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πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη
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Αφαίμαξη της Παριανής οικονομίας

Αεροδρόμιο ώρα μηδέν
Ηλ. Γουρδούκης:
«Οι συμπατρι-
ώτες μας έχουν 
βαρεθεί τις υπο-
σχέσεις χωρίς 
αντίκρισμα»

» σελ. 6

Γ. Χριστόπουλος:

«Θα υπηρετήσω 
τις Κυκλάδες» 

» σελ. 5

Πήρε «φωτιά» 
το πρωτάθλημα

» σελ. 14

Εκλογές 2015
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 οι Έλληνες ψηφοφόροι θα εκλέξουν τη νέα κυβέρνηση της χώρας. Στις Κυκλάδες –που πλέον είναι 

τετραεδρική περιφέρεια, οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να βάλουν στο κόμμα που θα επιλέξουν έως δύο σταυρούς στους υποψήφιους 

της αρεσκείας τους.

Ενημέρωση
» σελ. 10

» σελ. 8-9
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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 327
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Τσι Νάουσα
Για να καταλάβω τώρα. Στη δημοτική κοινότητα Νά-

ουσας, έβγαλαν ανακοίνωση για την αφισορρύπανση 
που προκαλείται στην προεκλογική περίοδο. Εννοού-
σαν τις 4 αφίσες που έβαλε το ΚΚΕ για εκδήλωσή του 
και άλλες 5-6 αφίσες, που έβαλε ο (Τ)ΣΥΡΙΖΑ. Μάλι-
στα. Που; Στη Νάουσα… Δηλαδή, για να καταλάβω κε 
Μπαρμπαρίγο. Το καλοκαίρι που βρωμάει ο τόπος από 
τις αφίσες και τα πανό που βάζουν όλοι οι «αλεξιπτω-
τιστές» των καταστηματαρχών «διασκέδασης», δε σας 
ενοχλούν; Εκεί, ποια ανακοίνωση έχετε βγάλει και δεν 
τη θυμόμαστε. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή.

■ Τσι Παροικιά
Το καλυτερότερο ήταν τσι Παροικιά, που μόνο τα 

ΜΑΤ δεν κατέβηκαν για το πανό που είχε στήσει ο (Τ)
ΣΥΡΙΖΑ στο λιμάνι. «Μετά από καταγγελία» είπαν, μόνο 
που ποτέ δε μάθαμε το ονοματάκι του πολίτη που έκα-
νε την καταγγελία. Ερώτηση λοιπόν: Παρεξηγήθηκε 
«ευαίσθητος» πολίτης για το κακό που προκαλούσε το 
πανό στο λιμάνι ή παρεξηγήθηκαν άτομα φανατισμένα 
με τη ΝΔ από τη δημοτική πλειοψηφία; Γιατί αν την 
καταγγελία έκανε πολίτης για την κακή αισθητική που 
προκαλούσε το πανό, τότε να πάω να τον βρω και να 
κάνω μαζί του σύλλογο, που θα καταγγέλλει όλη την 
κουρελαρία που «κοσμεί» την Παροικιά. Το πανό της 
μιας μέρας του (Τ)ΣΥΡΙΖΑ πείραξε την παράταξη Κω-
βαίου και όχι όλη η κουρελαρία που υπάρχει παντού 
στην παραλία της Παροικιάς. Αιδώς Αργείοι. 

■ (Τ)ΣΥΡΙΖΑΣ!
Δεν ξέρω πόσοι το πήρατε είδηση, αλλά ο (Τ)ΣΥΡΙ-

ΖΑΣ έβαλε το εκλογικό του περίπτερο μία ανάσα από 
την εξώπορτα της Εκατονταπυλιανής. Ελπίζω, να μη 
βρω την άλλη Κυριακή μέσα στην εκκλησία κανέναν 
Καστρουνή να πουλάει κεριά προς ενίσχυση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Αυτό, δε θα το αντέξω!

■ Απ’ τα ζερβά…
Διάβασα διάφορα καλούδια στο Παριανό διαδίκτυο 

τις τελευταίες μέρες. Ο υστερικός αντικομουνισμός 
που αναπτύχθηκε από δεξιούς ήταν Β’ κατηγορίας και 
παλαιομοδίτικος. Εκείνο μάλιστα το σχόλιο «δε θέλου-
με κομμουνισμό εμείς οι Παριανοί», ήταν όλα τα λε-
φτά. Μόνο, που, ο σωστός αντικομουνισμός ήρθε από 
αλλού και συγκεκριμένα απ’ τα ζερβά… Ομολογώ, ότι 
παρόμοιο αντικομουνισμό δεν είχα συναντήσει ούτε 
στην ΟΝΝΕΔ επί «Rangers» και προεδρίας Βασίλη 
Μιχαλολιάκου.

■ Δημοσκοπήσεις
Μόνο μία δημοσκόπηση δεν τόλμησαν να κάνουν 

φέτος, κατά την προεκλογική περίοδο. Αυτή με το ποιο 
κόμμα έχει τις πιο ωραίες υποψήφιες. Που να τολ-
μήσουν να κάνουν τέτοια δημοσκόπηση; Ακόμα και ο 
Τσίπ(ου)ρας, θα ψήφιζε ΝΔ. Για να τα λέμε όλα δη-

λαδή. Ο Αντωνάκης Σαμαράς το μόνο που κατάφερε 
ήταν να μαζέψει ωραίες υποψήφιες. Που να αρχίσεις 
και που να τελειώσεις. Να ξεκινήσεις με τη σταθερή 
αξία, Έλενα Ράπτη, από τη Θεσσαλονίκη; Να συνεχί-
σεις με το φετίχ, Μαρία Σταυρινούδη, από τη Χίο; Να 
πάμε στη μεταγραφή, Άντζελα Γκερέκου, από την Κέρ-
κυρα; Να πούμε για τη «Rolls Royce», Νόνη Δούνια, 
στην Α’ Πειραιά; Να γράψουμε για τη μαύρη γαζέλα, 
Κατερίνα Κάλαγκμπορ, στη Β’ Αθηνών; Να πούμε για 
τη «λίρα εκατό», Όλγα Κεφαλογιάννη, στην Α’ Αθηνών; 
Να θυμίσουμε την Αννούλα Καραμανλή, στη Β’ Αθη-
νών; Και μεταξύ μας τώρα. Την καλύτερη την έχουμε 
εμείς στις Κυκλάδες! Κατερίνα Μονογοιού! Όχι να το 
περηφανευθούμε δηλαδή…

■ Καβαλιέρε
Αυτά που κατάφερε ο Αντωνάκης, δεν είχε μπορέσει 

να τα καταφέρει ούτε ο Καβαλιέρε Σύλβιο Μπερλου-
σκόνι, στην Ιταλία, που η Μικέλα Βιτόρια Μπραμπίλα 
(φωτό), ήταν από τις πιο «light» βουλευτίνες που είχαν 
εκλεγεί μαζί του.

■ Τίποτις…
Διότι, τώρα που μπήκαμε στα σοβαρά της προεκλο-

γικής περιόδου, πρέπει να τα λέμε όλα. Πάει σου λέει 
ο (Τ)ΣΥΡΙΖΑ για κυβέρνηση. Και κοιτάς δηλαδή, το 

γυναικείο δυναμικό του. Σόρρυ, αλλά τι να γράψου-
με; Ο Αντωνάκης Σαμαράς έχει υποψήφιες που κάτι 
έχουν να δείξουν –που λέει και μια ψυχή-. Ο Αλέξης, 
τι έχει να μας δείξει; Την Αγνή Καλογερή από τη Σάμο 
ή την Αφροδίτη Θεοπεφτάτου από την Κεφαλλονιά; 
Όχι για να τα λέμε όλα. Και για να μην είμαι πολύ κα-
κός, δε γράφω «σύντροφοι» για την Ιωάννα Γαϊτάνη, 
με το κουρεμένο ανάποδα μαλλί και τις μπλούζες με 
τα καρτούν που φοράει, ούτε για τη Νάντια Βαλαβάνη, 
που είναι θεωρητική του έργου του Μπέρτολτ Μπρεχτ 
(σκέψου να βγεις ραντεβού και η φίλη σου να θέλει να 
μιλήσετε για Μπρεχτ!). Συγγνώμη, αλλά και το μαχαίρι 
να μου βάζατε στο λαιμό, Ζωή Κωνσταντοπούλου και 
τα μυαλά στα κάγκελα θα διάλεγα. 

■ Ανοικοδόμηση
Πως θα αρχίσει λέει, η ανοικοδόμηση της χώρας. 

Πολύ απλά. Θα βάλει ο Τσίπ(ου)ρας στο υπουργείο 
δικαιοσύνης, υπουργό, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και 
υφυπουργό, τη Ραχήλ Μακρή. Δεν μπορεί! Με τόσες 
φυλακές που θα πρέπει να χτιστούν, θα υπάρχει κίνηση 
στον τομέα της οικοδομής!

■ Ισιγονώφ
Ζω για να δω τη μέρα που ο σύντροφας Μανόλοφ 

Ισιγονώφ, θα υπερασπίζεται κυβερνητικές αποφάσεις! 
Αν το δω και αυτό κρεμάω τα δημοσιογραφικά μου 
μολύβια και θα αποσυρθώ στη Λογγοβάρδα! 

■ Βρούτσης
Μεταξύ μας τώρα. Το τι σούρνουν στο Παριανό δι-

αδίκτυο για το Βρούτση, γνωστοί Νεοδημοκράτες του 
νησιού μας, δε λέγεται. Και όλα έχουν να κάνουν για 
τις «πολύτιμες» βοήθειες που είχε για το συγκεκριμένο 
θέμα η Πάρος, από το Ναξιώτη βουλευτή. Έχω την 
εντύπωση πως αυτοί οι Νεοδημοκράτες προσφέρουν 
απείρως μεγαλύτερες υπηρεσίες στο κόμμα τους, απ’ 
ότι κάποιοι άλλοι, που θέλουν να εμφανίζονται «βα-
σιλικότεροι του βασιλέως». Με τούτα και με εκείνα, η 
ΝΔ σε τοπικό επίπεδο πλην μίας συγκέντρωσης, δεν 
μπόρεσε να κάνει τίποτα άλλο προεκλογικά. Αυτό έγι-
νε για πρώτη φορά στα χρονικά του νησιού μας, για το 
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

■ Που είναι;
Βρε παιδιά, αυτό το ΠΑΣΟΚ και αυτό το Κίνημα του 

ΓΑΠ, μήπως το είδατε ή μήπως το απαντήσατε εδώ 
στην Πάρο;

■ Λίλα
Σε κάθε εκλογές γράφω πάντα τον καλό μου λόγο 

για τη Λίλα Καφαντάρη. Αυτή τη φορά τη λησμόνη-
σα, μιας και είναι υποψήφια στην Α’ Αθηνών, πάντα 
με το «ορθόδοξο» κόμμα. Αν κάποιοι που μας διαβά-
ζουν ψηφίζουν Α’ Αθηνών και αν ψηφίζουν το ΚΚΕ, 
μην ξεχάσουν: «Δαγκωτό» Λίλα! Και στις Κυκλάδες… 
«δαγκωτό» Αναστάση Γκίκα. Άντε και καλό βόλι! 

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
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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

∆ΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Αγίου Βαλεντίνου
Το διοικητικό συμβούλιο του Εμποροεπαγγελματι-

κού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, σε συνεδρίασή του 
αποφάσισε στο πλαίσιο της εμπορικής εορτής του 
Αγ. Βαλεντίνου, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 14 
Φεβρουαρίου, να ανακοινώσει στους επαγγελματίες 
και στο καταναλωτικό κοινό ότι θα διοργανώσει σε 
συνεργασία με τον Ηχώ Fm, γιορτή αγάπης για την 
τόνωση της τοπικής αγοράς.

Συγκεκριμένα από 01-14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι 
επαγγελματίες της Πάρου και της Αντιπάρου, έχουν 
την δυνατότητα να προβληθούν μέσω του Ηχώ Fm για 
όλο αυτό το διάστημα, συμμετέχοντας με δώρα που 
θα χαρίσουν στους πελάτες τους, για να κληρωθούν 
σε αφιερωμένο-ολοήμερο πρόγραμμα του σταθμού 
που θα γίνει στις 14/1/2015 από τις 11.00-20.00. Οι 
καταναλωτές, που θα επισκεφτούν και θα ψωνίσουν, 
στα συμμετέχοντα καταστήματα την ημέρα των ερω-
τευμένων θα μπουν αυτόματα στην παραπάνω κλή-
ρωση.

