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Σας ενηµερώνουµε ότι το πολυιατρείο
είναι σε πλήρη λειτουργία.

Βουλευτικές εκλογές

Οι Παριανές υποψηφιότητες
Δεσμεύσεις το-
πικού ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, με ανακοίνωσή του 
δημοσιοποίησε θέσεις του κόμματος, αλλά συγχρόνως 
και δεσμεύσεις του για Πάρο-Αντίπαρο.

» σελ. 11

Ομόφωνα στον 
Αρχίλοχο;

Σχετικά με την καταγγελία του τοπικού συμβούλου, 
κ. Γ. Ρούσσου, για παραποίηση απόφασης στη δημοτι-
κή κοινότητα Αρχιλόχου, ο πρόεδρός της κ. Ευστρ. Χρι-
στόφορος, απέστειλε στην εφημερίδα μας απόσπασμα 
του πρακτικού της συνεδρίασης στις 25/9/2014.

» σελ. 6

Στο κόλπο ο 
ΑΟΠ… με βοή-
θεια… Νηρέα

Η μεγάλη νίκη του Νηρέα με 3-2 σε συνδυασμό με 
τη νίκη του ΑΟΠ με 2-1 μέσα στη Σίφνο επί του τοπι-
κού Πανσιφναϊκού.

» σελ. 14

Αναστάσης Γκίκας: 
«Ισχυρό ΚΚΕ ισχυρός ο λαός την επόμενη μέρα. 
Αποτελεί τελευταία γραμμή άμυνας  

και πρώτη γραμμή αντεπίθεσης».

Συνέντευξη
» σελ. 4

» σελ. 8-9



2 | Παραπολιτικά Φωνή της Πάρου | Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

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

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

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

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

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

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

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 326
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Διακοπές
Μου λείψατε τούτες τις μέρες που είχαμε διακοπές 

στην εφημερίδα ένεκα Χριστουγέννων. Και φυσικά, ως 
γνήσιοι Ελληνάρες και εμείς, ξεκινήσαμε τας διακοπάς 
μας λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μετά ξεκουραστήκαμε 
again για να υποδεχθούμε το νέο έτος, και μετά ετοι-
μαστήκαμε για τον αγιασμό των υδάτων. Στο τέλος, ρί-
ξαμε και μια βδομάδα διακοπές για να ξεκουραστούμε 
από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αυτά…

■ Αλλά…
Εκεί πάνω που προσπαθούσαμε να χωνέψουμε το 

Χριστουγεννιάτικο φαγητό, τσουπ, έσκασαν και οι 
εκλογές. Και για να μην ξεχνιόμαστε εμείς στη στήλη 
είχαμε προειδοποιήσει το δήμαρχο μας ότι υπήρχε πε-
ρίπτωση το Φεβρουάριο να έχουμε άλλη κυβέρνηση 
και ότι έπρεπε να πάρει αποστάσεις από τη ΝΔ. Και ο 
κ. Κωβαίος μας άκουσε!

■ «Αριστερός»
Αρχικά ο δήμαρχος πήγε εκείνο το ταξίδι στις Βρυ-

ξέλλες –που σας είχαμε ματαξαναγράψει- και έκανε 
τις επαφές του με την ευρωαριστερά της προόδου, 
της οικολογίας, της ηλεκτρολογίας και γενικά όλα της 
–ιας. Μεταξύ μας -όπως μου «κάρφωσαν»- έως και 
«ο αριστερός δήμαρχος από τις Κυκλάδες», τον  σχο-
λίαζαν οι Έλληνες υπάλληλοι του Ευρωκοινοβουλίου.

■ Η επιστροφή
Βέβαια ο δήμαρχος με το που άκουσε «εκλογές», το 

μόνο που σκέφθηκε ήταν ότι θα χάσει τα μεγαλεία με 
τις βασιλόπιτες, καθώς όλοι τώρα τρέχουν να πιάσουν 
καρέκλα δίπλα από τον «Τ»ΣΥΡΙΖΑ και αποφεύγουν 
ό,τι έχει σχέση με ό,τι θυμίζει δεξιά! Και όπως να το 
κάνουμε με τη βασιλόπιτα, δεν είναι δύσκολο να πε-
ταχτεί κανένας της οικολογίας και της ηλεκτρολογίας 
και να σκεφθεί «βασιλόπιτα, άρα βασιλιάς, άρα δεξιά». 
Δε θέλουν και πολλά-πολλά αυτά τα κομμούνια για να 
κάνουν συνειρμούς. 

■ Άσχετο
Αυτός ο Σαμαράς, που όπως είπε και ο Τσίπ(ου)ρας: 

«μόνο τις γυναίκες σας δεν είπαν ότι θα σας πάρει 
ο ΣΥΡΙΖΑ», πως δε σκέφθηκε να πει ότι αν βγουν τα 
ροζέ κομμούνια από του χρόνου θα απαγορευτεί η 
βασιλόπιττα και θα αντικατασταθεί από τη σπανακό-
πιτα. Αφήνω στην άκρη βέβαια ότι ο Τσίπρας πιάστηκε 
κορόιδο που το είπε για πλάκα, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
σας πάρει τις γυναίκες. Ξέρω πολλούς γύρω μου που 
σε μία τέτοια πρόταση –αν ήταν αληθινή- θα ψήφι-
ζαν άνετα με χέρια και με πόδια όποιον το υποσχόταν 
αυτό! (Ρίχνω ιδέες να τις πάρει ο original πρόεδρας, 
μπας και μπούμε στη Βουλή, γιατί έχουμε μείνει τρεις 
και ο Κουίκ!).

■ Το μπέρδεμα
Γύρισε λοιπόν ο Μάρκος από τας Βρυξέλλας και άρ-

χισε τις πολλαπλές σκέψεις με την επικείμενη αλλαγή 
της λαοφιλέστατης κυβέρνησης μας, που όσο πιο γρή-

γορα φύγουν παιδιά, δε θα με χαλάσει καθόλου. Ο 
Μάρκος λοιπόν αποφάσισε να αλλάξει εντελώς ρότα. 
Και έτσι πήγε εντελώς αριστερά! Έγινε «Σταχαναφι-
κός!».

■ Σταχανοφισμός
Ο Σταχάνοφ (φωτό), ήταν ένας ανθρακωρύχος στη 

Σοβιετική Ένωση. Το κατόρθωμά του ήταν να δεκατε-
τραπλασιάσει τη νόρμα εξόρυξης κάρβουνου και πέ-
τυχε ρεκόρ, αφού έφθασε στη βάρδιά του να παράγει 
227 τόνους. Έτσι, ο Αλεξέι Γκριγκόριεβιτς Σταχάνοφ 
–είδατε τι μαθαίνεις όταν πίνεις σούμες με τα κομμού-
νια- έμεινε στην ιστορία της οικοδόμησης του σοσια-
λισμού στην ΕΣΣΔ ως ανακαινιστής της βιομηχανίας 
γαιανθράκων και τιμήθηκε σαν «Ήρωας της Σοσιαλι-
στικής Εργασίας». Σύμφωνα με τα συντρόφια του ορ-
θόδοξου ΚΚΕ «έμεινε στην ιστορία ως ένα φαινόμενο 
της δράσης των λαϊκών μαζών που αξιοποιούν τις εν-
δογενείς δυνατότητες του σοσιαλισμού προκειμένου 
να τραβήξουν την κοινωνία και την εξέλιξή της προς 
τα μπρος». Κάπως έτσι, αν τα θυμάμαι καλά, καθώς 
εκείνη την ώρα που τα μάθαινα είχα το μυαλό μου και 
σε κάτι μεζέδες. Τες πα.

■ Ο «σύντροφος» Μάρκος
Το σταχανοφικό κίνημα μπορεί να έμεινε στην ιστο-

ρία, αφού οι εργάτες στην ΕΣΣΔ δούλευαν συλλογικά 
για όλη την κοινωνία, αλλά ο Παριανός «σύντροφος» 
Μάρκος, πήγε ένα βήμα παραπέρα. Και η ιστορία ξε-
κίνησε τσι Λεύκες, σύντροφοι και συντρόφισες των 
«διαφωνιών».

■ Κίνημα Λευκών
Τσι Λεύκες λοιπόν, την περασμένη Κυριακή έκοβαν 

την πίτα τους η Τοπική Κοινότητα, ο «Υρία» Λευκών και 
το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων. Η μέρα δεν άρχισε 

καλά, αφού κάποιοι είχαν άλλη άποψη και είχαν γρά-
ψει έξω στους τοίχους το σύνθημα «κλέφτες». Το γιατί 
δε το μάθαμε ποτέ.

■ «Τσε» Μάρκος
Ο κομαντάτε Τσε Μάρκος, έλαβε το λόγο στην πίτα 

(πάει το βασιλόπιτα όπως βλέπετε), και πήγε το θέμα 
πιο μακριά… Ο κομαντάτε είπε: «[…] Αν όλοι μας μια 
φορά το χρόνο κάνουμε ένα μεροκάματο, δεν υπάρχει 
πρόβλημα για το νησί μας». Δηλαδή, ο Τσε Μάρκος, 
πρότεινε αν δεν καταλάβατε, να προσφέρουμε όλοι 
μία ημέρα εθελοντικής εργασίας. Μιλάμε ότι τέτοια 
πράγματα ούτε ο σύντροφας Κουτσούμπας δεν έχει 
τολμήσει να τα πει. Δεν μιλάω για τον Τσίπρα, γιατί αν 
κάτι τέτοιο το είχε πει, νίκη στις εκλογές δεν έβλεπε 
στον αιώνα τον άπαντα. Το είπε όμως ο Μάρκος! Ο 
κομαντάτε Τσε Μάρκος, για να ακριβολογούμε δηλα-
δή.

■ Τσε 2
Είπε και άλλα ωραία ο Τσε Μάρκος. Καταρχήν πρέ-

πει να σας πω ότι ο Κωβαίος περιέγραψε το μνημόνιο 
και την εποχή που ζούμε με μία λέξη που δεν έχουν 
τολμήσει να πουν ούτε οι Σαμαροβενιζέλοι. Ο Τσε 
Μάρκος περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας «υπάρ-
χει μία μικρή δυσπραγία!». Υποκλίνομαι βαθιά στο 
Μάρκο, αφού πραγματικά ακούγοντάς τον σκέφθηκαν 
πως και δεν τον έχει παρασημοφορήσει ακόμα, ο κ. 
Σαμαράς. Όχι, πείτε όμως. Έχετε ακούσει εσείς κανένα 
να περιγράφει τη σημερινή οικονομική κατάσταση λέ-
γοντας «υπάρχει μια μικρή δυσπραγία». Ήμαρτον! 

■ Ban 
Καλά, αδίκησα το Μάρκο, διότι έχω διαβάσει κάτι 

άλλα τρομερά σ’ ένα οικονομικό φόρουμ που έμπαινα 
στο ιντερνέτ. Εκεί διάβασα έναν πολύ γνωστό νεοφι-
λελεύθερο οικονομολόγο, που είχε χαρακτηρίσει τη 
σημερινή οικονομική κατάσταση ως «διόρθωση των 
οικονομικών δεικτών της μεσαίας τάξης». Ατυχώς δεν 
ξέρω τη συνέχεια εκείνης της συζήτησης, διότι αποφά-
σισα να του απαντήσω και έφαγα ban από τους δια-
χειριστές του φόρουμ, για ανάρμοστη συμπεριφορά… 
Μεταξύ μας τώρα, το βρήκα λίγο υπερβολικό, γιατί 
εμείς στην παρέα μας όταν κάποιος ρίξει επτά μπινελί-
κια σε δύο προτάσεις το θεωρούμε φυσιολογικό, από 
τη στιγμή που έχει νευριάσει… 

■ Ανακρίβεια
Η πληροφορία που θέλει τις καφετέριες και τα ου-

ζερί πέριξ του προεκλογικού γραφείου του «Τ»ΣΥΡΙΖΑ 
στην πλατεία Μαντώς, να βγάζουν ευχαριστήρια ανα-
κοίνωση για την κατανάλωση που έχουν δεν είναι 
ακριβής για την ώρα. Σωστή πληροφόρηση είναι ότι 
μετά τις εκλογές όλοι όσοι συχνάζουν στο εν λόγω 
γραφείο, πρέπει να κάνουν εξετάσεις για χοληστερίνη 
και συκώτι…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Inside Information
Ο Νομός Κυκλάδων, θα έχει υπουργό στην επόμενη 

κυβέρνηση.
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

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

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

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

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

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

ΞΑΝΑ ΤΑ Ι∆ΙΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ;

Η ΞΑΝΑ ΤΑ Ι∆ΙΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ;

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

∆ΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ

E-ticket στα πλοία
Το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθιερώνεται η εφαρμογή 

του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) για τους επιβάτες της ακτοπλοΐας υπέγραψε 
ο υπουργός ναυτιλίας, κ.  Μιλτ. Βαρβιτσιώτης, αποστέλλοντάς το, παράλληλα, για 
υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για τον 
εξορθολογισμό της ακτοπλοΐας, την τόνωση της επιβατικής κίνησης, τη βελτιστοποί-
ηση του συστήματος ελέγχου των επιβατών και την απλούστευση των γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών, ενώ αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή της νέας ρύθμισης οι επιβάτες της ακτοπλοΐας 
θα μπορούν πλέον να προχωρούν σε ηλεκτρονική κράτηση των εισιτηρίων τους και 
να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις κάρτες επιβίβασης (boarding-pass) μέσω των «έξυπνων» 
κινητών τους, χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Χειμερινές εκπτώσεις
Ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου –και θα λήξουν στις 28/2/2015- οι χειμερινές εκ-

πτώσεις και στα νησιά μας. Σε σχετική ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού συλ-
λόγου Πάρου-Αντιπάρου, επισημαίνονται τα εξής για τις εκπτώσεις:

- Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και 
της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, 
επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 

- Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των 
πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος 
και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης 
και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες 
προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από… 
% έως… %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν 
επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

- Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει 
να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες 
θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή 
πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

- Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από 
τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επι-
βάλλονται λόγω λάθους. Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων 
επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πά-
ντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά 
πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται 
στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ειδικότερα 
για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το 
ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την πο-
σότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε 
μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με 
τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύ-
τερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο 
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

- Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η πα-
ράβαση.

- Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπο-
ρούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής 
περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015.

Η πίτα των εμπόρων
Το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πά-

ρου-Αντιπάρου, λόγω των εθνικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η 
Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11 το πρωί, στην αίθουσα του συλλόγου. Το πρόγραμ-
μα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

11.10 πμ Παρουσίαση της κάρτας προνομίων ιατρικών παροχών από εκπρόσω-
πο του ιδιωτικού πολυιατρείου «διάγνωση» που θα διατεθεί στα μέλη του εμπορο-
επαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, αφού τακτοποιήσουν την συνδρομή 
τους για το έτος 2015.

11.30 πμ Ενημέρωση από τον ιατρό του ιδιωτικού πολυιατρείου «διάγνωση», κ. 
Τριαντάφυλλο Πάντο, σχετικά με τους κινδύνους της πολυφαρμακίας.

11.50 μμ Κλήρωση των τριών καλύτερων καταστημάτων του διαγωνισμού «η 
πιο καλαίσθητη βιτρίνα». Οι επιχειρήσεις που θα διεκδικήσουν τα τρία δώρα είναι: 
Σαρρή Μαρία, Μπατσούρη Αικατερίνη, Καπούτσος Άγγελος.

12.10 πμ. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
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Αναστάσης
Γκίκας:
«Ισχυρό ΚΚΕ ισχυρός ο 
λαός την επόμενη μέρα.

Αποτελεί τελευταία 
γραμμή άμυνας και 
πρώτη γραμμή αντεπί-
θεσης».

Ο Παριανός υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ, κ. Αναστά-
σης Γκίκας, παραχώρησε στη «Φωνή της Πάρου», συνέντευξη 
σχετικά με τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Η συνέντευξη 
Α. Γκίκα, έχει ως εξής:

Πως βλέπετε αυτή την προεκλογική περίοδο;
Α.Γ.: «Πρόκειται σίγουρα για μια προεκλογική περίοδο εξαιρε-

τικά σύντομη, σύνθετη και πυκνή, κατά την οποία, η ουσία και τα 
πραγματικά διλήμματα θάβονται για μια ακόμη φορά πίσω από 
κοκορομαχίες άνευ ουσίας στα πάνελ των τηλεοράσεων, θολώ-
νονται από τη συνεχή αναμόχλευση του πολιτικού σκηνικού με 
«ιερές» και «ανίερες» συμμαχίες, μεταγραφές, κοκ.».

Δηλαδή;
Α.Γ.: «Δηλαδή φτάσαμε ακόμα να δούμε και το εξής «παράδο-

ξο»: Ο Β. Οικονόμου που καταψήφισε όλα τα μνημόνια να κατε-
βαίνει με τη ΝΔ, ενώ η Θ. Τζάκρη που ψήφισε όλα τα μνημόνια 
και ήταν στέλεχος της κυβέρνησης Παπανδρέου, που μας έβαλε 
στο μνημόνιο, να κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ! Θα τον αποτρελάνουν 
τελείως πια τον κόσμο μέσα στη γενικότερη δυστυχία και αγωνία 
του».

Σε τι διαφέρει το ΚΚΕ από τα άλλα κόμματα;
Α.Γ.: «Καταρχάς στη συνέπεια λόγου και θέσεων. Το ΚΚΕ δεν 

λέει άλλα σήμερα, άλλα αύριο και άλλα μεθαύριο. Δεν αλλάζει 
ανάλογα με το ακροατήριο, λέγοντας άλλα στο εξωτερικό –δίνο-
ντας διαπιστευτήρια στα ξένα Funds, κλπ.- και άλλα στο εσωτε-
ρικό για λαϊκή κατανάλωση».

Οι άλλοι δηλαδή δεν έχουν; 
Α.Γ.: «Μα όταν η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ εξήγγειλε κάθε 

λίγους μήνες ότι τα μέτρα που παίρνει είναι τα τελευταία, αυτό 
δεν ήταν ανοιχτή κοροϊδία του λαού; Ενός βασανισμένου λαού; 
Ή όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε μέσα σε 2 χρόνια από το «σκίσιμο του 
μνημονίου» στη «σκληρή διαπραγμάτευση», από την κατάργηση 
όλων των εφαρμοστικών νόμων με ένα νόμο στο «σιγά-σιγά» και «θα δούμε», από 
την άμεση αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων στο «σταδιακά» και «όταν 
και εφόσον έχουμε ανάπτυξη» (αυτά τα λέει και η ΝΔ βέβαια), από το δεν συνερ-
γαζόμαστε με δυνάμεις που ψήφισαν το μνημόνιο, στην ένταξη της Θ. Τζάκρη στα 
ψηφοδέλτιά του, και τόσα άλλα. Ο λαός μας έχει χορτάσει τόσο από ψέματα όσο 
και από επίδοξους σωτήρες».

Τι λέτε εσείς για το χρέος;
Α.Γ.: «Εμείς λέμε ότι το χρέος δεν το δημιούργησε ο λαός. Το δημιούργησαν οι 

μίζες, τα εξωφρενικά προνόμια στους έχοντες και κατέχοντες. Τα δημιούργησαν 
αυτοί οι ίδιοι που σήμερα έχουν το θράσος να κουνάνε το χέρι στο λαό. Ως εκ 
τούτου δεν το αναγνωρίζουμε, μιλάμε για μονομερή διαγραφή».

Το μνημόνιο έρχεται στο τέλος του; 
Α.Γ.: «Όχι. Τα μνημόνια διαρκείας είναι εδώ για να μείνουν. Η τρόικα μπορεί να 

φύγει κάποια στιγμή, όμως, η επιτήρηση έχει θεσμοθετηθεί από την ΕΕ για όλα 

τα κράτη-μέλη που «ξεφεύγουν» από τα δημοσιονομικά στάνταρ 
της Ένωσης, με την επιβολή νέων μέτρων κάθε φορά. Για αυτή 
την αλήθεια, βέβαια, δεν μιλάει κανείς στο λαό, πλην ΚΚΕ. Και 
αυτό γιατί ουσιαστικά η πάλη κατά του μνημονίου σημαίνει πάλη 
κατά της ΕΕ, την οποία ΕΕ όλοι τους αποδέχονται με ευλάβεια».

Γιατί παλεύει το ΚΚΕ;
Α.Γ.: «Το ΚΚΕ παλεύει για την αλλαγή του συσχετισμού δυνά-

μεων και τη δημιουργία όρων πραγματικής ριζοσπαστικής ανα-
τροπής στο κοινωνικό επίπεδο έως και το επίπεδο της κυβέρνη-
σης. Με το λαό όμως πρωταγωνιστή, όχι θεατή στο ίδιο του το 
δράμα, ούτε πελάτη. Να γίνει ο λαός κύριος του τόπου του, να 
απολαμβάνει αυτός τον πλούτο που παράγει. Δεν γίνεται εν έτει 
2015 να ζούμε χειρότερα από τους πατεράδες μας. Ακόμα και 
τα αυτονόητα, υγεία, παιδεία, να θεωρούνται πολυτέλεια. Τίπο-
τα δεν μας χαρίστηκε. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνα. Σήμερα, το 
λέμε ξεκάθαρα, το ΚΚΕ αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας 
και την πρώτη γραμμή αντεπίθεσης του λαού».

Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήταν καλύτερη, αν έκα-
νε έστω λίγα από αυτά που υπόσχετε; Εσείς θα συνεργα-
ζόσασταν με αυτόν;

Α.Γ.: «Καταρχάς, εμείς λέμε στον κόσμο να μη συμβιβαστεί 
και να μην εγκλωβιστεί στη λογική του «μικρότερου κακού». Εί-
ναι μια λογική που επέλεξε ο λαός πολλές φορές στο παρελθόν 
και η οποία εν πολλοίς μας έφερε εδώ που μας έφερε. Κατά 
δεύτερον, έχουμε ήδη δείγματα λόγου και πράξεων από τα πε-
πραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην περιφέρεια Αττικής, όπου υιοθέτησε 
σχεδόν ατόφιο τον μνημονιακό προϋπολογισμό Σγουρού ή στο 
δήμο Καισαριανής, όπου ο Δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε 
μεταξύ άλλων και σε απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων (με απο-
τέλεσμα στις επαναληπτικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει το δήμο 
από το ΚΚΕ). Όσο για το γιατί δεν συνεργαζόμαστε, πέρα από 
την άβυσσο θέσεων και αρχών που μας χωρίζει, πέρα από το 

ότι εμείς δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε ξαφνικά δίπλα με όλους αυτούς που 
κατέστρεψαν την χώρα, ψήφισαν μνημόνια και τώρα πολιτεύονται στο ΣΥΡΙΖΑ, θα 
σας παρέπεμπα στις πρόσφατες καταγγελίες του Μίκη Θεοδωράκη. Όπου μιλάει 
για «ανειλικρινή συνεργασία» και «χτυπήματα κάτω από τη μέση». Πως ο ΣΥΡΙΖΑ 
τον εκμεταλλεύτηκε μόνο για να πάρει ψήφους και αφού πήρε το 27% ουσιαστικά 
έστειλε τον κόσμο σπίτι του, κ.α. πολλά. Διαβάστε την επιστολή του. Έχει αξία και 
καταρρίπτει πολλές αυταπάτες».

Γιατί λοιπόν ψήφος στο ΚΚΕ;
Α.Γ.: «Γιατί ψήφος στο ΚΚΕ σημαίνει: δύναμη στο λαό για την επόμενη μέρα, για 

να πάρει πίσω όλα όσα του πήραν και να κερδίσει ακόμα περισσότερα. Γιατί είναι 
στο δικό του συμφέρον να έχει ένα ισχυρό ΚΚΕ δίπλα του. Για να δημιουργήσουμε 
μαζί με το λαό τους όρους της πραγματικής κοινωνικής αλλαγής. Για να «πάρουν τα 
όνειρα εκδίκηση». Είμαστε ένας λαός μεγάλος, υπερήφανος, αγωνιστής. Δεν μας 
αρμόζει και δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε.

Γι’ αυτό λέμε:  Έλα μαζί μας για να κάνουμε την ανατροπή!».

4 | Η συνέντευξη της εβδομάδας



Ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος θα συµµετέχει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου ως υποψήφιος 
Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό Κυκλάδων, αποδεχόµενος πρόταση του πρωθυ-
πουργού, κ. Αντώνη Σαµαρά.
Ο κ. Χριστόπουλος έχει γεννηθεί στη Σαντορίνη. Είναι ιατρός Ειδικός Παθολόγος και ασκεί το 

λειτούργηµά του για πάνω από τρεις δεκαετίες, τόσο ως ιδιώτης όσο και στο πλαίσιο του 
δηµοσίου συστήµατος υγείας.
∆ραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 1994. Έχει διατελέ-

σει Νοµαρχιακός Σύµβουλος και Αντινοµάρχης Ανατολικής Αττικής, µε αρµοδιότητες στον 
τοµέα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
Από το 2011 ως το 2014 διετέλεσε ∆ήµαρχος του ∆ήµου Ραφήνας – Πικερµίου, όπου διεκδί-

κησε και υλοποίησε σηµαντικά έργα τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ ανέλαβε πρωτοβουλίες σε 
θέµατα δηµόσιας υγείας, προστασίας της αξίας της ιδιωτικής περιουσίας, πολιτιστικής 
ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής.
Ο ίδιος δήλωσε σχετικά µε την υποψηφιότητά του:
«Αποδέχθηκα µε µεγάλη τιµή, χαρά αλλά και ευθύνη την πρόταση του Αντώνη Σαµαρά, να είµαι 

υποψήφιος Βουλευτής στην Περιφέρεια Κυκλάδων. Ως ιατρός, έχω συνηθίσει να µην κάνω 
πίσω απέναντι στα προβλήµατα. Έχω µάθει να θέτω σε πρώτη προτεραιότητα τον άνθρωπο και 
τις ανάγκες του, να δίνω δύσκολες µάχες και να τις κερδίζω. Με δουλειά, γνώση και επιµονή. Με 
αυτά τα εφόδια θα είµαι παρών στη µεγάλη µάχη, που αφορά το παρόν και το µέλλον της πατρί-
δας µας. 
Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου αποφασίζουµε αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να βαδίζει µπροστά 

ή αν θα γυρίσουµε πίσω στον εφιάλτη της αβεβαιότητας. Αν θα διασφαλίσουµε όσα πετύχαµε ως 
τώρα, µε κόπους και θυσίες, ή αν θα παραδώσουµε τη χώρα στις δυνάµεις του λαϊκισµού και της 
ανευθυνότητας.
Ας δώσουµε µαζί µια καθαρή απάντηση. Ας προχωρήσουµε µε ασφάλεια και σιγουριά στηρίζο-

ντας τη Νέα ∆ηµοκρατία, την παράταξη της ευθύνης και της προοπτικής. Τη µόνη παράταξη που 
µπορεί να εγγυηθεί µια σταθερή πορεία και ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο µας.»

Γιώργος Χριστόπουλος
Υποψήφιος Βουλευτής στο Νοµό Κυκλάδων

Έδωσα και θα συνεχίσω να δίνω µάχες για τον τόπο µου για όλους τους Κυκλαδίτες.
Στηρίζοµαι σε εσάς τους απλούς ανθρώπους των νησιών. Θέλω να µου δώσετε τη δύναµη
στις 25 Ιανουαρίου να δουλέψω για τον τόπο µου.
Η Ελλάδα πρέπει να βγει στις αγορές µε ασφάλεια, να επενδύσει στον πρωτογενή τοµέα, στις νέες 

τεχνολογίες ,στους νέους επιχειρηµατίες  ιδιαίτερα των µικρών νησιών και στη µεγάλη βιοµηχανία της 
Ελλάδος, τον τουρισµό. Τα νησιά και οι κάτοικοί τους ζουν από τον τουρισµό και θέλουν την στήριξη του 
κράτους για την ολοκλήρωση των µεγάλων έργων υποδοµής (αεροδρόµια, λιµάνια).

