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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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ΣΥΡΙΖΑ
Πρωτιά στη χώρα
Πρωτιά στις Κυκλάδες
Πρωτιά στην Πάρο

«Μασκαραμένες» 
αποφάσεις

» σελ. 11

Προγράμματα 
κατάρτισης

Με ανακοίνωσή του το Επαρχείο Πάρου, ενημέρω-

σε για νέα λίστα προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν 

από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και απευθύνονται σε 

εργαζόμενους, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους

» σελ. 6

Κοπή πίτας των 
Αντιπαριωτών

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η 

εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 

συλλόγου Αντιπαριωτών και φίλων της Αντιπάρου, 

στην αίθουσα Παριανών συλλόγων της Αθήνας. 

» σελ. 15

Πάρος

Αντίπαρος

Σάντα Μαρία

Αμπελάς

Καμάρες

Δρυός

Μάρμαρα

Μάρπησσα

Πρόδρομος

Λεύκες

Λογαράς

Πίσω Λιβάδι

Άσπρο Χωριό

Πούντα

Κώστος

Μαράθι

Νάουσα

Παροικία

Αγκαιριά

Αλυκή

Μία προφητική συνέντευξη
Ο κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του νέου πολιτικού σκηνικού της χώρας μας, καθώς ορκίστηκε 

διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα.

Ο μόλις 32 ετών, νέος διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου, έχει σπουδάσει νομικά και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη 

φιλοσοφία του δικαίου στο Λονδίνου, ενώ είναι και υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Συνέντευξη
» σελ. 14

» σελ. 7-10
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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 328
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ ΣΤΗΡΙΖΑ!
Να ξεκινήσουμε γράφοντας πως δεν έχω ψηφίσει 

ΣΥΡΙΖΑ! Και αυτό το γράφω διότι από τη Δευτέρα το 
πρωί -που μου έλεγαν όλοι για την επιτυχία του {Τ)
ΣΥΡΙΖΑ- και μου άφηναν να εννοηθεί ότι ψήφισαν, και 
εκείνοι το κυβερνητικό πλέον κόμμα, ότι κατέληξα στο 
εξής συμπέρασμα. Έχοντας πάει σε δύο προεκλογικές 
του συγκεντρώσεις και ξέροντας πάνω-κάτω ποιοι 
έδιναν όλο αυτό τον καιρό το παρόν, κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι από ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κόμμα την επομένη 
ημέρα των εκλογών, λέγεται «ΣΤΗΡΙΖΑ!».

■ Βάζελος!
Πάντως για ένα πράγμα –από τα δύο- είμαι και εγώ 

χαρούμενος από τη νίκη (Τ)ΣΥΡΙΖΑ. Είναι για τα οπαδι-
κά αισθήματα που τρέφει ο νέος πρωθυπουργός! Βά-
ζελος ως τα μπούνια ο Αλέξης, και έτσι τώρα, άρχισα 
να πιστεύω πως θα δούμε και εμείς τα βαζέλια χαρές. 
Αυτό που με ανησυχεί είναι που βγήκε και ο Μαρινά-
κης –ο πρόεδρας των ακατονόμαστων ντε- χαρούμε-
νος από τη νίκη του (Τ)ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, σαν να μη μου 
πολυάρεσε…

■ Γιάννα
Τώρα θα μου πεις γιατί να είμαι προβληματισμένος 

με τον Μαρινάκη; Εδώ βγήκε –μέχρι δηλώσεις έκανε- 
και η Γιάννα Αγγελοπούλου. Τελικά σ’ αυτή τη χώρα 
για το πως πρέπει να ζει το πόπολο, συμβουλεύουν οι 
πλούσιοι…

■ Αγγελία
Πωλούνται κούτες με χαρτιά υγείας σε συσκευασί-

ες δωδεκάδας. Κάθε 5 δωδεκάδες αγοράς δίνεται και 
μία δώρο. Τιμή συζητήσιμη. Υ.Γ. Τα χαρτιά υγείας ξώ-
μειναν ύστερα από τις προτροπές της κ. Βούλτεψη να 
αγοράσουμε, γιατί όταν έρθει άλλη κυβέρνηση εκτός 
της λαοφιλέστατης Σαμαροβενιζελικής, η χώρα δε θα 
έχει ούτε χαρτί υγείας. Υ.Γ.2: Οι δωδεκάδες υπάρχουν 
και σε αποχρώσεις του μπλε και πράσινου χρώματος.

■ Εκτός…
Ούτε η μαύρη γαζέλα η Κάλαγκμπορ στη Β’ Αθη-

νών βγήκε, ούτε η Νόνη Δούνια στον Πειραιά, ούτε 
η Σόδη-Σταυρινούδη στο νησί μου τη Χίο, ούτε καν 
η Βοσκοπούλενα-Γκερέκου στην Κέρκυρα δεν βγήκε. 
Αυτοί οι Νεοδημοκράτες είναι απαράδεκτοι. Ψηφίζεις 
βρε παιδί μου που ψηφίζεις ΝΔ. Ψήφισε κάτι να έχου-
με και εμείς να βλέπουμε!

■ Όμορφες…
Τώρα, αν περιμένετε να δείτε στον (Τ)ΣΥΡΙΖΑ όμορ-

φη βουλευτίνα χάσατε! Ούτε με το τηλεσκόπιο δε θα 
βρείτε. Αφού για να καταλάβετε η Ζωή Κωνσταντο-
πούλου –που είναι νέο φετίχ της στήλης- φαντάζει ΤΟ 
μοντέλο! 

■ Ίωση
Αυτοί οι (Τ)ΣΥΡΙΖΑίοι πάντως δεν έχουν το Θεό τους 

(καλά αυτό ατυχέστατο ως παράδειγμα, καθώς κάτι 
Κουρουπλήδες και Πανούσηδες ήταν οι μόνοι που 
ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο). Λοιπόν, ξεκινάει το 
πρώτο υπουργικό συμβούλιο και ο Τσίπ(ου)ρας δηλώ-
νει ότι είναι πολύ άρρωστος και έχει γρίπη. Μετά από 
λίγο μιλάω με τον Ισιγωνώφ στο τηλέφωνο, όπου μου 
δηλώνει το πόσο άρρωστος είναι και πόσο τον έχει 
καταβάλει η ίωση! Α καλά δεν πάμε καλά. Φτερνίστηκε 
ο Τσίπρας στην Αθήνα και συναχώθηκε ο (Τ)ΣΥΡΙΖΑ 
Πάρου!

■ Κάποτε…
Απ’ ότι βλέπετε και στη φωτογραφία δεν πρόλα-

βαν να γίνουν κυβέρνηση οι σύντροφοι και αμέσως 
το έριξαν στις ξάπλες και στο φαγητό! Αστεία-αστεία 
πάντως, επί τρεις εβδομάδες το προεκλογικό γραφείο 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάρο έγινε σπίτι για πολλούς. Από 
το πρωί, έως το άλλο πρωί ήταν εκεί και έτρεχαν για 
κάθε τι. Που άλλες εποχές που ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
2-3 άτομα με ένα περίπτερο που έστηνε και ξέστηνε ο 
Καστρουνής στην πλατεία Μαντώς…

■ Καταστρόφα…
Η πολυδιαφημισμένη σύναξη του Μάρκου για την 

υγεία την περασμένη Πέμπτη, όχι μόνο προκάλεσε την 
οργή των τοπικών οργανώσεων των κομμάτων –πλην 

ΝΔ φυσικά- αλλά απέτυχε παταγωδώς και να συγκε-
ντρώσει κόσμο. Αυτό δεν το σχολιάζουμε περισσότε-
ρο, καθώς οι υπαίτιοι της αποτυχίας πρέπει να δώσουν 
εξηγήσεις αλλού… και όχι σ’ εμάς. Εσύ όμως κε δή-
μαρχε, τι κέρδισες απ’ όλη αυτή την ιστορία; Να σου 
γράψω λοιπόν στις «διαφωνίες» τι λέει ο κόσμος. Ότι 
το έκανες για να αβαντάρεις τη ΝΔ λίγες ώρες πριν το 
γκρεμοτσάκισμά της (που φαινόταν από μίλια μακριά) 
και να ξεσηκώσεις τους «αυριανούς» στο κυβερνητικό 
κόλπο. Αυτό κατάφερες. Αν διαβάσεις δε, λίγο πιο κα-
θαρά τις ανακοινώσεις που βγήκαν, θα ανακαλύψεις 
–ευκολότατα- ότι σε «ζωγραφίζουν». Και πάμε και πα-
ρακάτω. Σε είχαμε ειδοποιήσει από τα τέλη Νοεμβρί-
ου, από τούτη τη στήλη, να σκεφθείς ότι πολύ γρήγορα 
η πολιτική κατάσταση θα αλλάξει (πέσαμε έξω λίγες 
μέρες, αφού σου λέγαμε ότι του Αγίου Βαλεντίνου θα 
υπάρχει άλλη κυβέρνηση). Σου γράφαμε ακόμα, να πά-
ρεις αποστάσεις από τη ΝΔ για να «υποστηρίξεις» τη 
θεσμική σου θέση. Τη θέση του δημάρχου Πάρου και 
όχι τα πολιτικά σου πιστεύω. Και τι έκανες εσύ; Μόνο 
ψηφοδέλτια του Βρούτση δεν μοίρασες (ή το έκανες 
και αυτό;). Τώρα λοιπόν τι γίνεται; Ποιους θα παρακα-
λάς για να ανοίξουν οι «πίσω» πόρτες και να πεις τα 
αιτήματά σου; Ξέρεις ποιους θα παρακαλάς; Καθαρά 
και αντρίκια λοιπόν. Αυτούς που πήγαινες να «θάψεις» 
πολιτικά.

■ Καταστρόφα 2
Πάμε παρακάτω. Ο mister Vroutsis, σου τελείωσε. 

Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει πολιτικά έως το 2019. Άντε, 
το πολύ-πολύ ο κ. Βρούτσης, να έρθει και πάλι να τον 
δεις, σε καμία πίτα της ΝΔ του χρόνου πάλι. Κάποιοι 
γύρω σου «έθαψαν» πολιτικά συμπατριώτες μας που 
δεν συμφωνούν πολιτικά μαζί σου. Έφθασαν στο ση-
μείο να τους κατηγορούν ότι ήταν δήθεν οι υποκινητές 
για να μη γίνει η συγκέντρωση για την υγεία. Έφθασαν 
στο σημείο να κατηγορούν και πολιτευτές κομμάτων. 
Και δεν μου λες κε δήμαρχε; Όταν αλλάζει μία κυβέρ-
νηση τι άλλο γίνεται; Να σου θυμίσουμε λοιπόν. Αλλά-
ζουν όλες οι διευθύνσεις, οι διευθυντές, οι προϊστά-
μενοι και πάει λέγοντας το έργο. Θα σου έλεγα ακόμα 
ότι καλά γίνεται αυτό, διότι κάθε κυβέρνηση -πολύ 
φυσικά- θέλει τους δικούς της ανθρώπους. Αλήθεια 
λοιπόν, έχεις σκεφθεί πως κάποιοι συμπατριώτες μας 
απ’ αυτούς που «θάφτηκαν» μπορεί να είναι (αύριο 
κιόλας) στις παραπάνω θέσεις. Όχι δεν το σκέφθηκες. 
Διότι αν το σκεφτόσουν και έβαζες πρώτα την Πάρο 
και έπειτα τα κομματικά σου πιστεύω, τότε θα είχες 
τύχη και λόγο…

■ Ο μάγκας
Μάγκας λοιπόν της υπόθεσης είναι ο Φαρούπος 

στην Αντίπαρο. Όποιος και να του πήγε εκεί, όποιος 
και να του χτύπησε την πόρτα, τον καλοδέχθηκε. Να 
μη σου ακόμα, πως όλοι που τον επισκέφθηκαν και 
στη συνέχεια ενημέρωσαν τα κόμματά τους, πως θα 
πιστεύουν πως θα είναι και «δικός» τους. Άρα, αύριο ο 
Φαρούπος χτυπάει άνετα όποια πόρτα θέλει. Και ξέ-
ρεις… δεν μοίρασε κανενός ψηφοδέλτια…

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

Ευχαριστίες ΑΟΠ
Το Δ.Σ. του Α.Ο. Πάρου θέλει να ευχαριστήσει τον καπετάνιο, τον ύπαρχο και το 

πλήρωμα του «Blue Star Patmos», για την υπομονή και κατανόηση που επέδει-
ξαν κατά την επιστροφή των ομάδων μπάσκετ και βόλεϊ  του συλλόγου, μετά την 
εκπλήρωση των αθλητικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο των πρωταθλημάτων 
Κυκλάδων, από το λιμάνι της Νάξου, την Κυριακή 11/01/2015. 