Οι ακροατές του σταθμού που θα πάρουν τηλέφω-
νο βοηθώντας την πραγματοποίηση του διαγωνισμού 
θα μπουν σε κλήρωση, με δώρο 10 προσκλήσεις για 
τον αποκριάτικο χορό μας που θα γίνει το Σάββατο 21 
Φεβρουαρίου 2015 με τον Νίκο Οικονομίδη και την 
Κυριακή Σπανού.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση ο εμποροεπαγγελ-
ματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, σημειώνει: «[…] 
Παρακαλούνται τα καταστήματα (είδη δώρων, εσώ-
ρουχα, ενδύματα, ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κο-
σμηματοπωλεία, κάβες, κ.α) που επιθυμούν να ενημε-
ρωθούν και να συμμετέχουν σε αυτή την προωθητική 
καμπάνια, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 
Τετάρτη 28/1/2015, στο τηλέφωνο του γραφείου  – 
22840 22262 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@
esparou.gr. με την υπεύθυνη κ. Στέλλα Αγγουριδάκη».

Ταυτότητες!
Από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ ανακοινώθηκε ότι για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά την άσκηση 
του εκλογικού τους δικαιώματος, στις Βουλευτικές 
εκλογές, τα Γραφεία Ταυτοτήτων, θα λειτουργήσουν, 
πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, 
ως ακολούθως:

- Σάββατο, 24/1/15, κατά τις ώρες 08.00 έως 18.00
- Κυριακή, 25/1/15, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης 

- αντικατάστασης δελτίων ταυτότητας, θα εκδίδεται 
άμεσα αυτό, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, με  
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας, το οποίο ο εν-
διαφερόμενος πολίτης αποκτά για πρώτη φορά, τα δι-
καιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι:

- Δύο πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, δια-
στάσεων 3,6Χ3,6 εκ.

- Αίτηση που θα προμηθευτεί από την Αστυνομική 
Υπηρεσία.

- Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος για την ομάδα 
Αίματος και το Rhesus (εφόσον επιθυμεί την αναγρα-
φή του στο δελτίο).

- Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο, ημεδαπής ή αλλο-
δαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμε-
νη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» του ενδιαφερόμενου, με λατινικούς 
χαρακτήρες 

- Επίσης, για Δελτίο Ταυτότητας το οποίο εκδίδεται 
πρώτη φορά, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων 
του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που 
είναι ανήλικος/η, την βεβαίωση των στοιχείων μπορεί 
να κάνει ο γονέας ή εκείνος, που έχει την επιμέλεια ή 
επιτροπεία του.

- Σημειώνεται ότι η Αρχή έκδοσης του Δελτίου Ταυ-
τότητας, υποχρεωτικά αναζητά αυτεπάγγελτα το πι-
στοποιητικό γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας 
του αιτούντος.

Δρομολόγια 
ταχύπλοων

Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των ταχύπλοων της 
«Hellenic Seaways» με προορισμό την Πάρο, για τη 
θερινή σεζόν.

Το «Highspeed 4» από τις 8 έως τις 14 Απριλίου, 
θα αναχωρεί από τον Πειραιά για Πάρο, Νάξο, Ίο και 
Θήρα.

Το «Flyingcat 4» από τις 8 έως 30 τις Απριλίου, θα 
εκτελεί δρομολόγια που θα αναχωρούν από Ηράκλειο 
για Θήρα, Ίο, Πάρο και Μύκονο, ενώ από τις 12 Ιουνί-
ου έως τις 13 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινά από Ραφήνα για 
Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Θήρα. Επίσης, από 
τις 5 Οκτωβρίου έως 11 Οκτωβρίου, θα ξεκινά από το 
Ηράκλειο για Θήρα, Ίο, Πάρο και Μύκονο.

Ερωτήματα ΚΚΕ
Τις τελευταίες μέρες είδαν το 

φως της δημοσιότητας κείμενα 
σε βάρος του ΚΚΕ με την υπο-
γραφή τοπικών στελεχών του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτάμε:

Αποτελούν η κατρακύλα στην 
πολιτική χυδαιότητα και ο ξεπε-

σμός στον νέο αυριανισμό, την ποιότητα και το ήθος 
της «αριστεράς», που διεκδικεί την αυριανή διακυβέρ-
νηση της χώρας; 

Φαινόμενα σαν και αυτά ας προβληματίσουν κάθε 
τίμιο αγωνιστή, καθένα που νοιώθει αριστερός, κάθε 
σκεπτόμενο άνθρωπο  που με την κυριακάτικη ψήφο 
του θέλει ένα καλύτερο αύριο.

ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ
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Η ευθύνη μας...
Λίγες ώρες πριν την ψηφοφορία ,λίγο πριν την κάλπη 

νηφάλια ας αναλογιστούμε την ευθύνη της επιλογής μας .Ας 
μετρήσουμε καλά την τελική επιλογή μας σκεπτόμενοι το τι 
συμβαίνει γύρω μας.

- Η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λαού υποφέρει γιατί 
μας λένε έχουμε κρίση χρέους. Έχουμε; Όλοι μαζί τα φάγα-
με; Η αλήθεια είναι ότι το χρέος  υπάρχει. Αλλά πως δημι-
ουργήθηκε; Τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν είναι απλώς τα 
υψηλότερα αναλογικά στη Ευρώπη, κρύβουν και τεράστια 
ποσά για τις μίζες των επιτήδειων. Το τεράστιο κόστος για 
την διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων, που ακόμα δεν 
γνωρίζουμε τα πραγματικά νούμερα, η ακόμα και αυτή η 
σκανδαλώδης προνομιακή αντιμετώπιση των Ελληνικών και 
ξένων εφοπλιστικών και βιομηχανικών εταιριών,  είναι μικρά 
δείγματα για το πως δημιουργήθηκε το χρέος, το οποίο 
καλούμαστε εδώ και πέντε χρόνια να το πληρώσουμε όλοι 
εμείς.

- Μας είπαν ότι  δεν είμαστε  ανταγωνιστικοί και για αυτό έκοψαν τους μισθούς 
και τις συντάξεις, έστειλαν στην ανεργία πάνω από ενάμιση εκατομμύριο πολίτες, 
εξαθλίωσαν την δημόσια υγεία,  κατέστρεψαν  την δημόσια παιδεία, ανάγκασαν  να 
ξενιτευτούν πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες επιστήμονες. Όλα αυτά για να 
γίνουμε ανταγωνιστικοί και να αυξάνουν ουσιαστικά τα κέρδη των ολίγων τη στιγμή 
που ο μισός πληθυσμός της χώρας βρέθηκε κάτω από το όριο της φτώχειας και οι 
πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι.

- Χιλιάδες καταστήματα έβαλαν λουκέτο, η μεγάλη μερίδα των επαγγελματιών 
παραμένουν ανασφάλιστοι ,περιουσίες χάνονται ,οι πλειστηριασμοί από τα κόκκινα 
δάνεια εξελίσσονται κανονικά και οι αυτοκτονίες δεν έχουν τέλος.

- Μας λένε ότι το μνημόνιο τέλειωσε και θα φύγει η τρόικα,  αλλά 
οι εφαρμοστικοί νόμοι που εξαθλίωσαν τον Ελληνικό λαό  θα μείνουν. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει αποφασίσει ότι θα  υπάρχει σε όλες τις χώρες πλέον μόνιμη επιτήρηση 
κατά συνέπεια  μόνιμα άτυπα μνημόνια.

Σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον θα έπρεπε να ήταν εύκολη η επιλογή μας. Όμως 
επειδή μια τέτοια αυτονόητη επιλογή θα ανέτρεπε τα σχέδια τους επιστρατεύτηκαν  για 
άλλη μια φόρα το ψέμα, ο αποπροσανατολισμός, η μεθοδευμένη εξαπάτηση των 
ψηφοφόρων, ο φόβος, η τρομοκράτηση.

Εκπλήξεις δεν προβλέπονται παρά την προπαγάνδα περί ντέρμπυ που δεν 
εξυπηρετεί δυστυχώς τίποτα άλλο εκτός από την πόλωση με συνέπεια ουσιαστικά 
τον εγκλωβισμό ψηφοφόρων.  

Ας αναλογιστούμε λοιπόν την ευθύνη της επιλογής μας βλέποντας όχι μόνο  γύρω 
μας αλλά κοιτώντας το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας παίρνοντας μαθήματα 
από το παρελθόν. Ας μη ξεχνάμε ότι η ευόδωση των προσδοκιών δεν  απαιτεί 
απαραίτητα ισχυρές πλειοψηφίες ή κυβερνητικές συμμαχίες που έτσι κι αλλιώς θα 
γίνουν, αλλά απαιτείται σε κάθε περίπτωση να είναι δυνατή αντιπολιτευτική παρουσία 
στη βουλή δοκιμασμένων κομμάτων στην πράξη, υπεράσπισης του δικαιώματος για 
μια καλύτερη ζωή.

 Καλή ψήφο.

Ας απολογηθούν
Πριν από δυο περίπου μήνες ο Δήμαρχος Πάρου δεσμεύτηκε για 

μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα προβλήματα της 
δημόσιας υγείας στην Πάρο. Αυτή η συνεδρίαση μέχρι σήμερα δεν 
έχει πραγματοποιηθεί. Αντίθετα πήρε την πρωτοβουλία να συναντη-
θεί με τα πολιτικά κόμματα ώστε αυτά να εκθέσουν τις απόψεις τους 
για την Υγεία, μόλις 3 μέρες πριν από τις εκλογές!

 Είναι δικό του φυσικά πρόβλημα να πείσει τον παριανό λαό, ότι η 
συνάντηση αυτή δεν σχετίζεται με την προεκλογική επίσκεψη του Υπουργού Εργασί-
ας Γ. Βρούτση και την δυνατότητα επαφής του με τοπικούς παράγοντες και φορείς. 
Είναι δικό του επίσης θέμα να πείσει τους παριανούς πολίτες ότι δεν είναι υποχεί-
ριο αυτών που πολιτικά στήριξαν την εκλογή του. Δικό μας θέμα είναι, ότι για μια 
ακόμα φορά πίσω από την πολιτική ανεξαρτησία που ο ίδιος επικαλείται, βρίσκεται 
η εξάρτηση του από την κυβερνητική πολιτική που ο τόπος και ο λαός μας εκτός 
από δυστυχία δεν έχουν τίποτε άλλο να περιμένουν. Να θυμίσουμε τις υποσχέσεις 
κατασκευής νοσοκομείου από τον πρώην Υπουργό και νυν Επίτροπο στην ΕΕ Δ. 
Αβραμόπουλο; Τις πρόσφατες κυβερνητικές υποσχέσεις για την ολοκλήρωση του 
αεροδρομίου, που αποδείχθηκαν κάλπικες; Τον αξονικό τομογράφο που ήρθε επειδή 
κλείσανε τα θεραπευτήρια του ΙΚΑ στην Αθήνα και σαπίζει στα αζήτητα; Την κάλυψη 
των κενών του Κέντρου Υγείας που κινδυνεύει να μείνει χωρίς κανένα γιατρό:

Τα νησιά μας και οι κάτοικοι τους τα τελευταία χρόνια βιώνουν την 
πλήρη κατάρρευση των δομών της δημόσιας υγείας. Εμείς σαν «Λαϊ-
κή Συσπείρωση» και σαν ΚΚΕ ήμασταν μπροστάρηδες στην οργάνω-
ση του αγώνα του παριανού και αντιπαριώτικου λαού, παρόντες σ τη 
συμμετοχή των κινητοποιήσεων του.

Δεν έχουμε κανένα λόγο να παραβρεθούμε σε μια προεκλογική 
φιέστα. Τις δικές μας τις θέσεις ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, τις έχουμε καταθέσει στους κατοίκους των νησιών 
μας εδώ και πολύ καιρό. Πολλές από αυτές τις θέσεις οι κάτοικοι 

τις έχουν υιοθετήσει μέσα από τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου και των 
συγκεντρώσεων. 

