογιάννης, δεν ενδιαφέ-
ρονται να ασχοληθούν με κανέναν τρόπο με τα κοινά του Δήμου. Και αυτοί, μόνο λίγοι 
αριθμητικά δεν είναι.

Όλα αυτά τα προβλήματα και όλη αυτή η φιλολογία που αναπτύχθηκε για το αύριο 
του Δήμου Πάρου, φαίνεται πως έπεισαν τον κ. Χρήστο Βλαχογιάννη, για να είναι και 
πάλι υποψήφιος δήμαρχος, στις εκλογές του Μαΐου 2014.

Στις εκλογές του 2010 η παράταξη του κ. Βλαχογιάννη, 
δέχθηκε πολλές πιέσεις, οι οποίες -οι περισσότερες- 

προήλθαν από αυτοδιοικητικά στελέχη που 
στο παρελθόν έτρεχαν να φωτογραφηθούν δίπλα του
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Συμφωνία για διακο-
μιδές στην Αντίπαρο

Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κ.Ε.Δ.Α. διοργανώνουν συζήτη-
ση-ενημέρωση με θέμα: «Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς 
των μονίμων κατοίκων του νησιού μας»,  που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.30 
στην αίθουσα Καλουδά στην Αντίπαρο.

Τι είναι;

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου και ο Δήμος 
Αντιπάρου, έχοντας σαν βασικό μέλημα τους την καλύτερη 
μέριμνα και διασφάλιση της υγείας όλων των μονίμων κα-
τοίκων του νησιού, ανεξαρτήτου ηλικίας, προχώρησε στην 
κάλυψη της υπηρεσίας «Επείγουσα Μεταφορά για νοσηλεία 
εντός Ελλάδας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας με οποιο-
δήποτε μέσο». 

Μετά από τις σχετικές διαδικασίες επιλέγει ως καλύτερη 
προσφορά της Ασφαλιστικής εταιρείας «ING», καλύπτοντας 
για όλους τους μονίμους κατοίκους της Αντιπάρου τα έξοδα 
επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία εντός Ελλάδος. 

Σύντομη περιγραφή κάλυψης: 
- Καλύπτονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αντιπά-

ρου ανεξαρτήτου ηλικίας εφόσον έχουν δηλωθεί στη λίστα 
ασφαλισμένων.

- Η κάλυψη της επείγουσας μεταφοράς είναι πανελλα-
δική και 24ωρη με απεριόριστη κάλυψη των εξόδων 
μεταφοράς 

- Η εταιρεία «ING» καλύπτει τα έξοδα επείγουσας με-
ταφοράς του ασφαλισμένου λόγω ιατρικώς επείγοντος 
περιστατικού για νοσηλεία από ατύχημα ή ασθένεια στην 
Ελλάδα 

- Η εταιρεία «ING» καλύπτει όλα τα αναγκαία έξοδα για 
την μεταφορά του ασφαλισμένου στο πλησιέστερο από τον 
τόπο μεταφοράς Νοσοκομείο, όπου μπορεί να παρασχεθεί 
η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

- Η διακομιδή ασθενών και τραυματιών γίνεται με οποιο-
δήποτε μέσο κριθεί απαραίτητο με συνοδεία ιατρού. 

- Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης του ασφαλι-
σμένου η εταιρεία αναλαμβάνει και τη μεταφορά ενός ατό-
μου ως συνοδού, εφόσον αυτό ζητηθεί και εγκριθεί από τον 
συνοδό ιατρό. 

- Παρέχεται συντονιστικό κέντρο στελεχωμένο με κατάλ-
ληλο διοικητικό και ιατρικό προσωπικό και παρέχει πληρο-
φορίες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο για 
την χρήση των παροχών της κάλυψης αυτής.

Παροχές:
- Εάν εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, κατά τη διάρκεια 

της ισχύος του παρόντος, ο ασφαλιζόμενος ή καλυπτόμενο 

μέλος της οικογένειας του χρειασθεί να μεταφερθεί σε νο-
σοκομείο, η εταιρεία υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα για 
ιατρική βοήθεια κατά την διάρκεια της μεταφοράς, τα έξοδα 
συντονισμού και οργάνωσης της μεταφοράς και το κόστος 
της μεταφοράς. 

- Η επιλογή της πλησιέστερης νοσηλευτικής μονάδας 
ανήκει αρχικά στον θεράποντα ιατρό και δευτερευόντως 
στον ασθενή ή στους οικείους του σε περίπτωση που αυτός 
αδυνατεί να εκφράσει τη βούλησή του.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη της επείγου-
σας μεταφοράς είναι ο χαρακτηρισμός του περιστατικού ως 
ιατρικά επείγοντος.

- Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς του ασφαλισμέ-
νου είναι ασθενοφόρα οχήματα,  αεροπλάνα ή ελικόπτερα ή 
οποιοδήποτε μέσο κριθεί απαραίτητο με συνοδεία ιατρού. Η 
επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται με γνώμονα την τα-
χύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά του ασφαλισμένου στο 
πλησιέστερο κατάλληλο για την περίθαλψή του νοσοκομείο.

- Κατά την μεταφορά του ασφαλισμένου και ανάλογα με 
την σοβαρότητα της κατάστασής του, η εταιρεία αναλαμβά-
νει τη μεταφορά ενός ατόμου ως συνοδού του ή του θε-
ράποντα γιατρού του, εάν το ζητήσει ο ασφαλισμένος και 
εγκριθεί από τον συνοδό ιατρό. 

- Η μεταφορά θα γίνεται με εναέριο μέσο μεταφοράς 
εφόσον είναι τούτο εφικτό, δηλαδή εφόσον είναι δυνατή 
και ασφαλής η προσγείωση του αεροπλάνου ή του ελικό-
πτερου στο σημείο όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος ασθε-
νής ή τραυματίας και εφόσον το τοπικό αεροδρόμιο ή ελι-
κοδρόμιο είναι σε λειτουργία. Γενικά η τήρηση των όρων, 
κανόνων, περιορισμών και κανονισμών προσγείωσης και 
πτήσης, όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά 
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών εναέριας μεταφο-
ράς/διακομιδής.

- Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απαγόρευσης 
πτήσεων ή αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο όπου βρίσκε-
ται ο ασφαλισμένος, όταν αυτό οφείλεται σε εντολή της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλης αρμόδιας Κρατικής 
Αρχής. Η εταιρεία υποχρεούται να προβεί στην μεταφορά / 
διακομιδή αμέσως μόλις αρθούν τα εμπόδια από την απα-
γόρευση πτήσεων ή τη σχετική αδυναμία πρόσβασης ή να 
μεριμνήσει για τη μεταφορά του ασθενούς με άλλα μέσα.

- Η υπηρεσία μεταφοράς προς τους ασφαλιζόμενους 
ή καλυπτόμενα μέλη της οικογένειας τους, δεν μπορεί να 
υποκατασταθεί με αντίστοιχη χρηματική καταβολή.

Τέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής της προληπτικής ια-
τρικής στα σχολεία του νησιού, στο συγκεκριμένο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχεται εντελώς δωρε-
άν στα παιδιά  – μαθητές της Αντιπάρου ένα ετήσιο 
check-up (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο), 
σε συνεργασία με Διαγνωστικό Κέντρο της περιοχής 
στο οποίο και θα πραγματοποιούνται οι συγκεκριμέ-
νες εξετάσεις.

Καθαρό-φθηνό 
νερό

Στην Αντίπαρο, λειτουργούν ήδη μονάδες πόσιμου 
νερού που παρέχουν σε όλους καθαρό και φθηνό νερό.

Γι’ αυτό το λόγο, ο Δήμαρχος, κ. Γ. Λεβεντάκης και το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου προσκαλούν τους πο-
λίτες στα εγκαίνια των μονάδων πόσιμου νερού, που θα 
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 
11:30, από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο χώρο του 
Δημοτικού σχολείου Αντιπάρου.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. 
Ώρα λαϊκής ευθύνης

Αγαπητοί συμπολίτες η 
Κυριακή 16η Φεβρου-
αρίου 2014 πρέπει και 
μπορεί να γίνει μια Κυρια-
κή όπου η λαϊκή ευθύνη 
και η λαϊκή συμμετοχή 
θα δώσουν ένα βροντε-
ρό παρόν.

Μια Κυριακή όπου έχου-
με τη δυνατότητα να εκ-
φράσουμε την θέληση μας 
και να διαμορφώσουμε, 
όπως εμείς νομίζουμε, πα-
ραπέρα τα αγωνιστικά βήματα για την επίλυση των 
προβλημάτων της Δωρεάν Δημόσιας Υγείας που 
αντιμετωπίζουμε στα νησιά μας.

Καλούμαστε να αποδεχτούμε ή να αντιπαλέψου-
με όλο το άγριο σκηνικό της εξαθλίωσης που βιώ-
νει κάθε λαϊκή οικογένεια σε όλες τις πτυχές της 
ζωής της.

Καλούμαστε να συμβιβαστούμε ή να αντιδρά-
σουμε σε όλο αυτό το ρεπερτόριο της βαρβαρό-
τητας που είναι πραγματικά ανεξάντλητο και που 
σκοτώνει.

Το Συντονιστικό, έστω, μετά από πολύμηνη «ακινη-
σία» και «αφωνία», κάνει μια πρόταση, να νεκρώσουν 
τα πάντα στο νησί για 24 ώρες.

Μπορεί να υπάρχουν και άλλες προτάσεις και άλλες 
σκέψεις για μορφές αντίδρασης, που μπορούν να απο-
τελέσουν ερωτήματα στο δημοψήφισμα.Σε κάθε όμως 
περίπτωση η συμμετοχή όλων μας σε αυτό είναι πρά-
ξη ευθύνης, πράξη συμμετοχής, πράξη αντίστασης και 
αντίδρασης σε αυτούς που με την πολιτική τους μας 
οδηγούν στην φτώχεια, την απόγνωση και την εξαθλί-
ωση.

Το δημοψήφισμα δεν είναι το παν. Είναι μια 
αρχή.

Γιατί όπως εξομολογήθηκε και ένας συμπολίτης μας 
σε συνεδρίαση του Συντονιστικού, «...πρώτη φορά 
αισθάνθηκα τόσο όμορφα στη ζωή μου διαδηλώ-
νοντας με άλλους συμπολίτες μου στο κέντρο της 
Αθήνας...», αναφερόμενος στην πορεία του Φεβρου-
αρίου στην Αθήνα.

Γιατί στους δρόμους του αγώνα είναι η ελπίδα 
μας!

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

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

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

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

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται δι-
αµέρισµα 50 τµ, µε 
αυτόνοµη θέρµανση, κα-
τασκευή 2010, internet, 
θέα στην θάλασσα και 
στην Παροικία, parking, 
ηµιεπιπλωµένη, για όλο το 
χρόνο, τιµή 200,00 ευρώ. 
Τηλ.: 6932331812  

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται επι-
πλωµένο δυάρι για όλο το 
χρόνο ή σεζόν, τιµή λογική.
Τηλ.: 2284042660, 
6932656851 

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα 50 τµ, τιµή 
280,00 €. Τηλ.: 2284022341

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2ο ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-
ΑΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ, 380,00 ευ-
ρώ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

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

ΝΑΟΥΣΑ (Κέντρο, Λι-
µανάκι), ζητείται δυάρι 
ή γκαρσονιέρα, είσοδος 
χωρίς σκαλοπάτια. Τηλ.: 
6976759110

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    

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ-
Α ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ζητεί 
νέο, οδηγό, µε εµπειρία 
πωλήσεων επί αυτοκινή-
του, κάτοχος διπλώµατος 
Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Τηλ.: 
6944109845

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

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 
εσωλέµβια 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

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΝΘΗ  
 
Έφυγε από κοντά μας στις 

03/11/2013 σε ηλικία 76 ετών, ο 
Ιωάννης Ρούσσος του Γεωργίου 
από το Άσπρο Χωριό, γνωστός σε 
όλους για την πλούσια καρδιά του 
και τον ιδιαίτερο πρόσχαρο χαρα-
κτήρα του αλλά κυρίως για την 
μουσική του ικανότητα στην τσα-
μπούνα που με τις εύθυμες νότες 
που έπαιζε πρόσφερε απλόχερο 
γλέντι και διασκέδαση στους συ-
νανθρώπους του. Υπήρξε στοργι-
κός και υποδειγματικός οικογενειάρχης για την σύζυγο 
και τα πέντε παιδιά του και λατρευτός παππούς για τα 
έξι εγγόνια του.