Πρέπει να µπούµε στον δρόµο της πραγµατικής ανάπτυξης των νησιών µας.

H Κατερίνα Μονογυίου  γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Μύκονο. Είναι πτυχιούχος της σχολής ∆ιατροφής 
και ∆ιαιτολογίας του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.) της Κρήτης µε µεταπτυχιακό δίπλωµα 
Msc CIDESCO µε ειδικότητα beauty therapist, ενώ από το ∆εκέµβριο του 2014 ξεκίνησε νέο κύκλο 
σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) στον Ευρωπαικό Πολιτισµό.

Από το 2009 διατηρεί το προσωπικό της διαιτολογικό γραφείο στη Μύκονο Είναι µέλος της ΝΟ∆Ε της 
ΟΝΝΕ∆ Κυκλάδων, Υπεύθυνη Τουρισµού στη θέση του Θεµατικού Τοµεάρχη και υπήρξε Υπεύθυνη 
Γυναικών ∆ΗΜΤΟ Κυκλάδων.

Έχει πλούσια κοινωνική δράση και είναι µέλος σε πολλούς ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς συλλό-
γους.

Προτάσεις για τουρισµό και πολιτισµό
• ∆ηµιουργία ∆ιεθνούς Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. 
• Σύνδεση του γαστρονοµικού µας πολιτισµού µε το τουριστικό µας προιόν.
• Ενίσχυση και επικέντρωση της αναπτυξιακής µας στρατηγικής στον θρησκευτικο και προσκυνηµατικό 

τουρισµό.
• Εφαρµογή της καινοτοµίας και των ψηφιακών τεχνολογιών παντού. Αυτό σηµαίνει ποιότητα, µείωση 

κόστους και παγκόσµια εµβέλεια του brand name του τόπου µας. 
• ∆ιευκόλυνση της κινηµατογραφικής και τηλεοπτικης βιοµηχανίας σε κάθε σχέδιο που αφορά τις 

κυκλάδες µας.

Κατερίνα Μονογυίου
Υποψήφια Βουλευτής στο Νοµό Κυκλάδων
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Ιωάννης Ν. Βλασερός
Υποψήφιος βουλευτής Κυκλάδων
• Ιατρός • ∆ιευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκρατείου Γ.Νοσοκοµείου Αθηνών
• Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

εγγύηση
σταθερότητας

Ψηφίστε Βλασερό
για τον άνθρωπο
για τις Κυκλάδες

Για την Ελλάδα µας

Μαρία Ευαγ. Μπουκουβάλα
Ιατρός - Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Πρόσω ολοταχώς!
      Χωρίς ΠειραµατισµούςΠρόσω ολοταχώς!
      Χωρίς Πειραµατισµούς

Τ. 6942.768468
Mariampoukouvala@yahoo.com

Αγ.Ελένη, Παροικία  | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr

Μενου**ο καιρός για να ανοίξεις
πλησιάζει. Ανανέωσες
την εικόνα του µαγαζιού σου.
Μήπως θέλει ανανέωση
και το µενού σου;

Ομόφωνα
στον Αρχίλοχο;

Σχετικά με την καταγγελία του τοπικού συμβούλου, κ. Γ. Ρούσσου, για παραποίηση 
απόφασης στη δημοτική κοινότητα Αρχιλόχου, ο πρόεδρός της κ. Ευστρ. Χριστόφο-
ρος, απέστειλε στην εφημερίδα μας απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης 
στις 25/9/2014.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Γ. Ρούσσος, έχει καταγγείλει ότι σε συζήτηση για πρόταση 
σύνταξης μελέτης για καθαρισμό αγροτικής οδού στη δημοτική κοινότητα Αρχιλό-
χου, η απόφαση παραποιήθηκε, αφού αυτό, όπως υποστήριξε, αποδεικνύεται 
από τα πρόχειρα πρακτικά και από την απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης. Ακό-
μα, όπως είχε υποστηρίξει στα πρακτικά δε συμπεριλαμβάνεται η θέση της μειοψη-
φίας στο συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με όσα μας έστειλε ο κ. Ευστρ. Χριστόφορος, στα πρόχειρα 
πρακτικά εμφανίζεται ο κ. Γ. Ρούσσος να υποστηρίζει ότι για το έργο του καθαρισμού 
και διαπλάτυνσης οδού στον Πρ. Ηλία, χρειάζεται αλλαγή του πολεοδομικού σχεδί-
ου. Για να υποστηρίξει την άποψή του παρουσίασε έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Πάρου, από 20/3/2014 στο οποίο σε σχετική ερώτηση που είχε γίνει έγραφε: 
«Σε απάντηση του σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
Γ.Π.Σ. Δήμου Πάρου (ΦΕΚ 148ΑΑΠ/02-05-2013) η περιοχή στην οποία υφίσταται 
ο αιτούμενος δρόμος προς διαπλάτυνση, βρίσκεται εντός της περιοχής ΠΕΠ 10 
«Προστασία Αγροτικής Γης» στην οποία: «…σε ότι αφορά τα υπόλοιπα: α. Απαγο-
ρεύεται η διάνοιξη νέων οδών καθώς και η οποιαδήποτε επέμβαση στους τυχόν 
υπάρχοντες (διαπλάτυνση, βελτίωση, τσιμεντόστρωση, ασφαλτόστρωση κλπ…).

Τα περίεργα
Με το σκεπτικό Γ. Ρούσσου, ότι χρειάζεται αλλαγή του πολεοδομικού σχεδίου, 

εμφανίζεται στα πρόχειρα πρακτικά της συνεδρίασης να συμφωνούν και οι τοπικοί 
σύμβουλοι Ανδριάνα Τζανακοπούλου, Γιαννούλα Σπανού και Σπυριδούλα Καβάλη, 
αφού κάτω από την τοποθέτησή του υπάρχει το «συμφωνεί», των παραπάνω συμ-
βούλων.

Και ενώ, μόνο ο πρόεδρος, κ. Ε. Χριστόφορος, στην τοποθέτησή του υποστηρίζει 
«έχει κανονιστεί να γίνει η διαπλάτυνση 6 μ. ο δήμαρχος συμφωνεί», στα πρόχει-
ρα πρακτικά γράφεται εντός κύκλου το «ΟΜΟΦΩΝΗ» απόφαση…

Πιο εντύπωση όμως προκαλεί το επίσημο απόσπασμα της απόφασης για το θέμα, 
στο οποίο αρχικά έχει την πρόταση του προέδρου κ. Ε. Χριστόφορου που είναι η 
εξής: «Προτείνω τον καθαρισμό της αγροτικής οδού από Πηγάδι Γαλιού η οποία 
μέχρι σήμερα είναι δύσβατη λόγω βλάστησης και ξερολιθιών που έχουν καταπέσει 
από τις παρόδιες ιδιοκτησίες και την τοπική διαπλάτυνση της οδού όπου αυτό 
χρειαστεί για να είναι προσβάσιμη σε οχήματα. Σας γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη 
οδός προϋφίσταται του έτους 1923 αφού ήταν η παλιά οδός η οποία ένωνε τον 
Πρόδρομο με τη Νάουσα».

Το επίσημο πρακτικό καταλήγει ότι το τοπικό συμβούλιο αποφάσισε 
ομόφωνα!

Τα ερωτήματά μας
Το θέμα μόνο απλοϊκό δεν είναι και σίγουρα έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας 

των τοπικών συμβουλίων.
Καταρχήν ο τρόπος που γράφονται τα πρόχειρα πρακτικά προκαλούν πολλά ερω-

τηματικά, καθώς ενώ φαίνεται ότι στο παραπάνω θέμα υπήρξαν διαφορετικές τοπο-
θετήσεις και διαφωνίες, στο τέλος εμφανίζεται ομόφωνη απόφαση. Ακόμα, πιο ενδι-
αφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που αντιδρούν οι τοπικοί σύμβουλοι. Για το θέμα της 
διαπλάτυνσης του δρόμου έχουμε δεδομένο ότι διαφώνησαν σύμβουλοι. Παρά ταύτα 
στο τέλος υπέγραψαν τα πρόχειρα πρακτικά (που είναι ουσιαστικά αυτά με τα οποία 
γράφονται τα επίσημα πρακτικά), δίχως κανείς τους να προσέξει ότι υπήρχε το «ομό-
φωνη» απόφαση! Δηλαδή, έβαλαν μία γρήγορη υπογραφή, δίχως να προσέξουν στο 
ελάχιστο τι είναι αυτό που υπέγραψαν…

Από την άλλη, ο πρόεδρος κ. Χριστόφορος, είναι φανερό ότι θέλει να γίνει το έργο 
με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά και η απόφαση να είναι ομόφωνη. Δε θα μπούμε στη δι-
αδικασία να γράψουμε το γιατί τόση σπουδή για μία διαπλάτυνση αγροτικής οδού στα 
μέτρα, ούτε το πόσο σύμφωνος είναι ο κ. δήμαρχος, όπως γράφεται στα πρακτικά…

Τα έγγραφα όμως, τα οποία μας έστειλε για να υποστηρίξει την απόφασή του, δεν 
πείθουν. Σημειώνουμε ακόμα, ότι έως και τις 14/1/2015 –που έκλεισε η ύλη της εφη-
μερίδας μας- δεν είχε παραδώσει την κασέτα με τη συνεδρίαση όπως του ζητήθηκε 
από τον τοπικό σύμβουλο, κ. Γ. Ρούσσο, ώστε να ακουστεί τι ακριβώς συζητήθηκε κατά 
τη συνεδρίαση.

Το θέμα της λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων το έχει θέσει η εφημερίδα μας 
από την πρώτη στιγμή ανάληψής τους από τη νέα δημοτική πλειοψηφία, διότι έχουμε 
πολλά παράπονα για τη λειτουργία τους, αλλά και τον τρόπο που λαμβάνονται οι 
αποφάσεις.

Τέλος, αναμένεται με ενδιαφέρον το θέμα όταν έρθει προς έγκριση στο δημοτικό 
συμβούλιο, καθώς και η στάση που θα κρατήσει ο ίδιος ο κ. Κωβαίος.
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Γιατί ζητώ τη µία από τις ψήφους σου
Αγαπητή συµπατριώτισσα, αγαπητέ συµπατριώτη,
Παίρνω το θάρρος να απευθυνθώ σε σένα προσωπικά λόγω της κοινής µας καταγωγής και της ειλικρινούς µας αγάπης για τον τόπο µας.
Συνδέοµαι οικογενειακώς µε τρία Κυκλαδίτικα νησιά, ένα από τα οποία είναι η Πάρος µας και έτσι µπορώ µε υπερηφάνεια να λέω παντού ότι είµαι 

κι εγώ ένα κοµµάτι από τις Κυκλάδες. Τις δικές µας Κυκλάδες. 
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που επέλεξα να δώσω τη µάχη για την εκλογή µου στην ελληνική βουλή από την ιδιαίτερή µου πατρίδα, τη γη της 

οικογένειάς µου. Εδώ ανήκω, για τον τόπο αυτόν νοιάζοµαι, τον τόπο αυτόν έχω µέσα στην καρδιά και το µυαλό µου και τους ανθρώπους αυτού του 
τόπου θέλω να εκπροσωπήσω.

Γνωρίζοντας καλά τα νησιά µας τις πόλεις και τα χωριά µας, τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις µας, τους ανθρώπους που καθηµερινά βιώνουν τις 
αγωνίες και τις ιδιαιτερότητες του τόπου µας και µοχθούν για το καλύτερο,  µέληµά µου είναι µε τη δική σου βοήθεια να αγωνιστώ, µε όλη µου τη 
δύναµη, για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε συνολικά ως Κυκλάδες, αλλά και το κάθε νησί χωριστά.

Και είναι ξεκάθαρο πως για να γίνει αυτό οφείλουµε να εστιάσουµε στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τοµέων εκείνων στους οποίους τα νησιά 
µας µπορούν να διακριθούν: ποιοτική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, εξειδικευµένες τουριστικές υπηρεσίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
µε ουσιαστική µέριµνα για την αειφορία των πόρων και του περιβάλλοντος και µε στήριξη στη νέα γενιά ανθρώπων και επιστηµόνων του τόπου µας.

Η µέχρι τώρα επιστηµονική και επαγγελµατική µου διαδροµή δείχνει ότι ποτέ δεν δείλιασα µπροστά σε δυσκολίες και προκλήσεις, γιατί πάντα 
πίστευα και πιστεύω ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς δουλειά, θυσίες και ρίσκο.

Συµπορεύοµαι µε τη ∆ηµοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ γιατί αναγνωρίζω ότι παρόλα τα λάθη, τις πιθανές παραλείψεις και τυχόν αδικίες ήταν εκεί 
στις κρίσιµες στιγµές της πατρίδας και πάντα λειτούργησε και θα λειτουργεί µε γνώµονα  την εγγύηση της σταθερότητας, τη σιγουριά και της ασφά-
λεια της χώρας. 

Φίλη και Φίλε,
Σε αυτήν την κρίσιµη εκλογική απόφαση για τη χώρα, ζητώ την εµπιστοσύνη σου. Ζητώ να µε τιµήσεις µε τη µία από τις δύο ψήφους που έχεις ως 

επιλογές στο ψηφοδέλτιο. 
∆έσµευσή µου είναι ότι µαζί, εσύ κι εγώ, µετά τις εκλογές θα είµαστε εδώ να διασφαλίσουµε ένα ευτυχέστερο και ασφαλέστερο µέλλον για τον 

τόπο, τους ανθρώπους του και τη χώρα µας. Μένοντας πάντα σταθεροί στις αρχές και τις αξίες µας. Μένοντας πάντα εδώ, γιατί ανήκουµε εδώ.