Ας απολογηθούν στο παριανό λαό σήμερα αυτοί που δεν έβγαζαν ούτε 
ένα μήνυμα συμπαράστασης την ώρα του αγώνα μας, γιατί με νύχια και 
με δόντια στήριζαν την πολιτική της «δημοσιονομικής εξυγίανσης», δη-
λαδή την πολιτική της εξαθλίωσης μας.

Εμείς εκείνο που λέμε στους παριανούς και τις παριανές είναι ότι τα 
προβλήματα και στην υγεία την επόμενη των εκλογών θα είναι εδώ. Ας 
κάνουμε με τη ψήφο μας το ΚΚΕ πιο δυνατό στη βουλή και το λαό, για 
να έχουμε αύριο το δικό μας αποκούμπι, τη δική μας ελπίδα.

Κ.Ο.Β. Πάρου ΚΚΕ

Διασύνδεση Κυκλάδων
Την απόφαση ένταξης της κρατικής ενίσχυσης για τη διασύνδεση των Κυκλά-

δων, με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης, από συγκεκριμένα 
Επιχειρηματικά Προγράμματα, υπέγραψε στις 16/1/15 ο υπουργός ανάπτυξης, κ. 
Κώστας Σκρέκας

Σύμφωνα με το υπουργείο, το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων στοχεύει 
στην αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Πάρου, Τήνου, Μυκό-
νου και Νάξου με ηλεκτρική ενέργεια για τα προσεχή 30-40 χρόνια διαμέσου της 
διασύνδεσής του με το ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (ΥΤ).

O σχεδιασμός διασύνδεσης ολοκληρώνεται στην πλήρη έκτασή του σε τρεις φά-
σεις. Η Α’ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο με ένα υποβρύχιο 
καλώδιο 150 kV ΑC, καθώς και με τις νήσους Πάρο, Μύκονο και Τήνο με αντίστοιχα 
καλώδια. Τα έργα της Α’ Φάσης κατηγοριοποιούνται σε δυο επιμέρους διακριτά 
και αυτοτελή τμήματα (ΣΤΑΔΙΟ 1 με τέσσερις Ομάδες έργων και ΣΤΑΔΙΟ 2 με δυο 
Ομάδες Έργων).

Το εν λόγω φυσικό αντικείμενο αφορά στο 1ο στάδιο κατασκευής δηλαδή τη 
μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για τις υποβρύχιες 
καλωδιακές διασυνδέσεις της Σύρου με το Λαύριο (ηπειρωτικό σύστημα) και τη 
νήσο Μύκονο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015.

Τέλος, ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 
31/12/2015.
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Γ. Χριστόπουλος:
«Θα υπηρετήσω 
τις Κυκλάδες»

 Η «Φωνή της Πάρου», για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών της πα-
ρουσιάζει νέους υποψήφιους στο Νομό Κυκλάδων. Ένας απ’ αυτούς είναι και ο 
υποψήφιος της ΝΔ, γιατρός, κ. Γιώργος Χριστόπουλος. Η συνέντευξη Χριστόπουλου 
έχει ως εξής:

Υποψηφιότητα
Πως αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα στην Περιφέρεια Κυκλά-

δων;
Γ.Χ.: «Έχω γεννηθεί στη Σαντορίνη, έχω ξεκινήσει την πορεία μου στην ιατρική 

από τον υγειονομικό σταθμό της Τήνου, και έχω υπηρετήσει επίσης στο παράρτημα 
ΙΚΑ Άνδρου. Στις Κυκλάδες έχω δημιουργήσει ισχυρές ρίζες, πολύτιμες φιλίες και 
σχέσεις με τον τόπο και τους ανθρώπους. Είμαι από αυτούς που γνωρίζουν πολύ 
καλά, όχι μόνο τις ομορφιές, αλλά και τα προβλήματα των νησιών, τις ανάγκες και 
τις αγωνίες των κατοίκων τους. Γι’ αυτό και όταν μου έγινε η πρόταση από τον 
Αντώνη Σαμαρά να συμμετέχω στις εκλογές ως υποψήφιος Βουλευτής Κυκλάδων, 
την αποδέχθηκα με μεγάλη χαρά και ευθύνη. Είναι για μένα μια ευκαιρία να προ-
σφέρω σε έναν τόπο που δεν είναι μόνο γενέτειρα, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι 
της ζωής μου».

Οι εκλογές
Ποιο είναι για εσάς το διακύβευμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου;
Γ.Χ.: «Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου αποφασίζουμε αν η Ελλάδα θα συνεχίσει 

στο δρόμο της σταθερότητας ή αν θα γυρίσουμε πίσω στον εφιάλτη της αβεβαιό-
τητας. Από τη μια είναι η επιλογή να προχωρήσουμε μπροστά, να τελειώσουμε με 
το μνημόνιο και να μπούμε σε μια συμφωνία που διασφαλίζει την επόμενη μέρα. 
Έτσι θα διαλυθεί η πολιτική αβεβαιότητα, ώστε να βγούμε ξανά από τις αγορές και 
να απεξαρτηθούμε μια ώρα αρχύτερα από τους εταίρους μας. Σε ενάμιση με δύο 
μήνες θα έχουν τελειώσει όλα και θα είμαστε ξανά στο δρόμο της ανάπτυξης και 
της ομαλότητας. 

Από την άλλη, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που παριστάνει το «λιοντάρι» χωρίς να έχει εξα-
σφαλίσει καμία εναλλακτική επιλογή, εκτός βεβαίως από αυτή της εξόδου από το 
ευρώ, με όλα τα δεινά που κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Στην καλύτερη περίπτωση, 
μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει για την Ελλάδα νέα ρίσκα, νέους κινδύνους, απο-
μόνωση και αβεβαιότητα. Κι από αυτό έχουμε να χάσουμε όλοι: ο τουρισμός μας 
που θα μπει σε δοκιμασία, οι επιχειρηματίες που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα 
ρευστότητας χωρίς τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι αγρότες που 
θα κινδυνεύσουν να μην εισπράξουν επιδοτήσεις, αλλά και όλοι μας, αφού υπάρχει 
κίνδυνος η χώρα να χάσει πόρους του νέου ΕΣΠΑ».

Κριτική
Η ΝΔ σ’ αυτές τις εκλογές προσπαθεί να αναδείξει τον κίνδυνο από 

την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι όμως η θετική σας πρόταση; 
Σε τι μπορεί να ελπίζει ο πολίτης αν εκλεγεί ξανά μια κυβέρνηση Νέας 
Δημοκρατίας; 

Γ.Χ.: «Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται πολιτική σταθερότητα, κοινωνική ειρήνη και 
ένα ασφαλές μέλλον για τη χώρα, εντός της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Δεσμεύεται να δώσει ανάσα στους Έλληνες που χτυπήθηκαν περισσότερο από 
την κρίση, αλλά με σχέδιο, με υπευθυνότητα και με στοχευμένες παροχές, που αντέ-
χει η οικονομία. Η Νέα Δημοκρατία ό,τι υπόσχεται θα το δώσει χωρίς να το πάρει 
πίσω. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Δεν υπάρχει Έλληνας 
να μην του έχουν κάτι υποσχεθεί. Παροχές, προσλήψεις στο δημόσιο…  Δεν λένε 
όμως από πού θα βρουν τα χρήματα: θα αυξήσουν τους φόρους; θα βάλουν χέρι 
στις καταθέσεις μας; ή θα δημιουργήσουν καινούρια ελλείμματα, που θα φορτω-
θούν στις πλάτες των παιδιών μας; Την τακτική του «λεφτά υπάρχουν» την έχουμε 
πληρώσει πανάκριβα μέχρι τώρα».

Και η σημερινή κυβέρνηση όμως δεν τα έκανε όλα σωστά…
Γ.Χ.: «Είναι αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με τα θετικά βήματα, υπήρ-

ξαν και αστοχίες που πλήγωσαν τους πολίτες. Σίγουρα έγιναν λάθη. Δεν θα διορ-
θωθούν όμως, με νέα ακόμα μεγαλύτερα λάθη. Σήμερα είμαστε πολύ κοντά στο 
καλύτερο, αλλά και στο χειρότερο. Δεν έχουμε δικαίωμα να παίξουμε την Ελλάδα 
στα ζάρια, επειδή έχουμε μια δικαιολογημένη πίκρα. Αντίθετα, πρέπει τώρα να προ-
χωρήσουμε μπροστά και να «κλείσουμε» τις πληγές. Αυτό θα γίνει αν αξιοποιήσουμε 
όσα μας δίδαξε η κρίση και αν παράλληλα αναδείξουμε νέες ιδέες και νέα ικανά 
πρόσωπα στον πολιτικό στίβο. Είναι στο χέρι μας».

Το μήνυμα
Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα στους πολίτες των Κυκλάδων; Γιατί να 

ψηφίσουν το Γιώργο Χριστόπουλο; 
Γ.Χ.: «Ζητώ κατ’ αρχήν να εμπιστευθούν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί παρά τα λάθη 

είναι η μόνη Παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια, σιγουριά και ένα καλύτε-
ρο αύριο για τον τόπο. 

Προσωπικά, ζητώ την ψήφο των συμπολιτών μου γιατί μπορώ να φανώ χρήσιμος 
στον τόπο. Ως «μάχιμος» γιατρός για πάνω από 30 χρόνια, έχω μάθει 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 δου-
λειά, γνώση και επιμονή. Με αυτά τα εφόδια, μπορώ να υπηρετήσω την πατρίδα 
μας και τα νησιά μας, να προσφέρω ακόμη περισσότερα στις Κυκλάδες και στους 
Κυκλαδίτες».
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Ηλ. Γουρδούκης:
«Οι συμπατριώτες μας 
έχουν βαρεθεί 
τις υποσχέσεις 
χωρίς αντίκρισμα»

Ο καθηγητής κ. Ηλίας Γουρδούκης, είναι υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων. Ο συμπολίτης μας, παραχώρησε στη «Φωνή της Πάρου», συνέντευξη, λίγα 
εικοσιτετράωρα πριν τις εκλογές. Η συνέντευξη Γουρδούκη έχει ως εξής:

Τι χαρακτηρίζει αυτή την προεκλογική περίοδο;
Η.Γ.: «Εκείνο που χαρακτηρίζει αυτήν την προεκλογική περίοδο είναι η μεγάλη 

κοινωνική και πολιτική πόλωση ανάμεσα στα συμφέροντα του κόσμου της εργασί-
ας και στα συμφέροντα του Ελληνικού και ξένου 
κεφαλαίου. Συγκρούονται δύο διαμετρικά αντίθε-
τες προτάσεις που συγκροτούν δύο διαφορετικούς 
κόσμους. 

Απ’ την μια έχουμε το συνασπισμό τραπεζιτών, 
εταιρειών και πολιτικών, που για 5 χρόνια φορτώ-
νουν στο λαό τα χρέη τους. Απ’ την άλλη έχουμε τα 
κοινωνικά στρώματα που πλήττονται από τη βαρ-
βαρότητα των μνημονιακών μέτρων και τα οποία 
βλέπουν το ΣΥΡΙΖΑ ως όχημα ανατροπής μιας πο-
λιτικής σκληρής λιτότητας για τους πολλούς και 
ασυδοσίας για τους ολιγάρχες».

Γιατί οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ.
Η.Γ.: «Στα μνημονιακά χρόνια οι άνεργοι έγιναν 

1.300.000, οι μισθοί συμπιέστηκαν, οι συντάξεις 
πετσοκόφτηκαν, τα εργασιακά δικαιώματα κατεδα-
φίστηκαν, τα λουκέτα επιχειρήσεων έγιναν χιλιά-
δες. Η κοινωνική ασφάλιση, η δημόσια υγεία και 
παιδεία εγκαταλείφθηκαν ή κατεδαφίστηκαν. Την 
ίδια στιγμή, προστατεύτηκαν οι μεγάλοι φοροφυ-
γάδες, τα πανίσχυρα διαπλεκόμενα τραπεζικά και 
κρατικοδίαιτα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτή η 
κοινωνικά εγκληματική πολιτική έχει υπογραφές, 
ονοματεπώνυμα: είναι το πολιτικό προσωπικό που 
τα εφάρμοσε. 