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Αλλαγές
στην Αυτοδιοίκηση

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα χρηματο-
δότησης - ανάπτυξης ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και του τρόπου λειτουργίας τους από τη 
νέα διοίκηση του διευρυμένου υπουργείου εσωτερικών.

Σύμφωνα με κύκλους της νέας κυβέρνησης το νέο θεσμικό πλαίσιο θα έχει επί-
κεντρο τη διαφάνεια των ΟΤΑ, τη συλλογικότητα και τη λήψη αποφάσεων από τις 
τοπικές κοινωνίες, τις οποίες θα υλοποιούν οι διοικήσεις.

Ακόμα, θεωρείται σχεδόν σίγουρο η καθιέρωση της απλής αναλογικής στις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές, η ενίσχυση συλλογικών οργάνων, η θέσπιση αποκέντρωσης, 
καθώς και η καθιέρωση δημόσιας λογοδοσίας για κοινωνικό έλεγχο. Σε ό,τι αφορά 
τη χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης προβλέπεται η απευθείας μεταβίβαση εσό-
δων από τη φορολόγηση, ενώ παράλληλα εξετάζεται η μετατροπή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα παρέχει με βιώσι-
μους όρους τους απαραίτητους πόρους. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις Περιφέρειες της 
χώρας θα μετατραπούν σε μικρά κοινοβούλια που θα εφαρμόζουν πολιτικές, που θα 
εφαρμόζουν μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

Συνοπτικά η νέα κυβέρνηση μελετά τα εξής:
1. Αλλαγή τού εκλογικού νόμου και καθιέρωση της απλής αναλογικής.
2 Άμεση στήριξη των ΟΤΑ με διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας, 

κατάργηση των μνημονιακών μέτρων και άρση της πολιτικής των απολύσεων.
3. Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με την ενίσχυση των Κοινωνικών 

Δομών των Ο.Τ.Α. και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, για την άρση τού κοινωνικού περιθωρίου.

Πίτες
- Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος», σας προ-

σκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ώρα 
19:00, στην αίθουσα του συλλόγου (Δεξαμενή).

- Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, σας προσκαλεί στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, ώρα 18:00, στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Αγίου Αθανασίου, στον Κώστο.

- Η δημοτική κοινότητα Αρχίλοχου και ο αναπτυξιακός σύλλογος Μώ-
λου – Τσουκαλιάς – Γλυφάδων, «Πρόοδος-Ανάπτυξη», σας προσκαλούν 
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ώρα 
19:00, στο κοινοτικό κατάστημα Αρχιλόχου.

- Ο εξωραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος «Αμπελάς», σας προσκαλεί 
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ώρα 18:00, 
στην «αίθουσα των καϊκιών», της Άννας και Μιλτιάδη Ταντάνη, στον Αμπελά. 

Υγεία
Ο εμποροεπαγγελ-

ματικός σύλλογος 
Πάρου-Αντ ιπάρου , 
σχετικά με τα θέματα 
του τομέα υγείας στα 
νησιά μας δημοσιο-
ποίησε την παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Με το πέρας των 
εκλογών η στάση 
αναμονής του Εμπο-
ροεπαγγελματικού 
συλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου τελειώνει.

Κατά την προεκλογική περίοδο κανείς δεν έχει την κατάλληλη οπτική για να 
ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου μας. Θα θυμάστε καλά ότι και 
πριν τις δημοτικές εκλογές είχαμε αποτραβηχτεί από το συντονιστικό της υγείας.

Επειδή όμως πιστεύουμε ακράδαντα ότι χωρίς αγώνες και συνεχή παρουσία οι 
διεκδικήσεις μας δεν έχουν καμία τύχη, αμέσως μετά τις εκλογές θα ξεκινήσουμε 
πάλι να παλεύουμε για το θέμα του κέντρου υγείας των νησιών μας, η κατάσταση 
του όποιου έχει φτάσει στο απροχώρητο».

Ευαισθησία για τα ζώα
Εκστρατεία ευαισθητοποίη-

σης με αυτοκόλλητα σε κάδους 
απορριμμάτων της Πάρου, ξεκί-
νησαν οι φιλοζωικές οργανώ-
σεις του νησιού μας: «Paws» και 
«Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου».

Τα αυτοκόλλητα που τοποθε-
τήθηκαν σε κάδους απορριμ-
μάτων είναι διότι συμπολίτες 
μας πετούν ζωντανά γατάκια 
και κουταβάκια εκεί! Η ενέργεια 
των συλλόγων πρόκειται για 
μια εκστρατεία ευαισθητοποίη-
σης, ώστε να περιοριστούν αυ-
τές οι απάνθρωπες και αποτροπιαστικές πράξεις ορισμένων που καταδικάζουν σε 
αργό και βασανιστικό θάνατο τα ζώα. Πράξεις, που δεν αρμόζουν με τον πολιτισμό 
που θέλει να προβάλει το νησί μας.

Οι δύο φιλοζωικοί σύλλογοι σε σχετική ανακοίνωσή τους σημειώνουν: «Η τοπο-
θέτηση των αυτοκόλλητων έχει αρχίσει με την άδεια και υπό την αιγίδα του Δή-
μου Πάρου σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Το αυτοκόλλητο 
θυμίζει ότι είναι αξιόποινη η πράξη να εγκαταλείπεις ζωντανά ζώα στα σκουπίδια 
ή οπουδήποτε. Ο Νόμος επιβάλει αυστηρές κυρώσεις: αυτόφωρη διαδικασία σύλ-
ληψης, φυλάκιση και πρόστιμα έως και 30.000 ευρώ. Η στείρωση είναι ο μόνος 
-νομικά και επιστημονικά- ενδεδειγμένος τρόπος περιορισμού των ανεπιθύμητων 
και αδέσποτων ζώων.

 Οι φιλοζωικοί Σύλλογοι της Πάρου Paws και «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου» κα-
λούν τους κατοίκους του νησιού σε επαγρύπνηση και συνεργασία για να περιο-
ριστεί τόσο η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων, αλλά και ο δηλητηριασμός τους 
με φόλες, φαινόμενο σε έξαρση τον τελευταίο καιρό, κυρίως στην περιοχή της 
Νάουσας. Η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα είναι δείγμα του πολιτισμού μας».
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Νέο Αεροδρόμιο
Τι κάνουμε;

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρή εμπλοκή για το μεγαλύτερο έργο 
στην ιστορία των νησιών μας. Βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα κρίσιμο σταυρο-
δρόμι για την οικονομία μας. Όλοι υπολογίζαμε ότι το 2015 θα άλλαζαν τα 
οικονομικά δεδομένα για την Πάρο και την Αντίπαρο με τη λειτουργία του 
νέου αεροδρομίου. 

Το ερώτημα πλέον για όλους μας είναι; Τι θα κάνουμε, πώς θα παλέψου-
με για να ξεπεραστεί η εμπλοκή αυτή; Τι θα κάνουμε για να επιβάλουμε το 
αυτονόητο; Με ποιο τρόπο θα πιέσουμε για να ξεφύγουν από τις τυπικές 
αιτιάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής και να δούνε όλοι οι αρμόδιοι την ουσία 
του θέματος; 

Δεν είναι δυνατόν να έχουν δοθεί τόσα εκατομμύρια για τις απαλλοτριώσεις της 
γης και την κατασκευή του διαδρόμου και τυπικά να κολλάμε στα ελάχιστα που 
χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο. Δεν είναι δυνατόν σε 
μια περίοδο που όλοι εξαγγέλλουν μέτρα για την ανάπτυξη, για καθαρά τυπικούς 
λόγους ξαναγράφω, να καταδικάζεται η οικονομία των νησιών μας σε μια δεκαετή 
απαξίωση.

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε δείγματα πως πρέπει και μπορούμε να διεκδι-
κήσουμε το δίκιο μας. Είναι ανάγκη πολύ γρήγορα να κινηθούμε συντονισμένα και 
δυναμικά γιατί τώρα είναι  η ώρα των αποφάσεων. Είναι γνωστό ότι έχει κατατεθεί 
αίτηση «θεραπείας» για την αρνητική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής και επίκειται 
η εκδίκαση της. Οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες πρέπει να είναι δυναμικά παρόντες 
σ’ αυτή τη διαδικασία, αν θέλουμε να έχουμε μια καλή εξέλιξη επί του θέματος. Οι 
αρχές του τόπου: Ο Έπαρχος και οι δυο Δήμαρχοι, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβου-

λίες για να συντονίσουν την κινητοποίηση όλων των κατοίκων, με στόχο την ανατρο-
πή της αρνητικής απόφασης. Σ’ αυτή την προσπάθεια όλοι οι μαζικοί φορείς πρέπει 
να δώσουν το παρόν συντονισμένα. Αποσπασματικές και ασυντόνιστες ενέργειες 
δεν πρόκειται να έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η νέα κυβέρνηση της χώρας δίνει μια άλλη εικόνα από αυτή των κυβερνήσεων 
των  τελευταίων χρόνων. Έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες για ανάπτυξη της 
οικονομίας ξεφεύγοντας από τη μιζέρια των μνημονίων. Πιστεύουμε ότι και το θέμα 
του νέου αεροδρομίου θα το δει με άλλο μάτι. Θα δει την ουσία και θα βοηθήσει να 
ξεπεραστεί η εμπλοκή αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Παριανοί και οι Αντιπαρι-
ώτες θα πρέπει με συντονισμένη κινητοποίηση να δείξουν την αγωνία τους γι’ αυτό 
το μεγάλο έργο, που θα αποτελέσει η δημιουργία του το μοχλό της οικονομικής 
ανάπτυξης των νησιών μας.

Το ερώτημα όμως παραμένει: Τι κάνουμε ΕΜΕΙΣ για το Νέο Αεροδρόμιο;
Ν.Ραγκούσης-Λαουτάρης
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Αφιέρωμα στη γλυκιά μας αδελφή
Αγαπημένη μας αδερφή, δεν είσαι πια ανάμεσά μας, δεν είσαι πια κοντά μας. Σε ψάχνουμε 

παντού αλλά δεν είσαι πουθενά. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως έφυγες! Γιατί να φύγεις 
τόσο νωρίς; Αυτός ο καημός βασανίζει το μυαλό μας, την ψυχή μας και τη ζωή μας. Αν μας 
βλέπεις ή μας ακούς, η αγάπη μας για σένα θα είναι αιώνια και αναλλοίωτη στο χρόνο. 

Καλλιόπη μας, αρχόντισσα καλοσυνάτη, ο θεός φαίνεται σε ήθελε κοντά του. Στάθηκες 
δίπλα στο σύζυγό σου με πίστη, θέληση, υπομονή και αγάπη.

Του έδινες πάντα κουράγιο και μαζί φτιάξατε έναν παράδεισο όμορφο. Αυτός ήτανε ο κό-
σμος ο δικός σου και τα όνειρά σου. Όλα έμειναν εκεί. Αντικαταστάτη άφησες την Κατερίνα 
σου, που θα σε αντιπροσωπεύει και όλα θα είναι όπως εσύ θα τα ήθελες. Αγαπημένη μας, 
μεγάλωσες τα εγγόνια σου με πολλή αγάπη, τους έδωσες αρχές και τους κληροδότησες 
ανεκτίμητες αρετές και χαρίσματα. Ήσουν πάντα υπερήφανη για τα εγγόνια σου, καθώς 
και γεμάτη ευγνωμοσύνη για το έργο του συζύγου σου. Στο Σκορπιό δεχόσουν φίλους,  
γνωστούς και ξένους, πάντα με το χαμόγελό σου, με ταπεινοφροσύνη, χωρίς ποτέ να θέλεις 

επαίνους. Η απλότητα σου σπάνια, ο τρόπος σου αληθινός, η 
αγάπη σου απέραντη για την οικογένειά σου, αλλά και για όλο 
τον κόσμο. Πάντα είχες έναν καλό λόγο να πεις!

Όσο περνάει ο καιρός, χιλιάδες αναμνήσεις πλημμυρίζουν 
το μυαλό μας, κυρίως από τα παιδικά μας χρόνια. Η ζωή μας 
άλλαξε σε μια στιγμή!

Για μας δε φέγγει ο ήλιος όπως πρώτα. Το φεγγάρι δε λά-
μπει το βράδυ, ούτε τα αστέρια. Συννέφιασε για πάντα στο 
δικό μας κόσμο. Όσα κι αν σου γράψω είναι πολύ λίγα. Γι’ 
αυτό όλες μαζί οι αδερφές σου, ο σύζυγός σου, η κόρη σου 
και τα λατρευτά σου εγγόνια, σε αποχαιρετούμε αγαπημένη 
μας.

Πάντα όμως θα ζεις στη σκέψη και στην καρδιά μας!