Με ειλικρίνεια,
Μιχάλης Χάλαρης

Μιχάλης Χάλαρης Υποψήφιος Βουλευτής Κυκλάδων
∆ιδάκτωρ Χηµείας – Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος
τ. Ειδικός Γραµµατέας της Επιθεώρησης Εργασίας & τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών
Αν. Γραµµατέας του τοµέα πολιτικής Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ

Η Πάρος στην 
Ολλανδία

O Δήμος Πάρου στο πλαίσιο δράσης της τουρι-
στικής προβολής και ανάπτυξης για το 2015 συμμε-
τέχει σε περίπτερο που έχει ενοικιαστεί από την Πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου, στη διεθνή έκθεση τουρισμού 
«Vakantiebeurs», στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, που 
θα ολοκληρωθεί αύριο 18 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουριστικής επιτροπής 
που δημοσιεύτηκε στη σελίδα της στο facebook: «[…] 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στην 
Ολλανδία που εξυπηρετεί ως «πύλη» γνωριμίας με 
το σύνολο των αγορών τουρισμού του ευρωπαϊκού 
βορρά.

Πέρυσι την έκθεση επισκέφτηκαν 117.520 άνθρω-
ποι και συμμετείχαν 1.454 εκθέτες σε έναν χώρο 
περίπου 70.000 τετραγωνικών μέτρων. Το προφίλ 
των επισκεπτών είναι κατά ποσοστό 77% άνω των 
45 ετών. Το εισοδηματικό προφίλ τους κατά ποσο-
στό 65% είναι 1,5 φορά τουλάχιστον άνω του μέσου 
όρου και το μορφωτικό επίπεδο του 62% των επισκε-
πτών είναι ανώτατη εκπαίδευση.

Η Ελλάδα πέρυσι κατείχε την 4η θέση στις προτιμή-
σεις των επισκεπτών τη έκθεσης.

Ελπίζουμε πως η συμμετοχή μας στην έκθεση αυτή 
θα ενδυναμώσει τον αριθμό των επισκεπτών του νη-
σιού μας ποσοτικά αλλά και ποιοτικά».

Η Περιφέρεια
Για την παραπάνω έκθεση η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 

μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Τα μηνύματα από την ολλανδική τουριστική αγορά, 

από τις πρώτες ημέρες της έκθεσης,  είναι εξαιρετικά 
ενθαρρυντικά ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου 
και το ενδιαφέρον για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 
αισθητά αυξημένο, γεγονός που προοιωνίζεται την 
σημαντική παρουσία Ολλανδών τουριστών κατά την 
προσεχή σαιζόν. Η χώρα αυτή, αποτελεί  μια πολλά 
υποσχόμενη αγορά η οποία μπορεί να αυξήσει περαι-
τέρω το μερίδιο της, στον τουρισμό των νησιών της 
Περιφέρειας, καθώς τα τελευταία χρόνια αποτελεί 
μία από τις βασικές τουριστικές  αγορές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση τουρισμού της 
Ουτρέχτης είναι η μεγαλύτερη στην Ολλανδία και 
από τις πλέον σημαντικές πανευρωπαϊκά, καθώς 
λειτουργεί ως «δίαυλος» γνωριμίας με το σύνολο 
των αγορών τουρισμού του ευρωπαϊκού βορρά. Για 
το λόγο αυτό άλλωστε χαρακτηρίζεται ως «Χρημα-
τιστήριο των διακοπών». Αποτελεί το σημαντικότερο 
τουριστικό γεγονός της χρονιάς στην Ολλανδία, πα-
ρουσιάζοντας τις κυρίαρχες τάσεις της Ολλανδικής 
αγοράς και υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες μορφές 
προβολής σε θεματικές ενότητες που αντικατοπτρί-
ζουν το προφίλ των Ολλανδών τουριστών.

H έκθεση Vakantiebeurs έχει διττό προσανατολι-
σμό, αφενός να υπάρξουν επαγγελματικές επαφές με 
Τour Operators, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς 
πράκτορες, μέσα ενημέρωσης, και αφετέρου οι επι-
σκέπτες να έχουν, σε βιωματικό επίπεδο, επαφή με τις 
προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες, ενισχύοντας 
την επιθυμία τους για ταξίδια».

Τέλος, στην Ουτρέχτη βρέθηκε και ο Περιφερειάρ-
χης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, η Αντιπε-
ριφερειάρχης Τουρισμού, κ. Μαριέττα Παπαβασιλείου 
και τουριστικοί παράγοντες της περιοχής, οι οποίοι εί-
χαν επαφές με επαγγελματίες του κλάδου και δημοσι-
ογράφους, με σκοπό την προβολή και προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος.

Συγκέντρωση 
ΣΥΡΙΖΑ

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 10 Ια-
νουαρίου, η πρώτη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Πάρο, εγκαινιάζοντας με αυτό τον τρόπο τις προεκλο-
γικές συγκεντρώσεις στο νησί μας για τις εκλογές της 
25ης Ιανουαρίου 2015.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο εκλογικό 
γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, στην πλατεία Μαντώς, στην Πα-
ροικιά. Το πρωί της ίδιας μέρας είχε προηγηθεί περι-
οδεία των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος στις 
Κυκλάδες, ενώ το μεσημέρι υπήρξαν συναντήσεις με 
στελέχη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου 
και το σωματείο εργαζόμενων της ΔΕΥΑΠ.

Η συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε επιτυχημένη, 
ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι έδωσαν το παρόν όλοι 
οι υποψήφιοι βουλευτές του κόμματος στο Νομό μας.
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Βουλευτικές εκλογές

5 Παριανές υποψηφιότητες

Την επόμενη Κυριακή 25 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν οι βουλευτικές εκλο-
γές στη χώρα μας. Στις εθνικές εκλογές θα μετέχουν 18 κόμματα και τέσσερις συ-
νασπισμοί κομμάτων. Τα κόμματα που θα μετέχουν στις εκλογές είναι τα ακόλουθα:
1) Νέα Δημοκρατία (Αντ. Σαμαράς).
2) ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Αλ. Τσίπρας).
3) ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ε. Βενιζέλος).
4) Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος).
5) Κ.Κ.Ε. - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Δ. Κουτσούμπας).
6) Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος (Απ. Γκλέτσος).
7) Ο.Κ.Δ.Ε. - Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος (3μελής διοικούσα 
επιτροπή).
8) Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (Γ. Παπανδρέου).
9) Μ. Τζαλαζίδης, Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεω-
τικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χα-
ρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος.
10) Κ.Ε.Α.Ν. - Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (Ιππ. Σαββούρας).
11) ΕΕΚ –Τροτσκιστές - Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (Σαμπετάι Μάτσας).
12) ΛΑ.Ο.Σ. - Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (Γ. Καρατζαφέρης).
13) Ένωση Κεντρώων (Βασ. Λεβέντης).
14) ΕΛΚΣΙ - Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας (Ελ. Δανιηλίδης).
15) Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (3μελής διοικούσα επι-
τροπή).
16) «ΡΟΜΑ» - Ριζοσπαστικό Ορθόδοξο Μέτωπο Αλληλεγγύης (Άγγ. Λιακόπουλος).
17) Το Ποτάμι (Στ. Θεοδωράκης)
18) ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ - Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση (Κων. Παπανικόλας).

Ακόμα, θα συμμετέχουν στις εκλογές της μεθεπόμενης Κυριακής οι εξής τέσσερεις 
συνασπισμοί κομμάτων
1) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) – 
Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής Κουμμουνιστικής Αριστεράς και της 
Ριζοσπαστικής Οικολογίας και Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση—ΜΑΡΣ (κεντρική 
συντονιστική επιτροπή και 3μελής διοικούσα επιτροπή).
2) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό) – Μ.Λ. ΚΚΕ 
- Εκλογική Συνεργασία (4μελής διευθύνουσα επιτροπή).
3) Πράσινοι – Δημοκρατική Αριστερά (Ν. Χρυσόγελος και Φωτ. Κουβέλης).
4) Ανεξάρτητοι Έλληνες (Πάνος Καμμένος), Εθνική Πατριωτική Συμμαχία, Αγρο-
τικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, Λευκό, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Χριστιανοδημο-

κρατικό Κόμμα Ελλάδος. 

Κυκλάδες - υποψήφιοι
Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου στα ψηφοδέλτια του Νομού Κυκλάδων, που 

πλέον είναι τετραεδρική περιφέρεια και ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει έως δύο 
σταυρούς, θα έχουμε τους εξής υποψηφίους βουλευτές:

Ν.Δ.
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (βουλευτής, Νάξος)
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σύρος)
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Σαντορίνη)
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Μύκονος)
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (Άνδρος)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τήνος)

ΣΥΡΙΖΑ
Ηλίας Γουρδούκης, συνταξιούχος καθηγητής
Νίκος Μανιός, υπεύθυνος τομέα υγείας ΣΥΡΙΖΑ
Άννα Μαυρουδή, Περιφερειακή σύμβουλος Ν. Αιγαίου
Δημήτρης Πολιτόπουλος
Αντώνης Συρίγος, δικηγόρος
Νίκος Συρμαλένιος, βουλευτής 

ΠΑΣΟΚ
Βλασερός Ιωάννης (ιατρός)
Μαρινάκη Αικατερίνη (δημοσιογράφος)
Πομώνης Βασίλειος
Συναδινού Αγγελική (αρχιτέκτων-μηχανικός)
Χάλαρης Μιχαήλ (χημικός).

KKE
Γκίκας Αναστάσης, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ
Καϊλής Νίκος, ιδιωτικός υπάλληλος, Δημοτικός Σύμβουλος Σύρου
Παγούνη Φωτεινή, ιδιωτικός υπάλληλος
Πρωτόπαππα Φρατζέσκα, εκπαιδευτικός
Σιγάλας Βαγγέλης, αυτοαπασχολούμενος, Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου
Χρυσολωράς Θόδωρος, συνταξιούχος, Δημοτικός Σύμβουλος Σερίφου.
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Χρυσή Αυγή
Ανδρή Ελισάβετ, Γραμματέας
Καψάλης Πέτρος, Στέλεχος Πωλήσεων
Κολλιάκη Μαρία Αγγελική, Διακοσμήτρια
Κουλουριώτης Ελευθέριος, Διευθυντής Πωλήσεων
Κωνσταντής Νικόλαος, Οικοδόμος
Μαύρος Ευστράτιος, Ηλεκτρολόγος, Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου.

Ανεξάρτητοι Έλληνες
ΒΑΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών
Γαλανός Νικόλαος, Συνταξιούχος
Κοντοπίδη Άννα, Συμβολαιογράφος
Πολυχρονάκος Γιάννης, Οικονομολόγος
Χάλκου Μαρία, Δημοσιογράφος

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΗ, ΙΑΤΡΟΣ  
ΒΑΖΑΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ  
ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΑΤΡΟΣ 
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΛΑ.Ο.Σ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικολάου
ΒΑΣΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη
ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα
ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου

«ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜ.ΑΡ»
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ
ΚΟΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΦΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΤΕΛΕΙΑ
Λουκιανός Γεώργιος 
Βάλβη Μαρουλία

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Βάσιλα Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός
Βλάχος Γεώργιος, Δικηγόρος
Μανιάτης Νίκος, Συνταξιούχος Ναυτικός
Πλακιώτη Χρυσούλα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Φωτέλη Ειρήνη, Εργαζόμενη ΕΡΤ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ
ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κωνσταντίνου
ΚΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου

ΚΚΕ (μ-λ) – ΜΛ ΚΚΕ
ΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ

Ο.Κ.Δ.Ε.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ανέστη (νοσηλεύτρια)

Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Νικολάου.

Πάρος
Στις εκλογές μετέχουν και υποψήφιοι που έλκουν την καταγωγή τους ή είναι δη-

μότες Πάρου.
Πρόκειται για τους: Ηλ. Γουρδούκης, υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ, Αναστάσιος Γκίκας, υπο-

ψήφιος ΚΚΕ, Χάλαρης Μιχάλης, υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, Ντόλκας Δημήτρης, υποψήφι-
ος με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και Νικόλαος Στεφάνου, υποψήφιος με τη ΔΗ-
ΜΑΡ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ.

Διαπιστώσεις
Με μία απλή ματιά ο αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει ότι κάποια κόμματα μπό-

ρεσαν με δυσκολία να καταρτίσουν ψηφοδέλτιο στις Κυκλάδες, ενώ κάποια άλλα 
έχουν δηλώσει έναν υποψήφιο –απλά και μόνο- για να υπάρχει το ψηφοδέλτιό τους 
στα εκλογικά τμήματα.

Εντύπωση προκαλεί όμως και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να έχει ολοκληρωμένο 
ψηφοδέλτιο 6 υποψηφίων στις Κυκλάδες, όπως και το Κίνημα Δημοκρατών Σοσι-
αλιστών του κ. Γ. Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει 5 υποψηφίους, ενώ το νέο 
κόμμα του κ. Γ. Παπανδρέου, μόλις τέσσερις! Η δυσκολία κατάρτισης ψηφοδελτίου 
από το ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες, φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν έχει υποψήφιο 
από τη Σύρο!

Την ίδια αρνητική εντύπωση προκαλεί και το πολυδιαφημισμένο στα ΜΜΕ, «Πο-
τάμι», που ούτε αυτό κατάφερε να έχει ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο στο Νομό μας. 
Την ίδια ρότα ακολούθησαν και τα κόμματα που στο παρελθόν είχαν στηρίξει τις 
κυβερνητικές επιλογές του μνημονίου. Τόσο ο ΛΑΟΣ όσο και η ΔΗΜΑΡ, δεν κατάφε-
ραν να έχουν ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο στο Νομό Κυκλάδων.