Αυτήν την πολιτική αντιμάχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την 
πρόταση ελπίδας, ανάτασης και ανόρθωσης της 
κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτάσσει την αντιμετώπι-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης, την κατάργηση των 
μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, την απο-
κατάσταση της Δημοκρατίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη διαπραγμάτευση 
για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του ταξικού χρέους. Στις εκλογές της 
Κυριακής το δίλημμα είναι: ή εμείς ή αυτοί! Με την ελπίδα ή με το φόβο, την κοινω-
νική και οικονομική ερήμωση! 

Ο κόσμος είναι αποφασισμένος να δώσει στο ΣΥΡΙΖΑ πλειοψηφία στη βουλή, 
προκειμένου να εφαρμόσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα κοινωνικής σωτηρίας χωρίς 
εκπτώσεις και συμβιβασμούς».

Πως μπορεί να αντιμετωπίσει μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα οικονομικά 
θέματα με δεδομένη την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας.

Η.Γ.: «Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο, ρεα-
λιστικό και κοστολογημένο θα εφαρμοστεί πριν και ανεξάρτητα από τη διαδικασία 
επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους,. Ασφαλώς, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Είναι 
ένα ελάχιστο αναγκαίο πρόγραμμα, το οποίο μπορούμε άμεσα να εφαρμόσουμε.

Χρησιμοποιεί ως χρηματοδοτικά εργαλεία την πάταξη της φοροδιαφυγής και του 
λαθρεμπορίου, τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, 

την αξιοποίηση του ΤΧΣ. Η επανεκκίνηση της οι-
κονομίας, η τόνωση της αγοραστικής κίνησης, η 
δημιουργία θέσεων εργασίας θα πραγματοποιη-
θούν με διασφάλιση μισθών, αυξήσεις συντάξε-
ων, εγγυημένες τις καταθέσεις, φορολογική ελά-
φρυνση-κατάργηση ΕΝΦΙΑ, αφορολόγητου στα 
12000 ευρώ, διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ 
στα νησιά».

Με δεδομένο την ενασχόλησή σας με το 
κίνημα για την υγεία σε Πάρο-Αντίπαρο, 
τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από το 
κόμμα σας γι’ αυτό το θέμα.

Η.Γ.: «Όλα τα αιτήματα που θέτει το «Συντονιστικό» και το κίνημα υγείας παρα-
μένουν στο ακέραιο και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά: Θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η 
σταδιακή στελέχωση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό, η ιατροφαρμακευ-
τική κάλυψη όλων (και ανασφάλιστων), η κατάργηση των 25, 5 και 1 ευρώ για την 
εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία ή τη συνταγογράφηση».

Ποια άλλα ζητήματα θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα Πάρου-
Αντιπάρου και ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα που αντιμετωπί-
ζουν;

Η.Γ.: «Ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών και μάλιστα, θα έλεγα, με-
ροληπτικά υπέρ των λαϊκών τάξεων, βάζοντας τέλος 
στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος. Ενδεικτικά: 
Ολοκλήρωση του αεροδρομίου, κατάργηση ΤΑΪΠΕΔ 
Α.Ε. όπου έχουν εκχωρηθεί παραλιακές εκτάσεις 
Πάρου και Αντιπάρου, στοπ στο ξεπούλημα αερο-
δρομίων και λιμανιών, στην εγκατάσταση Βιομηχα-
νικών Πάρκων ανεμογεννητριών, που εξυπηρετούν 
μόνο κάποιους ιδιώτες, προώθηση της «νησιωτικό-
τητας», ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, κατάρ-
γηση του «Καλλικράτη», απόδοση χρηματικών πό-
ρων στην Αυτό-διοίκηση».

Σε προσωπικό επίπεδο είσαστε ευχαριστη-
μένος από την ανταπόκριση που βρίσκετε 
από τους συμπολίτες μας.

Η.Γ.: «Η μέχρι τώρα επαφή μου με τους συμπο-
λίτες, καταδεικνύει ότι είναι αποφασισμένοι να στη-
ρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά και μετεκλο-
γικά, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αποδείξει 
έμπρακτα ότι έχει την βούληση να αναμετρηθεί με 
τα μεγάλα οργανωμένα συμφέροντα της οικονομι-
κής και πολιτικής διαπλοκής και να διεκδικήσει την 
απομείωση του χρέους. Οι συμπατριώτες μας έχουν 
βαρεθεί πλέον τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα».

Σε περίπτωση νίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα είσαστε 
από τις 26 Ιανουαρίου «κυβερνητικός» υπο-
στηρικτής ή «ανήσυχος» πολίτης;

Η.Γ.: «Αν πιστεύουμε ότι τα πολιτικά κόμματα και 
οι κυβερνήσεις πρέπει να υπηρετούν την κοινωνία 
και όχι μια ιδιαίτερη κάστα επαγγελματιών της πολι-

τικής που ενδιαφέρονται πρωτίστως για τα προνόμιά τους, τότε πρέπει να είμαστε 
«ανήσυχοι», ελεύθεροι και σκεπτόμενοι πολίτες. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση 
δεν σημαίνει ότι ένας βουλευτής που εκλέγεται με τη σημαία ενός κόμματος, δι-
καιούται να ανεξαρτητοποιείται και να «διαπραγματεύεται» χρησιμοποιώντας τους 
ψηφοφόρους κατά το δοκούν και για ίδιον όφελος. Θέλουμε βουλευτές που τιμούν 
την εντολή των πολιτών και όχι «βολευτές». Η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σημαία 
ευκαιρίας».

Τι θα θέλατε να πείτε στη νεολαία;
Η.Γ.: «Από τους νέους κλέψανε την ελπίδα, το δικαίωμα να ονειρεύονται, τη δυνα-

τότητα να μείνουν και να εργάζονται στην πατρίδα τους. Οι νέοι, δεν εμπιστεύονται 
το παλαιό, διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό. Απογοητευμένοι δεν πιστεύουν πια 
ούτε στην πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να αποτύχει και στη διακυβέρνηση 
και στην αποκατάσταση μιας σχέσης εμπιστοσύνης των νέων με την πολιτική. Είναι 
υποχρεωμένος, με τη διαφάνεια, την εντιμότητα, το ήθος και την ηθική στην πολιτι-
κή, να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των νέων».
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Η γενιά µας µπροστά!
 
Φίλη,φίλε
Οι εκλογές αυτές είναι εκλογές αλήθειας και µε αυτόν 

τον σκοπό πορεύτηκα τη σύντοµη προεκλογική περίοδο. 
Μίλησα µε εκατοντάδες συµπολίτες µας, ακουσα τους 
προβληµατισµούς τους,και εκείνοι άκουσαν τις θέσεις και 
τα επιχειρήµατά µου. Επισκέφτηκα χωριά και κάποια από 
τα νησιά µας. Συνάντησα τους Κυκλαδίτες στην Αθήνα σε 
οµιλία µου,συνοµίλησα µε νέους, µίλησα σε τοπικά 
ραδιόφωνα και στην τηλεόραση στη προσπάθεια µου να 
µεταδώσω τις αρχές και τις αξίες του Κινήµατος µας, το 
βασικότερο όµως να πω ΑΛΗΘΕΙΕΣ! Γιατί φτάσαµε στη 
κρίση, ποιος ήταν ο υπαίτιος και τι θα κάνουµε στο µέλλον 
ως ΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ µε τον Γιώργο 
Παπανδρέου.

Ήρθε η ώρα η δική µας γενιά να βγει µπροστά, να διεκδι-
κήσει και να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της Κεντροαρι-
στεράς στην Ελλάδα…

Ζητώ τη στήριξή σου ως µία από τις δύο επιλογές που 
έχεις στο ψηφοδέλτιό µας ώστε να αποτελέσει η εκλογική 
αυτή µάχη το ξεκίνηµα για νέους αγώνες…
Στις 25 του Γενάρη… Πάµε…

Με τιµή,
Πολυχρονάκος (Σέργης) Ιωάννης

30 ετών, Οικονοµολόγος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

Κατερίνα Μονογυιού:
«Θα διαθέσω μέρος 
της βουλευτικής 
αποζημίωσης σε όσους 
έχουν ανάγκη»

Η «Φωνή της Πάρου», προσπαθώντας να γνωρίσει στο αναγνωστικό της κοινό 
τους νέους υποψήφιους των εθνικών εκλογών της Κυριακής, παρουσιάζει την υπο-
ψήφια της ΝΔ Κυκλάδων, κ. Κατερίνα Μονογυιού. 

Τι  θα περιμένουν οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες από τη βουλευτή κ 
Μονογυιού;

Κ.Μ.: «Αυτά που χρειάζεται η Πάρος και η Αντίπαρος, από τα ομορφότερα νησιά 
των Κυκλάδων είναι τα αυτονόητα.

- Να τελειώσει κάποτε με γρήγορους ρυθμούς το εμπορικό λιμάνι.
- Να λειτουργήσει την άνοιξη του 2015 όπως είναι στο χρονοδιάγραμμα το νέο 

σύγχρονο αεροδρόμιο. Να γίνει διασύνδεση της Πάρου με δρομολόγια, με τη Ρα-
φήνα, με τη Ρόδο και με το Λαύριο. Να ολοκληρωθεί επιτέλους η θωράκιση του 
νοσοκομείου με προσωπικό, γιατί η υγεία των πολιτών και ιδίως στα νησιά μας είναι 
το πρωτεύον.

Επομένως με απλές κινήσεις μπορεί η οικονομική ανάπτυξη των νησιών να απο-
γειωθεί και εγώ σαν βουλευτής, εγγυώμαι ότι θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις 
γιατί αυτά τα αυτονόητα πρέπει να τα υλοποιήσουμε χωρίς καθυστερήσεις και χω-
ρίς ευχολόγια. Γιατί οι πολίτες μας κρίνουν και μας κρίνουν αυστηρά».

Γιατί να ψηφίσουμε Ν.Δ. σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση;
Κ.Μ.: «Οι Έλληνες βιώνουμε εδώ και 5 χρόνια μια κατάσταση που δεν ξανάζησε 

ποτέ η χώρα σε ειρηνική περίοδο. Πριν από 
2,5 χρόνια κατρακυλούσαμε στην έξοδο μας 
από το ευρώ, την χρεοκοπία, την εθνική πε-
ριπέτεια.  

Χάρη στις θυσίες όλων των Ελλήνων πετύ-
χαμε την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμο-
γή, φτάσαμε στο τέλος της ύφεσης, οδεύουμε 
σταθερά στην ανάπτυξη. Μπήκαν τα θεμέ-
λια για την επόμενη μέρα, για ένα καλύτερο 
μέλλον. Γι’ αυτό οι εκλογές αυτές είναι οι πιο 
κρίσιμες της μεταπολιτευτικής περιόδου, ένα 
λάθος, ένα στραβοπάτημα, μια επιπολαιότητα, 
θα φτάσουμε σε εφιαλτικές καταστάσεις για 
την χώρα και τους πολίτες της.

Είμαστε τώρα στα τελευταία βήματα της 
εξόδου από την κρίση, την επιστροφή στην 
κανονικότητα. Τις κρίσιμες αυτές ώρες η πα-
τρίδα χρειάζεται την Ν.Δ.».        

Στείλτε το μήνυμα σας λίγες ώρες πριν την κάλπη.
Κ.Μ.: «Στις 25 Ιανουαρίου η χώρα μας είτε θα βγει για πάντα από την οικονομική 

κρίση είτε θα μπει σε εθνική περιπέτεια. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες που πλέον 
έχουν τον τελευταίο λόγο. Από την μεριά μου καλώ του Κυκλαδίτες να σκεφτούν το 
μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους και με το χέρι στην καρδιά να αποφασί-
σουν.

Πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Κυκλαδιτών θα στηρίξει την Ν.Δ. και τον Αντώνη 
Σαμαρά.