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΙΤΣΑ ΜΟΥ.
ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2014

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (Αμόλυβδη βενζίνη 
CPV 09132100-4, Πετρέλαιο ντίζελ CPV 09134100-8, Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV 
09134200-9) για τα οχήματα και Η/Ζ οργανικών μονάδων ΥΠΑ για το έτος 2015.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promithcus.gov.
gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 11-02-2015 και ώρα 00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17-02-2015 και ώρα 17:00
Προϋπολογισμός: € 762.301,20 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Γλώσσα: Ελληνική
Εγγυήσεις: - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού € 12.395,14
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% του 

συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν  κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν την προσφορά.
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή τη 

σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις 
διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν 
ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promithcus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ (στο πεδίο  «Ηλεκτρονι-
κοί Διαγωνισμοί» Α/Α Συστήματος: 3823 ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της  ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://
diavgeia.gov.gr.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, 
καθημερινά και ώρα 09.00-14.00.τηλ.

210 8916307 (Α. Κιούσης).
Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23-12-2014.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικού & Εφοδιασμού
Β. Παυλίδου

Ευχαριστήρια επιστολή
Προς Βελέντζειο Ίδρυμα Πάρου
Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Κώστου, Καλλιόπη Λασηθιωτάκη, ο Δ/ντης του 

Δημοτικού Σχολείου Λευκών-Κώστου, Μενέλαος Χασομέρης και το διδακτικό προ-

σωπικό του σχολείου, ευχαριστούν θερμά το Βελέντζειο Ίδρυμα Πάρου, που για 
ακόμη μια φορά στις δύσκολες εποχές για όλους, κάλυψε με την ετήσια επιχορήγη-
σή του έκτακτες και λειτουργικές ανάγκες των σχολείων μας.

Με εκτίμηση   
Καλλιόπη Λασηθιωτάκη

Μενέλαος Χασομέρης



www.fonitisparou.gr

Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά με τη σύσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε τρεις μέ-
ρες πριν τις εκλογές στο δη-
μαρχείο Πάρου, για τα θέμα-
τα υγείας και στην οποία δεν 
παραβρέθηκε καμία τοπική 
οργάνωση κόμματος, παρά 
μόνο άτομα από το Κ.Υ. Πά-
ρου, ο συντεχνιακός φορέας 
των εργαζομένων του Δήμου 
Πάρου, και η τοπική ΝΔ, η 
Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανα-
κοίνωση:

«ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
κ. Δήμαρχε, 
Τρείς μέρες πριν τις Βουλευτικές Εκλογές θυμηθήκατε να ασχοληθείτε με τα 

προβλήματα της Πρωτοβάθμιας Υγείας και Περίθαλψης στη Πάρο. Σας υπενθυμί-
ζουμε ότι σας έχει ζητηθεί από Δημοτική Παράταξη και από το Συντονιστικό της 
Υγείας ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, από τον περασμένο Οκτώβριο 
και ότι δηλώσατε ότι η συνεδρίαση αυτή θα γίνονταν στα μέσα του Δεκεμβρίου, 
δέσμευση που δεν τηρήσατε.

Επισημαίνουμε ότι η εσπευσμένη σημερινή σύσκεψη, 3 μέρες πριν τις Βουλευ-
τικές Εκλογές, που συμπίπτει με την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας 
Δημοκρατίας και την παρουσία υποψηφίων βουλευτών της στη Πάρο, είναι εκ του 
πονηρού και στοχεύει στη δημιουργία ακροατηρίου για μικροπολιτικούς σκοπούς 
και όχι στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων στο χώρο της Υγείας. Με αφορμή 
όλα τα παραπάνω σας θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε και συμμετείχε σε όλες τις 
κινητοποιήσεις των Παριανών και Αντιπαριωτών τόσο στη Πάρο όσο και στην Αθή-
να, με κορυφαία την οργάνωση του Τοπικού Δημοψηφίσματος που είχε καθολική 
συμμετοχή. Η Συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ αγνόησε το αποτέλεσμα 
του Δημοψηφίσματος με συνέπεια τη τραγική και θλιβερή εικόνα που παρουσιάζει 
το Κέντρο Υγείας σήμερα, με σοβαρές ελλείψεις σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προ-
σωπικό και το αξονικό τομογράφο εκτός λειτουργίας από το 2014.

Για όλα τα παραπάνω ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τη μικροπολιτική συμπεριφορά των 
εμπνευστών της σημερινής εκδήλωσης που χρησιμοποίησαν τον ευαίσθητο τομέα 
της Υγείας για να καρπωθούν Κομματικά Οφέλη».
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Η πίτα στην Αγκαιριά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιά-
τικης πίτας της δημοτικής κοινότητας και του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, την 
Κυριακή 18 Ιανουαρίου2015.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους δεκάδες συμπολίτες μας, οι τοπικές 
αρχές και μέλη φορέων και συλλόγων του νησιού μας.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε χαιρετισμός από τον πρόεδρο της κοινό-
τητας και απολογισμός πεπραγμένων από την πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου. 
Στο τέλος της εκδήλωσης μέλη του συλλόγου είπαν τα παραδοσιακά κάλαντα με 
τη συνοδεία λαούτου από το Γιώργο Νίκα και ακορντεόν από το Γιώργο Χανιώτη.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση γράφεται: «[…] Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου 
καθώς και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου, νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστή-
σουν όλους όσοι τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους και να ευχηθούν 
από καρδιάς, καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο».

Διαμαρτυρίες
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-

Αντιπάρου, με ανακοίνωσή του διαμαρτύρεται 
για έργο που υλοποιείται στον παραδοσιακό 
οικισμό Παροικιάς, καθώς και για το ότι δεν 
μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες της ΔΕΥΑΠ. Η ανακοίνωση του εμπορο-
επαγγελματικού συλλόγου έχει ως εξής:

«Πληροφορηθήκαμε από επιχειρηματίες-
μέλη μας ,που διατηρούν καταστήματα στην 
παλαιά αγορά της Παροικίας και συγκεκριμένα 
από την είσοδο της Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής μέχρι το σπίτι της Μαντώς Μαυρογένους, 
ότι γίνονται εργασίες από συνεργείο της ΔΕΥ-
ΑΠ στο σημείο αυτό, χωρίς να έχουν ληφθεί 
τα απαραίτητα μέτρα για την πρόσβαση των 
πεζών με αποτέλεσμα όπως μας δήλωσαν οι 
συγκεκριμένοι  επιχειρηματίες  από αύριο δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα 
καταστήματα τους.

Ζητάμε από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ να συντομεύσουν τις εργασίες, 
αλλά και να ληφθούν μέτρα πρόσβασης των πεζών στα καταστήματα των 
μελών μας.

Τέλος, παρακαλούμε να εμπλουτίσετε το τηλεφωνικό σας κέντρο με επιλογές, 
διότι δεν καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών σας, αφού σε προσπάθεια μας να 
επικοινωνήσουμε με την ΔΕΥΑΠ, διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να απευθυνθούμε σε 
σας μόνο εφόσον υπάρχει βλάβη… Δεν υπήρχε η δυνατότητα σύνδεσης με τμήμα 
πληροφοριών ή τμήμα υπηρεσιών…».

Η Πάρος στην Ουτρέχτη
 Ο δήμος Πάρου συμμετείχε στην πρώτη έκθεση για φέτος στο εξωτερικό και 

συγκεκριμένα στην τουριστική έκθεση «vakantiebeurs 2015», η οποία διεξήχθη από 
13-18 Ιανουαρίου, στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

Το νησί μας συμμετείχε σε περίπτερο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σύμ-
φωνα με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο δήμος Πάρου, η έκθεση σημείωσε 
μεγάλη επισκεψιμότητα. 

Επίσης, στο δελτίο τύπου γράφεται: «Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποι-
ήθηκαν επαφές με επαγγελματίες τουρισμού και δημοσιογράφους, των οποίων τα 
στοιχεία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στους επαγγελματίες του νησιού προς αξιοποίη-
ση. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την Πάρο ως ένα 
τουριστικό προορισμό για όλες τις ηλικίες και προτιμήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
υπήρξε ξεχωριστή φυσική ομορφιά, παραδοσιακή κουζίνα του νησιού, καθώς και 
για τις αθλητικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες που προσφέρει στον επισκέ-
πτη. 

Στόχος του Δήμου Πάρου είναι η δυναμική παρουσία και συστηματική προβολή 
του νησιού τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Τον 
Δήμο Πάρου εκπροσώπησε η κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη».

Νέο ΔΣ στους γονείς
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γο-

νέων και Κηδεμόνων Πάρου, το οποίο αναδείχθηκε από τη γενική συνέλευση των 
εκπροσώπων όλων των συλλόγων γονέων της Πάρου.

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων Πάρου, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγάκη Κατερίνα, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριβυζάς Νικήτας, 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπιρμπίλη Μαρία, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αρμάου Μάγκυ, 
ΤΑΜΙΑΣ: Μαούνης Χριστόδουλος, ΜΕΛΗ: Φραντζή Αννα, Προμπονάς Νίκος, 
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ: Γρηγοράσκου Φίλια, Λουκή Φλώρα, Χατζηγρηγορίου Κοσμάς

Επίσης, ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης στις σχολικές επιτροπές οι οποίοι 
είναι οι εξής:

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή: Τακτικά μέλη: Παναγάκη Κατερίνα, Αρμάου 
Μάγκυ, Αναπληρωματικό μέλος: Μπιρμπίλη Μαρία

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή: Τακτικό μέλος: Τριβυζάς Νικήτας, Ανα-
πληρωματικό μέλος: Γρηγοράσκου Φιλίτσα.

Νέο ΔΣ στον ΜΕΑΣ Κώστου
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΜΕΑΣ (Μορφωτικού Εκ-

πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου), Κώστου, στις 17 Ιανουαρίου 2015, όπως αυτό 
προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν το Σαββάτο 16 Ιανουαρίου 2015, στην 
αίθουσα του πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου «Αγίου Αθανασίου του Πάριου». 
Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πιερτζοβάνης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος: Ρούσσος Αλέξανδρος, 
Γ. Γραμματέας: Πιτσικάλης Άγγελος, Ταμίας: Μπογιατζής Ορέστης, Μέλος: 
Μπάλιος Ιάκωβος, Αναπ. μέλος: Μπάλιου Μαργαρίτα

Εικαστικές πινελιές
Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος», συνεχίζει τις εκδηλώ-

σεις με τίτλο: «Εικαστικές πινελιές στον Πρόδρομο».
Έτσι, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με την παιδαγωγό Παυλάκη 

Βασιλική, περιμένουν τους μικρούς τους φίλους να αφεθούν στη μαγεία των απο-
κριάτικων δημιουργιών.

Το κόστος συμμετοχής είναι 5 ευρώ το άτομο (για την αγορά υλικών) και απευθύ-
νεται σε παιδιά ηλικίας από τεσσάρων έως δώδεκα ετών.
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Ημερίδες από την ΕΠΑΨΥ
Ημερίδες σε Πάρο και Αντίπαρο, με θέμα: 

«Αλληλεγγύη και Αυτοβοήθεια - απαντήσεις 
στην κρίση και την κοινωνική οδύνη», θα 
πραγματοποιηθούν από την ΕΠΑΨΥ. 

Ο συντονισμός και η παρουσίαση του 
προγράμματος ομάδων αυτοβοήθειας, θα 
γίνει από τον κ. Στέλιο Στυλιανίδη, καθ. κοι-
νωνικής ψυχιατρικής, ψυχίατρος-ψυχανα-
λυτή και επιστημονικό διευθυντή της ΕΠΑ-
ΨΥ. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν και οι 
ομιλητές θα είναι:

«Κατάθλιψη και Αυτοβοήθεια», Στέλλα Παντελίδου, ψυχολόγος, επιστημονική 
υπεύθυνη κινητών μονάδων ψυχικής υγείας ΒΑ κ Δυτικών Κυκλάδων.

«Αντιμετωπίζοντας την κατάθλιψη με φυσικό τρόπο, χωρίς φάρμακα», Γιώργος 
Τζανίδης, διευθυντής γενικής ιατρικής, Κέντρο Υγείας Πάρου.

«Κτίζοντας ανθρώπινα δίκτυα στο σήμερα», Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, ψυχολό-
γος, επιστημονικό στέλεχος του κέντρου πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων».

«Κοινωνική λέσχη και αυτοβοήθεια», μέλη κοινωνικής λέσχης, «Φοίνικας Πάρου».
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο τις εξής ημέρες και στους 

κάτωθι τόπους:
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 18.00 στην αίθουσα Π.Σ. «Αρχιλόχος», 

Παροικιά.
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 17:30στην αίθουσα «Καλουδά», Δημο-

τικό Σχολείο Αντιπάρου.
Συνδιοργάνωση Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ με δήμο 

Πάρου, ΚΔΕΠΑΠ, Κέντρο Υγείας Πάρου, Θησέας Κυκλάδων, Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Για τις Εκλογές και… 
όχι μόνον

Από τη Κυριακή το βράδυ μέχρι σήμερα δεν 
έγραψα τίποτε, προσπαθώντας να συνέλθω 
από την ανείπωτη χαρά μου και τη συγκίνηση, 
για τα εκλογικά αποτελέσματα που δείχνουν 
ότι, τα όνειρα μας άρχισαν να γίνονται πραγ-
ματικότητα: Αποκτήσαμε Αριστερή Κυβέρνηση 
και Αριστερό Πρωθυπουργό. 