Συγκεντρώσεις
Έως την ώρα που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας είχαν γίνει γνωστές προε-

κλογικές συγκεντρώσεις σε Πάρο και Αντίπαρο, μόνο από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Οι συγκε-
ντρώσεις τις επόμενες ημέρες των δύο παραπάνω κομμάτων έχουν ως εξής:

ΣΥΡΙΖΑ
Κυριακή 18/01 στις 12:00 - Αντίπαρος
Κυριακή 18/01 - Κώστος (Έδρα Πολιτιστικού Συλλόγου)
Δευτέρα 19/01 – Λεύκες (Μέγαρο)
Τρίτη 20/01 – Αγκαιριά (Πολιτιστικό Κέντρο)
Τετάρτη 21/01 – Μάρμαρα (Καφέ Λαουράκης) 
Πέμπτη 22/01 – Νάουσα (Αίθουσα Νηρέα) 
Κεντρική Συγκέντρωση
Παρασκευή 23/01 – Παροικία (Εκλογικό Κέντρο – Πλατεία Μαντώς)
ΚΚΕ
Σάββατο 17-1-15 και ώρα 6 μμ στην Αντίπαρο 
Δευτέρα 19-1-15 και ώρα 7 μμ στην Αγκαιριά
Τρίτη 20-1-15 και ώρα 7 μμ στις Λεύκες
Τετάρτη 21-1-15 και ώρα 7 μμ στην Παροικιά
Πέμπτη 22-1-15 και ώρα 7 μμ στην Νάουσα.
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τι ΔΕΝ ψηφίζω
Στις εκλογές του 1981 –σχεδόν αμούστακο παιδί- είχα 

φανατιστεί και σε όλη την προεκλογική περίοδο έκανα αγώ-
να για να μην έρθει στην εξουσία ο «κομμουνιστικός» κίνδυ-
νος… που λεγόταν ΠΑΣΟΚ… Αυτό, δεν το πίστευα μόνο εγώ, 
αλλά και όσοι τότε στήριξαν τον πιο αστείο «ηγέτη» που είχε 
ποτέ η δεξιά για μπροστάρη της.

Λόγω του ότι όλη την προεκλογική περίοδο την είχα πε-
ράσει μέσα σ’ ένα πολιτικό γραφείο δεν είχα αντιληφθεί το 
μεγάλο αέρα νίκης που είχε το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο δεν έχουν 
αντιληφθεί και τώρα οι κομματικοί της ΝΔ…

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, τον «κομμουνιστικό» κίν-
δυνο δεν τον είδαμε ποτέ και μάλλον ο άκρατος φιλελευθε-
ρισμός είχε φορέσει άλλη φορεσιά, και είχε θρονιαστεί στην 
εξουσία. Εγώ γύρισα όλες τις «συνιστώσες» της δεξιάς για 
να βρω την ανόθευτη λαϊκή δεξιά… και με εξαίρεση το 2000 
και το 2004 ουδέποτε ξαναψήφισα ΝΔ. 

Τελικά, ούτε τα σπίτια μας πήραν οι κομμουνιστές, αλλά 
ούτε και ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός του ΠΑΣΟΚ μας 
επηρέασε προς το καλύτερο. Για την ακρίβεια, τα σπίτια μας 
τα πήραν οι δεξιοπασόκοι με πιο ωραίο τρόπο μέσω δανείων 
και άλλων κόλπων που ανακάλυψαν, κυρίως με την ευδαιμο-
νία που μας καλλιέργησαν ότι θα ζήσουμε στον 21ο αιώνα.

Στον 21ο αιώνα όλοι μας ζήσαμε ουσιαστικά την έντονη 
φτωχοποίηση του λαού, την ανεργία, τη δυστυχία και την 
πείνα χιλιάδων συμπατριωτών μας. Είδαμε πράγματα που 
δεν τα φανταζόταν κανείς, μόλις μερικά χρόνια πριν. Ποιος 
δηλαδή θα μπορούσε να φανταστεί ακόμα και το 2012, ότι 
θα υπήρχαν παιδιά που θα λιποθυμούσαν στα σχολεία από 
ασιτία, πως θα πέθαιναν συμπατριώτες μας γιατί δεν μπο-
ρούσαν να έχουν να έχουν τα φάρμακά τους κλπ.

Έχοντας μεγαλώσει σε μια λαϊκή γειτονιά του Πειραιά ή 
γιατί μπορεί μεγαλώνοντας να έχω γίνει πιο ευαίσθητος σε 
θέματα που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο της διπλανής 
πόρτας, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά έχουν 
ονοματεπώνυμο. Σε αυτές τις καταστάσεις οδήγησαν τους 
πολίτες αυτής της χώρας όλοι όσοι είχαν την ευθύνη της 
διακυβέρνησής της από τη μεταπολίτευση του 1974 έως σή-
μερα. Δηλαδή, κύρια το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, αλλά και όσοι στή-
ριξαν τα μνημόνια: ΛΑΟΣ αρχικά, και ΔΗΜΑΡ στη συνέχεια. 

Έτσι, σε προσωπικό επίπεδο θεωρώ ότι τα κόμματα που 
ευθύνονται για την κατάσταση και όσοι στήριξαν τα μέτρα 
φτωχοποίησης του λαού, πρέπει να πάνε στο χρονοντού-
λαπο της ιστορίας. Μαζί τους και τα κόμματα που θέλουν 
να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ή όσα άλλαξαν τη φορε-
σιά τους (βλ: κόμμα ΓΑΠ), ή και φυσικά τα κόμματα που δεν 
έχουν ξεκάθαρη στάση και «γλυκοκοιτάζουν» (βλ: Ποτάμι). 

Δράσεις 
Μαρπησσαί-
ων-Αρχιλοχι-
τών

Ο σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών 

της Αθήνας, διοργανώνει την Τετάρτη 21 Ιανου-
αρίου την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
στη λέσχη αξιωματικών (Ρηγίλλης & Βασιλίσσης 
Σοφίας), στις 6 το απόγευμα.

Επίσης, ο σύνδεσμος προσκαλεί τους φίλους 
και τα μέλη του να παρακολουθήσουν τη Θ. λει-
τουργία στη μνήμη του Αγίου Αρσενίου, του εν 
Πάρω, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως Μοσχάτου. 

Τέλος, διοργανώνεται η καθιερωμένη προσκυ-
νηματική επίσκεψη στη μονή Αγίου Ιεροθέου Με-
γάρων, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, για την 
παρακολούθηση των Α’ Χαιρετισμών της Πανα-
γίας.

Διαμαρτυρία 
για το κλείσι-
μο Α.Τ.

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος του νησιού 
μας με επιστολή στις 23/12/2014 προς το υπουρ-
γείο δημόσιας τάξης και άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς διαμαρτύρεται για την αναστολή λειτουργί-
ας του αστυνομικού σταθμού Νάουσας, σύμφωνα 
με έγγραφο της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Νοτίου Αιγαίου.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή γράφεται: «[…] Θέ-
λουμε να εκφράσουμε  την ιδιαίτερη λύπη μας για 

την αναστολή της λειτουργίας του αστυνομικού 
σταθμού Νάουσας Πάρου. Είναι μεγάλο λάθος την 
στιγμή που ο τουρισμός αρχίζει να δείχνει σημά-
δια ανάκαμψης, να έχουμε πισωγυρίσματα.

Η Νάουσα αλλά και η Πάρος, είναι από τους 
πλέον προβεβλημένους τουριστικούς προορι-
σμούς στην Ελλάδα και χρειάζεται και την αντί-
στοιχη προσοχή από την κεντρική διοίκηση για 
να παραμείνει. Δυστυχώς, είναι πρόσφατα στη 
μνήμη όλων τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν 
στο νησί μας, στη Νάουσα και τα δυο, τα οποία 
αντιμετώπισε με επιτυχία η αστυνομία. Η απουσία 
του αστυνομικού σταθμού φοβόμαστε ότι θα δη-
μιουργήσει εκ νέου προβλήματα ασφαλείας στην 
περιοχή και γι αυτό ζητάμε να αντιμετωπίσετε το 
πρόβλημα που προέκυψε με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου είναι -όπως κάθε φορά- στη διάθεση 
σας για να βοηθήσει όπου χρειάζεται».

Βιβλιάρια 
Ο.Α.Ε.Ε.

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου, ενημέρωσε ότι ο ασφαλιστικός τους 
φορέας (ΟΑΕΕ), δεν θα επισκεφτεί το νησί της 
Πάρου για να πραγματοποιήσει θεωρήσεις βιβλι-
αρίων ασθενείας για το έτος 2015. Παρά ταύτα, 

ο σύλλογος για τα μέλη του, καθημερινά από τις 
09.00 έως 15.00 αναλαμβάνει την διεκπεραίω-
ση της θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας του 
ΟΑΕΕ.

 Για την θεώρηση του βιβλιαρίου απαιτούνται, οι 
παρακάτω προϋποθέσεις και δικαιολογητικά:

1. Το βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.
2. Για όσους έχουν προστατευόμενο μέλος, σύ-

ζυγο, θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστι-
κό της εφορίας και μια υπεύθυνη δήλωση (ο-η 
σύζυγος είναι άνεργος-η και ανασφάλιστος-η και 
χωρίς φορολογητέο εισόδημα).

3. Όσοι έχουν προστατευόμενα μέλη τέκνα από 
18 έως 24 ετών άνεργα και ανασφάλιστα, θα 

προσκομίζουν μια υπεύθυνη δήλωση (το τέκνο εί-
ναι άνεργο, ανασφάλιστο και χωρίς φορολογητέο 
εισόδημα).

4. Όσοι έχουν προστατευόμενα μέλη φοιτητές 
έως 26 ετών μια βεβαίωση σπουδών τελευταί-
ου εξεταστικού έτους από κρατικό φορέα και μια 
υπεύθυνη δήλωση (το τέκνο είναι άνεργο, ανα-
σφάλιστο και χωρίς φορολογητέο εισόδημα).

5. Οι ασφαλισμένοι του Τ.Α.Μ.Π.Υ βεβαίωση ότι 
είναι ταμειακώς ενήμεροι .

Τέλος, σημειώνουμε ότι για να πραγματοποιη-
θεί η εξυπηρέτηση αυτή, η μόνη υποχρέωση που 
έχουν τα μέλη προς το σύλλογο -και παρακαλού-
νται να την τηρήσουν- είναι κατά την προσέλευση 
τους να τακτοποιήσουν την εγγραφή-συνδρομή 
τους για το 2015, που είναι 20 ευρώ.
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• ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΡΑΣ
• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
• ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Χαράλαµπος Ν. ∆αρζέντας
Υποψήφιος Βουλευτής στο Νοµό Κυκλάδων

Με την Ελλάδα δεν παίζουµε
Με τις Κυκλάδες δεν παίζουµε

ΤΗΛ. 6972927807 & 2286082909
Ε-ΜΑΙL.  darzentas54@gmail.com

Συνοδινού
Αγγελική
Υποψ. Βουλευτής

Κυκλάδων

ΙΚΑΝΗ
αποδεδειγµένα Είµαι µηχανικός Τηλεπικοινωνιών και διετέλεσα ∆ιευθυντικό στέλεχος σε 

µεγάλες εταιρίες σε θέµατα marketing και management. Κατάγοµαι από µία 
αστική οικογένεια και δεν είµαι επαγγελµατίας πολιτικός.

Κατέβηκα για πρώτη φορά ως υποψήφιος βουλευτής στο Ν. Κυκλάδων µε 
τους Ανεξάρτητους Έλληνες τον Μάιο του 2012, σε µια κρίσιµη καµπή της 
οικονοµίας υποσχόµενος και µαχόµενος πιστά για τη σωτηρία της χώρας από 
τα µνηµόνια και τη κοινωνική εξαθλίωση. Η αγάπη µου για τα νησιά, αλλά 
και η ιδιαίτερη σχέση µου µε την Άνδρο, µε ώθησε να αφιερωθώ στις δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα στοχεύοντας στη κοινωνική 
ευηµερία και στη µείωση των δυσκολιών και αδικιών της καθηµερινότητας 
των πολιτών.

Ίδιον του χαρακτήρα µου είναι να µην αφήνω τίποτα να ξεφύγει της 
αντίληψης µου όσον αφορά τα κοινά, και φροντίζω µε το δικό µου τρόπο να 
µάχοµαι υπέρ του δικαίου. Βρίσκοµαι πάντα δίπλα στους πολίτες είτε για να 
βοηθήσω είτε για να ενηµερώσω, αγκαλιάζοντας τους µε την οικειότητα του 
απλού ανθρώπου και όχι του πολιτικού που είθισται να κρατά αποστάσεις. 
Εξάλλου αυτό είναι ένα ιδίωµα που τηρεί το σύνολο των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων που στηρίζουν εµπράκτως την έννοια της πραγµατικής δηµοκρατίας.

Μέσα σε 2,5 περίπου χρόνια και µετά από 2 εκλογικές αναµετρήσεις, σαν 
πολιτευτής, µεσολάβησα στην επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
Κυκλάδες, επενέβη σε θέµατα καθηµερινότητας και µετέφερα µέσω του κινή-
µατος αρκετά ζητήµατα.

Πάντα θα περιµένω απόψεις και καταγεγραµµένα προβλήµατα για 
τα οποία θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να δώσω λύσεις!

Παρασκευαΐδης
Βασίλης

Υποψήφιος βουλευτής Κυκλάδων

Δεσμεύσεις τοπικού 
ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, με ανακοίνωσή του δημοσιοποίησε θέσεις του κόμ-
ματος, αλλά συγχρόνως και δεσμεύσεις του για Πάρο-Αντίπαρο.

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, έχει ως εξής:
«Α. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
1. Δωρεάν ρεύμα και κουπόνια σίτισης για τουλάχιστον 300.000 άπορα νοικοκυ-

ριά.
2. Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης για οικογένειες αστέγων.
3. 13η σύνταξη (Δώρο Χριστουγέννων) σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβά-

νουν σύνταξη κάτω των 700 ευρώ.
4. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους και ανέργους.
5. Κατάργηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙ-

ΚΑΙΟΣΥΝΗ
1. Άμεση κατάργηση ΕΝΦΙΑ.
2. Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.
3. Νέα Σεισάχθεια για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων.
4. Κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για οφειλές προς το Δημόσιο.
5. Αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.
6. Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.
7. Αποκατάσταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
ΙΙ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ στην Τρόικα με το e mail  ΣΑΜΑΡΑ – ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ
1. Νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

2. Κατάργηση του ΕΚΑΣ από το 2015 σε 320.000 
περίπου χαμηλοσυνταξιούχους.