Τέλος, θα ήθελα σαν Κατερίνα Μονογυιού από καρδιάς να καταθέσω στους συ-
μπολίτες μου την απόφαση μου να διαθέσω μέρος της βουλευτικής μου αποζημίω-
σης εάν εκλεγώ στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη».
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Αφαίμαξη της Παριανής οικονομίας

Αεροδρόμιο ώρα μηδέν

Η απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, να μη συμ-
φωνήσει στις προϋποθέσεις για τη συνέχιση των κατασκευών που είναι απαραίτη-
τες για τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου Πάρου –όπως είχε προαναγγείλει ο 
υπουργός, κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψή του στο νησί μας- τινάζει ουσιαστι-
κά (αν όχι καταστρέφει), την οικονομία του τόπου μας. Και αυτό, διότι, οι εξαγγελίες 
και η βεβαιότητα που καλλιεργήθηκε στους επιχειρηματίες Πάρου-Αντιπάρου, για τη 
λειτουργία του νέου αεροδρομίου από τη φετινή τουριστική σεζόν, τους «ανάγκασε» 
να χαράξουν τη νέα χρονιά σύμφωνα με τις επίσημες φωνές, δηλαδή του υπουρ-
γείου μεταφορών.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες ο Δήμος και το 
Επαρχείο, που όλο αυτό το διάστημα δείχνουν να είναι παρατηρητές των γεγονό-
των. Και οι δύο φορείς πρέπει να μπουν μπροστάρηδες στον αγώνα, μαζί με όλη την 
τοπική κοινωνία, ώστε να διεκδικήσουν τα αυτονόητα για το νησί μας. 

Θεωρείται βέβαιο πως αν όλα γίνουν με τους ρυθμούς που προχωρούν τα δημό-
σια έργα στη χώρα μας και ακολουθηθεί η διαδικασία που προτείνει η Ανεξάρτητη 
Αρχή, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αυτό, δε θα μπορεί να συμβεί πριν το 
2019! 

Δηλαδή, η Παριανή οικονομία έως και την ολοκλήρωση της δεύτερης δεκαετίας 
του 21ου αιώνα, θα κινείται με ρυθμούς του περασμένου αιώνα… Θα αποκοπεί ουσι-
αστικά από τις εξελίξεις που συντελούνται στον τουριστικό χάρτη και στην ανάπτυξη 
του τουρισμού από άλλες χώρες και θα προσπαθεί να προσελκύει αλλοδαπούς 
τουρίστες μέσω τρίτων νησιών και των ακτοπλοϊκών γραμμών μόνο. Όπως δηλαδή 
γινόταν τη δεκαετία του 1960…

Τι υποστηρίζει η Ανεξάρτητη Αρχή
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στο σκεπτικό απόρριψης των 

έργων υποστηρίζει ότι οι συνοδές εγκαταστάσεις του «πεδίου ελιγμών», αποτελούν 
νέο έργο (!).

Η πρωτοφανής απόφασή της γεμίζει προβληματισμό, καθώς δεν υπάρχει πουθενά 
αεροδρόμιο στο σύγχρονο κόσμο που έχει απλά ένα διάδρομο από-προσγειώσεων 
και όχι και τα απαραίτητα κτίρια και υποδομές που πρέπει να υπάρχουν γύρω του. 
Σημειώνουμε ότι οι υποδομές των πολιτικών αερολιμένων αποτελούν ενιαίο σύνολο 
απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των αερολιμένων και για την τήρηση των 
διεθνών κανονισμών ασφαλείας πτήσεων. Με λίγα λόγια η υλοποίηση και ανάπτυξη 
των πολιτικών αεροδρομίων πραγματοποιείται σταδιακά σύμφωνα με το Master 
Plan και φυσικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιβατικής κίνησης και την οικονομι-
κή δυνατότητας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία και τα χρηματοδοτεί. 

Τα απαραίτητα έργα
Τα σημαντικότερα έργα που δεν εγκρίθηκαν να γίνουν –ως συνοδά- από την Ανε-

ξάρτητη Αρχή και που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του νέου αεροδρο-
μίου είναι:

1. Κατασκευή κτιρίου για την προσωρινή χρήση ως κτίριο αεροσταθμού εμβαδού
ισογείου 655 τ.μ. και ορόφου 192 τ.μ. Το κτίριο μελλοντικά θα χρησιμοποιηθεί ως 

Πυροσβεστικός Σταθμός.
2. Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού πρόσβασης στον αερο-

λιμένα για την οδική σύνδεση τμε τον άξονα Παροικιάς – Αγκαιριάς, μήκους 890 μ.
3. Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης τερματικού συστήματος πλοήγησης
αεροσκαφών (ραδιοβοηθήματος).
4. Υδραυλικά έργα απορροής ομβρίων προστασίας του αεροδρομίου και έργα
αποκατάστασης της πρόσβασης θιγομένων ιδιοκτησιών.
Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης μας όλα τα παραπάνω έργα είναι απαραί-

τητα για τη λειτουργία και είναι συνοδά ενός σύγχρονου αεροδρομίου. Σε καμία 
περίπτωση δηλαδή δεν αποτελούν νέο έργο. Καταρχήν είναι έργα (τα υδραυλικά) 
για την προστασία του διαδρόμου από-προσγειώσεων και των παρακείμενων ιδιο-
κτησιών, όπως και τα έργα της οδού πρόσβασης στο νέο αεροδρόμιο. Εξυπακούεται 
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φυσικά πως για τη λειτουργία ενός 
αεροδρομίου χρειάζεται και κτίριο για 
αεροσταθμός…

Η ουσία

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους η 
κατασκευή του «πεδίου ελιγμών» του 
αεροδρομίου με τις συνοδές αυτού 
εγκαταστάσεις αποτελεί ξεχωριστό 
έργο, το οποίο μπορεί να παρα-
ληφθεί, και δεν δυσχεραίνει την 
σε επόμενη φάση δημοπράτη-
σης του συνόλου των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Νέου Αερο-
λιμένα, καθώς και την αναβάθμιση 
των γεωμετρικών και λειτουργικών 
χαρακτηριστικών της οδού πρόσβα-
σης σε αυτόν.

Όπως επισημαίνουν ακόμα, το σύ-
νολο των συμπληρωματικών εργασι-
ών που έχει  ενταχθεί -αν και μπορούν 
ως οικονομικό και φυσικό αντικείμενο 
να διαχωριστούν από την αρχική σύμ-
βαση- κρίνονται από τον αρμόδιο φο-
ρέα διαχείρισης (ΥΠΑ), ως απολύτως 
αναγκαία για την ολοκλήρωση και την 
λειτουργία του νέου αερολιμένα.

Σε διαφορετική περίπτωση, χωρίς 
την ύπαρξη των ελαχίστων αναγκαί-
ων συμπληρωματικών του διαδρό-
μου και του δαπέδου υποδομών ο 
νέος αεροσταθμός μόνο με την 
κατασκευή του διαδρόμου και 
του πεδίου ελιγμών είναι προ-
φανές ότι δεν θα μπορούσε να 
τεθεί σε λειτουργία με συνέπεια 
την απαξίωση των ήδη υλοποι-
ημένων υποδομών οι οποίες θα 
παρέμεναν σε αχρηστία για με-
γάλο χρονικό διάστημα με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται εις βάρος του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Το-
πικής Κοινωνίας.

Αίτηση θεραπείας

Πριν λίγες ημέρες κατατέθηκε από 
υπηρεσία του υπουργείου υποδο-
μών, μεταφορών και δικτύων, αίτηση 
θεραπείας κατά της απόφασης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων. 

Η αίτηση θεραπείας αναμένεται να 
απαντηθεί σε περίπου τρεις εβδομά-
δες.

Και εμείς τι;

Είναι φανερό ότι μετά τον ενθουσι-
ασμό που υπήρξε από τις εξαγγελίες 
του κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, επικράτησε 
ένας εφησυχασμός, τόσο στις τοπικές 
πολιτικές αρχές του τόπου μας όσο 
και στους επαγγελματίες.

Το θέμα της απόρριψης από την Ανεξάρτητη Αρχή έγινε γνωστό λίγο πριν τις γιορ-
τές των Χριστουγέννων και έτσι, ουδείς ασχολήθηκε σοβαρά για να αντιδράσει, με 
εξαίρεση ορισμένες σοβαρές συντεχνιακές φωνές.

Στη συνέχεια –με το νέο έτος- όλοι ασχολήθηκαν με την προεκλογική περίοδο που 

διανύουμε. «Ωφελημένοι» ήταν και 
οι υποψήφιοι βουλευτές του Νομού 
μας, όπως και τα κόμματα, καθώς το 
θέμα δεν ήρθε ποτέ στο τραπέζι των 
συζητήσεων (κάτι το οποίο έπρεπε να 
γίνει).

Όλα τα παραπάνω μας βρήκαν 
απροετοίμαστους με αποτέλεσμα να 
θεωρείται σίγουρο πως την επομένη 
ημέρα των εκλογών και προ της του-
ριστικής σεζόν, κάποιοι θα τρέχουν 
και δε θα φθάνουν… Έτσι, το 2015 
θα μας βρει και πάλι χωρίς διεθνές 
αεροδρόμιο, αφού δε θα μπορεί να 
λειτουργήσει ο νέος αερολιμένας, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυ-
φθεί η αερομεταφορική ζήτηση χωρίς 
τις ελάχιστες δυνατές κτιριακές εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες θα καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις των διεθνών κανονι-
σμών ασφάλειας πτήσεων. Σημειώ-
νουμε, ότι τυχόν ενδεχόμενη δημο-
πράτηση και κατασκευή του συνόλου 
των κτιριακών εγκαταστάσεων με 
ξεχωριστή εργολαβία προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί το 2019 εφόσον εξα-
σφαλιστεί ομαλή χρηματοδότηση και 
δεν υπάρξουν ενστάσεις.

Ελληνικά φαινόμενα…

Δίχως υπερβολή η χώρα μας κινδυ-
νεύει για άλλη μία φορά να αποτελέ-
σει –λόγω της γραφειοκρατίας- θέμα 
συζήτησης και ειρωνικών σχολίων 
στην Ευρώπη. Ο λόγος θα είναι ότι 
κατασκεύασε ένα σύγχρονο διάδρο-
μο προσαπογειώσεων στο πουθενά, 
δαπανώντας εκατομμύρια ευρώ, τον 
οποίο όμως δεν μπορεί να το λει-
τουργήσει, αφού δεν έχουν γίνει οι 
απαιτούμενες εργασίες των συμπλη-
ρωματικών έργων.

Ακόμα, ένα έργο που μπορεί να 
συνεισφέρει εκατομμύρια ευρώ στην 
εθνική οικονομία δεν θα μπορεί να τα 
αποδώσει, από τη στιγμή που κάποιοι 
έκριναν ότι ένα κτίριο που είναι 
απαραίτητο για τη λειτουργία 
ενός αεροδρομίου είναι νέο 
έργο και όχι συμπληρωματικό 
για τη λειτουργία του.

Το να λειτουργήσει αυτή την πε-
ρίοδο το νέο αεροδρόμιο έχει πλέ-
ον λίγες πιθανότητες. Από την άλλη, 
μία νέα δημοπράτηση του έργου 
είναι πολύ πιθανό να απαξιώσει τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις που θα 
μείνουν εν υπνώσει για χρόνια, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται εις βάρος της 
τοπικής οικονομίας και εις βάρος του 
Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Αν 
δεν υπάρξουν άμεσες αντιδράσεις –
καταρχήν από τις τοπικές κοινωνίες 

Πάρου και Αντιπάρου- η οικονομία του τόπου θα συνεχίσει να καρκινοβατεί και να 
βλέπει γύρω της με γυμνό οφθαλμό πλέον τις παλινωδίες του Ελληνικού κράτους.

Η μόνη αποδεκτή λύση είναι να υπάρξει σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής 
και να ξεκινήσουν άμεσα τα συνοδά έργα, για να λειτουργήσει ΦΕΤΟΣ το νέο αε-
ροδρόμιο Πάρου.
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο κυρ-
Δημήτρης

Ο θάνατος του μπάρμπα Δημήτρη Μαύρη, λύ-
πησε πολλούς. Ο κυρ-Δημήτρης ήταν μία από τις 
πιο γλυκές μορφές που κυκλοφορούσαν στο νησί 
και ήταν κάτι παραπάνω από αγαπητός.