Αφιερώνω αυτή τη νίκη της Αριστεράς σε όλους αυτούς τους Αγωνιστές/ριες 
και συντρόφους/σσες που δεν την πρόλαβαν. Τόσο στη γενιά της Αντίστασης 
και του 2ου Αντάρτικου, όσο και στη γενιά της ΕΔΑ και του 114, αλλά και στη 
γενιά μου που ανδρώθηκε τη περίοδο της Δικτατορίας. Θέλω να θυμηθώ ιδι-
αίτερα κάποιους:

Τη μητέρα μου Ελένη, που πρόσφατα έφυγε στα 92 της, που πέρασε κάμπο-
σους μήνες στις φυλακές Αβέρωφ το 1941 και βγήκε από εκεί μέσα συνειδητή 
ΕΑΜίτισσα, και τον Θείο μου Ερμόλαο Ισιγώνη, Αρχειομαρξιστή και στέλεχος 
του ΕΛΑΣ με δεκάδες χρόνια φυλακών και εξοριών στη πλάτη του, που γνώρι-
σα το 1964 όταν βγήκε από τη Φυλακή με τη Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, και 
έφυγε το 1983. Στους δύο αυτούς ανθρώπους οφείλω τη διαμόρφωση του 
πολιτικού μου χαρακτήρα και την Ένταξη μου στο κίνημα της Αριστεράς, από τη 
περίοδο της Δικτατορίας μέχρι σήμερα.

Από τους ανθρώπους της γενιάς μου που έφυγαν νωρίς και δεν πρόλαβαν να 
δουν το όνειρο, ποιόν να πρωτοθυμηθώ… Επειδή όμως θα ξεχάσω κάποιους 
και δεν είναι σωστό, θα αναφερθώ μόνο σε έναν, που είμασταν μαζί από τα 
χρόνια της Φλωρεντίας, τον Κρητίκαρο Μηνά Ζουριδάκη που, από την αρχή 
μέχρι το τέλος που μας έφυγε, τίμησε την ιδεολογία του, έζησε σύμφωνα με 
αυτήν και δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να αμφισβητήσει τη πορεία του 
μέχρι το τέλος.

Αιώνια η μνήμη όλων τους, καθήκον μας να συνεχίσουμε μέχρι τη 
τελική δικαίωση τους!

Αυτά τα γράφω για να φύγει ένα βάρος από πάνω μου, γιατί όλα αυτά τα 
χρόνια, πιστεύαμε στην Αριστερά, συμμετείχαμε, αγωνιζόμασταν για να δούμε 
μια καλύτερη Κοινωνία, με Δημοκρατία, Ελευθερία, Αξιοπρέπεια και με το Λαό 
Κυρίαρχο. Πάντα αναρωτιόμασταν θα προλάβουμε να τα δούμε; Θα τα προλά-
βουν τα παιδιά μας; Κι όμως η ώρα ήρθε, και προκάναμε! Ας μην αφήσουμε η 
ευκαιρία να πάει χαμένη!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ! ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΕΛΕΓΧΟΣ!
Μανώλης Ισιγώνης

Προνομιακές παροχές 
υγείας

Λόγω των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν στις ιατρικές παροχές του Κέ-
ντρου Υγείας Πάρου, μαζί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ανασφάλιστα 
μέλη του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, λόγω των οφειλών 
τους στον ΟΑΕΕ, ο παραπάνω σύλλογος αποφάσισε να εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
συνεργασία με ιατρικό κέντρο που θα παρέχει προνομιακές τιμές στα μέλη του.

Το διοικητικό συμβούλιο του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, 
συζήτησε σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του τις προσφορές που είχαν κατατεθεί 
από τα ιατρικά κέντρα και κατόπιν ομόφωνης απόφασης ανακοίνωσε τη συνεργασία 
του με το ιδιωτικό πολυϊατρείο «ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε» που εδρεύει στη Νάουσα.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ιατρικών-διαγνωστικών υπηρεσι-
ών, τα μέλη, οι σύζυγοι και τα τέκνα τους -που θα έχουν την απαραίτητη κάρτα- θα 
επωφελούνται από τα κάτωθι: 

α) Ακτινολογικές εξετάσεις (μαστογραφίες, μέτρηση οστικής πυκνότητας, πανορα-
μικές, εγκεφαλομετρικές και κλασσικές ακτινογραφίες) θα παρέχεται έκπτωση 30% 
επί του τιμοκαταλόγου.

β) Υπερηχογραφικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του τιμοκαταλό-
γου.

γ) Εξετάσεις αξονικών τομογραφιών θα παρέχεται έκπτωση 15% επί του τιμοκα-
ταλόγου.

δ) Μικροβιολογικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση 25% επί του τιμοκαταλόγου.
ε) Για τις επισκέψεις στους κλινικούς ιατρούς του Πολυϊατρείου η τιμή ορίζεται 

στα 40 ευρώ.        
Ακόμα, δωρεάν η «διάγνωση» θα προσφέρει ετησίως έναν υπέρηχο μαστού και 

έναν υπέρηχο προστάτη για τα μέλη του συλλόγου, στους συζύγους και τέκνα αυ-
τών και επιπλέον με έξοδα της θα εκδώσει ονομαστικές κάρτες προνομίων των 
μελών του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου. Προϋπόθεση για 
τη χρήση των παραπάνω προνομίων είναι η παραλαβή της κάρτας που θα διατίθεται 
δωρεάν από το γραφείο του εμπορικού συλλόγου, στα ταμειακώς ενήμερα μέλη για 
το έτος 2015. 

Προγράμματα κατάρτισης
Με ανακοίνωσή του το Επαρχείο Πάρου, ενημέρωσε για νέα λίστα προγραμμάτων 

που θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και απευθύνονται σε εργαζό-
μενους, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους. Σημειώνουμε ότι από 24 έως 27 Φε-
βρουαρίου, προγραμματίζεται το πρόγραμμα της ναυαγοσωστικής, ενώ τον Μάρτιο 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν τα προγράμματα για e-marketing, e-shop 
και κατασκευής blog και website.

Τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι τα εξής:
Οικονομία-Επιχειρηματικότητα: Υποδοχή και φιλοξενία σε τουριστικά κα-

ταλύματα, ευκαιρίες χρηματοδότησης της κοινωνικής καινοτομίας, προγράμματα 
χρηματοδοτήσεων (EaSI, Horizon, ΕΣΠΑ, κ.α.), διεθνής δικτύωση με εμβληματικούς 
ευρωπαϊκούς φορείς, νομικά, φορολογικά και διοικητικά ζητήματα διαχείρισης των 
Κοιν.Σ.Επ., προβολή τουριστικών επιχειρήσεων με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, λο-
γιστικό (e- marketing), λογιστικό περιβάλλον των Κοινωνικών Συνετ/κων Επιχειρή-
σεων, χτίζοντας μια βιώσιμη επιχείρηση - από την ιδέα στην πράξη, επιχειρηματικός 
σχεδιασμός στον γεωργικό τομέα, παραδοσιακή τοπική κουζίνα σε χώρους εστία-
σης, βελτίωση υπηρεσιών - εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους εστίασης, παραγωγή 
– μεταποίηση - τυποποίηση βρώσιμων τοπικών προϊόντων και αγροτουρισμός.

Πρωτογενής τομέας: Μελισσοκομία και εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας.
Κτηνοτροφία: Υγεία των ζώων και ποιότητα του γάλακτος, τεχνολογία παρα-

σκευής τυριών και βιολογική κτηνοτροφία
Αμπελουργία – Οινολογία: Καλλιέργεια αμπέλου και στάδια κατεργασίας οί-

νου.
Εναλλακτικές μορφές θεραπείας: Μελισσοθεραπεία, φυτοθεραπεία, φυτικά καλ-

λυντικά και αρωματοθεραπεία/
Παραδοσιακά επαγγέλματα: Τεχνική πέτρας, παραδοσιακή τεχνική αδιάβρο-

χης τσιμεντοκονίας, βοτσαλωτό, αργυροχρυσοχοΐα, παραδοσιακή ναυπηγική, ξυλο-
γλυπτική, καλαθοπλεκτική και κεραμική.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων: Ξένες γλώσσες, εκπαίδευση Η/Υ, ναυαγοσωστική και κη-
πουρική.

Περιβάλλον-αειφορία: Οικοσυνοδοί, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εξοι-
κονόμηση ενέργειας κτιρίων, εκπαίδευση στις τεχνικές μονώσεων, κατασκευή ταρα-
τσόκηπων, εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας, κατασκευή 
ανεμογεννήτριας για αγρόκτημα και κατασκευή μικρού φωτοβολταϊκού για οικιακή 
χρήση.

Διαχείριση νερού: Αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών συλλογής-διαχείρισης 
υδάτων, συστήματα επαναχρησιμοποίησης ημιακάθαρτων («γκρίζων») νερών με 
εφαρμογές σε οικιακό επίπεδο και σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανα-
κύκλωση και κομποστοποίηση.

Παιδεία και τέχνες: Γλυπτική, δημιουργική γραφή, φωτογραφίας, εικαστικά και 
σχολικοί λαχανόκηποι 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 
22810 85900 και στο e-mail: katartisi@elichrysos.gr
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Την περασμένη Κυριακή 25 Ιανουαρίου, διεξήχθησαν οι εκλογές στη χώρα μας, 
όπου για πρώτη φορά στα χρονικά τη νίκη απέσπασε ο ΣΥΡΙΖΑ με 36,34% και μαζί 
με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, που απέσπασαν 4,75% σχημάτισαν κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε 149 βουλευτές και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες εξέλεξαν 13 βου-
λευτές. Στην εκλογική περιφέρεια Κυκλάδων, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτος με 35,12% και 
εξέλεξε τρεις Βουλευτές (Συρμαλένιος, Συρίγος, Μανιός), ενώ η ΝΔ με ποσοστό 
31,59% εξέλεξε ένα Βουλευτή (Βρούτσης). Στην Πάρο, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέκτησε την 
πρώτη θέση με ποσοστό 33,53%, ενώ η ΝΔ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με ποσοστό 
31,95%. Τέλος, στην Αντίπαρο, η ΝΔ διατήρησε την πρώτη θέση με 38,98%, ενώ 
ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε τη δεύτερη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει πετύχει ποτέ 
στο νησί με ποσοστό 33,05%. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Επικράτεια
Γραμμένοι: 9.911.495
Ψήφισαν: 6.330.786
Έγκυρα: 6.181.274
Άκυρα: 114.703
Λευκά: 34.809
ΣΥΡΙΖΑ: 2.246.064 (35,34%) από 26,89% το 2012. Έδρες 149 από 71 το 2012.
ΝΔ: 1.718.815 (27,81%) από 29,66% το 2012. Έδρες 76 από 129 το 2012.
Χρυσή Αυγή: 388.447 (6,28%) από 6,92% το 2012. Έδρες 17 από 18 το 2012.
Ποτάμι: 373.868 (6,05%). Έδρες 17.
ΚΚΕ: 338.138 (5,47%) από 4,50% το 2012. Έδρες 15 από 12 το 2012.
ΑΝ.ΕΛ.: 293.371 (4,75%) από 7,51% το 2012. Έδρες 13 από 20 το 2012.
ΠΑΣΟΚ: 289.482 (4,68%) από 12,28% το 2012. Έδρες 13 από 33 το 2012.
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ: 152.230 (2,46%).
Ε. Κεντρώων: 110.827 (1,79%) από 0,28% το 2012.
Τελεία: 109.483 (1,77%).
ΛΑΟΣ: 63.692 (1,03%) από 1,58% το 2012.
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 39.460 (0,64%) από 0,33% το 2012.
Λοιπά: (0,89%).

Κυκλάδες
Γραμμένοι: 125.644
Ψήφισαν: 70.394
Έγκυρα: 68.435
Άκυρα: 1475
Λευκά: 483
ΣΥΡΙΖΑ: 24.033 (35,12%) από 17,15% το 2012.
ΝΔ: 21.616 (31,59%) από 30,61% το 2012
ΠΟΤΑΜΙ: 4.629 (6,76%).
Χρυσή Αυγή: 3.468 (5,07%) από 6,30% το 2012.
ΑΝ.ΕΛ.: 3.417 (4,99%) από 9,64% το 2012.
ΠΑΣΟΚ: 3.344 (4,89%) από 11,45% το 2012.
ΚΚΕ: 2.838 (4,15%) από 2,89% το 2012.
ΚΙΔΗΣΟ: 1.340 (1,96%).
Τελεία: 1.213 (1,77%). 
Ε. Κεντρώων: 1.051 (1,54%) από 0,25% το 2012.
ΛΑΟΣ: 471 (0,69%) από 0,99%.
Πρ.-ΔΗΜΑΡ: 411 (0,60%).
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 393 (0,57%) από 0,25% το 2012.
ΕΔΕΜ: 98 (0,14%).
Λοιπά: 0,17%.

