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Το χάσαμε στα 
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15Αύγουστος
Το Πάσχα 
του καλοκαιριού

Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου
90 χρόνια ιστορίας
Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου γιορτάζει στις 16 Αυγούστου την επέτειο των 90 χρόνων από την ίδρυσή του, το 1925. 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και ο σύλλογος καλεί τους φίλους των πανέμορφων Λευκών στο υπαίθριο θέατρο του χωριού 
για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα 90ά του γενέθλια.

τοπικές 
ειδήσεις
» σελ. 6

» σελ. 8-9

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Επείγοντα περιστατικά 24ώρες
7.00-21.00 καθηµερινά

στο τηλέφωνο 22840 55444 & 55333
21.00-7.00 στο τηλέφωνο 6944746462

Η  
κοντά σας ξανά 
από Σεπτέμβριο
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Καλές διακοπές!
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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 350
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Ατραξιόν
Τώρα για να λέμε και του στραβού το δίκιο οι συ-

νεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, πρέπει 
να είναι μία από τις μεγαλύτερες ατραξιόν του νησιού 
μας. Δεν μπορεί να υπάρχει καλύτερο πρόγραμμα απ’ 
αυτό. Είναι κρίμα να μην το εκμεταλλευόμαστε εμπορι-
κά το θέμα. Οι δικές μας συνεδριάσεις θα μπορούσαν 
να πουληθούν ως ψυχαγωγικό πρόγραμμα σε όλα τα 
τηλεοπτικά κανάλια. Κωμικές σειρές τύπου «τα φιλα-
ράκια» και «50-50», είναι πολύ λίγες μπροστά μας.

■ Γατάκι…
Άσε βρε γατάκι Τσίπρα με τις δήθεν μαγκιές σου και 

τα μισόλογα. Ο τιτανοτεράστιος πρόεδρας Αλαφού-
ζος, ήταν ο μοναδικός που είχε τα ούμπαλα και άφησε 
την τριφυλλάρα εκτός Ευρώπης. Όχι με λόγια ωσάν 
του Τσίπρα, αλλά με έργα που μας Μπρίζ-ωσαν. 

■ Καλυτερότερο
Λένε την περασμένη εβδομάδα στη συνεδρίαση του 

λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου για ένα αίτημα 
πολίτη για διαφήμιση μάρκας καφέ σε λιμενική ζώνη: 
«Είναι θέμα απόφασης του Δήμου». Το ίδιο απόγευ-
μα σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, 
λένε για το ίδιο θέμα: «Είναι θέμα απόφασης έτσι και 
αλλιώς του λιμενικού ταμείου!». Α ρε Πάρος με τα 
ωραία σου!

■ Ποιότητα συνεδρίασης
Τώρα διαβάστε και τα ομορφότερα στην Πάρο. 

Το πλέον «άχρηστο» όργανο που δημιουργήθηκε με 
το Νόμο «Καλλικράτης», είναι η επιτροπή ποιότητας 
ζωής. Το συγκεκριμένο όργανο αν και θα έπρεπε να 
έχει «ουσία» για αποφάσεις καθημερινότητας έχει με-
ταβληθεί σε μία «νεκρή» επιτροπή σε όλους τους δή-
μους της χώρας. Στην Πάρο κατά την προηγούμενη 
τετραετία έλαμψε διά της απουσίας του. Επί εποχής 
της σημερινής δημοτικής πλειοψηφίας πρωτοτυπεί! 
Έτσι, στις 10 Αυγούστου δημοσιοποίησε στα τοπικά 
ΜΜΕ ανακοίνωσή του για συνεδρίαση του σώματος. 
Η δημοσιοποίησε της ανακοίνωσης έγινε στις 12:37 
το μεσημέρι. Πότε συνεδρίαζε η επιτροπή; 53 λεπτά 
αργότερα! Again: Α ρε Πάρος με τα ωραία σου!

■ Πρώτη φορά
Αστεία-αστεία, η «πρώτη φορά αριστερά», έκανε και 

ένα καλό στον τόπο μας. Μια ζωή είχαμε παράπονα 
με τις τηλεοπτικές μεταδώσεις τις ημέρες του 15Αύ-
γουστου. Φέτος, η ΕΡΤ θα μεταδώσει εικόνα από τις 
ακολουθίες της Παναγίας στην Εκατονταπυλιανή και 
στις 14 και στις 15 Αυγούστου. Κοίτα να δεις φίλε μου 
που μόνο με Ταγματάρχη είδαμε το φως το αληθινό σε 
τούτον τον τόπο.

■ ΣΥΡΙΖΑ
Μην τυχόν και κάνετε καμία βόλτα έξω από τα γρα-

φεία του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Γύρω – γύρω από την πλα-
τεία Μαντώς να περνάτε μόνο και ποτέ από κοντά στα 
γραφεία. Φήμες θέλουν όποιον περνάει έξω από την 
τοπική ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν και να τον τραβούν οι τοπι-
κοί (Τ)Συριζαίοι και στη συνέχεια να τον βάζουν θέλει 
δε θέλει, μέλος της γραμματείας.

■ Εκδήλωση
Τη Δευτέρα λοιπόν που γινόταν η συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου Πάρου (και ήταν τρεις, ο κού-
κος και ο Άγουρος), ο πρόεδρας πρότεινε στο σώμα να 
μπει πρώτο προς συζήτηση το θέμα του πανηγυριού, 
διότι στη συνέχεια έπρεπε να φύγει ο δήμαρχος και να 
πάει σε κάποια εκδήλωση. Τσουπ εκεί πετάγεται και ο 
Ρόκο και λέει: «Ώπα, ποιος σας είπε ότι μόνο ο δήμαρ-
χος έχει υποχρεώσεις;».

■ Αννούλα
Η Αννούλα την είχε κάνει έτσι και αλλιώς πριν τη 

συνεδρίαση, καθώς είπε πάει απευθείας σε εκδήλωση 
και δεν τους έκανε τη χάρη να επισκεφθεί το συμβού-
λιο. Μεταξύ μας πάντως, αν ήθελε να τους την σπάσει 
έπρεπε να διαδώσει ότι είχε πάει για μπάνιο. Εκεί θα 
τους έστελνε όλους!

■ Άσχετο
Τόσες και τόσες φωτογραφίες κυκλοφορούν στα 

κουτσομπολίστικα περιοδικά με δήθεν σταρ που κά-
νουν μπάνιο με μαγιό μπικίνι. Λοιπόν αν δεν έχετε φω-
τογραφίες με μπικίνι από Ζωή Κωνσταντοπούλου, μισή 
δουλειά κάνετε. Δώστε Ζωή στο λαό!

■ Άσχετο 2
Λέω τώρα και δε θα ήθελα να γκρινιάξω μέρες δια-

κοπών που είναι. Μήπως θα έπρεπε από την κεντρική 
σελίδα του δήμου μας να βγει εκείνο το μπάνερ που 
βρίσκεται πάνω-πάνω και γράφει για τους νικητές του 
Πασχαλινού διαγωνισμού!

■ Διακοπές
Μιας και έγραψα «διακοπές» στην παραπάνω «δια-

φωνία», να σας πω: «ραντεβού το Σεπτέμβριο», όπως 
και οι χειμερινοί κινηματογράφοι. Η στήλη μας παίρνει 
τα όρη και τα βουνά και ούτε πουλί πετούμενο να μη 
βρεθεί μπροστά μας.

■ Δικηγόρος
Πρέπει να κάνω μία δημόσια καταγγελία και μία 

δημόσια δήλωση. Είναι η δεύτερη φορά που κάποιοι 
«έξυπνοι» φίλοι μου όταν τους λέω ότι πηγαίνω να 
παίξω μπάλα, με ρωτούν: «εσύ θα κάνεις την μπάλα;». 
Προς όλους αυτούς τους «έξυπνους» πρέπει να απα-
ντήσω τα εξής: α) στην επόμενη ειρωνεία θα κατα-
φύγω σε δικηγόρο και β) είμαι το μεγαλύτερο χαμένο 
ποδοσφαιρικό ταλέντο του κόσμου. Η αξία μου κάποτε 
θα αναγνωριστεί!

■ Ταλέντο
Μεταξύ μας τώρα, όπως είδα τον Κοτσόλη στον 

αγώνα με την Μπριζ, έχω την εντύπωση πως άνετα 
βγάζω ένα ημίχρονο κάτω από τα δοκάρια του Πανα-
θηναϊκού και υπογράφω ακόμα, πως θα δέχομαι λιγό-
τερα γκολ από εκείνον!

■ ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων
Προς βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων ενταύθα: Μη 

λέτε συνέχεια ΟΧΙ στις προτάσεις του κ. Τσίπρα, για το 
καλύτερο μνημόνιο της αριστεράς. Επιτέλους, συμφω-
νείστε και μία φορά με τις προτάσεις του κ. πρωθυ-
πουργού. Σταματήστε πια την αντίδραση! 

■ Kardashian
Η Kim Kardashian φωτογραφήθηκε γυμνή για να 

αποδείξει ότι είναι πράγματι εγκυμονούσα και δεν 
προσποιείται. Μάλιστα... Είδηση θα ήταν αν βρίσκαμε 
μία δημόσια φωτογραφία της Kardashian και σ’ αυτήν 
εμφανιζόταν ντυμένη!

■ Φτακλάκη Νο 2
Θυμόσαστε την αλήστου μνήμης Λίτσα Φτακλάκη, 

που επί Περιφερειάρχη Μαχαιρίδη, ήταν υπεύθυνη 
τουρισμού; Η Φτακλάκη –για όποιον θυμάται- είχε 
αφήσει εποχή, καθώς 2-3 φορές τη μέρα έστελνε 
ανούσια δελτία τύπου για τις δράσεις της. Εκείνο που 
είχε ξεχωρίσει ήταν όταν είχε γράψει σε δελτίο τύ-
που ότι η Λατινική Αμερική θα ερχόταν όλη στα νησιά 
του Ν. Αιγαίου, αφού είχαμε κάνει θραύση σε έκθεση 
στη Βραζιλία. (Αυτό που είχαμε κάνει ήταν ότι είχαμε 
μοιράσει κάποια τουριστικά φυλλάδια στη χώρα του 
καφέ…). Τες πα. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη θέση 
τραβάει όλες τις «φίρμες». Έτσι τώρα νέα αντιπερι-
φερειάρχης τουρισμού, είναι η κ. Μαριέτα Παπαβασι-
λείου. Η κ. Παπαβασιλείου δεν ξέρει καλά το επικοι-
νωνιακό παιχνίδι ακόμα και προσπαθώντας να είναι 
στην επικαιρότητα επαναλαμβάνει όλο τα ίδια και τα 
ίδια στα δελτία τύπου. Τελευταίο της επίτευγμα ήταν 
για μία καμπάνια του ΕΟΤ σχετική με τα νησιά μας. Η 
κ. Παπαβασιλείου έβγαλε ένα «σεντόνι» δελτίο τύπου 
και καμαρώνει για το επίτευγμα. Τι έκανε η ίδια για 
την καμπάνια που γράψαμε παραπάνω; Τίποτα, αλλά 
μας ενημέρωσε γι’ αυτήν! Επιτέλους λίγη σοβαρότητα.

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



µπες τώρα στο

για να σε βρουν!