Δε γνωρίζω πόσοι ξέρατε ότι ο κυρ-Δημήτρης 
ήταν από τους πλέον φωτογραφημένους πολίτες 
του νησιού μας. Ένας Θεός γνωρίζει πόσες φωτο-
γραφίες του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και 
εφημερίδες όλου του κόσμου και σε πόσα φιλμ 
τουριστικού ενδιαφέροντος έδωσε το παρόν.

Μεταξύ μας τώρα, ο κυρ-Δημήτρης, -ας με συγ-
χωρέσει όλος ο ανδρικός πληθυσμός- πρέπει να 
είναι και ο Παριανός που έχει πάρει τα περισσό-
τερα φιλιά από γυναίκες! Θυμάμαι ένα καλοκαίρι 
που έπινα καφέ στου «Πατράκη» και μαζί με ένα 
φίλο βλεφαρίσαμε ένα τσούρμο κοριτσόπουλα 
από τη Σουηδία, με το που εμφανίστηκε με το γαϊ-
δαράκι του ο κυρ-Δημήτρης, όλες έτρεξαν πάνω 
του να φωτογραφηθούν και του χάριζαν και απ’ 
ένα φιλί! Τυχερός άνθρωπος…

Αυτό που με προβλημάτιζε τα τελευταία χρόνια 
ήταν αν το επάγγελμα του πλανόδιου μανάβη το 
έκανε για βιοπορισμό ή γιατί ήταν το μεράκι του. 
Και αυτό το γράφω διότι απ’ ότι τον θυμάμαι, δεν 
έδειχνε και τόσο ενδιαφέρον να μαζέψει τα χρήμα-
τα του κόπου του. Μη σας τα πολυλογώ, αλλά δε 
θυμάμαι ούτε μια φορά να ψώνισα κάτι απ’ αυτόν 
και να με μη φίλεψε κάτι στη συνέχεια. Του έλεγες 
π.χ. «δώσε δυο κιλά χόρτα» και εκείνος μαζί με 
τα χόρτα σου έδινε δώρο και μισό κιλό φασολά-
κια. Ειδικά τον τελευταίο καιρό που έβγαινε (πριν 
ένα-δύο χρόνια), κάθε φορά που περνούσε από 
το σπίτι μου και έβγαινα να ψωνίσω από εκείνον, 
έκανα την τύχη μου. Σε κάθε αγορά έπαιρνα και 
το δώρο μου. Τα καλοκαίρια δε, χαρά Θεού. Μαζί 
με τα καρπούζια, έπαιρνες δώρο και ένα πεπονάκι 
μυρωδάτο. Τα καλούδια που είχε, ήταν όλα ΑΑ. 
Ποτέ δεν πήρα κάτι που δεν ήταν ποιότητας.

Σε κάποια στιγμή μιλώντας με κάποιους «παρά-
γοντες» του τόπου τους είχα πει ότι επαγγελμα-
τίες σαν τον μπάρμπα Δημήτρη, έπρεπε να τους 
επιχορηγούμε όλοι μας. Και αυτό το έλεγα γιατί το 
πίστευα και το πιστεύω ακόμα.

Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω πως μπο-
ρεί να κάνει κάτι πιο μεγάλη εντύπωση, απ’ ότι 
ένας πλανόδιος μανάβης με το γαϊδαράκι του, τη 
«Μαιρούλα». Ποιος νοιάζεται για άλλα πράγμα-
τα όταν έβλεπε μπροστά του –ολοζώντανα- την 
εποχή που χάνεται διά παντός. Άνθρωποι σαν τον 
κυρ-Δημήτρη, όσο και αν φαντάζει «ξένο» για με-
ρικούς, ήταν πρωτοπόροι για τον τουρισμό της 
Πάρου.

Ο κυρ-Δημήτρης έφυγε για άλλες πολιτείες και 
έχω την εντύπωση πως μαζί του φεύγει και μία 
ολόκληρη εποχή. Να είμαστε γεροί να τον θυμό-
μαστε και πιο πολύ να τον θυμούνται οι δικοί του 
άνθρωποι.

Εκλογές 2015
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 οι Έλληνες ψηφοφόροι θα εκλέξουν τη νέα κυβέρνηση της χώρας. Στις Κυ-

κλάδες –που πλέον είναι τετραεδρική περιφέρεια, οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να βάλουν στο κόμμα που θα 
επιλέξουν έως δύο σταυρούς στους υποψήφιους της αρεσκείας τους.

Το υπουργείο εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα χρήσιμες πληροφορίες για τους εκλογείς, που είναι οι πα-
ρακάτω:

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:
Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1996).
Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
Ποιοι στερούνται του δικαιώματος αυτού: Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδι-

κα σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε 
κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί 
αυτή η στέρηση.

Πώς ψηφίζουμε: Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφο-
ρευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό 
κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας-ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με 
τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική 
τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδή-
γησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία 
αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό 
γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της 
επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων.

Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό 
αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι 
είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.

Τέλος, απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη:
α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και
β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).
Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο 

της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

Τα εκλογικά τμήματα σε Αντίπαρο και Πάρο
Αντίπαρος:
168 εκλ. τμ.: ΑΒΑΝΙΤΗ ΙΛΙΑΣ έως ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
169 εκλ. τμ.: ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έως ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΙΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Πάρος:
Αγκαιριά
170ο εκλ. τμ.: ΑΒΡΑΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ έως ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
171ο εκλ. τμ.: ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Αρχίλοχος
172ο εκλ. τμ.: ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ έως ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
173ο εκλ. τμ. ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ έως ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

Κώστος
174ο εκλ. τμ.: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ έως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΥΡΝΤΑΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Λεύκες
175ο εκλ. τμ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑ έως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
176ο εκλ. τμ.: ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ έως ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Μάρπησσα
177ο εκλ. τμ.: ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ έως ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.
178ο εκλ. τμ.: ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ έως ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ.

Νάουσα
179ο εκλ. τμ.: ΑΓΑΠΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ έως ΓΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
180ο εκλ. τμ: ΔΑΒΕΡΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
181ο εκλ. τμ.: ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έως ΝΤΥΡΜΙΣΙ ΝΤΙΛΣΟΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
182ο εκλ. τμ.: ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ έως ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
183ο εκλ. τμ.: ΣΟΙΛΕ ΜΑΡΙΑ έως ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Παροικιά
184ο εκλ. τμ.: ΑΒΡΑΜΗ ΟΛΓΑ έως ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
185ο εκλ. τμ.: ΓΙΑΚΟΒΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ έως ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
186ο εκλ. τμ.: ΚΑΒΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ έως ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
187ο εκλ. τμ.: ΚΡΑΒΤΣΟΥΚ ΙΒΑΝ έως ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
188ο εκλ. τμ.: ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έως ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
189ο εκλ. τμ.: ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΝΑ έως ΠΛΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
190ο εκλ. τμ.: ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έως ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
191ο εκλ. τμ.: ΣΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ έως ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
192ο εκλ. τμ.: ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ έως ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
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Γιατί ΚΚΕ;
Γιατί είναι η μοναδι-

κή ψήφος που δεν θα 
μετανιώσεις. Η μονα-
δική πολιτική επιλογή 
που δεν θα σε απο-
γοητεύσει, δεν θα σε 
διαψεύσει.

Γιατί τη ψήφο σου 
αυτή το ΚΚΕ θα την 
καταθέσει από την 
επόμενη κιόλας μέρα 
των εκλογών ως πα-
ρακαταθήκη στους 
αγώνες, για να πά-
ρουμε πίσω όσα μας 
έκλεψαν και ακόμα 
περισσότερα. Όλα 
όσα μας αξίζουν. Όχι 
τα ψίχουλα και οι ελεημοσύνες που μας τάζουν από δω και από κει. 

Γιατί τη δύναμη που θα του δώσεις, το ΚΚΕ θα στην επιστρέψει πίσω πολλαπλάσια.
Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο που σε αντιμετωπίζει με σεβασμό, ως σκεπτόμενο και 

συνειδητό πολίτη, λέγοντάς σου κάθε φορά την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι. 
Και όχι ως ψηφοφόρο-πελάτη, κοιτώντας πως θα υφαρπάξει τη ψήφο σου με λα-
γούς και πετραχήλια.

Γιατί δεν «μασάς» πια, ούτε από ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε από ψεύτικους σωτή-
ρες.

Γιατί δεν δέχεσαι πια να σε τρομοκρατούν συνεχώς για να σε έχουν σκυμμένο. 
Γιατί είσαι και συ μέρος ενός περήφανου και αγωνιστή λαού, που προτιμά να ζει 
όρθιος παρά γονατιστός.  

Γιατί δεν δέχεσαι πια να εξαγοράζουν τη ψήφο σου με την ελπίδα να κάνουν 
πράξη έστω και 1 στα 100 που υπόσχονται σήμερα, έχοντάς σε κοροϊδέψει για τα 
άλλα 99.

Γιατί ήρθε η ώρα, η ειλικρίνεια και η συνέπεια στα λόγια και τις πράξεις, να θεω-
ρηθεί προτέρημα και όχι μειονέκτημα στην πολιτική.

Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η πιο ηχηρή καταδίκη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που μας επέβαλλε τα μνημόνια, ενώ μας ετοιμάζει και άλλα διαρκείας. Μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδέχονται και προσκυνούν όλοι, πλην ΚΚΕ.

Γιατί είναι το μόνο που λέει πως το χρέος και την κρίση, δεν τα δημιούργησαν οι 
μεροκαματιάρηδες, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι άνεργοι, αλλά οι λίγοι και ισχυροί, 
οι μιζαδόροι, αυτοί που σήμερα μας κουνάν με θράσος και το δάκτυλο. Ο λαός δεν 
χρωστά σε κανέναν, να θυσιάζεται για να πληρώσει τα δικά τους τα σπασμένα. Δεν 
αναγνωρίζουμε τα χρέη τους ως δικά μας!

Γιατί, ιδιαίτερα τώρα, που ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε ένα 
νέο, κακό αντίγραφο του παλιού ΠΑΣΟΚ, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια δυ-
νατή, αυθεντική και αταλάντευτη αριστερή, ριζοσπαστική, μαχητική φωνή στη Βουλή 
και στην κοινωνία.

Δώστε μας λοιπόν τη δύναμη, για να είμαστε μαζί πιο δυνατοί δίπλα σας την επό-
μενη μέρα!

Αναστάσης Ι. Γκίκας
Υπ. Βουλευτής ΚΚΕ Κυκλάδων

Βολές ΣΥΡΙΖΑ κατά 
Κωβαίου

Η τοποθέτηση ενός 
πανό σε χώρο πέριξ 
του λιμανιού Παροι-
κιάς, έφερε στα άκρα 
τις σχέσεις του τοπι-
κού ΣΥΡΙΖΑ και του 
δημάρχου κ. Μάρκου 
Κωβαίου.

Συγκεκριμένα, μετά 
την τοποθέτηση του 
πανό στην Παροικιά, 
υπήρξαν διαμαρτυρί-
ες φίλων της ΝΔ σε 
φιλική τους ιστοσε-
λίδα στο διαδίκτυο. 
Την αμέσως επόμενη 
ημέρα –σύμφωνα με 
όσα καταγγέλλουν στην εφημερίδα μας φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ- το πανό που είχαν τοπο-
θετήσει στην Παροικιά, αφαιρέθηκε από συνεργείο του Δήμου Πάρου.

Αυτό προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και σε φιλικές ιστο-
σελίδες γράφτηκαν τίτλοι όπως: «Ενόχλησε το πανό τους εργολάβους του καθε-
στώτος». Σημειώνουμε ακόμα, πως σύμφωνα με καταγγελίες φίλων του ΣΥΡΙΖΑ 
το προηγούμενο βράδυ είχαν σκιστεί αφίσες του κόμματος από ταμπλό που έχουν 
παραχωρηθεί από το Δήμο Πάρου, στην πλατεία Μαντώς της Παροικιάς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, για τα παραπάνω γεγονότα δημοσιοποίησε την πα-
ρακάτω ανακοίνωση:

«Με αφορμή την ενέργεια του Δημάρχου κ. Κωβαίου να κατεβάσει το αναρτημέ-
νο πανό του ΣΥΡΙΖΑ, στο λιμάνι της Παροικιάς, με περιεχόμενο «Η Πάρος Ψηφίζει 
ΣΥΡΙΖΑ», και προκειμένου να σταματήσει η εκμετάλλευση του γεγονότος αυτού 
από τους παρατρεχάμενους της κυβερνητικής εξουσίας, δηλώνουμε τα εξής:

Η ενέργεια μας αυτή έγινε ύστερα από την απόφαση της διακομματικής 
επιτροπής που ενέκρινε αυτήν την δυνατότητα.