Πάρος
Γραμμένοι: 12.389
Ψήφισαν: 7.386
Έγκυρα: 7.123
Άκυρα: 194
Λευκά: 69
ΣΥΡΙΖΑ: 2.388 (33,53%) από 28,74% το 2012.
ΝΔ: 2.276 (31,95%) από 29,54% το 2012.
ΠΟΤΑΜΙ: 585 (8,21%).
ΑΝ.ΕΛ.: 427 (5,99%), από 11,11% το 2012.

Χρυσή Αυγή: 387 (5,43%) από 5,39% το 2012.
ΚΚΕ: 310 (4,35%) από 2,42% το 2012.
ΠΑΣΟΚ: 191 (2,68%) από 9,35% το 2012
Τελεία: 138 (1,94%).
ΚΙΔΗΣΟ: 130 (1,83%).
Ε. Κεντρώων: 126 (1,77%) από 0,28% το 2012.
ΛΑΟΣ: 58 (0,81%) από 0,94% το 2012.
Πρ.-ΔΗΜΑΡ: 46 (0,65%).
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 36 (0,51%).
ΕΔΕΜ: 16 (0,22%).
Λοιπά: 9 (0,12%).

Αντίπαρος
Γραμμένοι: 1.167
Ψήφισαν: 722
Έγκυρα: 708
Άκυρα: 11
Λευκά: 3
ΝΔ: 276 (38,98%) από 35,50% το 2012
ΣΥΡΙΖΑ: 234 (33,05%) από 22,25% το 2012.
ΚΚΕ: 40 (5,65%) από 2,38% το 2012.
ΠΟΤΑΜΙ: 35 (4,94%).
ΑΝ.ΕΛ.: 33 (4,66%) από 5,30% το 2012.
ΠΑΣΟΚ: 28 (3,95%) από 19,47% το 2012.
Χρυσή Αυγή: 18 (2,54%) από 3,31% το 2012.
ΚΙΔΗΣΟ: 14 (1,98%).
Ε. Κεντρώων: 9 (1,27%) από 0,40% το 2012.
Τελεία: 7 (0,99%).
ΛΑΟΣ: 5 (0,71%) από 0,66% το 2012
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 3 (0,42%) από 0,40% το 2012.
Λοιπά: 6 (0,84%).

Σταυροδοσία Κυκλάδων
ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.547 (εκλ)
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6.642 (εκλ)
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6.193 (εκλ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ 5.520
ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 3.277
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.425

ΝΔ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.395 (εκλ)
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚ. 5.575
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.805
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛ. 3.613
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. 2.120
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡ. 2.013
 
ΠΟΤΑΜΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΗ 1.821
ΒΑΖΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. 1.044
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡ. 727
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 709
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. 488

Χρυσή Αυγή
ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 968
ΑΝΔΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 872
ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 818
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚ. 581
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. 453
ΚΟΛΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 435

Ανεξάρτητοι Έλληνες

ΣΥΡΙΖΑ
Πρωτιά στη χώρα

Πρωτιά στις Κυκλάδες
Πρωτιά στην Πάρο
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡ. 876
ΒΑΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 810
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚ. 720
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧ. 429
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΒΑΣ. 367

ΠΑΣΟΚ
ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝ. 1.543
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧ. 1.136
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓ. 617
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚ. 479
ΠΟΜΟΝΗΣ ΒΑΣ. 432

ΚΚΕ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓ. 824
ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΩΤ. 740
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 582
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΦΡ. 538
ΚΑΪΛΗΣ ΝΙΚ. 394
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΘΕΟ. 179

Σταυροδοσία Πάρου
ΣΥΡΙΖΑ
ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΗΛ. 1.571
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. 632
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚ. 396

ΜΑΥΡΟΥΔΗ Α. 367
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤ. 215
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 75

ΝΔ 
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝ.   1.571
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚ.   663
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Γ.   310
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 296
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Μ. 163
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Χ.    85

ΠΟΤΑΜΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. 241
ΒΑΖΑΙΟΣ ΓΕΩΡ. 206
ΒΛΑΧΟΣ Γ. 63
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Γ. 57
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Π. 53

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΝΤΟΛΚΑΣ ΔΗΜ. 221
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Τ. 93
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚ. 51
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧ. 51
ΒΑΣΑΛΟΣ ΔΗΜ. 50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Β. 29
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ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΚΩΣΤΟΥ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
168 169 184 185 186 187 188 189 190 191 192 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 568 553 553 587 622 576 567 563 557 549 480 534 467 543 397 433 533 603 583 638 525 504 513

ΨΗΦΙΣΑΝ 366 356 330 318 372 348 335 341 360 343 329 292 327 251 358 245 233 269 327 376 335 371 317 301 308

ΕΓΚΥΡΑ 359 349 323 307 360 332 329 326 350 327 320 269 314 248 348 234 221 263 321 355 328 354 307 294 293

ΛΕΥΚΑ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 8 4 4 1 3 8 4 1 1 2 1 6 3 2 6

ΑΚΥΡΑ 6 5 6 8 11 12 5 10 9 10 1 19 9 3 7 3 8 5 5 19 6 11 7 5 9

ΣΥΡΙΖΑ 128 106 115 132 145 120 107 119 126 121 111 87 77 98 103 71 48 81 106 96 119 114 113 95 84

Ν.∆. 123 153 88 98 93 103 88 90 113 105 117 79 132 60 138 81 75 99 89 140 85 116 90 94 103

ΠΑΣΟΚ 15 13 8 2 15 10 11 8 4 6 9 7 5 6 9 12 14 3 13 9 14 6 3 7 11

ΚΚΕ 16 24 16 21 21 7 23 20 13 13 16 8 6 7 13 19 13 9 16 20 16 11 5 6 11

∆ΗΜΑΡ 1 1 4 1 2 3 0 0 0 4 1 3 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 6 4 2

ΑΝΕΛ 17 16 20 16 24 18 29 16 19 19 15 12 27 15 21 3 5 13 26 12 28 19 29 20 21

ΠΟΤΑΜΙ 22 13 34 15 23 32 27 24 29 21 17 23 32 15 27 23 23 16 30 27 31 33 22 33 28

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0 3 2 3 2 2 1 4 5 3 0 2 2 0 1 2 0 1 0 2 0 0 3 0 1

ΛΑΟΣ 4 1 3 0 1 2 3 2 3 1 3 2 5 2 0 3 3 5 4 4 2 4 4 2 0

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 11 7 17 9 16 18 26 22 17 14 18 23 15 22 15 10 19 23 15 22 10 16 16 9 15

ΚΙ∆ΗΣΟ 12 2 5 3 4 7 2 6 1 4 3 5 0 13 13 2 2 1 6 7 5 15 10 11 5

ΛΟΙΠΑ 10 10 11 7 14 10 12 15 20 16 10 18 11 10 7 7 18 12 15 13 16 18 6 13 12

ΣΥΝΟΛΑ 359 349 323 307 360 332 329 326 350 327 320 269 314 248 348 234 221 263 321 355 328 354 307 294 293

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικ. Μανιός
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ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 140
ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡ. 112
ΑΝΔΡΗ ΕΛΙΣ. 111
ΚΟΛΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 65
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚ. 37
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΕΛ. 30

ΚΚΕ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤ. 255
ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 47
ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 38
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΦΡ. 30
ΚΑΪΛΗΣ ΝΙΚ. 22
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΘΕΟΔ.  3

ΠΑΣΟΚ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 79
ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚ. 49
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓ. 45
ΠΟΜΟΝΗΣ ΒΑΣ. 12

Σταυροδοσία Αντιπάρου
ΝΔ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩ. 232

ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚ. 101
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Μ. 21
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡ. 18
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡ. 12

ΣΥΡΙΖΑ
ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΗΛ. 139
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚ. 86
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ 48
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚ. 26
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤ. 25
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 11

ΚΚΕ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30
ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 4
ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓ. 4
ΚΑΪΛΗΣ ΝΙΚ. 2
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΦΡ. 1
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΘΕΟΔ. 1

ΠΟΤΑΜΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. 14
ΒΑΖΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. 14
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓ. 4
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. 4
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΠΕΤ,  3
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ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΚΩΣΤΟΥ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
168 169 184 185 186 187 188 189 190 191 192 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι ψηφοι

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 568 553 553 587 622 576 567 563 557 549 480 534 467 543 397 433 533 603 583 638 525 504 513

ΨΗΦΙΣΑΝ 366 356 330 318 372 348 335 341 360 343 329 292 327 251 358 245 233 269 327 376 335 371 317 301 308

ΕΓΚΥΡΑ 359 349 323 307 360 332 329 326 350 327 320 269 314 248 348 234 221 263 321 355 328 354 307 294 293

ΛΕΥΚΑ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 8 4 4 1 3 8 4 1 1 2 1 6 3 2 6

ΑΚΥΡΑ 6 5 6 8 11 12 5 10 9 10 1 19 9 3 7 3 8 5 5 19 6 11 7 5 9

ΣΥΡΙΖΑ 128 106 115 132 145 120 107 119 126 121 111 87 77 98 103 71 48 81 106 96 119 114 113 95 84

Ν.∆. 123 153 88 98 93 103 88 90 113 105 117 79 132 60 138 81 75 99 89 140 85 116 90 94 103

ΠΑΣΟΚ 15 13 8 2 15 10 11 8 4 6 9 7 5 6 9 12 14 3 13 9 14 6 3 7 11

ΚΚΕ 16 24 16 21 21 7 23 20 13 13 16 8 6 7 13 19 13 9 16 20 16 11 5 6 11

∆ΗΜΑΡ 1 1 4 1 2 3 0 0 0 4 1 3 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 6 4 2

ΑΝΕΛ 17 16 20 16 24 18 29 16 19 19 15 12 27 15 21 3 5 13 26 12 28 19 29 20 21

ΠΟΤΑΜΙ 22 13 34 15 23 32 27 24 29 21 17 23 32 15 27 23 23 16 30 27 31 33 22 33 28

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0 3 2 3 2 2 1 4 5 3 0 2 2 0 1 2 0 1 0 2 0 0 3 0 1

ΛΑΟΣ 4 1 3 0 1 2 3 2 3 1 3 2 5 2 0 3 3 5 4 4 2 4 4 2 0

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 11 7 17 9 16 18 26 22 17 14 18 23 15 22 15 10 19 23 15 22 10 16 16 9 15

ΚΙ∆ΗΣΟ 12 2 5 3 4 7 2 6 1 4 3 5 0 13 13 2 2 1 6 7 5 15 10 11 5

ΛΟΙΠΑ 10 10 11 7 14 10 12 15 20 16 10 18 11 10 7 7 18 12 15 13 16 18 6 13 12

ΣΥΝΟΛΑ 359 349 323 307 360 332 329 326 350 327 320 269 314 248 348 234 221 263 321 355 328 354 307 294 293

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αντ. Συρίγος Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικ. Συρμαλένιος Ο Βουλευτής της ΝΔ Γ.Βρούτσης
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Δηλώσεις στην Πάρο

ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου
«ΝΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Χαιρετίζουμε τους Πολίτες 

της Πάρου και της Αντιπά-
ρου, για την υποστήριξη και 
την υπερψήφιση του Ψηφο-
δελτίου του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο 
στα δυο νησιά μας αλλά και 
σε ολόκληρες τις Κυκλάδες.

Οι Συμπολίτες μας έδω-
σαν μια ηχηρή απάντη-
ση σε όλους αυτούς που, 
χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο, προσπάθησαν να μειώ-
σουν την εκλογική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάταια όμως, καθώς οι Πολίτες 
άντεξαν, τόσο στην εκστρατεία τρόμου και φόβου, όσο και στους εκβια-
σμούς, και δεν υποχώρησαν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτος σε ψήφους σε Πάρο και Αντίπαρο καθώς και σε όλο το 
Νομό Κυκλάδων και εξέλεξε τρεις από τους τέσσερεις  Βουλευτές του Νομού μας. 
Η νίκη αυτή δεν είναι μόνο νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νίκη του Ελληνικού Λαού που κα-
τάφερε, να ανατρέψει τη Μνημονιακή Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, και μετά από 
αγώνες δεκαετιών, να είναι το πρώτο Αριστερό Κόμμα που κερδίζει τις Εκλογές, 
και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρώτος Αριστερός Πρωθυπουργός στη Πατρίδα μας. 
Η Κυβέρνηση Κοινωνικής Σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει άμεσα 
στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της, για την Ανακούφιση και Ανασυγκρότηση 
της Ελληνικής Κοινωνίας. 