οργανώσου από τώρα για τη νέα σεζόν!
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Βοηθούμε 
την ΕΟΔ 
Κυκλάδων

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κυκλάδων αναζητεί 
υποστηρικτές για την συνέχιση του έργου της. Συ-

γκεκριμένα υπάρχουν ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά 
όπως:

1. Γάντια μιας Χρήσης (λάτεξ ή Νιτριλίου)
2. Μάσκες μιας χρήσης με λάστιχο 
3. Φυσιολογικοί οροί 
4. Γάζες
5. Επιδέσμους μεγάλους
6. Ξηρός πάγος
7. Κολάρα ακινητοποίησης (σκληρά)
8. Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί
9. Αλουμινοκουβέρτες

10. Pocket masks
Επίσης υπάρχει ανάγκη για καύσιμα για το ασθενο-

φόρο της ομάδας.
Στην ανακοίνωσή της η ΕΟΔ Κυκλάδων, που έχει 

έδρα στη Νάουσα σημειώνει: «Από 9-8-2015 το προ-
σωπικό του ΕΚΑΒ Πάρου μειώνεται, οπότε κάποιες 
μέρες δε θα υπάρχουν όλες οι βάρδιες. Σε περίπτωση 
ανάγκης διακομιδής ασθενούς ή τραυματία  το Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου ενημερώνει την ΕΟΔ Κυκλάδων, η 
οποία σπεύδει. Όποιος επιθυμεί να συνεισφέρει μπο-
ρεί να επικοινωνήσει με το 6944 266676».

Εκδήλωση στη 
μνήμη 
Β. Μοσχολιού

Υπό τον τίτλο: «Β. Μοσχολιού, 10 χρόνια σιγής», ο 
δήμος Πάρου, η ΚΔΕΠΑΠ και η οικογένειά της, διορ-
γανώνουν εκδηλώσεις προς τιμή της μεγάλης ερμη-
νεύτριας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16, 17, και 
18 Αυγούστου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

16 Αύγουστου
- Επιμνημόσυνη δέηση στο ιερό προσκύνημα «Πα-

ναγίας Εκατονταπυλιανής» στην Παροικιά. Ώρα 09:45 
π.μ

- Έκθεση ενθυμημάτων «Βίκυ Μοσχολιού» στη μαρί-
να της Νάουσας. Ώρα 20:30-23:30

- Χορωδιακή μουσική εκδήλωση 
- Σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, διεύθυνση Αστέ-

ριος Ρήγας, στη μαρίνα Νάουσας. Ώρα 22:00-23:30

17 Αυγούστου
- Έκθεση ενθυμημάτων «Βίκυ Μοσχολιού» στη μαρί-

να της Νάουσας. Ώρα 20:30-23:30
- Μουσική βραδιά με τους Πίτσα Παπαδοπούλου, 

Λένα Αλκαίου, Ζωή Παπαδοπούλου, Νίκο Αβαγιανό, 
στη μαρίνα Νάουσας. Ώρα 21:30-24:00

18 Αυγούστου
- Έκθεση ενθυμημάτων «Βίκυ Μοσχολιού» στη μαρί-

να της Νάουσας. Ώρα 20:30-23:30
Τέλος, σημειώνουμε ότι η είσοδος για τις εκδηλώ-

σεις είναι ελεύθερη.

Νέα του 
Μαρπησσαϊκού

Από τον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκό εκδόθηκαν τα παρα-
κάτω δελτία τύπου σχετικά με δράσεις του σωματείου:

Ποδόσφαιρο
«Το Δ.Σ. του Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑ-

ΪΚΟΥ είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοίνωση την συνεργασία του με 
τον προπονητή κύριο Κεχαγιά Πα-
ναγιώτη, όπου και αναλαμβάνει  το 
ανδρικό τμήμα του συλλόγου και την 
επίβλεψη στα τμήματα υποδομής.

Ο κύριος Κεχαγιάς Παναγιώτης έχει 
αγωνιστεί στο παρελθόν σε ομάδες 
από την Μακεδονία, αλλά τα πρώτα 
του βήματα τα έκανε στην Γερμανία, 
όπου από πολύ μικρός εντάχτηκε στις ακαδημίες της 
Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μετά αγωνίστηκε σχεδόν 
σε όλες τις κατηγορίες του Ελληνικού πρωταθλήμα-
τος  Α,Β,Γ,Δ Εθνικής και σε τοπικές κατηγορίες. Εν-
δεικτικά φόρεσε τις φανέλες του Ηρακλή Θεσσαλο-
νίκης, Λύκοι, Αναγέννηση Χαλκηδόνας, Α.Σ. Ιωνικός 
Ιωνίας, Ολυμπιακός Λουδία.

Συνάντηση με τους καινούριους ποδοσφαιριστές 
είχε ο προπονητής όπου μέλη του Δ.Σ. τον παρουσί-
ασαν και ορίστηκε η έναρξη της προετοιμασίας στις 
25/08/2015 και ώρα 17:30 στο Δημοτικό γήπεδο 
Μαρμάρων. 

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στον καινούριο 
προπονητή και στην επανεκκίνηση του ανδρικού τμή-
ματος έπειτα από τέσσερα χρόνια αδράνειας».

Beach Volley

«Το δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά BEACH VOLLEY 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς απρόοπτα από 

τον σύλλογο μας στην παραλία της 
χρυσής ακτής 

Το τουρνουά γίνεται θεσμός όπως 
φαίνεται μιας και από τώρα οι ομά-
δες δίνουν ραντεβού για το επόμενο 
καλοκαίρι. 

Ο Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ ευχα-
ριστεί θερμά όλους όσους έλαβαν μέ-
ρος στο τουρνουά στις δυο κατηγο-
ρίες όπου δημιουργήθηκαν  ανδρικό 
και μεικτό, στον τελικό των ανδρών 
έφτασαν οι ομάδες των Λουκιανού 
Μιχάλη & Χρόνη Κυνηγού, όπου για 

δεύτερη χρόνια καταλαμβάνει την πρώτη θέση όπου 
αντιμετώπισε τους Μπαρμπαρίγο Προκόπη & Δε-
μπαλταδάκη Μανώλη. 

Στο μεικτό φιναλίστ ήταν το  ζευγάρι Γεωργούλας 
Αλέξανδρος & Ζώρζου Ιουλία με αντιπάλους τους 
Παπαχρήστο Παναγιώτη & Παπαχρήστου Ιωάννα, με 
το πρώτο ζευγάρι να παίρνει την νίκη».

Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση ο Μαρπησσαϊκός ευ-
χαρίστησε τους υεγενικούς χορηγούς τους και για τη 
βοήθεια τους τις κυρίες: Περαντινού Μαρία, Αιγινίτη 
Γεωργία, Στέλλα Μυρτώ και τους κυρίους: Ρούσσο 
Μανώλη, Χανιώτη Γιώργο και Χαλκούση Λορέντζο.

Πνιγμός
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε, τις πρωινές 

ώρες στις 6/8/15, από τη θαλάσσια περιοχή του Κριού 
στην Παροικιά, 65χρονη αλλοδαπή.

Η άτυχη γυναίκα διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Πά-
ρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ η σο-
ρός της μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία 
Πειραιά, για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. 
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πάρου.
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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

Η παράδοση
παντοπωλείο

studio calypso
Γιούλη

ψιλικά-είδη δώρων

Aeriko jewelry

Λεβάντα
είδη δώρων

Αγνάντιο
εστιατόριο-ταβέρνα

Γλυνός
κρεοπωλείο

Ραγκούσης
αρτοποιίο

Market In
super market

Ο Στρατής
αρτοποιείο

Flora
εστιατόριο-ταβέρνα

αραντό
µεζεδοπωλείο

καφενείο της µαριγώς

ράµνος cafe

Πανεµπορική Λευκών

Κλαρίνος
ψησταριά-ταβέρνα

το καφενείο της συντροφιάς
πιάτσα

ψητοπωλείο

αγγελαντώνη
παραδοσιακό καφενείο

lefkes village
ξενοδοχείο

οι χορηγοί µας
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 Ο ΜΕΑΣ Υρία Λευκών   διοργανώνει

Λαϊκό πανηγύρι
«Γιορτή του Καράβολα»

Παρασκευή 21/8/15, 21:30
δίπλα στην κοινότητα, µε τους Dela Paro

τιµή εισόδου 13€

Τιμές στα κυλικεία
Έπειτα από τις αλλαγές στον ΦΠΑ και την αισχροκέρδεια που τις ακολούθησε, 

απόφαση του υπουργού οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη, που ήδη δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζει τις ανώτατες τιμές σε προϊόντα που διατίθε-
νται σε κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα, που δρα-
στηριοποιούνται εντός συγκεκριμένων χώρων, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί 
υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα, δικαστήρια, νοσοκομεία, 
πλοία, κλπ.

Ενδεικτικά οι τιμές:
- Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml, 

εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου 0,35 ευρώ.
- Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν 

και τυρί, ψημένο ή άψητο – 1,45 ευρώ.
- Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή 

άψητο – 1,25 ευρώ.
- Καφές ρόφημα ελληνικός μονός – 1,20 ευρώ.
- Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός, κ.λπ.) μονός 

– 1,30 ευρώ.
- Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος 

(φρέντο) – 1,45 ευρώ.
- Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύ-

που φραπέ κ.λπ.) μονός – 1,30 ευρώ.
- Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο) – 1,30 ευρώ.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθι-

ους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποί-
ους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερ-
βίρισμα από σερβιτόρους).

β) Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης 
φύσεως (οχηματαγωγά ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερι-
κών γραμμών, στα οποία, κατά τις διατάξεις των π.δ. 101/1995 και 381/1996 δια-
θέτονται  δύο κατηγορίες θέσεων επιβατών ήτοι «Διακεκριμένη» και «Οικονομική», 
οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.

γ) Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 και 
ειδικότερα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, 

είναι υποχρεωτική:
γα. Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία 

των 500 ml.
γβ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και 

τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί. Η υποχρέωση 
αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και 
διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και 
τυρί ή και των δύο αυτών ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ 
των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.

γγ. Η παρασκευή κατοχή και διάθεση για τον 
καταναλωτή των ροφημάτων καφέ «ελληνικός», 
«φίλτρου», «στιγμιαίος» και του ροφήματος τσάι.

γδ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον 
καταναλωτή του ροφήματος καφέ «εσπρέσο». Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι δια-
θέτουν το σχετικό με την παρασκευή του εν λόγω 
καφέ μηχάνημα.

γε. Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους τους, 
πέραν των υπόλοιπων ειδών που διαθέτουν και 
των ειδών της παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες 
τιμές διάθεσής τους σε ειδικό πλαίσιο, στο οποίο 
αναγράφονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα 
γράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα 
εξής: «Για όρθιους πελάτες διατίθενται εμφιαλω-
μένα νερά, σάντουιτς, τοστ, καφέδες και τσάι σε 
ελεγχόμενες τιμές» 

Πρόστιμα - καταγγελίες
Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστι-

μο 1000 ευρώ για έλλειψη τιμοκαταλόγου, 500 
ευρώ για υπέρβαση ανά είδος και 1500 ευρώ για έλλειψη ανά είδος. Τα πρόστιμα 
διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Τέλος, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή δέχονται καταγγελίες καταναλωτών με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.1520.gov.gr ή με φαξ στο 210 3843549. Για περισ-
σότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την «Γραμμή 
Καταναλωτή» στο 1520 τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 15:00.
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Το χάσαμε στα 
πανηγύρια…

Τη Δευτέρα 10/8/15 συνεδρίασε το δημοτικό συμ-
βούλιο Πάρου με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά 
ουσιαστικά για να εγκρίνει τον καθορισμό χώρων και 
τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για την εμποροπα-
νήγυρη της 15ης Αυγούστου, στην Παροικία και της 
23ης Αυγούστου, στη Νάουσα.