Προφανώς η συγκεκριμένη ανάρτηση ενόχλησε εκείνους που έχουν αναλάβει 
εργολαβικά την στήριξη του καταρρέοντος καθεστώτος.

Τους απαντάμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα από πανό και από το 
σκίσιμο των αφισών του στα ταμπλό του Δήμου, έχει την στήριξη της 
πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος και θα είναι και στην Πάρο Πρώτο 
Κόμμα.

Ο Παριανός λαός αυτή την φορά δεν θα υποκύψει στην εκστρατεία τρόμου που 
επιχειρεί η απερχόμενη συγκυβέρνηση και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης.

Η ΠΑΡΟΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΣΥΡΙΖΑ».

Στη Νάουσα
Αντίδραση όμως υπήρξε και στη Νάουσα, από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινό-

τητας, κ. Γ. Μπαρμπαρίγο, ο οποίος δημοσιοποίησε την εξής ανακοίνωση:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι η αφισοκόλληση επιτρέπεται μόνο σε επιλεγμένα σημεία.  
Παρακαλούνται όλοι οι εκπρόσωποι κομμάτων και οι υποψήφιοι στις επικείμενες 

Βουλευτικές εκλογές να αποφύγουν την αφισορρύπανση και να χρησιμοποιούν 
τους ειδικούς χώρους που υπάρχουν για το σκοπό αυτό. 

Οι υπάλληλοι καθαριότητας θα αφαιρούν αφίσες που είναι τοποθετημένες σε 
σημεία που δεν επιτρέπεται».
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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 ΧΩΡΩΝ                           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 
260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ(ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ., 300€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 100τ.µ., 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, 

γκαρσονιέρα, 120€, επιπλω-
µένα ή µη. Τηλ.6932285768

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

ΣΟΥΒΛΙΑ, 1 χλµ από Πα-
ροικία, στο δρόµο προς 
αεροδρόµιο, ενοικιάζεται 
τριάρι διαµέρισµα, επι-
πλωµένο ή µη, αυτόνοµη 
θέρµανση, air-condition, µε 
βεράντες. 100 µέτρα από θά-
λασσα, µε θέα θάλασσα. Τηλ.: 
2284023779, 6973366992

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ       

ΚΤΗΜΑ για ενοικία-
ση ζητείται, 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

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ζη-
τείται, ισόγειο ή µονοκατοικία, 
µε 2 ή 3 υπνοδωµάτια, στην 
Παροικία ή στην ευρύτερη 
περιοχή,(Κακάπετρα, Παρα-
σπόρος, Καµάρες κ.τ.λ.), µε 
θέρµανση(καλοριφέρ). Τηλ.: 
2284092034/6907150518

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

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

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

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

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

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται  για ε-
στιατόριο που να γνωρίζει 
από ελληνική κουζίνα, Για 
εποχιακή απασχόληση. Τηλ: 
6932362568

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ 
παραδίδονται, ταχύρρυθµα 
σεµινάρια για τον τουρισµό, 
ιδιαίτερα, οµαδικά ή ατοµικά, 
για επαγγελµατίες -έµφαση 
στην προφορική επικοινωνία 
και µαθητές. Προετοιµασία 
για όλα τα διπλώµατα και 
για σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 
6974 365805

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ             

ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΥ, πωλείται 
το κατάστηµα παραδοσιακών 
προϊόντων στην κεντρική 
πλατεία. Τηλ.6973743181

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

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

µην ξεχνάς να κάνεις
check-in στην               

για ό,τι χρειάζεται
η επιχείρησή σου...

κάρτες | διαφηµιστικά έντυπα | φακέλους
προτυπωµένα Α4 παραστατικά

µπλοκ (τιµολογίων-αποδ. είσπραξης κλπ)
µηχανογραφικά έντυπα | αυτοκόλλητα

και ότι άλλο σκεφτείς!

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 & 53555
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr
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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

 Συµµετέχω στο ΚΙΝΗΜΑ ∆ηµοκρατών Σοσιαλιστών γιατί στη δηµόσια ζωή της 
χώρας είναι αναντικατάστατος ο πρωταγωνιστικός ρόλος των ∆ηµοκρατών 
Σοσιαλιστών.

Συµµετέχω στο ΚΙΝΗΜΑ ∆ηµοκρατών Σοσιαλιστών γιατί είναι το µόνο κίνηµα 
που µπορεί ν ανταποκριθεί στις Ιστορικές ανάγκες της χώρας υπεύθυνα.

Συµµετέχω στο ΚΙΝΗΜΑ ∆ηµοκρατών Σοσιαλιστών γιατί νιώθω την ηθική και 
πολιτική υποχρέωση να συµπορευθώ µόνο µε τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου. 
Είναι αναγνωρισµένος µαχητής και νικητής, υπηρέτης της ∆ηµοκρατίας. Για να 
δώσουµε µαζί τις µάχες που περιµένουν να δοθούν και τα όνειρα που µπορούµε 
και πρέπει να κυνηγήσουµε. 

Συµµετέχω στο ΚΙΝΗΜΑ ∆ηµοκρατών Σοσιαλιστών γιατί η πολιτική διαδροµή 
µου των 38 και πλέον χρόνων, οι αξίες µου, η συλλογική µας ιστορία, η ευθύνη 
απέναντι στην παράδοσή µας, απέναντι στους νέους και στους παλιούς συντρό-
φους, δεν µου επιτρέπουν να απουσιάσω από καµία µάχη µε επικεφαλής τον 
Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου. 

 Συµµετέχω στο ΚΙΝΗΜΑ ∆ηµοκρατών Σοσιαλιστών για να συναγωνιστώ µε τον 
Πολιτικό, τον Πολίτη, τον Ηγέτη εκείνον που προσπάθησε όσο κανείς να εφαρµό-
σει περισσότερη δηµοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και λοιδορήθηκε όσο 
κανείς στον αγώνα του ν αλλάξει την Ελλάδα. 

Συµµετέχω στο ΚΙΝΗΜΑ ∆ηµοκρατών Σοσιαλιστών γιατί κάθε όνοµα, κάθε 
πρόσωπο που συµπορεύεται µαζί µας είναι ένας ισχυρός συµβολισµός για το 
ποιοι είµαστε, που θέλουµε να πάµε, πως θα προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας 
όπου και όπως µας ζητηθεί, όπου και όπως µπορούµε να προσφέρουµε στη 
συµµετοχική δηµοκρατία.

 Είναι τιµή µου να βρίσκοµαι στο ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στις Κυκλάδες και 
να ζητώ τη στήριξή σας..

Η Ελλάδα δεν µπορεί να περιµένει.. Οι αξίες µας, µας καλούν και πάλι..

Κοντοπίδη Άννα
συµβολαιογράφος

Β. Παρασκευαΐδης:
«Είμαι αγανακτισμένος
εργαζόμενος»

Ο υποψήφιος βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων στις Κυκλάδες, κ. Βασίλης 
Παρασκευαΐδης, παραχώρησε στην εφημερίδα μας την παρακάτω συνέντευξη:

Και πάλι στον εκλογικό αγώνα…
Β.Π.: «Βρίσκομαι πάλι στην Πάρο, αυτή τη φορά πριν τις εκλογές, για να ζητήσω 

τη ψήφο του Παριανού λαού, άλλη μια φορά, όπως και το 2012. Το 2012, ο κ. Σαμα-
ράς, πήρε τις εκλογές με τις πολλές υποσχέσεις και τα 18 του σημεία, από τα οποία 
δεν υλοποίησε όπως όλοι γνωρίζουμε, ούτε ένα! Σ’ αυτές τις εκλογές φοβούμενος 
τα 19 καταστροφικά σημεία που αναφέρονται στο mail Χαρδούβελη, δεν αναφέρει 
κανένα. Εγώ όμως θα ήθελα να επισημάνω μερικά από αυτά γιατί άπτονται άμεσα 
του Κυκλαδίτικου κόσμου. Θέλω να επισημάνω ότι δεν είναι ένα απλό email, αλλά 
μια ολοκληρωμένη συμφωνία μεταξύ δανειστών και συγκυβέρνησης.

Έτσι, ξεκινώντας από την κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά, αυξάνο-
ντας τον ΦΠΑ στην εστίαση και το κατάλυμα, καθώς και στα φάρμακα, δημιουργεί 
ένα αδιέξοδο σε έναν κόσμο που η βασική του πηγή εσόδων είναι ο τουρισμός. 

Ταυτόχρονα με την μείωση των συντάξεων και των 
μισθών, την αύξηση της φορολογίας, ξεκληρίζει τη 
μικρή επιχείρηση και τον εργαζόμενο ή συνταξιούχο».

Το κόμμα σας τι πρεσβεύει για τις εκλογές;
Β.Π.: «Εμείς σαν Ανεξάρτητοι Έλληνες, πιστεύουμε 

ότι αυτή η πολιτική δεν οδηγεί πουθενά, παρά μόνο 
επιτείνει την ανθρωπιστική κρίση και είμαστε έτοιμοι 
να αλλάξουμε τα δεδομένα, έχοντας σαν σημαία μας 
το «πρώτα ο άνθρωπος».

Τι μπορείτε να κάνετε για τις Κυκλάδες, 
αλλά και για την Πάρο.

Β.Π.: «Προσωπικά, και για τα 2,5 αυτά χρόνια, 
σαν πολιτευτής Κυκλάδων, προσπάθησα με τι μικρές 
δυνάμεις που διέθετα σαν πολιτευτής, αλλά και σαν 
κόμμα, να αναδείξω τα προβλήματα των Κυκλάδων, 
κάνοντας διαφορές ερωτήσεις, συγκεκριμένα για την 
Πάρο στο θέμα του κέντρου υγείας, θέμα διακομιδών ασθενών, θέμα αεροδρόμιου, 
μέσω της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος. Έχω βρεθεί πολύ κοντά με τον 
κόσμο, γιατί είμαι ένας από αυτούς. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, αλλά ένας 
αγανακτισμένος εργαζόμενος που αποφάσισε να κτυπήσει το σύστημα εκ των έσω!

Κατεβαίνω λοιπόν σε αυτές τις εκλογές, και διεκδικώ την ψήφο του κόσμου, πρώ-
τα για το κίνημα μας, προκειμένου να υπάρχουμε στη βουλή σαν εγγυήτρια δύναμη 
απέναντι σε κάθε αλαζονεία, αλλά και ατομικά ζητώ την ψήφο σας, προκειμένου να 
υπάρχει μια δυνατή Κυκλαδίτικη φωνή στη Βουλή».

Πινγκ Πονγκ
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, προσκαλεί όλους τους φίλους αθλητές του 

Πινγκ-Πονγκ, να συμμετάσχουν στους αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο 31 Ιανου-
αρίου και την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του συλλόγου στην Αγκαιριά.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όλους τους ενήλικες, και τα παιδιά και τους εφή-
βους από 12-18 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 
στα τηλέφωνα: 697 34 42 210 Δημήτρης Καλανδράνης, 693 65 89 861 Γιάννης 
Ραγκούσης και 698 20 33 046 Βαγγέλης Ραγκούσης.