Δηλώνουμε ότι όλοι μας θα συνεχίσουμε, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, 
τους αγώνες μας για να γίνουν τα όνειρα πραγματικότητα, για να σταθεί 
η Ελπίδα που ήρθε στο τόπο μας, για την αποκατάσταση της Λαϊκής Κυριαρχίας 
και της Δημοκρατίας. 

Για μια ζωή με αξιοπρέπεια.     
Γραφείο Τύπου

ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου».

ΚΚΕ Πάρου
«Χαιρετίζουμε τις παριανές και τους παρια-

νούς, τις αντιπαριώτισες και τους αντιπαρι-
ώτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 
ΚΚΕ και συνέβαλαν στο εκλογικό του δυνά-
μωμα στα νησιά μας. Η εκλογική μας αύξηση 
κατά 72% στην Πάρο και 122% στην Αντίπα-
ρο επιβεβαιώνει την θετική τάση επανασυ-
σπείρωσης σε σχέση με το 2012, την ανάκτη-
ση των απωλειών αλλά και την ενίσχυση  με 
νέες ψήφους.

Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους, 
που για πρώτη φορά ψήφισαν ΚΚΕ, εκτιμώντας τη σταθερότητα, τη συνέπεια και 
την ανιδιοτέλεια του. Το ΚΚΕ τοπικά και γενικά δεσμεύεται να δυναμώσει τις προ-

σπάθειες και τις πρωτοβουλίες του για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, με τις προ-
τάσεις για την ανακούφιση των ανέργων, των λαϊκών νοικοκυριών, των αυτοαπα-
σχολουμένων, των αγροτών, της νεολαίας.

Θα δυναμώσουμε τις προσπάθειες για την ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος, την 
οικοδόμηση της Λαϊκής Συμμαχίας, για να δικαιωθούν οι ελπίδες και οι προσδοκίες 
του λαού. Μέσα κι έξω από τη Βουλή, θα δώσουμε μάχες για να αποκαλύπτουμε 
όσα αντιλαϊκά σχέδια εξυφαίνονται και θα τα αντιπαλέψουμε δυναμικά. 

Θα είμαστε μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, οργανωτές και εμπνευστές της πάλης 
του λαού για την επιβίωση με προοπτική τη συνολική ανατροπή.

Προχωράμε δυναμικά με αισιοδοξία. Καλή δύναμη σε όλους!
Κομματική Οργάνωση Βάσης του ΚΚΕ».

Ηλ. Γουρδούκης
«Νίκη του λαού, νίκη του κόσμου της εργασίας, νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, νίκη της Αριστε-

ράς. Η ελπίδα έρχεται ξανά στην Ελλάδα.
Ο ελληνικός λαός, που τα τελευταία πέντε χρόνια δοκιμάζεται σκληρά από την 

βαρβαρότητα των μνημονιακών μέτρων, μίλησε και με την ετυμηγορία του στις 
βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, έδωσε ισχυρή εντολή στη Κυβέρνη-
ση Κοινωνικής Σωτηρίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, να ανατρέψει την πολιτική της 
σκληρής μονόπλευρης λιτότητας που εξαθλίωσε και φτωχοποίησε τα πλατιά λαϊκά 
στρώματα.  

Ο ελληνικός λαός, με την καθαρή εντολή της Κυριακής, αποφάσισε η Ελλάδα  να 
γυρίσει σελίδα. Αποφάσισε να δώσει δύναμη στο ΣΥΡΙΖΑ, που όλα τα τελευταία 
χρόνια στάθηκε σταθερά και με συνέπεια δίπλα στον χειμαζόμενο λαό, για να υπη-
ρετήσει τα πλατιά λαϊκά στρώματα, να υπερασπιστεί μεροληπτικά τα συμφέροντα 
των «από κάτω», να σταματήσει την ασυδοσία της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας, 
που και κατά τη διάρκεια της κρίσης συνέχισε να αποκομίζει τεράστια κέρδη, να 
θέσει τέλος στο παλιό σάπιο καθεστώς της διαπλοκής και διαφθοράς, να αποκατα-
στήσει τη Δημοκρατία και την εθνική κυριαρχία, να προωθήσει τη λαϊκή κυριαρχία 
και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Την Κυριακή, ο ελληνικός λαός εξέλεξε την κυβέρνησή  του. Την κυβέρνηση που 
θα απελευθερώσει το λαό από τις δεσμεύσεις και τις εξαρτήσεις του πελατειακού 
κράτους, του παραγοντισμού, την κυβέρνηση που θα  ενώσει το λαό, που θα δώσει 
στη δημόσια διοίκηση τον κοινωνικό της ρόλο. 

Χαιρετίζουμε τους πολίτες της Ελλάδας, των Κυκλάδων, της Πάρου και Αντι-
πάρου για την στήριξη στον ΣΥΡΙΖΑ και την υπερψήφιση των Ψηφοδελτίων του. 
Ειδικότερα στις Κυκλάδες, η εκλογή τριών άξιων συντρόφων και φίλων ως βου-
λευτών, δικαιολογημένα μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι αποδεδειγμένα αποτελούν 
εγγύηση ότι θα υποστηρίξουν με πάθος τα συμφέροντα των κυκλαδιτών, θα με-
ταφέρουν τη φωνή του κυκλαδίτικου λαού στη Βουλή, εκεί όπου παίρνονται οι 
αποφάσεις. 

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους φίλους, συντρόφους και συνα-
γωνιστές που δώσαμε μαζί τον αγώνα ανατροπής της κυβέρνησης των «προθύ-
μων», εκείνων που έκλεψαν την αξιοπρέπειά μας, την ζωή μας. Λυπάμαι που δεν 
μπορέσαμε να επισκεφθούμε όλοι οι υποψήφιοι όλα τα νησιά και να μιλήσουμε 
με τους συμπολίτες μας. Δεσμευόμαστε ότι όλα όσα λέγαμε προεκλογικά ισχύουν 
στο ακέραιο και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνεχίσουμε, μαζί με την κοινωνία, τον 
αγώνα για την κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική κυριαρχία. 

Γουρδούκης Ηλίας».

Κ. Μπιζάς
«ΠΡΟΣ: Βουλευτές Νομού Κυκλάδων
κ. Νικόλαο Συρμαλένιο
κ. Αντώνιο Συρίγο
κ. Νικόλαο Μανιό
κ. Ιωάννη Βρούτση

Κύριοι  Βουλευτές,
Σας εκφράζω τις προσωπικές μου ευχές καθώς και τις ευχές των Στελεχών της 

Περιφερειακής Ενότητας Πάρου (με χωρική αρμοδιότητα στα νησιά της Πάρου και 
της Αντιπάρου) για την επιτυχία σας στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή. Τα έντονα 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές οικογένειες, οι σημαντι-
κές ελλείψεις που παρουσιάζει ο τομέας της δωρεάν και δημόσιας υγείας αλλά και 
η αναγκαιότητα υλοποίησης και εκσυγχρονισμού βασικών έργων υποδομής που 
έχουν ανάγκη τα νησιά μας εκτιμώ ότι θα είναι σε πρώτη προτεραιότητα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων σας.

Ελπίζω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία για την 
πρόοδο και την ανάπτυξη των νησιών μας.

Ο Έπαρχος Πάρου
Κων/νος  Ν. Μπιζάς».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Και ΚΔΕ και 
ΠΑΠ!

Οι αποσπασματικές κινήσεις της ΚΔΕΠΑΠ αρχί-
ζουν να ανησυχούν τον επαγγελματικό κόσμο. Για 
τους περισσότερους από τους συμπατριώτες μας 
που αποτελούν το ΔΣ της επιχείρησης έχω την 
καλύτερη άποψη και από την άλλη έχω ένσταση 
για πόσοι εξ αυτών έχουν την απαραίτητη πολι-
τική εμπειρία, δίχως το τελευταίο να είναι κακό ή 
ανασταλτικός παράγων για να ασχοληθεί κάποιος 
με τα κοινά.

Έχω λοιπόν την εντύπωση πως πρέπει να μην 
είναι τόσο εύπιστοι σε όλα όσα τους προτείνουν 
-τώρα στην αρχή- και ακόμα να μην εμπιστεύονται 
γύρω τους, τους δήθεν γνώστες των θεμάτων της 
ΚΔΕΠΑΠ.

Η ΚΔΕΠΑΠ, ως φορέας του δήμου, είναι από 
τους πιο «αγαπησιάρικους» που υπάρχουν και 
βρίσκεσαι πάντα σε δύσκολη θέση όταν πρόκειται 
να της ασκήσεις κριτική. Αν εξαιρέσω την εποχή 
με το περίφημο συνέδριο γλυπτικής –επί εποχής 
Α. Κάγκανη- ουδέποτε άλλοτε εναντιώθηκα στην 
ΚΔΕΠΑΠ, ακόμα και σε «φάουλ» αποφάσεις που 
λάμβανε. Ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Η 
ΚΔΕΠΑΠ με πάρα πολύ λίγα χρήματα στη διάθε-
σή της για εκδηλώσεις, έχει αναλάβει ουσιαστικά 
και πολύ σοβαρά θέματα παιδείας, μουσικής κλπ 
όπως και θέματα που άπτονται του πολιτισμού 
του νησιού μας. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος 
που πάντα «δυσκολεύομαι» να ασκήσω κριτική 
σε έργα και ημέρες της κοινωφελούς δημοτικής 
επιχείρησης. Έχω την εντύπωση όμως, πως το αί-
τημα του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου για 
την πραγματοποίηση του καρναβαλιού στην Πα-
ροικιά, την τελευταία ημέρα της Αποκριάς, ήταν 
σωστό και πέρα ως πέρα έξω από κάθε λογική 
η πρόταση της ΚΔΕΠΑΠ για την πραγματοποίησή 
του την ημέρα των ερωτευμένων, δηλαδή στις 14 
Φεβρουαρίου.

Πέρασα τα εφηβικά μου χρόνια πολύ κοντά στη 
γειτονιά που βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου 
Βαλεντίνου (πλατεία Βικτωρίας, στην Αθήνα). Όχι 
μόνο πέριξ της μικρής καθολικής εκκλησίας «κο-
νομούσαν» τα καταστήματα, αλλά και σε όλο το 
λεκανοπέδιο της Αττικής. Σκέπτομαι με χαμόγελο 
αν στις 14 Φεβρουαρίου ο δήμαρχος Αθηναίων, 
κ. Καμίνης, αποφάσιζε καρναβάλι στην περιοχή 
του. Στην καλύτερη θα είχαν μαζευτεί κάτω από 
το γραφείο του οι έμποροι και θα διαμαρτύρονταν. 
Πως λοιπόν, εδώ, στο νησί μας, με μια μονοκον-
δυλιά η ΚΔΕΠΑΠ θα «θάψει» την εμπορική ημέρα, 
από τη στιγμή μάλιστα που οι ντόπιοι έμποροι με 
προωθητική τους ενέργεια προσπαθούν να βγά-
λουν δυο δεκάρες παραπάνω, μπας και δώσουν 
κανένα νοίκι μέσα στο χειμώνα.

Τους καταστηματάρχες της Παροικιάς και της 
κάθε Παροικιάς, ο έξυπνος πολιτικός παράγοντας 
τους θέλει δίπλα του, για πολλούς και διάφορους 
λόγους.

Αν αρχίσουμε να έχουμε κόντρα με τα μαγαζιά 
κυρίες και κύριοι σύμβουλοι της ΚΔΕΠΑΠ, το ευ-
κολότερο που θα σας πουν όταν τους ζητήσετε 
την οποιαδήποτε βοήθεια, είναι «άντε γεια». Κάτι 
λοιπόν δεν πάει καλά στις σχέσεις σας αν διαβά-
σουμε καλά την ανακοίνωσή τους…

Ψηφιακή φωτογραφία
Η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γ. Γκίκας, σε συνεργασία με φορέα πραγματοποιεί εργαστήριο για την ψηφιακή φω-

τογραφία.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Εάν είστε 15-19 ετών, ελάτε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 

στις 19:30 στη βιβλιοθήκη, για να μάθετε τα μυστικά λήψης και επεξεργασίας της ψηφιακής φωτογραφίας».

«Μασκαραμένες» αποφάσεις
Έντονη διαφωνία προέκυψε μεταξύ εμποροεπαγγελ-

ματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου και ΚΔΕΠΑΠ, με 
θέμα το καρναβάλι της Παροικιάς!