Το θέμα θυμίζουμε είχε έλθει προς συζήτηση προ 
ημερών όταν και δεν πέτυχε να συγκεντρώσει τα 2/3 
των θετικών ψήφων, ώστε να αλλάξει η κανονιστική 
απόφαση. Γι’ αυτό το λόγο η δημοτική πλειοψηφία 
επανέφερε το θέμα για συζήτηση, μόνο που…

Αντικανονική συζήτηση
Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Χρ. Βλαχο-

γιάννης, είπε ότι για να υπάρξει αλλαγή απόφασης 
για θέμα κανονιστικού ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν 
περάσει δύο μήνες και να υπάρχει απόφαση οικονο-
μικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Σε 
καμία περίπτωση τόνισε δεν μπορεί ένα τέτοιο θέμα 
να έρθει και πάλι προς συζήτηση, πριν περάσουν οι 
δύο μήνες.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κ. Ρο-
κονίδας, στην αρχική του απόφαση είπε: «Πάσχει ο 
τρόπος που φέρνετε το θέμα προς συζήτηση. Δεν 
υπάρχει απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής, 
αλλά δεν έχουμε και τις σχετικές αποφάσεις των εν-
διαφερόμενων συλλόγων (εμπορικός σύλλογος), για 
το θέμα. Ο κανονισμός αναφέρει ότι δεν μπορεί να 
έρχεται το θέμα για συζήτηση πριν περάσουν δύο μή-
νες. Αναλαμβάνεται μεγάλο ρίσκο προσωπικά με την 
απόφασή σας κ. πρόεδρε».

Το λόγο έλαβε εκ νέου στη συνέχεια ο κ. Βλαχογιάν-
νης, που είπε: «Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία 
ότι το θέμα που φέρατε για συζήτηση είναι «παρά-
νομο». Η απόφαση καταρχήν για να έχει εγκυρότητα 
έπρεπε πρώτα να έχει δημοσιευτεί σε μία εβδομαδι-
αία εφημερίδα. Προτείνω λοιπόν την απόσυρση του 
προ συζήτησης θέματος».

Κανονική απόφαση!
Στη συνέχεια είχαμε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του 

δημάρχου κ. Κωβαίου και ενώ η συνεδρίαση είχε προ-
χωρήσει σε άλλο θέμα, επανήλθε η υπόθεση με τον 
καθορισμό των εμποροπανηγύρεων. 

Ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, έβαλε σε ανοιχτή 
ακρόαση το νομικό σύμβουλο, κ. Φιφλή, που όπως 
ισχυρίστηκε η προηγούμενη απόφαση που είχαν λάβει 
ήταν κανονική, καθώς δεν ήταν κανονιστικού ενδια-
φέροντος.

Τότε, ο κ. Ροκονίδας, άρχισε να διαβάζει τον κανο-
νισμό περί κανονιστικών αποφάσεων, ενώ ο δημοτι-
κός σύμβουλος, κ. Άγουρος, έκανε την εξής ερώ-
τηση προς τον κ. Φιφλή: «Εγώ σας λέω με το χέρι 
στην καρδιά να ψηφίσω «ναι» υπέρ της εμποροπα-
νηγύρεως. Αν στη συνέχεια καταφύγει ο εμπορικός 
σύλλογος Πάρου στα δικαστήρια και μας ζητήσει π.χ. 
50.000 ευρώ για διαφυγόντα κέρδη και το δικαστή-
ριο τον δικαιώσει, εσείς ο νομικός σύμβουλος του 
δήμου, δεσμεύεστε ότι θα εξοφλήσετε από την τσέπη 
σας αυτό το ποσό;».

Ο κ. Φιφλής απάντησε ότι η απόφαση που ισχυρίζε-
ται είναι νόμιμη και δεν είναι κανονιστικού χαρακτήρα. 

Από την πλευρά του ο κ. Κωβαίος ισχυρίστηκε ότι 
ρώτησαν παντού για το θέμα και άλλα τους έλεγαν 
στη Σύρο και άλλα στην Αθήνα. Τελικά, το θέμα δε 
συζητήθηκε, καθώς η πλειοψηφία δέχθηκε ότι η προ-
ηγούμενη απόφαση (που ήταν με απλή πλειοψηφία) 
ήταν κανονική και όχι κανονιστικού ενδιαφέροντος, 
που ήθελε πλειοψηφία 2/3.

Κλείνοντας ο κ. Ροκονίδας είπε: «Η δική μας άποψη 
είναι ότι η απόφαση είναι κανονιστικού ενδιαφέρο-
ντος. Ο τρόπος που χειριστήκατε το θέμα αποδεικνύ-
ει την προχειρότητά σας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει 

προσοχή από το προεδρείο». 

Οι ανακοινώσεις
Για το θέμα δημοσιοποιήθηκαν ακόμα και οι ακόλου-

θες ανακοινώσεις, κατά χρονική περίοδο:

Λαϊκή Συσπείρωση
«Για μια ακόμα φορά με ευθύνη του προεδρείου του 

δημοτικού συμβουλίου, του Δημάρχου και της δημο-
τικής πλειοψηφίας, μετά από πολύωρη συζήτηση σε 
δύο συνεδριάσεις το δημοτικό συμβούλιο κατέληξε 
σε παράνομη απόφαση. 

Είναι απορίας άξιο, όταν για τα μικρά και τα μεγάλα 
προβλήματα του νησιού και των κατοίκων της Πάρου 
αρνούνται οποιαδήποτε συζήτηση στο δημοτικό συμ-
βούλιο, να έχουν την «πρεμούρα» να χορηγήσουν με 
κάθε τρόπο άδειες για τα πανηγύρια στο όνομα προ-
φανώς των μικροπολιτικών τους δεσμεύσεων».

Δήμος Πάρου
«O Δήμος Πάρου επαναφέρει την εμποροπανήγυρη 

του Δεκαπενταύγουστου που επί σειρά ετών πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου.

Με τον τρόπο αυτό ερχόμαστε να αποκαταστήσου-
με έναν παραδοσιακό θεσμό και μάλιστα μετά την 
ματαίωση του εμπορικού-πολιτιστικού φεστιβάλ που 
λάμβανε χώρα κατά την τελευταία τριετία, σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου όπως αυτή αιφνίδια κοινοποιήθηκε 
την τελευταία στιγμή.

Παρ’ όλη την πίεση του χρόνου ο Δήμος μας κατα-
βάλλοντας μεγάλη προσπάθεια θα διοργανώσει την 
εμποροπανήγυρη του Δεκαπενταύγουστου συνεχίζο-
ντας έτσι μια παράδοση δεκαετιών στο νησί μας, στην 
οποία θα συμμετέχουν και Παριανοί επιχειρηματίες.

Ζητούμε την κατανόηση και βοήθειά σας ώστε η 
Παναγία μας η Εκατονταπυλιανή να γιορτάσει με με-
γαλοπρέπεια αλλά και πληρότητα εκδηλώσεων και 
φέτος τη χάρη της. Αρχής γενομένης από αύριο κιό-
λας, ας επιδείξουμε όλοι το απαιτούμενο πνεύμα συ-
νεργασίας, ώστε οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δε-
καπενταύγουστου που συγκεντρώνουν τα βλέμματα 
όχι μόνο δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών του νησιού 
μας αλλά και της παγκόσμιας Ορθόδοξης Χριστιανι-
κής Κοινότητας να αποτελέσουν σημείο ενότητας και 
όχι τριβής έτσι ώστε να προβάλλουν την Πάρο με το 
καλύτερο τρόπο.

Αυτό πρέπει να αποτελεί τον κοινό στόχο όλων μας 
και ο Δήμος Πάρου θα εργασθεί και θα συνεργασθεί 
με τον εμπορικό κόσμο του νησιού και τους εκπρο-
σώπους του σε αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντάς 
τους τα απαιτούμενα κίνητρα».

Καταγγελία
Στις 12/8/2015 ο Ε.Σ.Πάρου-Αντιπάρου δημοσιοποί-

ησε την παρακάτω καταγγελία:
«Πραγματοποιήθηκε σήμερα η έκτακτη συνεδρίαση 

του Ε.Σ. Πάρου-Αντιπάρου με μοναδικό θέμα συζήτη-
σης «Περαιτέρω ενέργειες του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου σχετικά με την λήψη από-
φασης του Δήμου για την εμποροπανήγυρη του Δεκα-
πενταύγουστου».

Σεβόμενοι την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης στις 24 Μαΐου 2015 η οποία ήταν να μην μας 
επισκέπτονται «πλανόδιοι έμποροι» εκτός Πάρου και 
μετά από συζήτηση των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου αποφασίστηκε:

Να καταγγελθεί η απόφαση του Δήμου στην περιφέ-
ρεια για παρατυπίες στη διαδικασία. 

Να υποστηρίξει ο ΕΣΠΑ όλους τους επαγγελματίες 
που θεωρούν ότι θίγονται από τις ενέργειες του Δή-
μου και  προχωρήσουν σε καταγγελίες για διαφυγόντα 
κέρδη.

Να καταγγελθεί άμεσα, «τώρα» στην Οικονομική 
Εφορία  και ΣΔΟΕ το γεγονός  ώστε να γίνουν οι απα-
ραίτητοι έλεγχοι νομιμότητας για τυχόν παρατυπίες ή 
παρανομίες των «πλανόδιων πωλητών».

Σε τόσο κρίσιμες ήμερες είναι αδιανόητο ο Δήμος να 
καλεί στο νησί «παζάρια» που μας πλήττουν οικονομικά 
τις επιχειρήσεις μας».

συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ταγκό (τάνγκο) 
και Πάρος

Για ένα συγκεκριμένο λόγο έχω μία ιδιαίτερη 
αγάπη στα πολιτιστικά δρώμενα, αν και είμαι φο-
βερά «σπαστικός» στις επιλογές μου. Αγαπώ τη 
λαϊκή τέχνη του δρόμου, την παράδοση, την «επα-
νάσταση» μέσω της μουσικής. Συγχρόνως αντιπα-
θώ τους κουλτουριάρηδες και όλους όσοι ασκούν 
κριτική για καλλιτεχνικά ζητήματα που ουσιαστικά 
αγνοούν.