Η θύμησή του, η καλοσύνη του, και η ευγενική μορφή 
του θα παραμείνουν αιώνια στην μνήμη μας.

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 08 Δε-
κεμβρίου στις 9:30 το πρωί στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής 
Άσπρου Χωριού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου, στο Ιατρικό Κέντρο του 
κ. Ιωάννη Τσιγώνια και στον ιατρό κ. Κων/νο Λιβανίδη, 
που σ’ ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα μου, με βοή-
θησαν χωρίς αμοιβή.

Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι το νησί της Πάρου 
και οι κάτοικοι του, να θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό 
που έχουν τόσο αξιόλογους επιστήμονες δίπλα τους, 
αλλά πάνω απ’ όλα ανθρώπους με Α κεφαλαίο. 

Με εκτίμηση 
Λίζα Λουβάκη
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Το λιοτρίβι 
του Γιακουμή στο Καμάρι

Κάθε φορά που πηγαίνω στο λιοτρίβι του Γιακουμή για να βγάλω το λάδι της χρο-
νιάς, μου αρέσει να ξεφυλλίζω το μπλε τετράδιο με την άσπρη ετικέτα, με την επι-
γραφή  «Τετράδιο παραπόνων και εντυπώσεων». Στις σελίδες του, λογής- λογής άν-
θρωποι, ντόπιοι από όλη την Πάρο, Έλληνες και ξένοι, καταθέτουν τις σκέψεις τους 
και τις εντυπώσεις τους με αγάπη, αλλά και πολλή έγνοια, για να μην σταματήσει να 
λειτουργεί το λιοτρίβι. Κανένα ίχνος παράπονου για το λιοτρίβι και γι’ αυτούς που το 
δουλεύουν. 

Το λιοτρίβι  πρωτολειτούργησε, πριν από είκοσι χρόνια. Τα μηχανήματα τα αγόρασε 
ο Γιακουμής από τον Γ. Καπούτσο και τον Γ. Πατέλη από τις Λεύκες, όπου λειτούρ-
γησαν το δικό τους λιοτρίβι γύρω στο 1950. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Παντελαίος, ο 
Γάλλος, όπως συνηθίζουμε να τον αποκαλούμε, νοίκιασε τα μηχανήματα και άνοιξε 
λιοτρίβι στο Καμάρι το 1963 και το λειτούργησε μέχρι την ημέρα που απόκτησε ο 
Γιακουμής,  μηχανήματα, δηλαδή το 1981.

Σήμερα το λιοτρίβι αυτό το φροντίζει ο ίδιος και η οικογένειά του και το κρατάει 
ανοικτό από αγάπη και μεράκι. Η δουλειά είναι βαριά και κοπιαστική και τα έξοδα 
μεγάλα. Δεν του πάει όμως να το σταματήσει. Έχει δεθεί με αυτό και νιώθει  μια υπο-
χρέωση απέναντι στον τόπο του και στους κατοίκους για την αγάπη που του δείχνουν, 
αλλά και γιατί πρέπει να διατηρηθεί αυτό το τελευταίο παραδοσιακό λιοτρίβι

Η φύση αυτήν την εποχή, αρχές Νοέμβρη, ησυχάζει. Τα δένδρα ετοιμάζονται για 
τον βαθύ και μακρύ χειμωνιάτικό τους ύπνο. Μαζί και τα λιόδεντρα, που δούλεψαν 
σκληρά όλο το καλοκαίρι, για να δέσουν τον καρπό τους και να τον χοντρύνουν, και 
που τα ευλογημένα χέρια θα τον μαζέψουν, θα τον στοιβάξουν στα σακιά και στα τε-
λάρα, για να τον πάνε στον τελικό προορισμό, στον ναό του λαδιού, το λιοτρίβι. Εκεί, 
θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της ύπαρξης του καρπού της ελιάς με την θυσία και την 
προσφορά του στον άνθρωπο, σε μας, χαρίζοντάς μας το ανεκτίμητο αγαθό, το πολύ-
τιμο υγρό χρυσάφι, το λιόλαδο.

Ανηφορίζοντας το στενό τσιμεντοστρωμένο δρομάκι, το πρώτο στα αριστερά στην 
είσοδο του χωριού, και μετά από καμιά τριακοσαριά μέτρα διαδρομής, σε υποδέχεται 
ένας ήχος ρυθμικός, υπόκωφος, μυστήριος, που όσο προχωράς γίνεται και πιο έντο-
νος. Θα ’λεγε κανείς πως μοιάζει με το αγκομαχητό θεριού που στριφογυρίζει δεμένο 
σε έναν πάσσαλο.