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος είχε προτείνει 
το καρναβάλι στην Παροικιά να πραγματοποιηθεί την 
τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, δηλαδή στις 22 Φε-
βρουαρίου 2015. Οι έμποροι υποστήριξαν πως μπορεί 
να γίνει ένα μεγάλο καρναβάλι στη λήξη της Αποκρι-
άς, στο οποίο θα συμμετείχαν καρναβαλιστές απ’ όλη 
την Πάρο. Δηλαδή και από άλλες περιοχές που κάνουν 
παρόμοιες εκδηλώσεις σε άλλες ημερομηνίες. Ως αρ-
χικό πρόβλημα παρουσιάστηκε ότι την ίδια ημέρα (22 
Φεβρουαρίου) έχει καρναβάλι στη Μάρπησσα. Όμως 
το συγκεκριμένο καρναβάλι γίνεται τις μεσημεριανές 
ώρες, άρα δε θα υπήρχε πρόβλημα με το μεγάλο καρναβάλι που θα γινόταν στην Παροικιά τις βραδινές ώρες.

Η ΚΔΕΠΑΠ με τη σειρά της έχει προτείνει ως ημέρα διεξαγωγής του καρναβαλιού -στην Παροικιά- το Σάββατο 
14 Φεβρουαρίου. Αυτή την ημέρα την αρνήθηκαν με ένταση οι επαγγελματίες της Παροικιάς, αφού τη συγκεκρι-
μένη ημερομηνία είναι η εορτή του Αγίου Βαλεντίνου, που έχει καθιερωθεί να εορτάζεται ως η ημέρα των ερω-
τευμένων, όπου τα καταστήματα προσπαθούν να ενισχύσουν τις εισπράξεις τους, αφού είθισται οι ερωτευμένοι 
ανά τον κόσμο να ανταλλάσουν δώρα. Επίσης, την ίδια ημέρα τα καταστήματα στην Πάρο είναι ανοιχτά έως τις 
8 το βράδυ, ενώ ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, για την οικονομική τόνωση των επαγ-
γελματιών μελών του έχει προαναγγείλει προωθητικές ενέργειες για να προσελκύσουν περισσότερη πελατεία.

Προφανώς, αυτές οι κινήσεις, αλλά και το ακατάλληλο της ημέρας για την Παροικιά, δεν ήταν εις γνώση της 
ΚΔΕΠΑΠ, με αποτέλεσμα τις έντονες διαμαρτυρίες του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, ο 
οποίος αποφάσισε να μη συμμετέχει στις αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Παροικιά και συγχρόνως εξέδωσε και 
την παρακάτω ανακοίνωση:

«Προς: Πρόεδρο ΚΔΕΠΑΠ κ. Αθανάσιο Μαρινόπουλο & Διοικητικό Συμβούλιο
Κοιν :Συλλόγους του Δήμου Πάρου  
Καρναβάλι Δήμου Πάρου
Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ, μετά την χθεσινή συνάντηση που πραγματο-

ποιήσατε ενόψει της προετοιμασίας για το 1ο καρναβάλι του Δήμου της Πάρου, στην οποία καθώς τα καταστήματα 
μας λειτουργούσαν την ώρα της συνάντησης, παρευρέθηκε υπάλληλος του συλλόγου για να σας μεταφέρει την περ-
σινή μας απόφαση, για την οποία πάλι είχαμε κληθεί να αποφασίσουμε την συμμετοχή μας, από την ΚΔΕΠΑΠ λίγες 
μέρες πριν την έναρξη του τριωδίου.

Η χθεσινή μας πρόταση στη συνάντηση ήταν ότι μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρηματίες εφό-
σον πραγματοποιηθεί το καρναβάλι του δήμου Πάρου, την τελευταία Κυριακή των απόκρεω, που 
είναι στις 22 /2/2015 στην πρωτεύουσα του νησιού.

Μετά λύπης, ενημερωθήκαμε ότι η πρόταση μας, δεν συζητήθηκε καν και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να συμμε-
τέχουμε στο καρναβάλι διότι έχει ανακοινωθεί και θα πραγματοποιηθεί η προωθητική ενέργεια «Ψωνίζω & Κερδίζω» 
στην Γιορτή του Αγ. Βαλεντίνου, ενώ ταυτόχρονα τα καταστήματα θα λειτουργούν μέχρι τις 8 το βράδυ. 

Επανερχόμαστε, προτείνουμε και εμμένουμε στην πιο κάτω θέση: 
Το καρναβάλι της Πάρου να διοργανώνεται υπό την αιγίδα του δήμου Πάρου, να γίνεται κάθε χρό-

νο στην πρωτεύουσα του, τελευταία Κυριακή των απόκρεω που δεν λειτουργούν τα καταστήματα 
για να μπορούν να συμμετέχουν.

Με την συμμέτοχη όλων των κατά τόπων καρναβαλιών, χωρίς να «καπελωθεί» κανένα. Μετά το 
περάς των τοπικών καρναβαλιών να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να αναδείξουμε ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΟΠΩΣ ΑΞΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ.

Πιστεύουμε ότι με την κατάλληλη προβολή του, η Πάρος την «νεκρή» περίοδο αυτή, θα μπορεί να προσελκύσει 
εκτός Πάρου επισκέπτες. Στο πλαίσιο της ως άνω διοργάνωσης, ο Εμποροεπαγγελματικού Σύλλογος Πάρου – Αντι-
πάρου είναι διατεθειμένος να συμμετέχει ενεργά και να είναι αρωγός της προσπάθειας αυτής, διότι όταν θέλουμε να 
αναδείξουμε κάτι νέο θα πρέπει να γίνεται με πρόγραμμα και συγκεκριμένο χρόνο.

Τέλος, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε σε συνάντηση συλλόγους 
και φορείς για να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό προετοιμασίας για το καρναβάλι του 2016, που θα συζητούν μετά 
το πέρας του καρναβαλιού και καθ’ όλη την χρονιά για την διοργάνωση του επόμενου καρναβαλιού με την αιγίδα του 
Δήμου Πάρου».
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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

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

ΠΙΠΕΡΙ – ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ, 
ενοικιάζεται διαµέρισµα 
δυάρι, 2ος όροφος, µε θέα 
θάλασσα, (150 µέτρα από-

σταση), 400 µέτρα από το 
κέντρο της Νάουσας. Τηλ. 
2108950247/6946378440

ΠΑΡΟΣ – ∆ΡΥΟΣ, ενοι-
κιάζεται επαγγελµατικός 
χώρος 103 τ.µ., υπερυψω-
µένος, ισόγειο, προσόψεως, 
πέτρινος, ενιαίος χώρος, 
ανοιχτό πάρκινγκ, µονοφασι-
κό ρεύµα, ελεύθερος, άριστη 
κατάσταση, τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972855134

ΠΑΡΟΣ – ∆ΡΥΟΣ, ενοικιά-
ζεται νεόδµητη γκαρσονιέρα 
30 τ.µ., 1ου, διαµπερής, 1 
υ/δ, µπάνιο, επιπλωµένη, 
αυτόνοµη θέρµανση, θέα 
θάλασσα, ανοιχτό πάρκινγκ, 
ελεύθερη, τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972855134

ΠΑΡΟΣ – ∆ΡΥΟΣ, ενοικι-
άζεται διαµέρισµα 66 τ.µ., 
ισόγειο, 2 υ/δ, µπάνιο, 
επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρ-
µανση,  ανοιχτό πάρκινγκ, 
ελεύθερο, άριστη κατάστα-
ση, τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 
6972855134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ       

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

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

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙ-
ΑΤΟΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
ψήστης και µε γνώσεις 
ξυλόφουρνου για ζύµες. Α-
πασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ: 
2284022520/6976065689

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ             

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

∆ΙΑΦΟΡΑ               

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΒΑΦΕΙΟΥ επίπλων – κου-
φωµάτων. Καταρράκτης, 
Airless, Wagner, κοµπρεσέρ, 
πάγκος εργασίας, σκαλιέ-
ρες (τροχήλατη – σταθερή). 
Τιµή πακέτου 5.000 €. Τηλ. 
6977316022

12 | Αγγελίες

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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Προβλήματα 
υγείας άμεσης 
προτεραιότη-
τας

Το σημερι-
νό περιστατικό 
(28/2/2015) 
αναδεικνύει για 
άλλη μια φορά 
την ανάγκη 
ε π ε ί γ ο υ σ α ς 
αντιμετώπισης 
των προβλημά-
των στον ευ-
αίσθητο τομέα 
της υγείας. Σή-
μερα το μεση-
μέρι μια κυρία, 
που ανήκει σε 
αυτό που λέμε 
τρίτη ηλικία, 
έπεσε στο σπίτι 
της με αποτέ-
λεσμα να πάθει κάταγμα ισχίου, σύμφωνα με την πρώ-
τη διάγνωση του ορθοπεδικού γιατρού μας Πάνου 
Κεμπάμπη. Ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ για τη με-
ταφορά της στο Κέντρο Υγείας. Δυστυχώς, δεν υπήρχε 
βάρδια του ΕΚΑΒ και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να 
γίνει η μεταφορά της τραυματισμένης συμπολίτισσάς 
μας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτό είναι επιβεβαι-
ωμένο, τσεκαρισμένο που λένε, διότι μου ζήτησαν να 
μεριμνήσω για τη μεταφορά της μέσω του ΕΚΑΒ, και 
η απάντηση που πήρα από τον υπάλληλο του Κέντρου 
Υγείας, όταν πήγα εκεί είναι ότι: δεν υπάρχει βάρδια 
στο ΕΚΑΒ το πρωί. 

Ευτυχώς υπήρξε επικοινωνία με την «Ομάδα Δι-
άσωσης», μέλη της οποίας φρόντισαν για την μετα-
φορά της εν λόγω κυρίας στο Κέντρο Υγείας. Τα μέλη 
της «Ομάδας Διάσωσης» ήρθαν στο σπίτι της τραυ-
ματισμένης κυρίας όσο πιο γρήγορα μπορούσαν και 
με τις οδηγίες και τη βοήθεια του Πάνου Κεμπάμπη, 
όλα πήγαν καλά. Το απόγευμα, σύμφωνα με όσα μας 
είπε ο Πάνος Κεμπάμπης, θα γίνει η μεταφορά της στο 
Νοσοκομείου της Σύρου. Το ΕΚΑΒ έχει βάρδια το από-
γευμα και επομένως η μεταφορά θα γίνει με το ασθε-
νοφόρο του ΕΚΑΒ και δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποι-
ηθεί ξανά το ασθενοφόρο της «Ομάδας Διάσωσης», 
το οποίο, σημειωτέον, το είχαν πάει στο συνεργείο για 
επισκευή. 

Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά τη 
μεταφορά τουλάχιστον. Όμως το πρόβλημα της στε-
λέχωσης του Κέντρου Υγείας με γιατρούς, νοσηλευτές 
και διασώστες του ΕΚΑΒ συνεχίζει να υπάρχει. Η νέα 
Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να φέρει αμέσως προς συ-
ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της στελέ-
χωσης του Κέντρου Υγείας, χωρίς άλλη καθυστέρηση. 
Απ’ την άλλη, σε ό,τι μας αφορά, επαναλαμβάνουμε 
για άλλη μια φορά ότι όσα διεκδικούσαμε ως «Συ-
ντονιστικό», ως Κίνημα Υγείας ισχύουν στο ακέ-
ραιο και με τη νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν αναφέρω τα ονόματα της «Ομά-
δας Διάσωσης» που πήραν μέρος στην μεταφορά της 
συμπολίτισσάς μας, για να μη θεωρηθεί ότι προσπαθώ 
να προβάλω την «Ομάδα Διάσωσης» ή τα μέλη της (αν 
χρειαστεί όμως θα το κάνω ευχαρίστως)..

ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Λειτουργία 
Τουριστικής Επιτροπής

Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο ο κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης δήμου Πάρου.
Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της οικονομικής επιτροπής και αποτε-

λείται από 11 μέλη. Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Χριστόφορος, ενώ οι 
φορείς της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν 
παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και να έχουν δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό. Η 
συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

Το έργο της επιτροπής είναι συμβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμά-
των που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του δήμου και έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής 
αρμοδιότητες:

α. Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήμου και τη διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και 
των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.

β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο. 

γ. Προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουρι-
στικής υποδομής και ανάπτυξης του δήμου.

δ. Προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφα-
λαίων στον τομέα του τουρισμού.

ε. Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των 
πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη 
βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου.

στ. Συμμετέχει διά του προέδρου της και άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση της, στις εκπρο-
σωπήσεις του δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, 
για την προβολή του δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.

ζ. Σχεδιάζει και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο διαφημιστικά προγράμματα και γενικά προωθητικές ενέρ-
γειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, όπως: συμ-
μετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή το διαδίκτυο ή καταχωρήσεις σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνεται σκόπιμος. 

η. Το σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του 
δήμου και ιδίως, η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώ-
μης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου 
της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς 
εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου, που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο δημοτικό 
συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών. Ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις, η εν 
λόγω αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων άλλων οργάνων του δήμου και 
ιδίως της επιτροπής ποιότητας ζωής. 