Κάποτε –και από τότε πήρα μεγάλο μάθημα- πί-
στευα ότι πέραν της ροκ μουσικής όλα τα υπόλοι-
πα είναι «σκυλάδικα». Μέχρι που γνώρισα τη goa 
trance music και συνειδητοποίησα ότι πίστευα 
βλακείες για τα υπόλοιπα είδη μουσικής. Τα ίδια 
έπαθα και με το περιφρονημένο κλαρίνο μέχρι 
που είδα ζωντανά γνήσιους λαϊκούς καλλιτέχνες, 
ωσάν τον Πετρολούκα Χαλκιά. Δεν ξέρω αν ο Πε-
τρολούκας είναι μεγαλύτερος μουσικός από το 
Ρέι Μάντζαρεκ, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι μόνο αν 
είσαι άσχετος συγκρίνεις Μαραντόνα με Πελέ. Οι 
κορυφαίοι δεν μπαίνουν στο ζύγι!

Στην Πάρο γίνονται καλές προσπάθειες στα 
καλλιτεχνικά δρώμενα και ειλικρινά το θέατρο των 
Λευκών αναβάθμισε πολιτιστικά τον τόπο, σε ό,τι 
αφορά ουσιαστικά τις επιλογές που έχει κάποιος 
θεατής. Στο «κόσμημα» των Λευκών με την πολύ 
καλή ακουστική, φέτος παρουσιάστηκε από ταγκό 
έως παράσταση καμπαρέ. Και ω του θαύματος! 
Είχαμε παράπονα για τις συγκεκριμένες δύο πα-
ραστάσεις! Κάποιοι τις θεώρησαν τολμηρές για τα 
χρηστά ήθη και έθιμα του τόπου! Να μην αρχίσω 
τώρα τις θεωρίες για το τι ουσιαστικά είναι πρό-
στυχο και τι επηρεάζει την αισθητική στο θέμα. 
Απλά να πω ότι δεν υπάρχουν πρόστυχες εικόνες, 
αλλά υπάρχουν πρόστυχα μυαλά, για να λέμε και 
τα πράγματα με το όνομά τους. Βέβαια θα μου 
πείτε ότι σ’ αυτή τη χώρα ενόχλησαν κάποτε οι 
φωτογραφίες της κορυφαίας Έλλης Σουγιουλτζό-
γλου-Σεραϊδάρη (γνωστότερης ως Nelly’s), στην 
Ακρόπολη. Τότε η Nelly, είχε φωτογραφίσει γυμνή 
εκεί την παγκοσμίου φήμης μπαλαρίνα, Μόνα Πάε-
βα. Η κοινωνία του μεσοπολέμου ήθελε να «φάει» 
τη Nelly. Εκείνες οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν 
σε όλα τα περιοδικά του κόσμου και σήμερα απο-
τελούν μάθημα στις σχολές φωτογραφίας.

Για την «τολμηρή» παράσταση με το ταγκό στις 
Λεύκες, να πληροφορήσουμε τους επικριτές τους, 
ότι ο συγκεκριμένος χορός έχει τις ρίζες τους 
στους Αργεντινούς κάου-μπόυ, δηλαδή τους ερ-
γάτες σε φάρμες ζώων. Ο χορός (ταγκό), αγκαλιά-
στηκε από τις εργατικές τάξεις της Αργεντινής και 
ειδικά από τους Ευρωπαίους μετανάστες στη Λα-
τινική Αμερική (αυτά για να κατανοήσουν κάποιοι 
τη σχέση του ταγκό με τους Έλληνες μετανάστες 
της εποχής και την παράσταση στις Λεύκες). Ο 
χορός φυσικά πολεμήθηκε επί δεκαετίες από την 
αστική τάξη… και «αναπτύχθηκε» στην Ευρώπη 
μέσα από τα καμπαρέ (που είναι ακόμα πιο λαϊκή 
«ιδιοκτησία», ως προς τη φιλοσοφία τους).

Στην Πάρο λοιπόν κάποιοι έπεσαν πάνω σ’ αυ-
τές τις παραστάσεις για να τις κατακρίνουν. Τόσα 
καταλαβαίνουν…
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Γυναικεία, παιδικά, ανδρικά µαγιώ -50%
Βερµούδες 19,90€

Γυναικεία καπέλα -50%
Καφτάνια από 6,00€ 4,90€

Εσπαντρίγιες από 12,00€ 7,90€
Πορτοφόλια & θήκες καπνού -30%

Ρολόγια τοίχου -30%

Προσφορές 14-31 Αυγούστου

Παιδικοί Σταθμοί
Έως την Τρίτη 18 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής όσοι 

ενδιαφέρονται για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς, 
μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθε-
ται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της 
Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr). Οι 
αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ταχυ-
δρομικά ή με κούριερ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μη-
τέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες 
στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική από-
φαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που 
βρίσκονται σε χηρεία, που:

α) Έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότη-
τα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή είναι 
αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμέ-
νουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στους 
παιδικούς σταθμούς

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερ-
βαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παι-
διά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ 
για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέ-
ρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οι-
κογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €

Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη 
της ωφελούμενης στην παρούσα, θα προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα 
του οικονομικού έτους 2015, δηλαδή, εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014-
31/12/2014). Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη 
το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα. Στο 
εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο 
των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Δικαιολογητικά
Όλες οι μητέρες, μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλ-

λουν πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερό-

μενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε 
περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, 
καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φο-
ρέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευ-
ταίου τετραμήνου. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα κατα-
γωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να 
προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί 
την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση 
ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκ-
καθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2015 και των δύο μερών. Σε περίπτωση 
που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μη-
τρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού 
γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Σε 

περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, 
καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να 
αποδεικνύεται η διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία 
προ της δημοσίευσης της παρούσα Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμε-
νη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν 
αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Σε περίπτωση 
που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής 
απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου, 
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη 
θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των 

παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παρα-
χώρησης της επιμέλειας.

γ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 
2015. Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιου-
δήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά 
λόγο απόρριψης της αίτησης.

Δικαιολογητικά απασχόλησης
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά 

ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πα-
ρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει 
ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δη-
λαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς 
και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχό-
ληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρ-
τημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ

αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο 
(αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ 
της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μη-
νών).

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαι-
τούνται:

Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ., Βεβαίωση ασφα-
λιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της 
υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαι-
τούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του. Πι-
στοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι 
ασφαλισμένη. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό 
της Φορέα.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτεί-
ται: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το 
τελευταίο έτος, Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 
(Ε.Π.Α.), Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα ανα-
γράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό, Δικαιολογητικά συμμετοχής 
σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.): Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για 
ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής 
σε αυτό.

Δικαιολογητικά Ανεργίας
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται: α) αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας 

σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, 
και β) αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του 
Ο.Α.Ε.Δ. 

Ανακοίνωση
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου ενημε-

ρώνει τα μέλη του και όλους όσους χρησι-
μοποιούν φυτοφάρμακα στις καλλιέργειές 
τους ότι πρέπει να αποκτήσουν «πιστοποι-
ητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων» σύμφωνα με τον 
Ν.4036/2012.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου σε συνεργασία με το κέντρο δια βίου 
μάθησης «INFO ΓΝΩΣΗ», συγκεντρώνει αιτήσεις των ενδιαφερομένων για να 
συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Μέχρι 25 Αυγούστου το παράβολο για τη συμμετοχή είναι 25 ευρώ εκτός 
του κόστους των εξετάσεων. Από 1η Σεπτεμβρίου το παράβολο είναι 50 ευρώ.

Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία του 
Συνεταιρισμού 9 με 1 για το πρώτο γκρούπ εξετάσεων που θα γίνει στις αρχές 
Σεπτεμβρίου.
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15Αύγουστος
Το Πάσχα του καλοκαιριού

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εορταστικές εκδηλώσεις του 15Αύγου-
στου στην Πάρο και οι επισκέπτες συρρέουν κατά χιλιάδες στο νησί μας. Το Πάσχα 
του καλοκαιριού είναι μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις στην Πάρο και η Παναγία 
Εκατονταπυλιανή ετοιμάζεται να δεχθεί τους πιστούς.

Η εορτή
Αυτό το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός της Κοιμήσεως της Παναγίας μας βιώ-

νουμε λειτουργικά και πνευματικά κάθε χρόνο μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, κατά 
τρόπο ιδιαίτερο και μοναδικό, που κρατάει όλο τον Δεκαπενταύγουστο και ολοκλη-
ρώνεται με την απόδοση της εορτής, στις 23 Αυγούστου. 

Όλο το διάστημα της προετοιμασίας για την μεγάλη γιορτή της Παναγίας μας, 
το Πάσχα του καλοκαιριού όπως προσφυέστατα ονομάζει ο λαός μας, είναι περί-
οδος νηστείας και προσευχής και καθημερινά ψάλλουμε την Παράκληση, Μικρή 
και Μεγάλη, μπροστά στην Πάνσεπτη μορφή Της. Σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας 
υπάρχει και μια εκκλησία αφιερωμένη στη Χάρη της Παναγίας μας. Από τη μια άκρη 
της Ελλάδας ως την άλλη, σε βουνά, πόλεις, χωριά και νησιά, η Παναγιά παρηγορεί, 
εμψυχώνει και γαληνεύει όποιον της γυρέψει βοήθεια. 

Εκατονταπυλιανή
Στη νησιωτική Μητρόπολή μας που περιλαμβάνει τα νησιά Νάξο, Πάρο και Αντί-

παρο, δεν υπάρχει κωμόπολη ή χωριό που να μην πανηγυρίζει είτε λόγω Ενοριακού 
Ναού, είτε λόγω Παρεκκλησίου ή Εξωκκλησίου, είτε λόγω Ιεράς Μονής ή Προσκυ-
νήματος. Την κορυφαία θέση κατέχει το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Εκα-
τονταπυλιανής Πάρου, το οποίο είναι ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά 

μνημεία της Ελλάδας.
Κτίτορες του Ναού της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, είναι οι Άγιοι Ισαπόστο-

λοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Ο Ναός αυτός του 4ου αιώνος μ.Χ., καταστράφηκε 
κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος του, πιθανότατα εξαιτίας πυρκαγιάς, και ανακατασκευ-
άστηκε επί Ιουστινιανού, κατά τη διάρκεια του 6ου αι. Η σημερινή μορφή του Ναού 
αποτελεί την Ιουστινιάνεια εκδοχή του, όπως τον αποκατέστησε στα χρόνια μεταξύ 
1959-1966 ο αρχαιολόγος Αναστάσιος Ορλάνδος.

Μέχρι την έναρξη των εργασιών αναπαλαίωσης, το 1959, ο Ναός είχε δεχτεί 
αναρίθμητες παρεμβάσεις και επιδιορθώσεις, που είχαν αλλοιώσει τον αρχικό του 
χαρακτήρα, καθώς οι καταστροφές που υπέστη, κατά τη διάρκεια των αιώνων, δεν 
είχαν τελειωμό: είτε από τις ορδές των κατακτητών και των πειρατών, είτε από τους 
καταστροφικούς σεισμούς του 1773.