Ο ήχος δεν είναι άλλος από τον θόρυβο που κάνουν οι δυο πελώριες μυλόπετρες 
στο λιοτρίβι καθώς αλέθουν τις ελιές. Αυτός ο ήχος σε οποιαδήποτε άλλη περίπτω-
ση θα ’ταν ενοχλητικός για πολλούς ανθρώπους και θα αποτελούσε και παραφωνία 
στην τέλεια αρμονία των ήχων της φύσης. Εδώ όμως συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό το 
βουητό είναι τόσο ταιριαστό και δένει με την φύση,  που οι άνθρωποι το ακούνε σαν 
να ’τανε κάποια συνηθισμένη μελωδία μονότονης βυζαντινής ψαλμωδίας. Μήπως οι 
μυλόπετρες και οι ελιές δεν είναι και αυτές παρμένες από την ίδια την φύση και γι’ 
αυτό ταιριάζει και ο ήχος που βγάζουν;

Εκεί που τελειώνει το δρομάκι βρίσκεται η κατοικιά  του Γιακουμή, οι στάβλοι του 
με τις αγελάδες και πιο πέρα το λιοτρίβι. Αυτό το αγροτικό περιβάλλον λες και δεν το 
άγγιξε ο χρόνος. Έμεινε το ίδιο και απαράλλαχτο, όπως εδώ και πολλά χρόνια.

Ο ήχος του μύλου σε φέρνει μπροστά στην είσοδο του λιοτριβιού. Η σιδερένια πόρ-
τα είναι ορθάνοιχτη και ένα αγροτικό αυτοκίνητο ξεφορτώνει σακιά γεμάτα ελιές. 
Μπαίνοντας στον χώρο του λιοτριβιού όλες οι αισθήσεις αιχμαλωτίζονται: 

Από τον ήχο που βγάζουν οι μυλόπετρες, τη μεθυστική μυρωδιά του φρέσκου λα-
διού, το θέαμα της τελετουργίας στην εξαγωγή του λαδιού, τους φανταστικούς συν-
δυασμούς των λιοχρωμάτων, το άγγιγμα και την επαφή με τον καρπό της ελιάς και 
την υπέροχη γεύση του λαδιού, που μόλις βγήκε. Παντού κυριαρχεί η εικόνα, η λάμ-
ψη, το άρωμα, η  ομορφιά της ελιάς. 

Ο Γιακουμής, όρθιος, πάνω σε μια ξύλινη εξέδρα, αδειάζει τα σακιά με το πολύτιμο 
περιεχόμενο ανάμεσα σε δυο τεράστιες μυλόπετρες και παρακολουθεί με προσοχή 

την πρόοδο στο άλεσμα. 
Οι μυλόπετρες δουλεύ-
ουν αδιάκοπα και αγόγ-
γυστα και δέχονται τις 
ελιές στην πέτρινη αγκα-
λιά τους χωρίς παράπο-
νο. Τις σφίγγουν δυνατά 
και στριφογυρίζουν χω-
ρίς σταματημό, σε έναν 
ατελείωτο πρωτόγονο 
ρυθμικό χορό. Οι ελιές 
στο τέλος δεν αντέχουν 
το σφιχταγκάλιασμα και 
παραδίνονται. Το όμορ-
φο, στρογγυλό, γυα-
λιστερό και λαμπερό 
σχήμα τους, τώρα έχει 
μεταμορφωθεί σε μια 
μάζα άμορφη  χωρίς 
ζωή, που πότε  παίρ-
νει  πρασινόμαυρη όψη, 
πότε πρασινοκίτρινη και 
πότε κιτρινοκαφετιά.

Δύο παλικάρια με γε-
ροδεμένα και λαδοποτι-
σμένα χέρια, ο Κώστας, 
ο γιος του Γιακουμή, και 
ο βοηθός του ο Νίκος, 
μεταφέρουν προσεκτι-
κά το λιωμένο καρπό 
στο πιεστήρι, μέσα σε 
τρίχινα  πλακουτσωτά 
σακιά, τις σφυρίδες, που 
τις στοιβάζουν την μια 
πάνω στην άλλη, βάζο-
ντας ανάμεσά τους κάτι βαριές τετράγωνες σιδερένιες πλάκες. Το πιεστήρι μπαίνει σε 
λειτουργία και αρχίζουν να κυλάνε από παντού οι πρώτοι χυμοί της ελιάς, θολοί και 
μουντοί, για να καταλήξουν σε μια γούρνα στρογγυλή, ντυμένη με άσπρα πλακάκια.

Όταν και η τελευταία σταγόνα πέσει στη γούρνα, τότε αρχίζει η άντληση του χυμού 
και το πέρασμά του από τον διαχωριστήρα. Αυτή είναι και η τελευταία φάση στην δι-
αδικασία της παραγωγής του λαδιού, και συνάμα η πιο σημαντική. Καθώς περνάει ο 
χυμός από τον διαχωριστήρα, διοχετεύεται συγχρόνως και ζεστό νερό που έχει θερ-
μανθεί  μέσα από τις φλόγες και τα κόκκινα κάρβουνα  του καμινιού. Αυτό το καμίνι 
λειτουργεί όπως τον παλιό καιρό, με ξύλα και υπολείμματα από ελαιοπυρήνες. Από 
στιγμή σε στιγμή το πεντακάθαρο λάδι θα αρχίσει να κυλά. 

Όρθιος, μπροστά στο βρυσάκι του διαχωριστήρα, περιμένει με κάποια  ανησυχία ο 
ιδιοκτήτης του λιόκαρπου. Ακριβώς από κάτω, έχει τοποθετήσει ένα από τα πολλά 
δοχεία  που έφερε μαζί του για να μεταφέρει το πολυπόθητο λάδι. Δίπλα του στέκο-
νται  και παρακολουθούν με  συναδελφικό ενδιαφέρον όλοι οι ιδιοκτήτες και οι παρα-
γωγοί που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο λιοτρίβι, για να δουν τις πρώτες σταγόνες 
του χρυσού υγρού να πέφτουν και να νιώσουν όλοι μαζί την χαρά της μεταμόρφωσης 
της ελιάς από άψυχο και άμορφο πολτό σε λαμπερό χρυσοπράσινο νέκταρ και αμ-
βροσία. Είναι η θεία στιγμή της ανταμοιβής, της ικανοποίησης και της ευγνωμοσύνης 
για τους κόπους μιας χρονιάς, που δεν πήγαν χαμένοι, για την απόκτηση της αγνής 
και πολύτιμης τροφής και για το θείο δώρο του Θεού, που απλόχερα  χαρίζει σε τούτο 
τον τόπο. Ο Κυρ Μιχάλης, ο παραγωγός, βάζει το δάχτυλό του κάτω από το βρυσάκι  
και μετά το αγγίζει στη γλώσσα του και το δοκιμάζει.