Συνεδριάσεις
Η επιτροπή συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της: α) μια φορά το μήνα, β) όποτε το 

ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με γραπτή αίτηση και γ) όποτε υπάρχουν κα-
τεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση της επιτροπής.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο δήμαρχος, ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου καθώς και – εφό-
σον κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο της επιτροπής, οι κατά περίπτωση εκπρόσωποι αρμόδιων τοπικών φορέ-
ων, που θα μπορούσαν λόγω εμπειρίας ή ειδικότητας στην επίλυση συγκεκριμένου θέματος κλπ. Οι συνεδριάσεις 
της επιτροπής είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Τα 
μέλη έχουν το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου. Δικαιούνται επίσης πρόσβασης στα πρακτικά και 
τα υλικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. 

Τέλος, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της επιτροπής ισχύουν αντίστοιχα οι κανόνες του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

photo: paros.gr
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Μία προφητική 
συνέντευξη

Ο κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του νέου 
πολιτικού σκηνικού της χώρας μας, καθώς ορκίστηκε διευθυντής του γραφείου του 
πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα.

Ο μόλις 32 ετών, νέος διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου, έχει σπουδάσει 
νομικά και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλοσοφία του δικαίου στο Λονδί-
νου, ενώ είναι και υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Ο κ. Τζανακόπουλος –που είναι και νομικός σύμβουλος του κ. Τσίπρα- στις αρχές 
της χιλιετίας υπήρξε ενεργό μέλος του Δικτύου Αυτόνομων Ριζοσπαστικών Αριστε-
ρών Σχημάτων, ενώ συμμετείχε στις ιδρυτικές διεργασίες του Ελληνικού Κοινωνικού 
Φόρουμ. Ακόμα, υπήρξε ακόμη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού 
και από το 2005 έως το 2010 ήταν εκλεγμένος γραμματέας της νεολαίας του Συ-
νασπισμού.

Τέλος, στην προεκλογική περίοδο ήταν μέλος της ομάδας επικοινωνίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Πάρος και Τζανακόπουλος
Τον Ιούνιο 2013 ο κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος είχε επισκεφθεί την Πάρο (ως μέ-

λος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ) και είχε μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση 
του κόμματος στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος». 

Στο περιθώριο της επίσκεψής του η «Φωνή της Πάρου», είχε συναντήσει τον κ. 
Δ. Τζανακόπουλο σε ξενοδοχείο της Παροικιάς που διέμενε. Εκεί, μας είχε δώσει 
την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη (ήταν σχεδόν άγνωστος έξω από τα κομματικά 
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ).

Η Φ.τΠ παρουσιάζει εκ νέου εκείνη τη συνέντευξη από την οποία βγαίνουν πολλά 
συμπεράσματα για το σκεπτικό των στενών συνεργατών του νέου πρωθυπουργού, 
αλλά και τα «πιστεύω» τους για τη νέα πορεία που πρέπει να χαράξει η χώρα μας.

Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί κάποιος να είναι ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα.
Δημ. Τζανακόπουλος: «Είναι διαφορετικοί οι λόγοι για να είναι κάποιος σή-

μερα ΣΥΡΙΖΑ. Στην εποχή της λεγόμενης «ευμάρειας της ελληνικής οικονομίας» ο 
ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε ότι εκείνος ο οικονομικός φιλελευθερισμός εισηγούνταν την 
οικονομική ανάπτυξη με αιχμή τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στην ασφάλιση 
κλπ. Τότε, είμαστε αρκετά λίγοι όσοι υποστηρίζαμε ότι εκείνη η πορεία οδηγούσε σε 
αδιέξοδο. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 και οδηγούσε σε μεγάλα προ-
βλήματα, έδειξε ότι ο τρόπος ανάπτυξης που είχε επιλεχθεί ήταν αδιέξοδος. Από 
τότε, για να λυθεί το πρόβλημα και να βρεθεί μία διέξοδο στην κρίση, οι πολιτικές 
δυνάμεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια η ΔΗΜΑΡ, αποφάσισαν να εντείνουν τις 
προσπάθειες τους και μας οδήγησαν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ο κόσμος και 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και βλέποντας το αδιέξοδο και τις περικοπές είδε 
ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μία αλλαγή στρατηγικής πολιτικής».

Αυτό που λέμε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής (που ο πολύ κόσμος δεν 
«πιάνει») τι ακριβώς είναι και το εξυπηρετεί αυτό τα όργανο;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Ένα κόμμα οφείλει να οργανώνεται με όσο το δυνατόν 
πιο δημοκρατικό τρόπο».

Δηλαδή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν φθάνει;
Δημ. Τζανακόπουλος: «Η Κ.Ο. διαμορφώνεται στο πλαίσιο των εθνικών εκλο-

γών. Η δουλειά της δεν είναι να εκπονεί το πολιτικό σχέδιο ενός κόμματος. Το 
μοντέλο αυτό (Κ.Ο.) στην πραγματικότητα γίνεται το Α και το Ω της πολιτικής εκ-
πόνησης. Είναι το μοντέλο που ακολούθησαν τα δύο μεγάλα κόμματα στη διάρκεια 
της μεταπολίτευσης. Αντίθετα η Κεντρική Επιτροπή είναι το όργανο που προκύπτει 
από τα ίδια τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και οφείλει να επεξεργάζεται, να σχεδιάζει και να 
υλοποιεί τις κεντρικές πολιτικές επιλογές σε κινηματικό επίπεδο, στο επίπεδο της 
ζωής της ίδιας της κοινωνίας. Η δουλειά της Κ.Ο. είμαι εντελώς διαφορετική. Δη-
λαδή, ελέγχει την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο. Η Κ.Ε. και η Κ.Ο. 
είναι δύο εντελώς διαφορετικές δουλειές».

Επειδή είσαστε νέος άνθρωπος, θα ήθελα να μάθω -αν ξέρετε- ποιος 
είναι ο μέσος όρος ηλικίας των μελών της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

Δημ. Τζανακόπουλος: «Στην Κ.Ε. όπως και στο σύνολο του κόμματος συνα-
ντώνται διαφορετικές ηλικίες, καταγωγές κλπ».

Την έκανα την ερώτηση γιατί κατηγορείται σήμερα η νεολαία ότι δεν 
μετέχει των πολιτικών και κάθεται στον καναπέ της. Υπάρχει στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ νεολαία;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Βεβαίως και υπάρχει νεολαία. Αυτό που βλέπουμε 
σήμερα είναι ότι η αριστερά και τα δυσαρεστημένα κομμάτια της νεολαίας που 
βγήκαν από το φοιτητικό κίνημα του 2006-07 και όλα τα κινήματα της δεκαετίας 
του 2000, και ο κόσμος που έχει απεγκλωβιστεί από το δικομματισμό –όλα αυτά 
τα ρεύματα- συναντούνται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί έφτιαξαν την κατάσταση 
ανατροπής ή σχεδόν ανατροπής που βιώσαμε στις εκλογές του Ιουνίου 2012. Για 
να επανέλθω στην ερώτηση να πω πως η νεολαία όπως και κάθε κοινωνική ομάδα, 
δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Υπάρχουν εκείνοι που ακολουθούν τον ατομικό δρόμο 
και κοιτούν να βολευτούν, αλλά υπάρχουν και μεγάλα κομμάτια νεολαίας –που συ-
νεχώς διευρύνονται- και αρχίζουν να συμμετέχουν στα κινήματα».

Είσαστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή;
Δημ. Τζανακόπουλος: «Ικανοποιημένος δεν είσαι ποτέ. Το να καταδικάζουμε 

όμως συλλήβδην τους νέους ότι κάθονται στον καναπέ είναι λάθος. Δεν είναι αυτή 
η εικόνα της κοινωνίας. Η εικόνα της κοινωνίας πάντοτε είναι συγκρουσιακή και 
γεμάτη αντιφάσεις».

Να περάσω σε κάτι άλλο. Αν την ίδια συζήτηση την κάνουμε ένα χρό-
νο αργότερα, πως φαντάζεστε την κοινωνία μας;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Αυτό εξαρτάται από τις πολιτικές εξελίξεις και τις δυ-
νατότητες του ΣΥΡΙΖΑ να πείσει όσο το δυνατό μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας. 
Πρέπει να πείσουμε ότι η υπάρχουσα πολιτική δεν βγαίνει και χρειάζεται συνολική 
αλλαγή. Νομίζω πως έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Για να το πετύχουμε 
οφείλουμε να δούμε πολύ προσεκτικά δυο πράγματα. Πρώτα, την επεξεργασία του 
προγράμματός μας, να γίνει σαφές και συγκεκριμένο, και να δίνει συγκεκριμένες 
λύσεις. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες, που ξεσπούν 
σε διάφορα σημεία και δημιουργούν δυναμικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει και είναι παρόν 
σ’ όλους αυτούς τους κοινωνικούς αγώνες. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει και συνδέσει 
αυτές τις δύο όψεις πολιτικής, δηλαδή, πρόγραμμα και αγωνιστικότητα, νομίζω ότι 
η εικόνα θα είναι διαφορετική, αφού η κυβέρνηση Σαμαρά δεν έχει πολλές ελπίδες 
να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Αυτές τι μέρες που είσαστε στην Πάρο, έχετε δει διαφοροποίηση της 
εδώ κοινωνίας μ’ αυτή των αστικών κέντρων;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Εντάξει, δεν κατάφερα να δω και πολλά πράγματα 
έξω από μία βόλτα στην Παροικιά. Μιλάμε πάντως για δύο εντελώς διαφορετικές 
κοινωνίες. Η κοινωνία της Αθήνας, έχει δικά της χαρακτηριστικά. Μιλάμε για μία 
μητρόπολη του καπιταλισμού της τάξης των 5 εκ. ανθρώπων. Εδώ, μιλάμε για ένα 
νησί με πολύ πιο μικρή κοινωνία. Προφανώς όμως, υπάρχουν κοινά χαρακτηρι-
στικά, καθώς η πολιτική που ακολουθείται κτυπά τους εργαζόμενους με τον ίδιο 
τρόπο. Η πολιτική αυτή που ζούμε έχει συγκεκριμένους στόχους. Να μειωθεί ο 
εργατικός μισθός στα 200-250 ευρώ, το μήνα, έτσι ώστε η ανάπτυξη που θα έρθει 
–γιατί θα έρθει κάποια στιγμή η ανάπτυξη- να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο 
το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι θα είναι μεταξύ 
φθοράς και αφθαρσίας. Θα είναι φτωχοί εργαζόμενοι όπου η εργασία τους δε θα 
φθάνει για να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η πολιτική του μνημονίου και χτυ-
πά όλη την Ελλάδα, αν όχι το σύνολο των κρατών του νότου της Ευρώπης».

Η τοπική κοινωνία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό. 
Πως το βλέπετε αυτό;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Από τις συζητήσεις που πρόλαβα να κάνω, διαπίστωσα 
πως εκτός από το μεγάλο κομμάτι που ζει από τον τουρισμό, τη δεκαετία του 2000 
η Πάρος, στηριζόταν και στις κατασκευές και την οικοδομή. Αυτά αποτελούσαν τον 
πυρήνα της οικονομίας του νησιού. Είναι χαρακτηριστικό της κοντόφθαλμης λογι-
κής ανάπτυξης που ακολουθούσαν. Κατασκευές και τουρισμός ήταν ο τρόπος που 
καταλάβαιναν οι κυβερνήσεις την οικονομική ανάπτυξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά 
του μιλάει για συνολική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Πρέπει να υπάρχει ισσό-
ροπη ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν μπορείς να χτίζεις συνέχεια… Στις Κυκλάδες 
π.χ. εκτός από τον τουρισμό πρέπει να υπάρχει και πρωτογενής τομέας (αγροτικός 
και κτηνοτροφικός). Υπάρχουν δυνατότητες. Λόγω κλιματολογικών συνθηκών και 
γεωλογίας υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας».
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Κοπή πίτας των Αντιπαριωτών
Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου Αντιπαριωτών και φίλων της Αντιπάρου, 
στην αίθουσα Παριανών συλλόγων της Αθήνας. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, 
ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αρκετά μέλη του δημοτικού συμβουλί-
ου Αντιπάρου, καθώς και μέλη συμβουλίων από τους περισσότερους Παριανούς 
συλλόγους.

Μετά τα καθιερωμένα κάλαντα και την κοπή της πίτας έγινε η καθιερωμένη 
βράβευση μαθητών οι οποίοι εισήλθαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά τον προηγούμενο 
χρόνο, καθώς και αυτών οι οποίοι αποφοίτησαν από αυτά. Η εκδήλωση έκλεισε 
με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του συλλόγου.
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