Εξάλλου και ο κατάλευκος, επιβλητικός περίβολος ύψους 8,5 μέτρων και περι-
μέτρου 252 μέτρων είχε προστατευτικό χαρακτήρα απέναντι στις κάθε είδους επι-
δρομές, και χρονολογείται από την εποχή της φραγκοκρατίας. Η Παναγία η Εκατο-
νταπυλιανή δεν είναι ένας και μόνο Ναός αλλά ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα, 
αποτελούμενο από τον κυρίως Ναό και άλλα προσκτίσματα, όπως τα έξι Παρεκκλή-
σια, αφιερωμένα σε Αγίους: το Παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, που πιστεύεται ότι 
πρόκειται για τον αρχικό Ναό στον οποίο προσευχήθηκε η Αγία Ελένη, και γι’ αυτό 
θεωρείται και η παλαιότερη Εκκλησία στην Πάρο, των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου 
Φιλίππου, της Αγίας Θεοδοσίας, του Αγίου Δημητρίου και της Οσίας Θεοκτίστης, της 
πολιούχου της Παροικιάς, που έζησε, μόνασε, εκοιμήθη και ετάφη σ’ αυτόν ακριβώς 
το χώρο, κατά τη διάρκεια του 9ου αι., όταν η Πάρος είχε εγκαταλειφθεί από τους 
κατοίκους της, λόγω των συνεχών επιδρομών των πειρατών, και ήταν ολόκληρη 
σκεπασμένη από άγρια δάση.
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Εκτός από τα Παρεκκλήσια, κόσμημα για το ναό αποτελεί το αρχαιότερο σ’ ολό-
κληρη την ορθόδοξη Ανατολή σωζόμενο βαπτιστήριο, του 4ου αι, που αποτελεί και 
μια ισχυρή απόδειξη για την ύπαρξη του Ναού εκείνη την περίοδο, όταν οι βαπτίσεις 
περιορίζονταν στους ενηλίκους και δεν είχε ακόμα καθιερωθεί ο νηπιοβαπτισμός.

Κατά την αναπαλαίωση του Ναού ο καθηγητής Ορλάνδος αποκάλυψε ένα γυ-
μναστήριο της ρωμαϊκής εποχής, με ένα θαυμάσιο δάπεδο με μωσαϊκό, το οποίο 
κοσμούν οι Άθλοι του Ηρακλή και το οποίο σήμερα έχει μεταφερθεί στην αυλή 
του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάρου, όπου φιλοξενούνται πάρα πολλά ακόμα 
κομμάτια, της κλασικής αλλά και της αρχαϊκής εποχής, όταν η Πάρος ευημερούσε, 
και τα οποία επί αιώνες φυλάσσονταν στα υπόγεια της Εκατονταπυλιανής. Οι δύο 
ονομασίες του Ναού, Εκατονταπυλιανή ή Καταπολιανή είναι έγκυρες και σχεδόν 
σύγχρονες μεταξύ τους καθώς τις πρωτοσυναντάμε σε κείμενα και επιστολές του 
ύστερου 15ου αι. την πρώτη και των μέσων του 16ου αιώνα τη δεύτερη.

Το μήνυμα Καλλίνικου
«Αύγουστος! Ο μήνας που αναμφίβολα χαρακτηρίζεται από την μεγάλη εορτή της 

Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Από την πρώτη του ημέρα η ευχή που ακού-
γεται μαζί με το «καλό μήνα» είναι «καλό άγιο 
δεκαπέντε» ή «καλή Παναγιά». 

Η μορφή της Παναγίας Μητέρας του Κυρί-
ου μας δεσπόζει τόσο στους Ιερούς μας Να-
ούς με την καθημερινή τέλεση των Ιερών Πα-
ρακλήσεων, όσο και στις καρδιές των πιστών 
που συμμετέχουν σε αυτές. Μυριάδες είναι οι 
προσευχές που ανεβαίνουν σαν θυμίαμα τού-
τες τις μέρες στον ουρανό και φτάνουν μπρο-
στά στην Μεγαλόχαρη είτε ως ευχαριστία για 
την θερμή προστασία της, είτε ως παράκληση 
για βοήθεια και λύτρωση από τις δοκιμασίες 
αυτού του κόσμου.

Τα Θεομητορικά προσκυνήματα της πατρί-
δας μας αυτές τις ημέρες γεμίζουν προσκυνη-
τές, οι οποίοι καταφθάνουν ευλαβικά από όλα 
τα σημεία της χώρας αλλά και από πολλές 
χώρες του εξωτερικού. Στην Μητροπολιτική 
μας περιφέρεια της Παροναξίας, η καρδιά της 
εορτής χτυπά ξανά στο μεγάλο πανελλαδικό 
προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
Πάρου, το οποίο εκτός από σημαντικό θρη-

σκευτικό κέντρο αποτελεί και σπουδαίο χριστιανικό μνημείο, χτισμένο τον 4ο μ.Χ. 
αιώνα κατ’ εντολή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντί-
νου και Ελένης.

Για μια ακόμη χρονιά λοιπόν, ο Ορθόδοξος λαός μας θα τιμήσει το πρόσωπο της 
Υπεραγίας Θεοτόκου μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας μας αλλά και μέσα από 
την Ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, με τα πάμπολλα ήθη και έθιμα των ημερών. Ιδι-
αίτερα τη φετινή χρονιά που η πατρίδα μας δοκιμάστηκε ιδιαίτερα και εξακολουθεί 
να δοκιμάζεται κλυδωνιζόμενη ανάμεσα στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια, το 
πρόσωπο της Παναγίας ανατέλλει ως ήλιος, για να σκορπίσει το φως της ελπίδας 
και της παρηγοριάς στις ταλαιπωρημένες ψυχές των Ελλήνων.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους το φετινό Δεκαπενταύγουστο, το Πάσχα του καλο-
καιριού όπως ο πιστός λαός μας το ονομάζει, να αποτελέσει την αφετηρία για ένα 
νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα και σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο και η Παναγιά μας η Εκτατονταπυλιανή να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και 
σώματος και να σκεπάζει με τη Χάρη της την πατρίδα μας και τον κόσμο ολόκληρο.

   
Μετά πολλών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης

Ο Μητροπολίτης
+Ο Παροναξίας Καλλίνικος

Την Πάρο θα επισκεφθεί ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλό-
πουλος την 14η Αυγούστου, τιμώντας 
με την παρουσία του τις εορταστικές 
εκδηλώσεις της Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής στις 14-15 Αυγούστου 2015, 
ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του 
Δημάρχου κατά την επίσκεψή του στο 
Προεδρικό Μέγαρο στις 03-07-2015. 
Με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη της 
ΑΕ του Προέδρου της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά 
την τακτική συνεδρίασή του στις 4 Αυ-
γούστου 2015 αποφάσισε ομόφωνα να 
τον ανακηρύξει ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ του 
Δήμου Πάρου. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο το απόγευμα της 
14ης Αυγούστου 2015.
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Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου γιορτάζει στις 16 Αυγούστου την 
επέτειο των 90 χρόνων από την ίδρυσή του, το 1925. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 
8 το βράδυ και ο σύλλογος καλεί τους φίλους των πανέμορφων Λευκών στο υπαί-
θριο θέατρο του χωριού για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα 90ά του γενέθλια.

Ιστορικό
Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου ιδρύθηκε επίσημα στις 20 Σεπτεμ-

βρίου του 1925. Προϋπήρχε άτυπα από τις αρχές του προηγούμενου έτους (1924), 
με συντονιστικό όργανο τα άτομα εκείνα που συγκρότησαν μετέπειτα το πρώτο 
επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το συντονιστικό αυτό όργανο από το Φεβρουάριο του 1924 ασχολήθηκε με τα 
διαδικαστικά του υπό ίδρυση συλλόγου και συνέταξαν το ιδρυτικό του, το οποίο 
υπογράφηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1925. 

Τα πρόσωπα που ίδρυσαν το Σύλλογο ήταν Λευκιανοί, νοσταλγοί της ιδιαίτερης 
πατρίδας τους, που παρακινήθηκαν τόσο από το αίσθημα της πατριωτικής τους αγά-
πης να βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν στα προβλήματα και στις ανάγκες του 
χωριού τους, όσο και από την έντονη επιθυμία τους να δημιουργήσουν εκτός Πάρου 
μία γνώριμη Λευκιανή Κοινωνία με ίδιους στόχους και αρχές. Ο Σύλλογος, λοιπόν, 
είναι πραγματικό δημιούργημα των Λευκιανών που κατοικούσαν στην Αθήνα. 

Οι σκοποί του είναι: 
- Η ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών του, η σύ-

σφιξη των φιλικών δεσμών και η, με κάθε νόμιμο μέσο, εξυπηρέτηση των αναγκών 
της ιδιαίτερης πατρίδας μας, των Λευκών Πάρου και των απανταχού Λευκιανών. 

- Η καλλιέργεια και διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και φιλανθρωπικών 
εκδηλώσεων προς όφελος των μελών του Συλλόγου, των Λευκών και της Πάρου. 

- Η διαφύλαξη, η διατήρηση και η προβολή της Λευκιανής παραδοσιακής κληρο-

νομιάς. 
- Η ευαισθητοποίηση στην εκτίμηση του περιβάλλοντος και γενικά του οικοσυστή-

ματος και ο σεβασμός στην παραδοσιακή φυσιογνωμία των Λευκών. 
- Η οργάνωση και ανάπτυξη ανθρωπιστικού έργου προς όφελος των μελών και 

φίλων του Συλλόγου, των κατοίκων των Λευκών και κάθε τρίτου με ανάγκες ιδιά-
ζουσας μορφής, κατόπιν πρότασης μέλους του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμ-
βούλιο. 

- Η παρέμβαση με κάθε νόμιμο μέσο προς κάθε Αρχή και Φορέα (Δημόσιο, Ιδιωτι-
κό, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.) για προώθηση και έγκριση κοινωφελών έργων και σκοπών προς 
όφελος των Λευκών και των κατοίκων τους ή ακύρωση αποφάσεων βλαπτικών για 
τις Λεύκες και τους κατοίκους τους. 

Δραστηριότητα 
Όλες οι διοικήσεις και όλα τα μέλη του Συλλόγου τήρησαν με συνέπεια τις αρχές 

του, με αποτέλεσμα η μακρόχρονη ιστορία του να είναι πλούσια και σημαντική σε 
κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρωπιστικό έργο. 

Η δημιουργικότητα, η αδελφική ομόνοια και η θαυμαστή ενεργητικότητα όλων 
των μελών του Συλλόγου για ό,τι καλύτερο, χρησιμότερο και ωραιότερο για τις 
Λεύκες, ήταν και είναι οι αιτίες χάρη στις οποίες ο Σύλλογος πορεύθηκε όλα αυτά 
τα χρόνια με ζωντάνια και πίστη στον κοινό σκοπό και καθιερώθηκε στην ιστορία 
του νησιού μας και όχι μόνο. Γενικά, συνέβαλε στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
των συμπατριωτών μας και στάθηκε η κιβωτός στη διατήρηση της παραδοσιακής 
μας κληρονομιάς, ενώ βοήθησε επίσης τα μέγιστα, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, 
στη βοήθεια των κατοίκων του χωριού μας, αλλά και στην ανάπτυξη και ανάδειξη 
του ίδιου του χωριού.

Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου
90 χρόνια ιστορίας
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Έργο 
Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ζωής του Συλλόγου, 

αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του με τις πάμπολλες 
εκδηλώσεις που διοργάνωσε και εξακολουθεί να δι-
οργανώνει με χορούς, συνέδρια, ημερίδες, παρουσι-
άσεις, συμπόσια, συνεστιάσεις, συγκεντρώσεις, ομιλί-
ες, εκδρομές στις Λεύκες και σε άλλα μέρη εντός και 
εκτός Ελλάδας, με αποτέλεσμα οι Λεύκες να γίνουν 
ευρύτερα γνωστές, να αναπτυχθεί συνοχή και φιλία 
μεταξύ των συμπατριωτών μας, και όχι μόνο, και να 
είναι η αιτία να δημιουργηθούν προβληματισμοί και να 
γίνουν προτάσεις για σωστή υποδομή και ανάπτυξη 
του τόπου μας. 

Ο αριθμός των έργων υποδομής και πολιτισμού που 
έγιναν στο χωριό μας από τον Σύλλογο ή με την ενερ-
γή συνδρομή του είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας του 
συνεχούς ενδιαφέροντός του για τις Λεύκες. Μερικά 
από αυτά είναι τα εξής:

1. Μνημείο Πεσόντων και Πλατεία Αρετής Λευκια-
νών

2. Κοινοτικό Μέγαρο
3. Ρολόι Αγ. Τριάδας
4. Ύδρευση Λευκών και Άσπρου Χωριού
5. Ξενώνας (πρώην «Ξενία» και νυν «Σπίτι της Λο-

γοτεχνίας»)
6. Ιδιόκτητη Λέσχη Συλλόγου
7. Ανοιχτό Θέατρο Λευκών
8. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς
9. Επέκταση Κοινοτικού Μεγάρου 
Εκτός από τα παραπάνω, ο Σύλλογος: 

- Εκδίδει ανελλιπώς από το 2002 τριμηνιαίο Ενη-
μερωτικό Δελτίο που αναφέρεται στα δρώμενα του 
Συλλόγου και του χωριού μας και αποτελεί τον συνδε-
τικό κρίκο μεταξύ μελών του Συλλόγου και κατοίκων 
των Λευκών

- Διατηρεί επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (www.
lefkes.info)

- Αναπτύσσει αξιόλογο εκδοτικό έργο. Ενδεικτικά 
αναφέρονται κάποιες από τις σημαντικότερες εκδό-
σεις του:

- Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου, η Ιστο-
ρία των Εβδομήντα Χρόνων του (1995), συγγραφέας: 
Νίκος Χρ. Αλιπράντης

- Παραδοσιακή Μουσική Πάρου (1996), συγγραφέ-
ας: Μανώλης Αντ. Χανιώτης.

- Λεύκες Πάρου, Πεντέμισι Αιώνες Ιστορίας (1998), 
συγγραφέας: Ευάγγελος Ν. Καστανιάς

- Λεξικό των Ιδιωμάτων και των Εγγράφων της Πά-
ρου (2001), συγγραφέας: Νίκος Χρ. Αλιπράντης

- Παραδοσιακές Γεύσεις από τις Λεύκες Πάρου 
(2002), επιμέλεια: Γιάννα Σέργη

- Τραγούδια του χωριού μας (2004), επιμέλεια: Γιάν-
να Σέργη

- Γλωσσικό Ιδίωμα των Λευκών Πάρου (2005), συγ-
γραφέας: Ευάγγελος Ν. Καστανιάς

- Χωρατά και Ιστορίες από τις Λεύκες Πάρου (2010), 
συγγραφέας: Ευάγγελος Ν. Καστανιάς.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Πολλές και αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
πραγματοποιεί ο Σύλλογος κάθε χρόνο τόσο στην 
Αθήνα όσο και στην Πάρο. Όλες είναι επιλεγμένες 
ώστε να έχουν ουσία και ποιότητα, οι οποίες μαζί με 
τις πολλές εκδρομές, συμβάλουν τα μέγιστα στη σύ-
σφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, των φί-
λων του και των κατοίκων της Πάρου. 

Για να γίνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, και όχι 
μόνο, σε έναν κατάλληλο και όμορφο χώρο (έτσι 
ώστε να τιμάται ανάλογα ο φορέας της εκδήλωσης 
ή ο καλλιτέχνης), ο σύλλογος με δική του αποκλει-
στικά έμπνευση, πρωτοβουλία, δαπάνες και επίβλεψη 
διαμόρφωσε τον μεταξύ του Μεγάρου και του Νηπι-
αγωγείου χώρο σ’ ένα θαυμάσιο χτιστό με μαρμάρινη 
επικάλυψη αμφιθέατρο, που πραγματικά κοσμεί ακό-
μα περισσότερο το όμορφο χωριό μας. Η πρόσφατη 
ανακαίνισή του με την οικονομική συνδρομή του συλ-
λόγου βελτίωσε την αισθητική του και αύξησε ακόμα 
περισσότερο τη χωρητικότητά του.

Σήμερα, 90 χρόνια μετά, ο Προοδευτικός Σύλλογος 
Λευκιανών Πάρου της Αθήνας παραμένει ενεργός 
και δραστήριος και συνεχίζει το έργο του χάρη στην 
έμπρακτη αγάπη των μελών του για το πανέμορφο 
χωριό των Λευκών. Με την ευκαιρία του εορτασμού 
της επετείου ίδρυσής του, καλεί όλους τους Λευκια-
νούς της Αθήνας αλλά και τους φίλους των Λευκών, 
να ενταχθούν στις τάξεις του και ενώσουν κι αυτοί τις 
δυνάμεις τους για το καλό του χωριού μας. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & Ε-
ΠΑΓΓΕΛ. 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 
προκαταβολή, πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται οικόπεδο 
330 τ.µ. µε την άδεια οικοδοµής. Τηλ: 6989 
871 269

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 22 τ.µ., επιπλωµένη. Τηλ. 6948 
872 161/6949 043 463

ΛΕΥΚΕΣ Πλατεία Ηρώου, πωλείται επι-
χείρηση Οπωροπαντοπωλείου. Τηλ. 22840 
44018 και 6988 449 419

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο καταστήµατα, 
40 τ.µ. έκαστο ή 80 τ.µ. ενοποιηµένο, 20 
µέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 22840 91429, 
6945 855 167

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κατάστηµα σε 
κεντρικό δρόµο, κοντά στο λιµάνι. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 22840 21633, 6982 775 
550

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ζητείται για καφέ – 
εστιατόριο στην Παροικία.
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 334 848

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 
ζητείται για κύριο µε ειδικές ανάγκες. Ολι-
γόωρη µόνιµη εργασία µε καλές αποδοχές. 
Απαραίτητο το δίπλωµα οδήγησης. Τηλ. 
6937 755 804 κύριος ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητεί-
ται µε προϋπηρεσία, γνώσεις µαγειρικής 
και γνώση αγγλικών, για πενταµελή οι-
κογένεια στο Λονδίνο. Για τα 3 παιδιά της 
οικογένειας, υπάρχει νταντά. Παρακαλώ 
επικοινωνήστε από τις 6:00µµ έως τις 
7:30µµ στο 6930 425 185.

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία στο κυλι-
κείου του αεροδροµίου της Πάρου, για 
ηµιαπασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση η άριστη γνώση αγγλικών. Αποστολή 
βιογραφικού µε φωτογραφία στο email: 
paros@christofergroup.gr ή στο τηλ.22840 
91959 από 8:00-12:00 και από 15:00-
19:00.

ΓΝΩΣΤΗ ΑΛΥΣΙ∆Α SUPER MARKET, 
επιθυµεί να προσλάβει 2 άτοµα, για το 
ταµείο και την αποθήκη, µε προοπτική 
µόνιµης απασχόλησης. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 27990

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ζητείται από 
επιχείρηση ανακύ-
κλωσης για µόνιµη 

εργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση, δίπλω-
µα οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  Τηλ. 22840 
52771. Ώρες επικοινωνίας:  08:00 – 16:00.

∆ΙΑΦΟΡΑ  

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA 20 ίππων πω-
λείται, µε 3 χρόνια εγγύηση και φρέζα 
καινούρια. Τηλ. 6976 336 421

ΚΟΥΤΑΒΙΑ Cane Corso διατίθενται, από 
καθαρόαιµους Ευρωπαίους γονείς, αρ-
σενικά και θηλυκά, σε χρώµατα: Μαύρο, 
Τιγρέ και Blue. Γεννηµένα στην Πάρο στις 
26/6/15. Πληροφορίες στο τηλ: 6987 291 
191

ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ – ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ µάρκας 
MIELE, πωλείται αµεταχείριστο, προς 
600€. Τηλ. 6936 131 753

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΖΙΠ πωλείται, µάρκας 
SUZUKI GRAND VITARA,  χρώµατος µπλε, 
µε επιλογή 4x4 ‘Η 2x4, 1995 cc, 120 χιλ. 
χιλιόµετρα, σε άριστη κατάσταση µε όλα τα 
service στην αντιπροσωπεία και έλεγχος 
ΚΤΕΟ µέχρι 2017. Τηλ. 6932  865 901

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

VANGELI
KRISTAQ

Βαψίµατα κουφωµάτων
& τοίχων

Σπατουλαρίµατα

συνέπεια | άµεση εξυπηρέτηση | χαµηλές τιµές

693 2637952

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Ιατρική ανακοίνωση

Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.00-21.00 & ΣΑΒΒΑΤΟ  8.00-13.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά
Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος | 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Ορθοπαιδικός | Αναγνώστου Κων/νος | 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9.00-14.00

Γαστρεντερολόγος | Μπαρµπατσάς 
Χαράλαµπος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-14.00
& 17.00-20.00

Παιδίατρος της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-14.00 & 
17.00-20.00, ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-13.00

Καρδιολόγος 
Τσινιβίζοφ Παύλος | 1/9 - 15/9 9.00-17.00
Χαρίτος ∆ιονύσης | 15/8 - 30/8 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες 
µέρες
Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
Πατεράκη Ευστρατία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9/2015 12:30-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9/2015 09:00-13:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9/2015 12:30-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9/2015 09:00-13:00

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας | 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 10.30-13.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/9/2015 10.30-13.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/9/2015 10.30-13.30

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Εκκενώσεις βόθρων
Αποφράξεις αποχετεύσεων

Καθαρισµοί δικτύων
& βιολογικών κέντρων

Άντληση υδάτων

694 4647005
υδραυλικές εργασίες & εξειδίκευση σε αποχετεύσεις

φθηνά & υπέυθυνα 24ωρη άµεση εξυπηρέτηση

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Αυγερινός Δημήτριος  του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, 

το γένος Δήμου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Αθήνα και η Θεοδοσοπούλου Κωνσταντίνα του Θεοδώρου 
και της Μαρίας, το γένος Λίλη, που γεννήθηκε στα Βέρβενα Αρ-
καδίας και κατοικεί στη Χαλκίδα, θα παντρευτούν στο Ιερό Προ-
σκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Πάρο.  
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Η λεπίδα του 3ου μνη-
μονίου στους Ο.Τ.Α.

Σε περιορισμό των δαπανών και αύξηση ανταποδοτικών τελών καλεί τους δήμους 
η κυβέρνηση, με κείμενο οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών του 2016

Νέα επίθεση στις λαϊκές οικογένειες που στενάζουν από την ανεργία, την ανα-
δουλειά, τη φοροεπιδρομή και στερούνται στοιχειωδών υπηρεσιών, προδιαγράφει η 
κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ριζοπσάστη». Με όχημα και τους δήμους, 
προωθείται το παραπέρα χαράτσωμα των νοικοκυριών και ο δραστικός περιορι-
σμός των υπηρεσιών που δικαιούνται και ήδη λειτουργούν υποτυπωδώς.