Ποδηλασία
O Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, ανακοίνωσε ότι εντός του 2015 σκο-

πεύει να διοργανώσει τους εξής αγώνες:
1) Αγώνας ορεινής ποδηλασίας (mountain bike), στο Κώστο, την 1/3/2015
2) Αγώνας διάθλου (τρέξιμο – ποδήλατο), στη Μάρπησσα, την 19/4/2015
3) Γύρος Πάρου, την 6/6/2015.
4) Αγώνας ορεινής ποδηλασίας «Mountain Bike Πάρος», περίπου 25 χλμ την 

27/9/2015. 
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Πήρε «φωτιά» 
το πρωτάθλημα

Η ισοπαλία στη Σέριφο με 1-1 του Αίαντα Σύρου, σε 
συνδυασμό με τη μεγαλειώδη νίκη του Νηρέα, με 7-0 
επί της Σίφνου, έφεραν ακόμα μεγαλύτερη σπαζοκε-
φαλιά στο Β’ όμιλο της Α’ ΕΠΣΚ, καθώς πλέον τρεις 
ομάδας (Αίας, ΑΟΠ, Νηρέας), κυνηγούν τη δεύτερη 
θέση της βαθμολογίας, που θα οδηγήσει στα μπαράζ, 
για τον πρωταθλητή Κυκλάδων.

Οι δύο αγώνες που απομένουν για την ολοκλήρωση 
της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στην Α’ 
Κυκλάδων, είναι «φωτιά» και είναι πολύ πιθανόν τίπο-
τα να μην έχει ξεκαθαρίσει, έως και το τελευταίο σφύ-
ριγμα των διαιτητών για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις 
των ομάδων του ομίλου μας.

Κύρια όμως, αυτό που θα ξεκαθαρίσει πολλά, για το 
ποια από τις δύο ομάδες της Πάρου θα κυνηγήσουν τη 
δεύτερη προνομιούχο θέση του ομίλου, είναι ο αγώ-
νας της προτελευταίας αγωνιστικής στο δημοτικό στά-
διο Παροικιάς, μεταξύ ΑΟΠ και Νηρέα. Οι δύο ομάδες 
μετά από πολλά χρόνια θα δώσουν ένα τοπικό ντέρ-
μπι, όχι μόνο για να ικανοποιήσουν τους φιλάθλους 
τους που θέλουν νίκη επί του αντιπάλου τους στην 
Πάρο, αλλά το παιχνίδι έχει και διαφορετική βαθμο-
λογική σημασία. Ο νικητής έχει δικαίωμα στο όνειρο, ο 
χαμένος πάει στη γωνία...

Μήλος – ΑΟΠ 3-0
Το τελικό 3-0 ξεγελά τον αναγνώστη, καθώς ο ΑΟΠ 

δεν άξιζε τη μεγάλη ήττα που υπέστη στη Μήλο από 
τον τοπικό Παμμηλιακό, που πήρε και μαθηματικά την 
πρώτη θέση του Β’ ομίλου ΕΠΣΚ.

Ο ΑΟΠ στον αγώνα της περασμένης Κυριακής στη 
Μήλο, μπήκε γερά στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε 
να ψάχνει το γρήγορο γκολ. Παρά τις ελλείψεις βα-
σικών ποδοσφαιριστών που αντιμετώπιζε η Παριανή 
ομάδα, έδειξε να πατάει γερά μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο. Μόλις στο 9ο λεπτό ο ΑΟΠ ήταν αυτός που δη-
μιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα με 
τον Αρκουλή. Ο ηγέτης του ΑΟΠ πέρασε όποιον βρήκε 
μπροστά του και έφθασε ελάχιστα πριν την εστία της 
Μήλου. Παρά το δυνατό σουτ που επιχείρησε, ο τερ-
ματοφύλακας του Παμμηλιακού, Αϊβαλιώτης, μπόρεσε 
και απόκρουσε εντυπωσιακά. Η Παριανή ομάδα είχε 
και τη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, στο 20ο 
λεπτό, όταν κεφαλιά του Παντελαίου, σε εκτέλεση φά-
ουλ του Αρκουλή, έφυγε άουτ.

Μετά και από αυτή τη φάση οι γηπεδούχοι άρχισαν 
να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο και βγήκαν στην αντε-
πίθεση. Έτσι, στο 22ο λεπτό, πέτυχαν γκολ με κεφα-
λιά του Πάντου και ενώ η άμυνα της ομάδας έδειχνε 
αιφνιδιασμένη. Ο αγώνας στη συνέχεια πήρε άγρια 
ομορφιά, καθώς και οι δύο ομάδες έπαιξαν επιθετικά. 
Ο Αρκουλής προσπαθούσε να πετύχει την ισοφάριση 
του αγώνα, αλλά τελικά στο 29ο λεπτό, σε αντεπίθεση 

της Μήλου, ο Σάντα πέτυχε το δεύτερο γκολ για την 
ομάδα του γράφοντας το 2-0. Ένα γκολ που έκοψε 
τον ΑΟΠ στη μέση…

Ο έτσι και αλλιώς, πολύ έμπειρος Παμμηλιακός, έκα-
νε σωστή διαχείριση της μπάλας στο δεύτερο σαρα-
νταπεντάλεπτο. Και πάλι είχαμε ουσιαστικά μία αντι-
γραφή του πρώτου ημιχρόνου, όπου ο ΑΟΠ έδειχνε 
να ελέγχει το παιχνίδι, και η Μήλος να πετυχαίνει τα 
γκολ… Το τελικό 3-0 έγινε στο 68ο λεπτό με κεφαλιά 
του Β. Καμακάρη.

Οι πρωταγωνιστές:

Παμμηλιακός: (πρ. Α. Αϊβαλιώτης), Αϊβαλιώτης, 
Κυρίτσης (86ο Μπεκογιάννη), Πουλάκης, Πάντος (78ο 
Σοσόλι), Σίδερης, Καραπετσάνης, Μαυρογιάννης (65ο 
Καλέσης), Στεφανή, Β. Καμακάρης, Σάντα, Ατανάσοφ.

ΑΟΠ: (πρ. Δ. Τριανταφυλλάκος), Μανέκας, Κρου-
σταλλάκης, Ρούσσος, Σκιαδάς, Παντελαίος, Σένκα (46ο 
Γαβαλάς), Αρκουλής, Κληρονόμος (78ο Γιουρτζίδης), 
Καράι (78ο Μπαρδάνης), Πετρόπουλος, Δαφερέρας.

Διαιτητής: Μαθιουδάκης, με βοηθούς τους κ.κ. 
Ρούκη και Κουλακιώτη.

Νηρέας-Σίφνος 7-0
Σάκος του μποξ αποδείχθηκε ο Πανσιφναϊκός που 

γνώρισε τη συντριβή με 7-0 στο γήπεδο της Παροι-
κιάς, από το Νηρέα, που εντυπωσιάζει τις τελευταίες 
αγωνιστικές.

Για μία ακόμα αγωνιστική ξεχώρισε ο Κασκούτης για 
το Νηρέα, αλλά αυτή τη φορά το παράκανε… Ο Δημή-
τρης Κασκούτης, σε 72 λεπτά που αγωνίστηκε, κατά-
φερε και έβαλε 6 (ολογράφως έξη) γκολ! Ο Κασκού-
της πέτυχε κάτι εντυπωσιακό, που αν θέλει κάποιος 
να βρει κάτι παρόμοιο πρέπει να ψάξει πολύ. Συγκε-
κριμένα, ο φορ του Νηρέα πέτυχε δύο χατ τρικ (τρία 
γκολ στο α’ ημίχρονο και άλλα τρία γκολ στο β’ ημί-
χρονο). Πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι πολύτιμοι 
συμπαραστάτες του ρεκόρ που πέτυχε ο Κασκούτης, 
ήταν οι συμπαίκτες του και ιδιαίτερα οι Κορτιάνος και 
Σκεπαρνιάς, που πέτυχε μάλιστα -ο τελευταίος- και το 
έβδομο γκολ της ομάδας του. Ο αγώνας δεν αντέχει 
σε καμία κριτική, αφού ο Νηρέας έμοιαζε ομάδα από 
άλλο πλανήτη, ενώ η Σίφνος έδειχνε ανήμπορη να τον 
αντιμετωπίσει σε όλο το 90λεπτο. 

Το σκορ δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις –κάτι το 
οποίο μπορούσε να επιτευχθεί- καθώς οι Ναουσαίοι 
έδειξαν στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού 
να «συμπάσχουν» με τον αντίπαλό τους και έτσι 
δε θέλησαν να κυνηγήσουν νέα επίτευξη τέρματος.

Οι πρωταγωνιστές:

Νηρέας: (πρ. Μ. Παπαδάκης), Βεντουρής, Χασάνι, 
Σκεπαρνιάς, Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπαρίγος, Τσιό-
πουλος, Χατζία, Κορτιάνος (65ο Παυλάκης), Κασκούτης 
(72ο Τσιγώνιας), Μετάι, Φραγκογούλας (55ο Μώτος).

Πανσιφναϊκός: (πρ. Μ. Φράγκος), Μ. Κόμης, Ζα-
γκοβάς, Διαρεμές, Μαυρογιάννης, Ζάσκας, Γ. Κόμης 

Γ. (65ο Χρύσος), Λεμονής, Γκούμας, Ζουμής, Ατσόνιος, 
Λυκογιάννης (70ο Σαΐλοβιτς).

Διαιτητής: Αγγέλου, με βοηθούς τον κ. Τσιριγώτη 
και την κ. Μαργαρίτη.

Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός    24
---------------------------
2. Αίας Σύρου       14
---------------------------
3. ΑΟΠ                 13
4. Νηρέας             11
5. Σίφνος                4
6. Σέριφος              2

Επόμενη αγωνιστική
ΑΟΠ-Νηρέας
Αίας Σύρου-Παμμηλιακός
Πανσιφναϊκός-Σέριφος

Πρωτάθλημα Υποδομών
Για το Β’ όμιλο Νέων της ΕΠΣ Κυκλάδων, ο Νηρέ-

ας νίκησε στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς, με 5-1 το 
Μαρπησσαϊκό.

Βαθμολογία
1. Πανναξιακός     12
2. ΑΟΠ                  12
3. Νηρέας              11
4. ΠΑΣ Νάξου       10
5. Αναγέννηση        4
6. Μαρπησσαϊκός   0

Πρωτάθλημα μπάσκετ
Για το πρωτάθλημα παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων, ο 

ΑΟΠ κέρδισε στο ανοιχτό γήπεδο του ΕΠΑΛ Παροικι-
άς, με 54-43 τον ΑΠΑΣ Φανάρια.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 13-9, 18-5, 7-16 και 
16-13.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: (πρ. Καζακίδης), Κίτας, Ζουμής 14(4), Κού-
τρας.3(1), Κονδύλης 4, Σιφναίος, Βαγιόπουλος, Μέγας 
8, Μιχαλάκης, Σαμαλτάνης, Καλακώνας 26, Βιώνης, 
Ζωντανός.

Φανάρια: (πρ. Πεταλάς), Βασιλάκης 7, Λεόντιος 
Λύχνος 6, Μανιός 11, Χάλκος 8, Κλουβάτος, Ελευθε-
ρίου 2, Γλέζος, Κώτσος 1, Φρατζέσκος 2, Μαστορό-
πουλος.

Βαθμολογία
1. Πανναξιακός    11
2. ΑΟΠ                  9
3. Πανιώνιος Σ.     8
4. Φανάρια             7
5. Μάρπησσα        4
Σημ.: Πανναξιακός και ΑΠΑΣ Φανάρια, έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.
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Μονή Αγ. Αντωνίου Μάρπησσας
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι ακολουθίες προς τιμή του 

Αγίου Αντωνίου, στο ομώνυμο μοναστήρι που βρίσκεται στη Μάρπησσα.
Η μονή βρίσκεται στην κορυφή του Κέφαλου και ιδρύθηκε το 1597. Η μονή 

αποτέλεσε μοναστικό κέντρο από το 1642 που ήταν κοινοβιακή. Από τον 18ο 
αιώνα προστατευόταν από την οικογένεια του ηγεμόνα της Βλαχίας, Νικόλαου 
Μαυρογένη.

Έπαψε να λειτουργεί το 1834 με βασιλικό διάταγμα, γιατί δεν διέθετε περισσό-
τερους από 6 μοναχούς. Εντυπωσιακός είναι ο ναός του Αγίου Αντωνίου, δείγμα 
λαϊκής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, με δύο τρούλους. Η Αγία Τράπεζα στη-
ρίζεται πάνω σε ιωνικό κίονα, ενώ οι επιτύμβιες πλάκες είναι διακοσμημένες με 
βενετσιάνικα οικόσημα.φωτο: Μαρία Περαντινού



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