3. Αύξηση συντελεστή ΦΠΑ (Ξενοδοχεία, Φάρμακα, 
Τρόφιμα, Καπνός,  Λογαριασμοί Νερού και Ρεύματος).

4. Κατάργηση μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά.
5. Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.
6. Ξεπούλημα Δημόσιας περιουσίας.
Ψηφίζουμε με το μυαλό και την καρδιά ΣΥ-

ΡΙΖΑ για:
 - Την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστρο-

φής.
- Το σταμάτημα της κατηφορικής πορείας της χώ-

ρας.
- Το σταμάτημα της περαιτέρω εξαθλίωσης και φτωχοποίησης των Ελλήνων.
- Την ανάταση της κοινωνίας.
- Την ανάκτηση της αξιοπρέπειας και την ανάταση της κοινωνίας.
- Την επαναφορά της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου θα αγωνιστεί, μαζί με τους Παριανούς 

και Αντιπαριώτες, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν τα δύο νησιά, με άμεση προτεραιότητα:

- Την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό 
και διασώστες του ΕΚΑΒ.

- Την αποπεράτωση και λειτουργία του Αεροδρομίου.
- Το μπλοκάρισμα της εγκατάστασης του Βιομηχανικού Πάρκου Ανεμογεννητριών.
- Τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τουρισμού, μεταποίησης και 

υπηρεσιών.
- Τη στήριξη του Πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία).
 - Την επαναφορά στο Δήμο των παραλιών που εκχωρήθηκαν στο ΤΑΪΠΕΔ».

Αγορά ακινήτων
Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, ο δήμος Πάρου, κατόπιν αιτήματος των δημο-

τικών κοινοτήτων Αγκαιριάς και Αρχιλόχου, προχώρησε στην αγορά δυο ακινήτων 
ιδιοκτησίας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου. Η απόφαση για την αγο-
ρά είχε ληφθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή

Τα συμβόλαια υπεγράφησαν από το δήμαρχο Πάρου, κ. Μ. Κωβαίο και τον πρόε-

δρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου, κ. Νίκο Τσιγώνια.
Συγκεκριμένα, περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δήμου Πάρου το κτήριο στο οποίο 

στεγάζεται το ΚΑΠΗ Αγκαιριάς-Αλυκής και το οικόπεδο που το περιβάλλει, και το 
κτήριο του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαρμάρων, και το οικόπεδο που το 
περιβάλλει.

Σε σχετική ανακοίνωση του γραφείου δημάρχου Πάρου επισημαίνεται: «Με αυτόν 
τον τρόπο υλοποιήθηκαν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ                           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑ∆ΙΑ ενοι-
κιάζεται, επιπλωµένο studio 
για όλο το χρόνο. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6989871269 

ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΑΡΟΥ, ενοι-
κιάζεται νεόδµητο, πλήρως 
ανεξάρτητο, επιπλωµένο και 
µε ηλεκτρικά είδη εξοπλισµέ-
νο διαµέρισµα, 45 τ.µ., 1Υ/∆, 
κουζίνα, καθιστικό και πατά-
ρι 15 τ.µ. Μεγάλος υπαίθριος 
χώρος  κατάλληλος για κα-
τοικίδια.  Τιµή : 240,00€. Τηλ: 
6946500509/6978474871

ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΑΡΟΥ, ενοι-
κιάζεται νεόδµητο, πλήρως 
ανεξάρτητο, ηµιεπιπλωµένο  
διαµέρισµα, 63 τ.µ., 2Υ/∆, κου-

ζίνα και καθιστικό. Μεγάλος 
υπαίθριος χώρος  κατάλ-
ληλος για κατοικίδια. Τηλ: 
6946500509/6978474871

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 40 τ.µ, 
επιπλωµένη,  1 υπνοδωµάτι-
ο, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο, 
τζάκι, αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση, 100 µέτρα από 
την κεντρική παραλία. Τηλ: 
2284091302/6932901931

ΕΛΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ, 
ενοικιάζεται δίχωρη γκαρ-
σονιέρα, 2 χλµ. από το 
λιµάνι της Παροικίας. Τηλ: 
2284022302/6944558581

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
– ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον κε-
ντρικό δρόµο, ενοικιάζεται 
κατάστηµα νεόκτιστο, 250 
τ.µ. ισόγειο και 150 τ.µ. υπό-
γειο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ. Με πάρκινγκ. Ενοι-
κιάζεται και τµηµατικά. Τηλ: 
6977618527/6978085886

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ       

ΚΤΗΜΑ για ενοικία-
ση ζητήται, µε µικρή 
κατοικία, νερό και ηλεκτρικό, 
σε αγροτική περιοχή µακριά 
από κατοικίες, έκτασης άνω 
των 4 στρεµµάτων. Προ-

τιµάται περιοχή µε εύκολη 
πρόσβαση. Τηλ. επικοινωνίας 
6977-402801

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΙ-
ΟΥ παραδίδονται, στο 
λαούτο και στην κιθάρα. Τηλ : 
6932782166 Σταύρος Μπαρ-
περάκης

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

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ ζατάει ερ-
γασία, για φύλαξη παιδιών 
ή καθαρισµό σπιτιών.Τηλ 
2284021430, 6957178992

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

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

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ζητήται για γραµµατειακή 
υποστήριξη. Απαραίτητο πτυ-
χίο ΤΕΙ, άριστη γνώση Η/Υ και 
πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax. 22840 22011

ΖΗΤΗΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
µε βασικές γνώσεις συ-
ντήρησης και καθαρισµού 
πισίνας. Προϋπόθεση δί-
πλωµα µηχανής. Μισθός 
- Ένσηµα. Επικοινωνία :  κος. 
Μανώλης. Τηλ : 6942826399

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ, 
στη νότια Πάρο, ζητά συνερ-
γάτες όλων των ειδικοτήτων. 
Πληροφορίες κ. Κατερίνα Βι-
τζηλαίου, τηλ. 6984843925

ΖΗΤΗΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, µε 
εµπειρία, να έχει γνώσεις 
κοµµωτικής, µανικιούρ, πε-
ντικιούρ και µακιγιάζ. Τηλ. 
επικοινωνίας : 6945272927

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ            
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ             

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ή VILLA έως 
30 δωµατίων, ζητείται για 
ενοικίαση µακράς περιόδου. 
Παρακαλώ στείλτε µου την 
πρόταση σας στο paros@
grecokosmos.pl

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ χρωµά-
των και εργαλείων λόγω 
συνταξιοδότησης, από το 
χρωµατοπωλείο του κ. Σκια-
δά Νικόλαου, απέναντι από 
τη ∆ΕΗ της Πάρου. Ανοιχτά 
πρωϊ – απόγευµα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΕΪΛΕΡ, ελα-
φρώς µεταχειρισµένο. Τιµή : 
480€. Τηλ: 6973496446

ΙΤΑΛΙΚΑ. Μαθήµατα οµα-
δικά ή ατοµικά. Ταχύρρυθµα 
σεµινάρια για επαγγελµατίες 
για τον τουρισµό. Προετοιµα-
σία για σπουδές στην Ιταλία. 
Πληρ. 6974365805

NISSAN ALMERA SEDAN, 
πωλείται, χρώµατος λευ-

κό, µοντέλο ’98, 1.400 
cc, σε άριστη κατάσταση, 
ατρακάριστο και αγρατζού-
νιστο. Τηλ. επικοινωνίας : 
2284023182/6932987514

JEEP SUZUKI JIMNY, µο-
ντέλο 2002, κυβικά 1.300cc, 
4X4 µε ανοιγόµενη οροφή, 
τιµή 3.800 € και NISSAN 
MICRA, µοντέλο 2006, κυ-
βικά 1.200cc, πόρτες 5, τιµή 
4.000 €. Τηλ: 6944449902 

ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΜΑ-
ΝΤΕΜΕΝΙΑ, µεγάλη, 
πωλείται, 104Χ57Χ53, µε 
φούρνο, απόδοση 16KW, 
κάλυψη µέχρι 120 τ.µ., υδραυ-
λική-συνδέεται µε καλοριφέρ, 
πρόσφατα αγορασµένη, ελα-
φρώς µεταχειρισµένη, 350 €.  
Τηλ.:6974737477
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αναγγελία γάμου
Ο Δαφερέρας Δημήτριος του Αριστείδη και της Μαρίας, 

το γένος Νικολάκη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής  και 
κατοικεί στη Νίκαια και η Μησιάρη Αναστασία του Γεωργί-
ου και της Βικτωρίας, το γένος Γεμελιάρη, που γεννήθηκε στον 
Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν τον 
Ιανουάριο στην Πάρο. 

Πένθη
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους 

συμμετείχαν στο πένθος μας, με κάθε 
τρόπο, για την απώλεια του λατρεμένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού Δαμια-
νού Γεωργίου Παυλάκη.

Η σύζυγος, τα τέκνα, τα εγγόνια και τα 
δισέγγονα 

Το 40ήμερο μνημόσυνο είναι το Σάβ-
βατο 24 Ιανουαρίου 2015 στον Ιερό 
Ναό Ιωάννη Προδρόμου, στον Πρόδρομο.

Στις 22 Νοεμβρίου 2014 έφυγε από κοντά μας, στα 93 της 
χρόνια, η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Αικατερίνη Μο-
στράτου-Μαλαματένιου.

Η Κατερίνη, όπως την έλεγαν στη λατρεμένη γενέτειρά της 
Νάουσα, παντρεύτηκε τον αείμνηστο Δημήτρη Μοστράτο από 
το Μαράθι της Πάρου, όπου και έζησε το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής της. 

Απέκτησε 5 παιδιά, 11 εγγόνια και 18 δισέγγονα. 
Πάντα αξιοπρεπής και μετρημένη γυναίκα στα λόγια της, στις 

πράξεις της, στην εμφάνισή της. Χαμογελαστή και καταδεκτική.
Μεράκι και αγάπη της το κέντημα και το πλέξιμο. Χρυσοχέρα 

θα λέγαμε… Ολοι μας έχουμε κάτι πολύ όμορφο φτιαγμένο από 
τα χέρια της και αισθανόμαστε πραγματικά τυχεροί γι΄αυτό…

Στα 67 της χρόνια έχασε το σύντροφό της και ο τρόπος ζωής 
της άλλαξε. Το Μαράθι δεν την κρατούσε πια. Πολλή η μοναξιά 

της εκεί. Αφόρητη. Η αγκαλιά των 
παιδιών της και κυρίως της κόρης 
της Μοσχούλας, άνοιξε με αγάπη 
και την κράτησε με φροντίδα μέχρι 
και τη μέρα του θανάτου της.

Πιστεύουμε ότι παρά τις δυσκο-
λίες που είχε, η ζωή της ήταν καλή, 
γεμάτη αγάπη και όμορφες οικο-
γενειακές στιγμές. Μόνο λίγο πριν 
το τέλος, δυστυχώς, βίωσε το πιο 
δυσάρεστο γεγονός που μπορεί να 
ζήσει άνθρωπος: το θάνατο του μι-
κρότερου εγγονού της, του Δημή-
τρη. Ο πόνος της ήταν μεγάλος. Τόσο για το πρόωρα αδικοχα-
μένο εγγόνι της όσο και για τη θλίψη του μοναχογιού της και 
της οικογένειάς του.

Άφησε πολλά πίσω της η Κατερίνη μας ή Κατίνα, όπως την 
έλεγαν οι Μαραθιανοί. Δημιούργησε ένα υγιές και δυνατό πρό-
τυπο γυναίκας, συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, στις γενιές που 
ακολουθούν. Άφησε μνήμες ζεστές, αγαπησιάρικες που θα μας 
συντροφεύουν πάντα. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει αγαπημένη μας.
Είθε να αντάμωσες όλους εκείνους τους αγαπημένους που 

έφυγαν νωρίς για τα ουράνια…. Είθε να αξιωθούμε να ζήσουμε 
κι εμείς, όσα χρόνια μας απομένουν, με τη δύναμη της ψυχής 
και του μυαλού σου.

Αιωνία σου η μνήμη καλή μας μητέρα και γιαγιά.

Στις 18 Νοεμβρίου 2014 έφυγε από τη ζωή η Ασπασία Γε-
ωργίου Αρκά, το γένος Χανιώτη. 

Η Ασπασία γεννήθηκε στις Λεύκες της Πάρου, στις 6 Ια-
νουαρίου 1924, ως η πρώτη κόρη του μπαρμπ’ Αντώνη του 
φουρνάρη και της κυρα-Χρυσούλας. Όμορφη και μικροκαμω-
μένη από τη φύση της, δεν άργησε να δείξει δείγματα χαρακτή-
ρα έξυπνου και δυναμικού. Σε ηλικία 16 ετών ανεβαίνει στην 
Αθήνα, όπου, ενώ παράλληλα δουλεύει, σπουδάζει στη Σχολή 
Κοπτικής - Ραπτικής ΟΡΕ, από τη οποία αποφοιτά με Άριστα. 

Επιστρέφει στην Πάρο, όπου εργάζε-
ται ως μοδίστρα. Ικανότατη και τελει-
ομανής στη δουλειά της δεν αργεί να 
μαζέψει γύρω της νέες κοπέλες ως 
μαθητευόμενες. Στο μεταξύ παντρεύ-
εται τον Γεώργιο Αρκά και μαζί απο-
κτούν μια κόρη, την Ασημίνα. Το 1958 
μετακομίζουν όλοι μαζί στο Μαρούσι, 
όπου έζησαν και οι δύο ως τον θάνα-
τό τους. Η Ασπασία είχε την ευλογία 
να ζήσει κάτω από την ίδια στέγη μαζί 
με τρεις γενιές απογόνων της: παιδιά, 
εγγόνια και δισέγγονα. Έσβησε πλήρης ημερών, μέσα στην 
αγκαλιά των αγαπημένων της, έχοντας λάβει όση αγάπη, στορ-
γή και περιποίηση η ίδια είχε προσφέρει απλόχερα, όσα χρόνια 
είχε την υγεία της.