 – Μμμ, κάνει υπερήφανα. Πολύ νόστιμο. Αλλά και πολύ υγιεινό, γιατί δεν θερμαίνε-
ται  στο λιώσιμο ούτε και στο διαχωριστήρα, όπως συμβαίνει στα μοντέρνα λιοτρίβια.

Στο μεταξύ, η κυρία Βούλα, η γυναίκα του Γιακουμή, φέρνει καφέδες, τσίπουρο και  
φρέσκια ψητή μαρίδα για μεζέ. Η ατμόσφαιρα θυμίζει γιορτινή μέρα με τα «και του 
χρόνου» και τις άλλες ευχές. Και γιατί όχι; Μήπως τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη δεν 
γιορτάζει η ελιά;

Οι μυλόπετρες, αδιάφορες για το τι συμβαίνει γύρω τους, συνεχίζουν να δέχονται 
στην βαριά αγκαλιά τους όλο και περισσότερο λιόκαρπο από άλλους φίλους παραγω-
γούς. Στριφογυρίζουν χωρίς σταμάτημα, μέρα-νύχτα, και δεν αφήνουν κανένα  χωρίς 
να τον ικανοποιήσουν και να τον ανταμείψουν για τον ιδρώτα μιας χρονιάς. Και οι 
ελιές, χωρίς παράπονο, λιώνουν μέσα στο σφιχταγκάλιασμα, για να μεταμορφωθούν 
μέσα σε λίγη ώρα και να γίνουν το πολύτιμο χρυσοπράσινο υγρό, που θα συντροφεύ-
ει τον άνθρωπο αυτουνού του τόπου από τη γέννησή του μέχρι το φευγιό. Στο τραπέζι 
και στην πίστη. Σαν τροφή και σαν άγιο μύρο και ευχέλαιο. Θα συντροφεύει όμως και 
τον Χριστό, την Παναγιά και όλους τους αγίους, χαρίζοντας  το γλυκό του φως στα 
καντήλια, στις εκκλησίες και τα μοναστήρια.

Καθώς κατηφορίζω το στενό τσιμεντοστρωμένο δρομάκι, ο ήχος από τις μυλόπε-
τρες γίνεται πιο αδύνατος, μέχρι που σβήνει ολότελα. Και εγώ φεύγω με τη χαρά ότι 
θα ξανάρθω, γιατί το λιοτρίβι, ο Γιακουμής και η φαμίλια του θα είναι πάλι εκεί του 
χρόνου. Όταν τα λιόδεντρα θα κοιμούνται και ο λιόκαρπος θα μεταμορφώνεται σε 
πρασινοκίτρινο νέκταρ.

Καλανδράνης Δημήτρης
Φωνή της Πάρου

2003
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Τους πάτησε!
ΑΟΠ-Μήλος 3-1

Επί δύο χρόνια ήταν αήττητος 
ο Παμμηλιακός, στην κανονική 
διάρκεια του πρωταθλήματος. 
Η ομάδα της Μήλου είχε δεχθεί 
τα δύο τελευταία χρόνια όλα 
και όλα τρία γκολ (και τα τρία 
από Παριανές ομάδας: ΑΟΠ και 
Νηρέα). Όλα τα παραπάνω απο-
τελούν ιστορία, καθώς το περα-
σμένο Σάββατο το απόγευμα, 
πήραν τέλος στο Δημοτικό Στά-
διο Παροικιάς, καθώς η ομάδα 
του νησιού μας πέτυχε μεγάλη 
και δίκαιη νίκη με 3-1.

Ο αγώνας έως το 69ο λεπτό 
δεν είχε προφέρει ιδιαίτερες 
συγκινήσεις και οι φίλαθλοι στις 
εξέδρες είχαν αρχίσει να πιστεύ-
ουν πως έχασαν το απόγευμά 
τους δίχως να δουν ένα γκολ. 
Μόνο που το τελευταίο εικο-
σάλεπτο του αγώνα πρόσφερε 
πολλές συγκινήσεις, ενώ στις 
εξέδρες οι φίλοι του ΑΟΠ ζού-
σαν «μαγικές» στιγμές.

Το προφίλ του αγώνα
1ο: Ο Κρώνης, εκτέλεσε ένα 

φάουλ από τα δεξιά, στο δεύτε-
ρο δοκάρι, όπου εκεί βρισκόταν 
ο Δημογιάννης, αλλά η κεφαλιά 
που επεχείρησε βρήκε στα σώ-
ματα των αμυντικών του Παμ-
μηλιακού, που αποσόβησαν το 
1-0. 

6ο: Άτυχος ο ποδοσφαιρι-
στής της Μήλου, Ηλ. Κυρίτσης, 
ο οποίος μετά από μαρκάρισμα 
που δέχτηκε έπεσε άσχημα στο 
έδαφος, με συνέπεια να υποστεί 
κάταγμα κλείδας, όπου του δό-
θηκαν οι πρώτες βοήθειες στο 

Κέντρο Υγείας του νησιού μας.
10ο: Ο Αρκουλής, του ΑΟΠ, 

κλεισμένος μέσα στην περιοχή 
των φιλοξενούμενων δοκίμασε 
ένα σουτ, το οποίο ήταν αδύνα-
μο και χωρίς στόχο. 

34ο: Η ομάδα του Παμμηλια-
κού απείλησε για πρώτη φορά 
την εστία του ΑΟΠ, με κόρνερ 
που εκτέλεσε ο Τσιριγωτάκης. Ο 
Σιδέρης, πήρε την πρώτη κεφα-
λιά, αλλά ο Σύτη, αν και ξεμαρ-
κάριστος, επιχείρησε νέα αδύ-
ναμη κεφάλια, με τον Χαριστό να 
μπλοκάρει την μπάλα.