Σε εφαρμογή του «αριστερού» μνημονίου, τα υπουργεία Εσωτερικών και Οι-
κονομικών απέστειλαν στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προσχέδιο 
απόφασης με οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το 
έτος 2016. Σε αυτό γίνεται σαφής η πρόθεση για συνέχιση των περικοπών και του 
περιορισμού των δαπανών γενικότερα, ανάμεσα σε άλλα και σε μια σειρά δομών 
και υπηρεσιών των δήμων που αφορούν ευθέως τις λαϊκές ανάγκες και στην πο-
λιτική πρόσληψης προσωπικού. Παράλληλα, για πρώτη φορά ομολογείται κυνικά η 
προτροπή σε αύξηση των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Οι 
δε δήμοι που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, προτρέ-
πονται σε δανεισμό. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το προσχέδιο της Υπουργικής 
Απόφασης, οι δήμοι καλούνται να προχωρήσουν στην κατάρτιση ισοσκελισμένων ή 
πλεονασματικών προϋπολογισμών.

«Η γενική θέση των ΟΤΑ ως φορέων γενικής κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελι-
σμένη ή πλεονασματική», σημειώνεται. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τονίζεται 
η «ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, με υποχρέωση συγκρά-
τησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα». Αναμένεται, δηλαδή, επιδείνωση 
της υπολειτουργίας υπηρεσιών που - αν και λειτουργούν υποτυπωδώς - τις έχουν 
ανάγκη τα λαϊκά στρώματα, της μερικής απασχόλησης, της αύξησης της φορολό-
γησης, των ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών ως ο... ενδεδειγμένος τρόπος εξεύρεσης 
χρημάτων. Μάλιστα, η κυβέρνηση αναφέρει ενδεικτικά μια σειρά δαπανών που θα 
πρέπει οι δήμοι να περιορίσουν, όπως:

- Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να απο-
βλέπουν στην αντιμετώπιση των έκτακτων υπηρεσιών αναγκών και να εγκρίνονται, 
αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου 
εργασίας. Να σημειώσουμε ότι η υπερωριακή απασχόληση σήμερα υπάρχει όχι ως 
έκτακτη ανάγκη, αλλά γιατί λείπει το προσωπικό, κατάσταση που προφανώς θα 
επιδεινωθεί.

- Προαιρετικές δαπάνες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως αθλητικών 
και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους και άλλα, πρέπει 

να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες.
Επιπλέον, πρέπει να θυμίσουμε ότι ήδη έχει θεσπιστεί με νόμο το λεγόμενο Δημοσι-

ονομικό Συμβούλιο, ως απαίτηση των δανειστών, σε συμφωνία με τη συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και με τη συναίνεση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποταμιού. Αυτό το Συμβούλιο 
θα προχωρά αυτόματα σε περικοπές δημοσίων δαπανών, σε περίπτωση που υπάρ-
χει απόκλιση στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Κάτι που σημαίνει πως 
θα μπορούν να γίνουν και πρόσθετες περικοπές στα κονδύλια που προορίζονται για 
τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία, τις υπηρεσίες Πρόνοιας, καθαριότητας κ.λπ.

Δραστικός περιορισμός της χρηματοδότησης Στο μεταξύ, επιβεβαιώνεται η συ-
νέχιση της πολιτικής δραστικού περιορισμού της χρηματοδότησης που λαμβάνουν 
οι δήμοι από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, καθώς καλούνται οι δήμοι σε αύξηση των ανταποδοτι-
κών τελών που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. 

Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει 
να προσδιορίζονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας, σε συνδυασμό 
όμως με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 
2015. Και εξηγείται στο κείμενο οδηγιών:

«Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2015 εκτιμάται ότι δε 
θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2015, τότε το 
ποσό που δεν καλύπτεται, θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού 
του ύψους των τελών για το έτος 2016, επιφέροντας αύξηση αυτών». Πρόκειται 
όχι μόνο για μια κυνική ομολογία παραπέρα φοροεπιδρομής στο λαϊκό εισόδημα, 
αλλά και ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού, που επιχειρεί να στρέψει 
μια κοινωνική ομάδα εναντίον άλλης και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτούς που 
μπορούν ακόμα και πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη ενάντια σε αυτούς που δεν το 
κάνουν.

Τέλος, ως... διέξοδο στην έλλειψη χρηματοδότησης, η κυβέρνηση προτείνει τη 
μέγγενη των τραπεζών. Συγκεκριμένα, προτρέπει τους «κόκκινους» δήμους (σ.σ. 
υπολογίζονται περίπου στους 30) που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπο-
λογισμούς τους, «να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδό-
τηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες». Δηλα-
δή, να προχωρήσουν σε δανειακές συμβάσεις που θα επιβαρύνουν παραπέρα τους 
δημότες, καθώς για να ανταποκριθούν οι δήμοι, θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέα 
φοροεπιδρομή, συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, ξεπούλημα δημοτικής 
περιουσίας.

Στη λογική αυτή, άλλωστε, συμπράττει και η ΚΕΔΕ, η οποία έχει «ξεχάσει» τη δι-
εκδίκηση πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα προωθεί και ζητά 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των δήμων σε ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι σχε-
διασμένα για ώθηση της επιχειρηματικότητας και την πρόσβαση στον τραπεζικό 
δανεισμό με «χαμηλά επιτόκια»! Όπως συμφωνεί και στη γενικότερη λογική της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, επιχαίροντας κάθε φορά για τη συνεισφορά των δήμων 
στο ματωμένο πλεόνασμα κυβέρνησης - τρόικας.

Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Το ΚΤΕΛ Πάρου ανακοίνωσε τα δρομολόγιά του για τις εορταστικές ημέρες, που 

ισχύουν έως τις 17 Αυγούστου 2015.
Από Νάουσα προς Κώστο και Λεύκες: 12.20, 
15.00, 18.10
Από Λεύκες προς Κώστο και Νάουσα: 12.40, 
15.20, 18.30, 22.35
ΑΠO ΝΑΟΥΣΑ - ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ:
11.00, 12.00,13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.30, 19.15
ΑΠO ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ:
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.30
ΑΠO ΝΑΟΥΣΑ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ:
10.30, 13.30, 19.30
ΑΠO ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ – ΝΑΟΥΣΑ: 10.40, 
13.40, 19.40
ΑΠO ΝΑΟΥΣΑ - ΑΜΠΕΛΑ: 08.40, 13.00, 17.00
ΑΠO ΑΜΠΕΛΑ – ΝΑΟΥΣΑ: 08.50,13.10, 17.10

No 1: ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΜΑΡΑΘΙ – ΚΩΣΤΟ – 
ΛΕΥΚΕΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΜΑΡ-
ΠΗΣΣΑ - Π. ΛΙΒΑΔΙ – ΛΟΓΑΡΑΣ - ΠΑΡ. ΠOΥ-
ΝΤΑ - ΧΡ.ΑΚΤΗ- ΔΡYΟΣ:
07.30*, 10.30, 12.10*,14.00*, 16.00*, 18.00, 22.15 Έως Λεύκες
ΑΠΟ ΔΡΥΟ - ΛΕΥΚΕΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.15 Από Λεύκες, 08.55*, 11.30, 13.05*, 14.55*, 16.55*, 19.00, 22.35 Από Λεύκες 
Νάουσα Παροικιά 

No 2: ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ: 07.40*, 09.00, 10.00, 10.30>No5, 
11.00*, 11.35, 11.40>> Νο5, 11.50, 12.00, 12.10, 13.00>> Νο 5, 14.00, 14.30>> 
Νο5, 15.30>>No5, 16.00, 16.30>>No5, 17.00, 17.30>>No5, 18.00, 18.30>> Νο 
5, 19.00, 19.30>> No5, 20.00, 20.30>> Νο 5, 21.10, 22.00, 22.30>> No5, 23.00, 
23.30>> N5, 00.10, 00.40, 01.10, 04.50, 05.50

ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.40, 09.00*, 09.30, 10.20,10.35, 11.30, 12.05, 12.30*, 13.20, 14.30, 16.05, 
16.30,17.05, 17.30, 18.05, 18.30, 19.05, 19.30, 20.05, 20.30, 21.05, 21.30, 22.05, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.05, 00.30, 01.30, 05.20, 06.20   *Από/Προς Καμάρες

No 3: ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ: 07.10, 
08.45, 11.00,12.10, 14.00, 16.00, 18.00, >20.10, 
22.15, 00.10^
ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.30*,>09.10,11.20, >12.30, 14.20, 16.20, 18.20, 
20.35, 22.35, 00.40
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ - ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ - ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

No 4: ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙ-
ΠΑΡΟΣ: ^07.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.10, 22.15, 23.15, 00.10
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.50, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, >14.25 , 
15.25, >16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.30, 23.30, 00.25*
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ - ΑΛΥΚΗΣ
^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ - ΒΟΥΤΑΚΟΥ
>ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

No 5
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΜΑΡΠΗΣΣΑ - 
Π. ΛΙΒΑΔΙ – ΛΟΓΑΡΑΣ - ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ - ΧΡ. ΑΚΤΗ - ΔΡYΟΣ:
10.30, 11.40, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ:
05.30, 10.50, 12.00, 13.20, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 22.50, 
23.50
ΑΠO ΔΡΥΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.10, 10.00, 11.30, 12.45, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30.
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Aegean Cuisine
Την απόφαση προέγκρισης τροποποίησης της σύμ-

βασης του έργου «Ανάδειξη της γαστρονομίας και της 
Αιγιακής κουζίνας (Aegean Cuisine) στις Κυκλάδες», 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γιώργος 
Χατζημάρκος.

Με βάση τη απόφαση, παρατείνεται η διάρκεια υλο-
ποίησης του έργου κατά τρεις μήνες και συγκεκριμένα 
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015. Η παράταση κρίνεται 
απαραίτητη, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτε-
λεσματικότητα όλων των δράσεων που αφορούν την 
προβολή της αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας, με δε-
δομένη την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τα 
τελευταία χρόνια. 

Η συγκεκριμένη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 
370.000 ευρώ, την οποία υλοποιεί το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων, αποτελεί υποέργο της πράξης «Προβολή 
του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013. Στόχος 
του έργου είναι η ανάδειξη και η εμπορική αξιοποί-
ηση των μοναδικών σε ποικιλία και ποιότητα προϊό-
ντων των νησιών του Αιγαίου καθώς η προβολή της 
πλούσιας αιγαιοπελαγίτικης οινο-γαστρονομίας. Ταυ-
τόχρονα, στόχος είναι και η προώθηση του θεματικού 
τουρισμού στους επισκέπτες των νησιών του Αιγαίου, 
οι οποίοι αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία στις δι-
ακοπές τους.