Όλοι οι συγγενείς της, αλλά και όσοι τη γνώρισαν και την 
έζησαν από κοντά, θα θυμόμαστε με πόση πίστη κι αφοσίω-
ση έζησε δίπλα στον σύντροφο της ζωής της, πόση αγάπη και 
καμάρι είχε για τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της, με 
πόση προστατευτικότητα, ενδιαφέρον και συναισθήματα τρυ-
φερά περιέβαλλε τους αγαπημένους της και με πόση απλο-
χεριά πρόσφερε σε όλους μας ό,τι ένιωθε ότι ο καθένας είχε 
ανάγκη. Αξέχαστες, επίσης, θα μας μείνουν η νοικοκυροσύνη 
της και οι αψεγάδιαστες δημιουργίες των χειρών της: τα εργό-
χειρά της αποτελούν πρότυπα αριστοτεχνίας!

Πολυαγαπημένη μας αδελφή, μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά, θεία 
Ασπασία, σε αποχαιρετούμε με τη λύπη που φέρνει ο αποχω-
ρισμός, αλλά και με τη ελπίδα ότι, από τις αγκάλες του Θεού, 
όπου αναπαύεσαι, προσεύχεσαι σε Αυτόν για μας και μας στέλ-
νεις την ευχή σου. 

Τα αδέλφια, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια 
σου.

Υ.Γ. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στις 
δύσκολες στιγμές μας.
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Γιώργος Βλάχος
Υποψήφιος Βουλευτής Κυκλάδων

Γεννήθηκε το1963 στην Πρετόρια Ν. Αφρικής. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών  
όπου αποφοίτησε το 1989. Υπηρέτησε στην Ελληνική Αεροπορία και ακολούθησε την ειδικότητα Μαι-
ευτικής-Γυναικολογίας στην Α’ Πανεπιστηµιακή κλινική του Νοσοκοµείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

 Απασχολείται επαγγελµατικά ως Ιατρός µαιευτήρας γυναικολόγος µε Ιατρεία σε Αθήνα και Σαντορί-
νη, όπου και διαµένει µοιράζοντας τον χρόνο του, µέ εξειδίκευση στους µαιευτικούς-γυναικολογικούς 
υπερήχους. 

Υπήρξε υποψήφιος Ευβοίας στις Βουλευτικές εκλογές του 1989 µε το κόµµα «Οικολόγων-Εναλλακτι-
κών», υποψήφιος Κοινοτικός Σύµβουλος Οίας στις Δηµοτικές εκλογές του 1998.Ασχολείται διαχρονικά 
µε τοπικά κοινωνικά θέµατα της Σαντορίνης.

Το Ποτάµι είναι εδώ, µαζί σου, γεµάτο αν-
θρώπους που αποφάσισαν όπως και εσύ 
πως ήρθε η ώρα να πάρουν την κατάστα-
ση στα χέρια τους και να δουν την Ελλάδα 
να βάζει σαν πρώτο στόχο να επουλώσει τα 
τραύµατα του λαού της και να παλέψει για 
να γίνουν οι ελπίδες και τα θέλω του πραγ-
µατικότητα.
Η Ελλάδα δεν µπορεί άλλο να ζει µε τα θέλω 
των άλλων! Οι Έλληνες έχουν στο αίµα τους 
την ελευθερία!

Γιώργος Βλάχος
Υποψήφιος Βουλευτής Κυκλάδων

Γεννήθηκε το1963 στην Πρετόρια Ν. Αφρικής. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών  
όπου αποφοίτησε το 1989. Υπηρέτησε στην Ελληνική Αεροπορία και ακολούθησε την ειδικότητα Μαι-

 

πληροφορίες: 693 2405292

facebook.com/georgejvlahos

ΕΠΙΚOΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜOΥ

Φίλες, Φίλοι
Είµαι 30 ετών, πτυχιούχος Οικονοµολόγος, απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπι-

στηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Το 2009 επέστρεψα στον τόπο καταγωγής µου, τη 
Νάξο, ώστε να δραστηριοποιηθώ επαγγελµατικά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
της οικογένειάς µου, ενώ αυτή την περίοδο δηµιουργώ την δική µου επιχείρηση 
κάνοντας πράξη το αποκεντρωµένο µοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης που 
πάντα υποστήριζα µε τις πολιτικές µου θέσεις και τη διαδροµή µου στα κοινά.

Γιατί τώρα…
·       Γιατί επιτέλους ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική µας φωνή
·        Γιατί η γενιά µας έχει µείνει στο περιθώριο όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά 

και σε τοπικό, στις Κυκλάδες µε την ευθύνη όλων όσων θεωρούν πως οι νέοι 
είναι χρήσιµοι µόνο για να εκλέγουν, αλλά όχι για να εκλέγονται.

Γιατί µε τον Γιώργο Παπανδρέου…
Γιατί σε µια εποχή που όλοι προσπαθούν να µας πείσουν για το πως θα διαχειρι-

στούν καλύτερα την κρίση, δεν θέλουµε να ακολουθήσουµε ακόµα έναν διαχειρι-
στή αλλά έναν άνθρωπο µε όραµα που ήδη δικαιώθηκε από τις εξελίξεις.

Περί πιγκουίνου
Διαβάζοντας τα όσα δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σχετικά με την πρόσκληση του 

δημοτικού σχολείου Νάουσας, για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, μου γεννήθηκε μια 
σειρά ερωτημάτων, που κάποιοι ίσως τα θεωρήσουν υπερβολικά:

- Μήπως ο πιγκουίνος έρχεται να αντικαταστήσει κάτι ανώτερο και άυλο σε μία 
εποχή που όλα καταρρέουν;

- Μήπως οι παραδόσεις δίνουν τη θέση τους σε ξενόφερτα στοιχεία;

- Μήπως γίνεται μια προσπάθεια να εκλείψουν και τα λιγοστά στηρίγματα του 
σύγχρονου ανθρώπου που του δίνουν δύναμη και ελπίδα στη ζωή του; (Άσχετα αν 
τα πιστεύουμε ή όχι).

- Μήπως στα σχολεία αρχίζει να επικρατεί το «αποφασίζομεν και διατάσομεν»;
- Μήπως όλα αυτά δείχνουν το πώς θέλουμε την αυριανή κοινωνία και τους πο-

λίτες της;
- Μήπως πρέπει να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και τα σημαίνοντα;
Βέβαια, κάποιοι θα πουν: «Είναι μία απλή πρόσκληση μ’ έναν πιγκουίνο. Τι πειρά-

ζει;». Μήπως όμως πειράζει;
Μαργαρίτα Μπαφίτη

Κραυγή αγωνίας
από τη Νάουσα

Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα αγάπης, προσέφεραν στις γάτες της γειτονιάς 
μου… ώστε να ελεγχθεί ο υπερπληθυσμός τους. Περισσευούμενη η αφθονία τους 
παρέσυρε στο χάρο 15 και πάνω, μαζί και το σκύλο μου.

Έχοντας τον σφιχταγκαλιασμένο στην ξέφρενη μάταιη κούρσα προς τον κτηνία-
τρο, με ισχυρότατο μη ιάσιμο φυτοφάρμακο που ακαριαία παραλύει όλους τους μυς 
του οργανισμού.

Το ρούφαγαν τα χέρια μου, τα πνευμόνια μου. Οι αναθυμιάσεις έκαιγαν το πρόσω-
πό μου. Μούσκεψε τα ρούχα μου. Απορροφιόταν στο δέρμα του κορμιού μου από 
τους άκρατους αφρούς, τα άκρατα ούρα και κόπρανά του. Όλα τους με τη μυρωδιά 
του φυτοφαρμάκου. Για τους «επαγγελματίες» της εξολόθρευσης θα μπορούσα να 
το ονομάσω «πάρτι πολλαπλής μεταδιδόμενης δηλητηρίασης», άμεσης και έμμεσης 
προς το παρόν. Με το είδος των δηλητηρίων που σκορπούν, τους καλώ να αναλο-
γιστούν τη δύσκολη εκείνη μέρα, που το πένθος θα γίνει διπλό. Άνθρωπος και ζώο…

Μέσω της αγωνιώδους προσπάθειας διάσωσης, αγκαλιά με το ζώο που έκρεε 
ζωντανό φυτοφάρμακο, είναι πιθανότητα απειροελάχιστης τύχης να μην έρθει σε 
επαφή με το στόμα, τα μάτια. Η δηλητηρίαση μετατρέπεται σε άμεση, με όλες τις 
συνέπειες της. Ακόμα ένας θάνατος, αλλά αυτή τη φορά ανθρώπου… Τότε, για τους 

ανάλαφρους συνειδητούς δολοφόνους ανυπεράσπιστων -στην πανουργία του αν-
θρώπινου μυαλού- πλασμάτων, θα ανοίξει μία νέα επώδυνη σελίδα… Όπως στο 
θείο έργο που επιτελούν (ξεμπλοκάροντας την πολιτική ανικανότητα), με μη ιάσιμες 
φόλες σε γειτονιές με παιδιά που κάνουν ποδήλατο ολόγυρά τους. 

Ίσως το απλοϊκό τους σχέδιο λάβει μία μελλοντική μέρα μία νεότερη διάσταση. 
Ίσως ένα παιδί πάρει τη θέση του σκύλου μου.

19/12/2014
Στογιάννη Παναγιώτα

Υ.Γ.: Προσωπικά παρόλα τα μπάνια που έκανα, το δηλητήριο μύριζε στο κορμί 
μου επί δύο μέρες μετά το συμβάν. Ομοίως πρήστηκαν οι λεμφαδένες στο λαιμό 
μου. Δε θέλω να επεκταθώ στην ψυχική μου κατάσταση.

Σημ. Εφημερίδας
Είναι η πρώτη φορά από τη μέρα που έχω αναλάβει την αρχισυνταξία της Φ.τΠ. 

που εύχομαι ολόψυχα να αναγνωστεί η επιστολή της κ. Στογιάννη, από τους δρά-
στες του συμβάντος. Το εύχομαι για ένα και μόνο λόγο. 

Να συνειδητοποιήσουν ότι η πράξη τους –πέρα από την παραβατικότητά της 
σε ό,τι αφορά τη θανάτωση των ζώων- εμπεριέχει και ένα μεγάλο κίνδυνο για τις 
ανθρώπινες ζωές και ειδικά των παιδιών, που δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν 
τις πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνουν όταν έρθουν σε επαφή με το δηλητήριο.

∆.Μ.Μ.
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Στο κόλπο ο ΑΟΠ… 
με βοήθεια… Νηρέα

Η μεγάλη νίκη του Νηρέα με 3-2 σε συνδυασμό με τη νίκη του ΑΟΠ με 2-1 μέσα 
στη Σίφνο επί του τοπικού Πανσιφναϊκού, άναψε φωτιά στο Β’ όμιλο της ΕΠΣΚ, 
τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των αγώνων του ομίλου. Πλέον ο ΑΟΠ 
κρατά τις τύχες στα χέρια του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στους αγώνες μπα-
ράζ για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων.

Σίφνος-ΑΟΠ 1-2
Ο αγώνας της περασμένης Κυριακής, που τελείωσε νικηφόρα με 2-1 για τον ΑΟΠ, 

ήταν ίσως ένα από τα χειρότερα παιχνίδια που έχει κάνει φέτος η Παριανή ομάδα. 
Όπως δήλωσε μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, κ. Δημ. Τριαντα-
φυλλάκος, δικαιολογίες και «ήταν οι γιορτές» δεν υπάρχουν…

Ο προπονητής του ΑΟΠ επέστησε την προσοχή των παικτών για τις τρεις τελευ-
ταίες αγωνιστικές της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, αφού όπως δήλωσε 
περιμένει καλύτερη προσπάθεια για τη συνέχεια.

Ο ΑΟΠ στον αγώνα της περασμένης Κυριακής, δίχως υπερβολή στο πρώτο ημίχρο-
νο δεν είχε ούτε τέλος, ούτε αρχή. Η τοπική ομάδα με δραστήριους ποδοσφαιριστές 
στο κέντρο ήλεγχε το ρυθμό του παιχνιδιού και απειλούσε την άμυνά μας κυρίως με 
το Ζουμή. Ο Παριανός φορ –που αγωνίζεται εδώ και δύο χρόνια στον Πανσιφναϊκό- 
έχασε ένα ανεπανάληπτο τετ-α-τετ στο 23ο λεπτό, αφού γλίστρησε τη στιγμή που 
πήγε να πιάσει μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή της Παριανής ομάδας. Ο 
Ζουμής όμως δε συγχώρησε τα παιδαριώδη λάθη –και τις «ζεμπεκιές»- της άμυνας 
της Παριανής ομάδας στο 30ο λεπτό, όταν τα εκμεταλλεύτηκε και με σουτ έγραψε 
το 1-0 για τον Πανσιφναϊκό. Απ’ εκείνο το λεπτό και μετά ο ΑΟΠ προσπάθησε 
να βγει στην αντεπίθεση, εκμεταλλευόμενος ουσιαστικά τα ανοίγματα που υπήρχαν 
στην ομάδα της Σίφνου, που έψαχνε τη διεύρυνση του σκορ!

Ο ΑΟΠ στο β’ ημίχρονο ήταν σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με τα πρώτα 45 λε-
πτά, αλλά και πάλι δεν μπορούσε εύκολα να πατήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή των 
γηπεδούχων. Λίγο μάλιστα έλειψε να πετύχει δεύτερο γκολ η Σίφνος, όταν ο πολύ 
καλός Κίτσαλης έφθασε κοντά στην επίτευξη τέρματος, αλλά ευτυχώς το σουτ που 
επιχείρησε έφυγε άουτ. Το γκολ που άλλαξε τη ροή του αγώνα επιτεύχθηκε 
στο 60ο λεπτό με καλό σουτ του Αρκουλή, μέσα από την περιοχή.