41ο: Ο Δημογιάννης, του ΑΟΠ, 
σούταρε έξω από τη μεγάλη 
περιοχή δυνατά, αλλά η μπάλα 
κόντραρε με αποτέλεσμα να μην 
απειλήσει το Μηλιό τερματοφύ-
λακα Αϊβαλιώτη.

63ο: Απίστευτη ευκαιρία για 
να προηγηθεί η Μήλος. Όλα 
ξεκίνησαν από τον Παπαδημη-
τρίου, ο οποίος με ωραία ψη-
λοκρεμαστή μπαλιά έβγαλε τον 
Καμακάρη, τετ α τετ, με το Χαρι-
στό. Το σουτ του ποδοσφαιριστή 
της Μήλου βρήκε με δύναμη το 
οριζόντιο δοκάρι.

65ο: Ο Α. Ζούλιας, του Παμ-
μηλιακού, βρέθηκε στη μεγάλη 
περιοχή, αλλά από πλάγια θέση 
έστειλε την μπάλα στην εξωτε-
ρική πλευρά των διχτύων του 
ΑΟΠ.

69ο ΓΚΟΛ: Ο Παμμηλιακός 
προειδοποίησε δυο φορές τους 
γηπεδούχους σε διάστημα τεσ-
σάρων λεπτών, με συνέπεια 
την τρίτη φορά να καταφέρει να 
σκοράρει με τον Μήτση. Ο τε-
λευταίος πήρε την μπάλα μετά 

από το διώξιμο των αμυντικών 
του ΑΟΠ και με ένα ωραίο σουτ 
από το ύψος της μεγάλης πε-
ριοχής, κατάφερε να νικήσει 
τον Χαριστό, ο οποίος παρά την 
αρχική απόκρουση που έκανε 
στην μπάλα, αυτή χτύπησε στο 
δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα 
της ομάδας του, ανοίγοντας το 
σκορ σε 0-1.

77ο: Ο Δημογιάννης, του ΑΟΠ, 
εκτέλεσε απευθείας το φάουλ 
της ομάδας του, αλλά η μπάλα 
δεν του έκανε το χατίρι και κα-
τέληξε άουτ. 

81ο ΓΚΟΛ: Γκολ για σεμινά-
ριο! Ο Αρκουλής, έξω από τη 
γωνία της μεγάλης περιοχής 
περιστρέφει το σώμα του και με 
σουτ φαλτσαριστό στέλνει την 
μπάλα στο βάθος της εστίας της 
Μήλου, γράφοντας το 1-1.

87ο ΓΚΟΛ: Παίκτες και φίλα-
θλοι του ΑΟΠ πανηγυρίζουν σαν 
τρελοί το 2-1 για την Παριανή 
ομάδα. Ο νεοεισελθών Γαβαλάς, 
εκτελεί δυνατά  ένα πλάγιο άουτ 
από τα αριστερά, με τον Πετρό-
πουλο να παίρνει την πρώτη 
κεφάλια και το Δημογιάννη από 
κοντά να βάζει το γκολ.

90ο: Ο Σένκα του ΑΟΠ, πασά-
ρει στον Κρουσταλλάκη, αλλά το 
σουτ του τελευταίου κόντραρε 
σε πόδια του αμυντικού και η 
μπάλα κατέληξε στα χέρια του 
Ζούλια. 

90+ ΓΚΟΛ: Ο Πετρόπουλος, 
του ΑΟΠ, πιάνει ένα άπιαστο 
σουτ έξω από την περιοχή και 
η μπάλα καταλήγει στο «Γ» της 
εστίας του Παμμηλιακού, γρά-
φοντας το 3-1 υπέρ της Παρια-

νής ομάδας.

Στον αγώνα διακρίθηκαν πολ-
λοί παίκτες από την ομάδα του 
ΑΟΠ, όπως η τετράδα της άμυ-
νας, που απαρτιζόταν από τους 
Νίκα, Τσαντουλή, Κρουσταλλά-
κη και Μπαρδάνη. Επίσης, ο Δη-
μογιάννης με τον Πετρόπουλο 
και το Σταθερό, οι οποίοι ήταν 
πολλοί καλοί στο χώρο του κέ-
ντρου κερδίζοντας πολλές φο-
ρές την μπάλα από τον αντίπαλο.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: (πρ. Δημ. Τριανταφυλ-
λάκος), Χαριστός, Μπαρδάνης 
(80ο Τσόκα), Νίκας, Τσαντουλής, 
Κρουσταλλάκης, Αρκουλής (84ο 
Γαβαλάς), Χρυσοχός, Κρώνης, 
Σταθερός (65ο Σένκα) Πετρό-
πουλος, Δημογιάννης.

Παμμηλιακός: (πρ. Ζαχ. 
Γκούτσας), ΑΙβαλιώτης (54ο Ζού-
λιας), Ηλ. Κυρίτσης.(8ο Βικελής), 
Πουλάκης, Μπαριάμι, Σίδερης, 
Μήτση, Καμακάρης, Τσιριγωτά-
κης, Ζούλιας Α.(65ο Φρόκου), 
Παπαδημητρίου, Σύτη.

Διαιτητής: Κουζούμης (άρι-
στος), με βοηθούς τους κ.κ. 
Δεληγιάννη και Σουλτάνη (πολύ 
καλοί).

Βαθμολογία

1. Παμμηλιακός 18
---------------------------
2. ΑΟΠ 13
---------------------------
3. Νηρέας 10
4. Αστ. Μαρμάρων   7

5. Σέριφος                3
6. Σίφνος                  2
ΣΗΜ: Ο Πανσιφναϊκός έχει -2 

βαθμούς. Μήλος και ΑΟΠ έχουν 
ένα αγώνα περισσότερο.

Η υπόλοιπη κίνηση

Στον Α’ όμιλο ο ΑΟ Σύρου νί-
κησε 6-1 την αδύναμη Υδρούσ-
σα, ενώ η Άνω Μερά νίκησε με 
το εντυπωσιακό 0-4 στην Τήνο, 
τη Στενή.