Στην πρώτη γραμμή της Agean Cuisine βρίσκονται 
οι επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, μεζε-
δοπωλεία κ.λπ.), αφού λειτουργούν ως «βιτρίνα» για 
την προβολή των τοπικών προϊόντων, των κρασιών 
και της γαστρονομίας του Αιγαίου στους ξένους και 
Έλληνες επισκέπτες. Τα κριτήρια για να ενταχθεί μια 
επιχείρηση εστίασης στο δίκτυο της Aegean Cuisine 
περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, την προσφορά εδε-
σμάτων που βασίζονται σε τοπικές συνταγές και ντόπια 
προϊόντα, την ποικιλία των παραδοσιακών συνταγών, 
τις πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας ή σπανιότητας κα-
θώς και την ανάδειξη των υλικών που χρησιμοποιού-
νται κατά την παρασκευή των εδεσμάτων. Επίσης, την 
προσφορά εμφιαλωμένου τοπικού κρασιού από αιγαι-
οπελαγίτικες ποικιλίες και οινοποιούς.

Σκοπός είναι οι επιχειρήσεις – μέλη του δικτύου να 
λειτουργήσουν ουσιαστικά σαν πρεσβευτές της προ-
σπάθειας ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου ως γα-
στρονομικοί προορισμοί.

Και άλλα 
πλαστά

Ακόμα 28 πλαστά χαρτονομίσματα εντοπίστηκαν 
στην Πάρο, σε συνέχεια των προηγούμενων 6 που εί-
χαν βρεθεί στο τέλος Ιουλίου.

Τα πλαστά χρήματα σκόπευε να θέσει σε κυκλο-
φορία η συμμορία Αλβανών που εξαρθρώθηκε στις 
30.07.2015 στην Πάρο.

Στο σχετικό δελτίο τύπου της αστυνομίας σημειώ-
νεται: «[…] Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνη-
σης της υπόθεσης βρέθηκαν ακόμη είκοσι οκτώ (28) 
πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ, 
τα οποία είχαν επιμελώς κρυμμένα οι δράστες σε δί-
κυκλο μοτοποδήλατο που χρησιμοποιούσαν κατά τις 
μετακινήσεις τους.

Τα πλαστά χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν και θα 
αποσταλούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της 
Ελληνικής Αστυνομίας»

Έγκριση 
απολογισμού 
Λ.Τ.

Στη συνεδρίαση του λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντι-
πάρου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγού-
στου, ψηφίστηκε ομόφωνα ο απολογισμός του για το 
οικονομικό έτος 2014.

Τα τακτικά έσοδα του Ταμείου ανέρχονται για το 
2014 στο 1.003.100 ευρώ και τα έκτακτα έσοδα 
στις 36.158 ευρώ. Το σύνολο εσόδων ανέρχεται στο 
1.054.890 ευρώ. Τα έξοδα για το 2014 ήταν 787.893 
ευρώ. 

Οι αδιάθετες πιστώσεις από παρελθόντα έτη ανέρ-
χονται στα 4.023.250 ευρώ και το σύνολο αγγίζει πλέ-
ον τα 5.153.531 ευρώ.

Τοποθετήσεις 
εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νέων υποδιευθυ-
ντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, καθώς και των υποδιευθυντών και υπευθύνων 
τομέων. Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους έπαιξε η 
γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου.

Στα σχολεία των νησιών μας τοποθετήθηκαν οι πα-
ρακάτω:

Γενικό Λύκειο Πάρου: Κούτρας Κωνσταντίνος.
Γυμνάσιο Πάρου: 1. Κεφαλάς Φραγκίσκος. 2. Κα-

ραβά Αγγελική.
ΕΠΑΛ Πάρου: Δαμίγου Φωτεινή. 

Πολιτισμένο 
Άουσβιτς 
2010-2015

Από το συμπολίτη μας κ. Δημήτρη Καλανδρά-
νη, λάβαμε υπό τον τίτλο: «Το πολιτισμένο Άουσβιτς 
2010-2015», την παρακάτω επιστολή:

«Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ίσως όχι με 
την ίδια τραγικότητα και τα ίδια γεγονότα, αλλά με 
την ομοιότητα στη φιλοσοφία και τους στόχους των 
πρωταγωνιστών.

Άουσβιτς 1943:
Φιλοσοφία: Η επανίδρυση ενός υγιούς κράτους-

έθνους.  
Στόχος: Η εξόντωση των αδύναμων, των ασθενών, 

των ηλικιωμένων.
Αιτία: Η κατηγορία αυτή των πολιτών θεωρείται 

«βάρος» μη παραγωγικό σε ένα υγιές έθνος.
Τρόπος: Στρατόπεδα συγκέντρωσης, πειραματι-

σμοί, φούρνοι.
Αποτέλεσμα: Εξαφάνιση του «βάρους».
Τρόικα 2010-2015: 
Φιλοσοφία: Επανάκαμψη της υγιούς οικονομίας.
Στόχος: Η εξόντωση των αδύναμων, των ασθενών 

των ηλικιωμένων.
Αιτία: Η κατηγορία αυτή των πολιτών θεωρείται 

«βάρος» μη παραγωγικό στην υγιή οικονομία και την 
ανάπτυξη της χώρας.

Τρόπος: Πειραματισμοί, μειώσεις των συντάξεων 
και των παροχών υγείας.

Αποτέλεσμα: Πλεόνασμα στον προϋπολογισμό και 
εξαφάνιση του «βάρους».

Η διαφορά μεταξύ Άουσβιτς και Τρόικας είναι ότι 
στην πρώτη περίπτωση η μέθοδος ήταν απάνθρωπη 
και καταδικαστέα παγκοσμίως, με άμεσα αποτελέ-
σματα και εμφανή την εξόντωση, ενώ στην περίπτω-
ση της Τρόικας, η μέθοδος είναι λογιστικά ορθή και 
αποδεκτή από ΕΕ, ΗΠΑ κ.α. τα δε αποτελέσματα της 

θα φανούν σταδιακά και η εξόντωση είναι καμουφλα-
ρισμένη.

Με απλά λόγια, η Τρόικα έβαλε στόχο τους αδύνα-
μους και τους ηλικιωμένους γιατί οι δημόσιες δαπά-
νες γι’ αυτή την κατηγορία των πολιτών είναι μεγά-
λες. Για να επιτευχθεί ο στόχος της εξυγίανσης της 
οικονομίας θα πρέπει να μην υπάρχουν οι αδύναμοι, 
οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς, οι οποίοι παίρνουν συ-
ντάξεις 27 δις και απασχολούν το 90% των κλινών 
στα νοσοκομεία και το 80% των δαπανών στα φάρ-
μακα, εξετάσεις κ.α. και γι’ αυτό θεωρούνται βάρος 
στην οικονομία του κράτους. 

Οι συνέπειες αυτής της φιλοσοφίας-πολιτικής της 
Τρόικα θα είναι, οι ηλικιωμένοι, χωρίς  χρήματα και 
χωρίς κανονική δημόσια περίθαλψη, με ελλείψεις ια-
τρικού και νοσοκομειακού προσωπικού, με ελλείψεις 
αναλώσιμων και εργαστηριακών υλικών και με συ-
ντάξεις μειωμένες και συνεχώς μειούμενες, να μην 
αντέξουν και να σβήσουν σιγά-σιγά. Ήδη πολλοί ηλι-
κιωμένοι δεν φροντίζουν την όραση τους, τα δόντια 
τους, την ακοή, την όσφρηση, τις δερματικές παθή-
σεις, υποσιτίζονται και δεν τρώνε υγιεινά, δεν ασχο-
λούνται με την πρόληψη. Το χειμώνα δεν θερμαίνο-
νται αρκετά, δεν διαβάζουν βιβλία, δεν πηγαίνουν 
θέατρο ούτε καφενείο, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Το 
μόνο που τους μένει είναι η τηλεόραση, η οποία τελι-
κά είναι και το μέσο που θα τους δώσει τη χαριστική 
βολή λόγω αποβλάκωσης και ακινησίας.

Τo ερώτημα είναι πώς μπορούμε να αποτρέψουμε 
να εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές, όταν αυτή τη 
στιγμή που συζητάμε μπαίνουν οι υπογραφές στο και-
νούργιο μνημόνιο και όταν οι αδύναμοι και οι ηλικιω-
μένοι δεν έχουν τα μέσα αντίστασης που διαθέτουν οι 
άλλες κατηγορίες πολιτών. Εμείς οι ηλικιωμένοι, γιατί 
και εγώ εκεί ανήκω, θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη 
της ψήφου στις εκλογές που έρχονται. Όμως δεν πρέ-
πει να περιμένουμε μέχρι τη στιγμή της κάλπης. Από 
τώρα θα δηλώνουμε παντού ότι είμαστε αντίθετοι με 
τα μέτρα αυτά. Όσο γι αυτούς που τα υποστηρίζουν, 
θα μαυριστούν από δυο εκατομμύρια συνταξιούχους. 
Το μήνυμα αυτό πρέπει να περάσει και πέραν των συ-
νόρων γιατί οι Τροϊκανοί όσο βλέπουν το λαό να μην 
αντιδρά, τόσο αποθρασύνονται. Αντίσταση λοιπόν με 
την ψήφο και φωναχτά παντού».

Ζητούν την 
παραίτηση 
Κόκκινου

Την παραίτηση του Χαράλαμπου Κόκκινου από την 
θέση του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, 
ζητούν με κοινή επιστολή – δήλωση οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Δωδεκανήσου, προκειμένου να τεθεί τέλος σε 

καταστάσεις που εσκεμμένα διαμορφώνουν μια εικό-
να εσωστρέφειας της περιφερειακής αρχής, η οποία με 
κανένα τρόπο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
και αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από το έργο 
που παράγεται καθημερινά . 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αναφέρουν ότι εμπι-
στεύθηκαν στον Χαρ. Κόκκινο την θέση του χωρικού 
Αντιπεριφερειάρχη, αλλά εκείνος, όλο αυτό το διάστη-
μα, δημιούργησε προβλήματα που δοκίμασαν την υπο-
μονή και την εμπιστοσύνη τους. Ζητούν από τον Χαρ. 
Κόκκινο να εγκαταλείψει την συστηματική τακτική της 
διαρκούς παρακώλυσης του έργου τους και τον καλούν 
σε παραίτηση από τη θέση του Χωρικού Αντιπεριφερει-
άρχη Δωδεκανήσου. 



www.fonitisparou.gr

Μεταμόρφωση του Σωτήρος
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στην Πάρο διάφορες εκδηλώσεις για την ημέ-

ρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Τις εκδηλώσεις σε Μάρπησσα, Λεύκες και Αλυκή διοργάνωσαν οι τοπικές κοι-

νότητες, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματίες των περιοχών, η ΚΔΕΠΑΠ και η 
δημοτική αρχή. 
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Αλυκή

Μάρπησσα

Μάρπησσα

Μάρπησσα

Αλυκή

Αλυκή

Λεύκες

Λεύκες

φωτο: Μ.Περαντινού

φωτο: Μ.Περαντινού

φωτο: Μ.Περαντινού
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AaBb

εύκολη
αναζήτηση

άµεση
προσωποποιηµένη
επαφή

διαχρονικά
έγκυρη

πληροφορία

ξεχωριστό
ξενόγλωσσο

τµήµα

αποτελεσµατικός
σχεδιασµός
διαφηµίσεων

προβολή στο
 διαδίκτυο

Η διανοµή συνεχίζεται...