Η ολική επαναφορά για την Παριανή ομάδα έγινε 5 λεπτά αργότερα με μία τυχε-
ρή (;) φάση. Συγκεκριμένα, ο καλός έτσι και αλλιώς σουτέρ του ΑΟΠ, Κληρονόμος, 
εκτέλεσε ένα φάουλ μεταξύ μεγάλης περιοχής και σέντρας του γηπέδου. Ο Κλη-
ρονόμος μάλιστα έπεσε κάτω κατά την εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα πήρε μία 
περίεργη τροχιά και τελικά κατέληξε στο βάθος της εστίας του εμβρόντητου 
Σιφνιού τερματοφύλακα Κάραβου. Ο ΑΟΠ παίρνοντας την πρωτοπορία με 2-1 
στο σκορ, ήταν σίγουρο πλέον πως μπορούσε με την εμπειρία που διακρίνει ορι-
σμένους ποδοσφαιριστές του να κρατήσει το αποτέλεσμα έως τη λήξη του αγώνα. 
Κάτι που έγινε και τελικά η ομάδα μας έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης -που 
κατέκτησε δίκαια- άσχετα με την κακή εμφάνιση που είχε στον αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές
Πανσιφναϊκός: Κάραβος, Ζαγκοβάς (65ο Μαυρογιάννης), Χρύσος (82ο Κολαρά-

κης), Γρ. Λεμπέσης, Ζάσκας, Διαρεμές, Ατσόνιος (Σπ. Λεμπέσης), Γκούμας, Ζουμής, 
Κίτσαλης, Ζαμπέλης.

ΑΟΠ: Μανέκας, Κρουσταλάκης (90ο Σάμιος), Δαφερέρας, Γαβαλάς (76ο Νίκας), 
Σκιαδάς, Κληρονόμος (90ο Ρ. Σένκα), Αρκουλής, Ρούσσος, Μ. Σένκα, Πετρόπουλος, 
Τσαντουλής

Διαιτητής: Σ. Αγγέλου, με βοηθούς τους κ.κ. Ιω. Ρούσσο Ιωάννη και Αγ. Βαρθα-
λίτη.

Νηρέας-Αίας 3-2
Ο Νηρέας έπιασε στον ύπνο τους αντιπάλους του -που τον υποτίμησαν- και με 

τρία γκολ του μόνιμου σκόρερ της Κασκούτη, υπέταξε τον Αίαντα Σύρου.
Η ομάδα των χιλίων προβλημάτων της Πάρου, απέδειξε την περασμένη Κυριακή 

το μεσημέρι, στο γήπεδο των Μαρμάρων, ότι όποιος την υποτιμά, ξέρει να τον τι-
μωρεί.

Η Παριανή ομάδα μπήκε φουριόζα στον αγωνιστικό χώρο και «πάτησε» τους υπε-
ρόπτες Συριανούς, ιδιαίτερα στα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού. Οι «κόκκινοι» της 
Σύρου αντέδρασαν στο 17ο λεπτό όταν είχαν δοκάρι –στην πρώτη τους επίσκεψη 
στα καρέ του Νηρέα- με το Μουλίδη. Στη συνέχεια ο Νηρέας συνέχισε να κρατά τα 
ηνία του αγώνα και το κέρδος του ήταν το εκρηκτικό πεντάλεπτο (34ο-39ο λεπτό), 
που πέτυχε δύο γκολ. Συγκεκριμένα, στο 34ο λεπτό σε καλοχτυπημένο κόρνερ του 
Κορτιάνου ο Κασκούτης πέτυχε το πρώτο γκολ για την ομάδα του, δίνοντας την 
πρωτοπορία με 1-0. Ο Κορτιάνος –από τους κορυφαίους του γηπέδου- λίγο 
έλειψε να χρηστεί σκόρερ δύο λεπτά αργότερα, αλλά το σουτ που επιχείρησε από-
κρουσε εντυπωσιακά ο… Ναουσαίος τερματοφύλακας της Σύρου, Καρποδίνης! Στο 
39ο λεπτό ήταν η σειρά του γκολντζή Κασκούτη, όταν πήρε την μπάλα στα πόδια 
του, έσπασε το τεχνητό οφσάιντ και αφού ντρίπλαρε και τον τερματοφύλακα 
Καρποδίνη, έγραψε το 2-0.

Στο β’ ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν, καθώς οι Συριανοί μπήκαν αποφασισμέ-
νοι για κάτι καλύτερο στον αγώνα. Ο Παριανός τερματοφύλακας Βεντουρής, ήταν 
σε καλή μέρα και έτσι μπόρεσε να πει «όχι» στην αρχή του β’ ημιχρόνου με καλές 
επεμβάσεις που είχε στις επιθετικές ενέργειες των Συριανών. Ο αγώνας πήρε άγρια 
ομορφιά, αφού η μπάλα ανεβοκατέβαινε στις δύο εστίες. Στο 63ο λεπτό, ο Αίας 
μείωσε σε 2-1 με σουτ μέσα από την περιοχή του Αργυρού. Η ολική επαναφορά 
για τους Συριανούς φάνηκε να γίνεται στο 77ο λεπτό με γκολ του Ρούσσου, που 
ισοφάρισε σε 2-2. Οι παίκτες του Αίαντα είχαν πλέον την πεποίθηση ότι βρίσκο-
νταν κοντά στην επίτευξη ενός τέρματος που θα τους έδινε τους πολύτιμους τρεις 
βαθμούς της νίκης. Έτσι, ξέχασαν τον τιμωρό τους Κασκούτη… Ο συμπαίκτης του 
Τσιόπουλος με μία αριστουργηματική μπαλιά στο 82ο λεπτό τον έβγαλε αμαρκάρι-
στο. Τα υπόλοιπα ήταν εύκολα για τον Παριανό σέντερ φορ που έκανε το 
συνηθισμένο του καθήκον… Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 3-2 
και δίνοντας τους τρεις βαθμούς της νίκης στο Νηρέα.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Βεντουρής Ζουμής, Χασάνι (60ο Σκεπαρνιάς), Τσενάι, Μπαρμπαρίγος, 

Τσιόπουλος, Μώτος (74ο Τσιγώνιας), Κορτιάνος, Κασκούτης, Χατζία, Φραγκογούλας.
Αίας: Καρποδίνης, Γεράρδης (46ο Γ. Φωτεινιάς), Βαμβακούσης, Μ. Φωτεινιάς, Κα-

μπάνης, Καρύμαλης, Μουλίδης, Καφτηράνης, Β. Δεναξάς, Ρούσσος, Ι. Δεναξάς (46ο 
Λούσας, 55ο Αργυρός).

Διαιτητής: Δεληγιάννης, με βοηθούς τους κ.κ. Μενδρινό και Νομικό.

Βαθμολογία Β’ ομίλου
1. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ    21
------------------------------
2. ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ            13
------------------------------
3. ΑΟΠ                           13
4. ΝΗΡΕΑΣ                     8
5. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ      4
6. ΣΕΡΙΦΟΣ                    1

φωτο: pansifnaikos.gr
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Η πίτα στις Λεύκες
Την περασμένη Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 στο κοινοτικό 

μέγαρο Λευκών, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας της τοπικής κοινότητας Λευκών, του συλλόγου ΜΕ-
ΕΑΣ «Υρία» Λευκών και του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων 
Πάρου.

Στην κοπή της βασιλόπιτας παραβρέθηκαν πολλοί κάτοικοι 
του χωριού, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, ο δήμαρχος Πάρου, 
κ. Μ. Κωβαίος και περιφερειακοί, δημοτικοί, και τοπικοί σύμβου-
λοι. 



στις Κυκλάδες

Η ψήφος σου στις 25 Ιανουαρίου
είναι ψήφος για την Αξιοπρέπεια, τη ∆ικαιοσύνη, τη ∆ηµοκρατία

ne.syriza.kykladwn@gmail.com           syriza-cyclades.blogspot.gr

Γουρδούκης Ηλίας του Μιχαήλ 
Μαθηµατικός, απόφοιτος Παν/µίου Αθηνών. Κατάγεται από την Πέρδικα 
Θεσπρωτίας. Ζει µόνιµα στην Πάρο από το 1983. Είναι παντρεµένος µε την 
παριανή Μαρία Παντελαίου και έχουν δύο γιους, τον ∆ηµήτρη και τον Χρή-
στο. Στην Αθήνα δίδαξε σε Τεχνικές Σχολές και Φροντιστήρια. ∆ιετέλεσε 
επί 16 χρόνια διευθυντής στο Γυµνάσιο Πάρου, Αντιπάρου και στο Λύκειο 
Πάρου. Συνταξιοδοτήθηκε το 2013. Συµµετέχει σε κινήµατα και συλλογι-
κότητες («Κίνηµα Υγείας», ΤΑIΠΕ∆, Αυτοδιοίκησης, Οικολογίας). ∆ιετέλεσε 
πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πάρου, Συλλόγων Γονέων, αιρετός στο ΠΥΣ∆Ε Κυκλά-
δων. Εκδότης του περιοδικού «Εκπαιδευτικές Αναζητήσεις» και της εφηµερί-
δας «ΠΟΛΙΤΗΣ της ΠΑΡΟΥ». Αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο. Ενταγµένος 
στην Αριστερά από το 1974 (ΚΚΕεσ, ΣΥΝ, ΣΥΡΙΖΑ).

Μανιός Νικόλαος του Εµµανουήλ
Οφθαλµίατρος, µε καταγωγή από το ∆ανακό Νάξου, διευθυντής 
του Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης από το 1996 ως το 2012. 
Εντάχτηκε στην αριστερά το 1961 µέσα από το κίνηµα των µαθη-
τών νυχτερινών Γυµνασίων. Συνελήφθηκε το 1971 για την αντι-
δικτατορική του δράση και καταδικάστηκε σε 16ετή φυλάκιση. 
Εξορίστηκε στη Γυάρο µέχρι τη µεταπολίτευση. Εκπροσώπησε το 
ιατρικό σώµα µέσα από διάφορες θέσεις όπως του προέδρου και 
αντιπροέδρου της ΕΙΝΑΠ και του µέλους της διοίκησης του Πα-
νελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι µέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ 
και Συντονιστής του τµήµατος Υγείας.

Μαυρουδή Άννα του Συµεών
Γεννήθηκε στην Αθήνα µε καταγωγή από την Τζια. Είναι απόφοι-
τη Αγγλικής Φιλολογίας και κάτοχος 2 µεταπτυχιακών τίτλων στις 
Πολιτισµικές Σπουδές και στη Θεωρία Κριτικής. Έχει εργαστεί στη 
Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, Τµήµα ∆ιεθνούς Συνερ-
γασίας  Υπουργείου Παιδείας και ως διερµηνέας-µεταφράστρια. 
Έχει διατελέσει διευθύντρια στο ΕΠΑΛ Κέας. Συµµετέχει σε προ-
γράµµατα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων. Ασχολείται µε 
ζητήµατα ισότητας των φύλων, εκπαιδευτικών ανισοτήτων και πο-
λιτισµικής θεωρίας. Το 2012 ήταν υποψήφια βουλευτής  του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Σήµερα εκλεγµένη σύµβουλος και µέλος της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πολιτόπουλος ∆ηµήτρης (Αρµάος)
Στηρίζεται από τους οικολόγους πράσινους. Σπούδασε αρχιτέ-
κτονας µε µεταπτυχιακό συγκοινωνιολόγου. Έχει πλούσια κοι-
νωνική και πολιτική δράση: Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος 
µε το ΜΑΖΙ στο ∆ήµο Ζωγράφου, υποψήφιος δηµοτικός σύµ-
βουλος µε την ΠΝΟΙΚΑ στην Αθήνα, υποψήφιος βουλευτής 
Κυκλάδων το 2012 µε τους Οικολόγους Πράσινους, πρόεδρος 
της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛ-
ΛΙΑ, ΤΗΝΟΥ. Πιστεύει στην Κοινωνική Οικονοµία, στην αυ-
τοδιαχείριση των παραγοµένων προϊόντων προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας.  ∆ράση που µπορεί να δηµιουργήσει  τον 
τρίτο οικονοµικό πόλο µε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίες. 

Συρίγος Αντώνιος του ∆ηµητρίου
Γεννήθηκε στην Ερµούπολη της Σύρου το 1960, όπου ζει µε την 
οικογένειά του, ασκώντας το λειτούργηµα του ∆ικηγόρου από 
το 1987. ∆ιετέλεσε δηµοτικός σύµβουλος στο ∆ήµο Ερµούπο-
λης την οκταετία 1994 - 2002 και άσκησε χρέη αντιδηµάρχου 
το έτος 1997 - 1998. Την τετραετία 1998 - 2002 υπήρξε µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΤΕ∆Κ του νοµού Κυκλάδων, 
ενώ το διάστηµα 1998 έως το 2006 χρηµάτισε αντιπρόεδρος 
και µετά πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Ερµούπολης. Συµµετείχε στις περιφερειακές εκλο-
γές µε το συνδυασµό «Νησιωτική Ανατροπή».

Συρµαλένιος Νικόλαος του Ευαγγέλου
Οικονοµολόγος - πολιτικός επιστήµονας, µε καταγωγή από τη 
Μήλο, συµµετείχε στην ανανεωτική αριστερά από τα χρόνια της 
δικτατορίας. Ιδρυτικό µέλος του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχτηκε 
βουλευτής Κυκλάδων το 2012. Στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθη-
κε υπεύθυνος του τοµέα Ναυτιλίας. Από το 1980 εργάστηκε στο 
Υπουργείο Οικονοµίας στους τοµείς δηµοσίων επενδύσεων και 
περιφερειακής ανάπτυξης. Ασχολήθηκε µε θέµατα δηµόσιας δι-
οίκησης, εργατικής πολιτικής και αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία 25 
χρόνια εργάζεται συστηµατικά για τα προβλήµατα της νησιωτικής 
Ελλάδας. ∆ιετέλεσε νοµαρχιακός σύµβουλος Κυκλάδων και περι-
φερειακός σύµβουλος Ν. Αιγαίου. Ήταν εκδότης του περιοδικού 
“Κυκλαδικοί Πλόες”.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του ΣΥΡΙΖΑ στις ΚΥΚΛΑΔΕΣ