Στον Γ’ όμιλο, ο Καρτεράδος 
νίκησε 4-2 στη Νάξο τον τοπικό 
ΠΑΣ, ενώ η Λάβα παραχώρησε 
ισοπαλία 2-2 στο γήπεδό της με 
την Τραγαία. Τέλος, ο Πανθηραϊ-
κός νίκησε στη Νάξο την τοπική 
Αναγέννηση με 5-1.

Α’ Όμιλος:
1. ΑΟ Σύρος      19
2. Αίας Σύρου    14
3. Πάγος             13
4. Άνω Μερά      11
5. Στενή               7
6. Τήνος              4
7. Υδρούσα         0

Γ’ Όμιλος
1. Θύελλα            18
2. Πανθηραϊκός   18
3. Καρτεράδος     12
4. Αναγέννηση     11
5. Τραγαία           11
6. Φιλώτι              9
7. ΠΑΣ Νάξου     6
8. Λάβα 4
9. Ίος                -1

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
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Πρωταθλήματα 5Χ5

Συνεχίζονται τα πρωταθλήματα 5Χ5 στα Κακάπετρα 
και στη Μάρπησσα. Τα αποτελέσματα στα πρωταθλήμα-
τα ποδοσφαίρου που συμμετέχουν πάρα πολλοί Παρια-
νοί και Αντιπαριώτες, είναι τα εξής:

Κακάπετρα

ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΚΟΣ-ΞΕΚΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ  2-2
ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  8-1
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ-ANONYMOUS  6-5
LIVERCOOL-ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ  2-4
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-SOCCERNTE  1-6

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.LIVERCOOL                 9
2.ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ                9
3.SOCCERNTE                 7
4.ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ                  6
5.ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ          5
6.ANONYMOUS               4
7.ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΚΟΣ            4
8.Ν.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ              3
9.ΞΕΚΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ       1
10.ΑΛΚΟΟΛ. ΑΣΤΕΡΑΣ   0

Μάρπησσα

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
GALAXY-ΤΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑ  2-9
ΔΡΥΟΣ -ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ  3-5
ΑΠΟΣΥΡΣΗ-Κ.Τ.Ε.Λ  5-5
BIT OF SALT-LONG -LAKE  6-1
ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ-ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ  3-4

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ LONG-LAKE  10-5
ΤΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑ-BIT OF SALT  2-5
ΔΡΥΟΣ-ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ  3-5
GALAXY-Κ.Τ.Ε.Λ  2-4
ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ  4-4

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ-ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ  3-3
ΑΠΟΣΥΡΣΗ-GALAXY  6-3
ΤΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑ-LONG LAKE  2-4
BIT OF SALT-Κ.Τ.Ε.Λ  4-3
ΔΡΥΟΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ  3-13

Μπράβο Παντελή!
Τι και αν δεν έχει κλειστό γυμναστήριο για να προ-

πονηθεί. Τι και αν μετέχει σ’ ένα πρωτάθλημα με πολύ 
λίγους αγώνες. Ας υποκλιθούμε όλοι μας στην πιτσιρι-
καρία του μπάσκετ του ΑΟΠ, που βάλθηκε από πέρσι 
να τρελάνει όλη το νησί με τα επιτεύγματά της. Από την 
περασμένη βδομάδα άλλο ένα μέλος του ΑΟΠ, μας δίνει 
δικαίωμα για να τον χειροκροτήσουμε.

Ο Παντελής Καλακώνας, 13 ετών, με ύψος για την 
ώρα, 1.74, κλήθηκε για προπόνηση στην Εθνική Πα-
μπαίδων, από τον Ομοσπονδιακό προπονητή, κ. Γιώργο 
Λημνιάτη.

Ο Π. Καλαλώνας, την περασμένη Παρασκευή 29 Νο-
εμβρίου προπονήθηκε μαζί με άλλα περίπου 30 παιδιά 
απ’ όλη τη χώρα, σε προπονητήριο του ΟΑΚΑ. Για μία 

ακόμα φορά άνθρω-
ποι της Ομοσπονδίας 
άκουσαν έκπληκτοι 
τις συνθήκες προ-
πόνησης του μικρού 
Παντελή και φυσικά 
τους πόσους αγώνες 
δίνει το χρόνο με την 
ομάδα του ΑΟΠ. Ο 
Καλακώνας, μετά την 
προπόνηση με την 
Εθνική, έκανε και άλλη μία προπόνηση! Συγκεκριμένα, 
πήγε στο γυμναστήριο του Πανιωνίου, όπου και εκεί 
ήθελαν να τον δουν οι υπεύθυνοι του Νεοσμυρνιώτι-
κου συλλόγου.

Στη Σύρο 
γηπεδούχοι και 
φιλοξενούμενοι…

Για το πρωτάθλημα κορασίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων, 
τα σωματεία ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός και ΑΟ Άνδρου, 
αναγκαστικά ταξίδεψαν στο νησί της Σύρου, ώστε να 
δώσουν δυο αγώνες. Ένα το Σάββατο 30/11 και ένα τη 
Κυριακή 1/12 μιας και το κλειστό της Σύρου αποτελεί 
μια μέση λύση και για τα δυο σωματεία.

Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός ήταν καλύτερος και κατάφε-
ρε να πάρει εύκολα τη νίκη και στα δυο παιχνίδια. 

Το σωματείο της Μάρπησσας, επισημαίνει σε δελτίο 
τύπου: «Ένα μεγάλο μπράβο στη νεοφώτιστη ομάδα της 
Άνδρου, τον προπονητή αλλά και τους παράγοντες της 
ομάδας, που κάτω από τόσες δύσκολες συνθήκες κατε-
βαίνουν στο πρωτάθλημα δίνοντας όλα τους τα παιχνίδια 
εκτός έδρας και για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο 
δύσκολο είναι για τα σωματεία που δεν έχουν κλειστό 
γυμναστήριο. Η νησιωτικότητα του Νομού μας επηρεά-
ζει σε όλους τους τομείς έτσι και στον αθλητισμό παίζει 
μεγάλο ρόλο μιας και εξαρτιόμαστε από τα δρομολόγια 
των πλοίων αλλά και από τη διάθεση του Αιόλου. Έτσι, 
την Κυριακή άνοιξε τον ασκό του αφήνοντας ανέμους 9 
μποφόρ με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγορευτικό από-
πλου  προκαλώντας μεγάλο πρόβλημα και στα δυο σω-
ματεία. Άμεση ήταν η παρέμβαση του κυρίου Γρυπάρη 
και τον ευχαριστούμε πολύ. Η ομάδα της Άνδρου ανα-
χώρησε από Σύρο τη Δευτέρα το πρωί με το «Ιθάκη» και 
ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, τη Δευτέρα το βράδυ, μετά από 
παρέκκλιση του δρομολογίου του «Blue Star Naxos».

Οι αγώνες
 Σάββατο 30/11/2013 
ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΊΚΟΣ 21-68
ΑΟ Άνδρου: (πρ. Μουστάκας) Πέππα 6, Κοκκάκη, 

Καραμπάτσου 4, Πέτσα, Μακρή, Χαιντάρι, Χαντάι, Ντερ-
βισάι 5, Χλιάπα 4, Ρωμανού, Καλογερά 2, Φαράντου. 

Μαρπησσαϊκός: (πρ. Μουρογιάννης) Τσιγώνια Δ. 3, 
Τσιγώνια Χ., Δαμουλάκη 8, Αγούρου, Φραντζή 6, Κα-
πούτσου 24, Τσιγώνια Μ. 11, Λαουράκη 16.

Δεκάλεπτα: 04-13/06-11/02-22/09-22.
Διαιτητής: Θεοδοσίου

Κυριακή 1/12/13
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ 68-25
Μαρπησσαϊκός: (πρ. Μουρογιάννης) Τσιγώνια Δ. , 

Τσιγώνια Χ., Δαμουλάκη 4, Αγούρου 4, Φραντζή 10, Κα-
πούτσου 18, Τσιγώνια Μ. 12, Λαουράκη 20.

ΑΟ Άνδρου: (πρ. Μουστάκας) Πέππα 6, Κοκκάκη, 
Καραμπάτσου 4, Πέτσα 2, Μακρή, Χαιντάρι 3, Χαντάι 4, 
Ντερβισάι 6, Χλιάπα , Ρωμανού, Καλογερά , Φαράντου. 

Δεκάλεπτα: 14-08/19-04/14-08/21-05.
Διαιτητής: Γουτσίκας

Η ταλαιπωρία των ομάδων
Η κακοκαιρία του περασμένου Σαββατοκύριακου και 

το απαγορευτικό απόπλου βασάνισε πολλά σωματεία 
των Κυκλάδων, που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν 
στη βάση τους έπειτα από τους αγώνες που έδωσαν.

Με ανακοίνωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλά-
δων, κ. Γιώργος Πουσσαίος, ευχαρίστησε τη διοίκηση 
της BLUE STAR Ναυτιλιακή Α.Ε και ιδιαίτερα τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Μιχάλη Σακέλλη, για την 
άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του για την έκτακτη 
προσέγγιση του πλοίου της εταιρείας «Blue Star Νάξος»  
στο λιμάνι της Σύρου προκειμένου να μεταφερθούν από 
το νησί της Σύρου στην Πάρο, τα μέλη της ομάδας κο-
ρασίδων ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ, πρόσκοποι από τις 
Λεύκες Πάρου και μέλη της χορωδίας της ορχήστρας 
των Κυκλάδων. 

Οι μεγάλοι άτυχοι της υπόθεσης ήταν οι ομάδες του 
Παμμηλιακού, καθώς η ομάδα των μικρών της Μήλου 
αποκλείστηκε στην Ίο. Τα δεκαπέντε παιδιά από τις ακα-
δημίες, ηλικίας πάνω-κάτω 12 ετών, είχαν μεταβεί, μαζί 
με τους συνοδούς τους, μέλη του προπονητικού τιμ και 
της διοίκησης του συλλόγου στην Ίο, για αγώνα τουρ-
νουά με την τοπική ομάδα. Τελικά, επέστρεψαν με δρο-
μολόγιο του «Άγιος Γεώργιος».

Η ανδρική ομάδα της Μήλου ήρθε το περασμένο Σάβ-
βατο (30/11) να αγωνιστεί στην Πάρο με τον ΑΟΠ. Η 
αποστολή έμεινε αναγκαστικά στο νησί μας το Σάββατο 
το βράδυ και μετά το απαγορευτικό απόπλου έμειναν 
ως και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου (!) το πρωί, όπου και 
αναχώρησαν με πλοίο της γραμμής για Πειραιά! Στον 
Πειραιά -όπου έφθασαν στις 4 περίπου το απόγευμα 
κάτω από δραματικές συνθήκες, αφού φυσούσαν βό-
ρειοι άνεμοι σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, έντασης 
έως και 9 μποφόρ-, ανακοινώθηκε και νέο απαγορευ-
τικό απόπλου. Έως και την ώρα που έκλεισε η ύλη της 
εφημερίδας μας (πρωί Τετάρτης 4/12) η αποστολή της 
Μήλου ήταν ακόμα στον Πειραιά, συμπληρώνοντας 
σχεδόν 5 μέρες μακριά από το νησί τους και όλα αυτά 
για έναν αγώνα δύο νησιών που απέχουν μεταξύ τους 
μερικά μίλια…

Τέλος, όλη αυτή η ταλαιπωρία που έχει ως αποτέλε-
σμα να χάνουν μαθητές τα μαθήματά τους και εργα-
ζόμενοι τα ημερομίσθιά τους, επιβαρύνει πολύ και τις 
ομάδες με τα έξοδα σίτισης και διανυκτέρευσης των 
αθλητών της.



«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


