
Σκέψου τον πλανήτη σου...
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΔΗΣ – ΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΔΗ

Μεζές Πυθάρα με σολωμό 3,40€

Μεζές Παραδοσιακός 4,00€

Σαλάτα Μελωδία 6,90€

Μνημόνιο Συνεργασίας
Βελέντζειο Ίδρυμα - Υπουργείο Υγείας
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ΑΒ SHOP&GO ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσια-
κός Φούρνος της Αγκαιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος | Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
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Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

Όταν ήμουν μικρός (δεν πάνε και πολλά χρό-
νια…), θυμάμαι πως όποιος είχε την μπάλα κανόνι-
ζε και ποιος θα παίξει. Έτσι και έλεγε «όχι» για κά-
ποιον, αυτό ήταν κανόνας για όλους τους άλλους.

Δ.Μ.Μ.

Τα χρόνια πέρασαν, όλοι πλέον είχαν από μία 
μπάλα και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν πως θα 
ξετρυπώσουν τους φίλους τους για να τους πεί-
σουν να πάνε στο γήπεδο και να παίξουν κανένα 
διπλό. 

Δ.Μ.Μ.

Αφού τους ξετρύ-
πωναν έψαχναν στη 
συνέχεια να βρού-
νε γήπεδο για να 
παίξουν την μπάλα. 
Πλέον, όλοι ήταν ευ-
χαριστημένοι έστω 
και ένα ημίχρονο να 
έπαιζαν, αφού έτσι 
και αλλιώς, κανείς 
δεν είχε όρεξη να τρέχει πάνω κάτω σαν τρελός, 
για να βγάλει τα συκώτια του επί 90 λεπτά.

Δ.Μ.Μ.

Με λίγα λόγια όλοι «μούφα» μπάλα έπαιζαν, αλλά 
κανείς δεν ήθελε να κακοκαρδίσει κανέναν. Όλοι 
έλεγαν «ναι», περισσότερο για να «βγουν» από την 
ντροπή «αυτός δεν αντέχει για να έρθει να παίξει 
μπάλα».

Δ.Μ.Μ.

Τώρα, αν του κάθιζε κανενός η μπίλια και ήταν 
και ψιλοψωνάρα με το τόπι, καθόταν όλο το 90λε-
πτο μέσα στο γήπεδο. Βέβαια, μετά την πρώτη ώρα 
έκανε λούφα και παραλλαγή μην τυχόν τον δουν 
σε καμία καλή θέση και του πετάξουν μπαλιά «τρύ-
πα» και του πουν «τρέχα να βάλεις το γκολ». Ποιο 
γκολ, που να τρέξεις, γιατί να τρέξεις και που δυ-
νάμεις με τα ποτά και τα τσιγάρα.

Δ.Μ.Μ.

Όταν έφευγαν στη συνέχεια από το γήπεδο και 
πήγαιναν σε καμία ταβέρνα για κανένα κοψίδι, όλοι 
έλεγαν από μέσα τους «έχει πλάκα η ψωνάρα, ο 
Α ή ο Β να με φωνάξει και την επόμενη φορά που 
θα του έρθει η μούρλα να ξαναπάμε στο γήπεδο». 
Αφού σταυροκοπιόσουν στα κρυφά και αφού 
έκανες και δύο-τρία ξόρκια για να φύγει το κακό 

έφευγες βουρ για το σπίτι σου τρέχοντας. Στη συ-
νέχεια και για κανένα χρόνο ούτε που σήκωνες τα 
τηλέφωνα όταν έβλεπες τους αριθμούς των συ-
νήθη υπόπτων που ήθελαν να είναι Μαραντόνες 
και στα 50 τους. Έλεγες: «Μια φορά το έκανα, δεν 
το ξανακάνω. Άσε που ήμουν πιασμένος και καμία 
βδομάδα μετά την μπάλα».

Δ.Μ.Μ.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως αν έχεις μέσα σου 
την καψούρα της μπάλας και άμα γουστάρεις και 
την ψωνάρα που θέλει να πάτε για διπλό, όλο και 

κάποια νέα βλακεία 
θα κάνεις και πάλι 
και θα σηκώσεις το 
τηλέφωνο για να 
απαντήσεις. Μόνο, 
που πλέον δεν πας 
στο μεγάλο γήπε-
δο και αρχίζεις να 
ψάχνεις βουνοκορ-
φούλες στην άκρη 
της πόλης για να 

παίξεις στα γήπεδα 5Χ5.
Δ.Μ.Μ.

Πάντα έτσι γίνεται στην μπάλα όταν καβατζάρεις 
τη νεανική ηλικία. Ξεκινάς σαν να μη συμβαίνει τί-
ποτα και πας στα μεγάλα γήπεδα, μετά παίζεις στο 
μισό γήπεδο και στο τέλος καταλήγεις στα 5Χ5. Άσε 
που τρως και τα ημίχρονα και παίζεις όλο και λιγό-
τερα λεπτά… 

Δ.Μ.Μ.

Στο τέλος λοιπόν καταντάς γραφικός και παίζεις 
μπάλα όπως δείχνει η τηλεόραση το ριπλέι μιας 
φάσης. Γίνεσαι πιο αργός και από ταινία του Αγγε-
λόπουλου. Κατά τα άλλα πιστεύεις μέσα σου ότι εί-
σαι ο Μαραντόνα και οι μαγικές σου ενέργειες ξε-
σηκώνουν τα πλήθη στην εξέδρα. Όπου «εξέδρα» 
2-3 πιστοί σου φίλοι που έχουν αποφασίσει να μη 
σου χαλούν το χατίρι τώρα που μεγάλωσες και να 
σου λένε «ήσουν και θα είσαι ο πρώτος!».

Δ.Μ.Μ.

Οι παραπάνω «διαφωνίες» αφιερώνονται εξαι-
ρετικά σε όλους όσοι αρσενικοί και θηλυκοί νε-
κραναστήθηκαν πολιτικά στην Πάρο και ζητάνε 
ρόλο Μαραντόνα, την εποχή Μέσι! Τι άλλο θα δουν 
τα μάτια μας…

Δ.Μ.Μ.

Αποφασίζουμε και διατάσσουμε: «Το ΕΠΑΛ 
έκλεισε. Τα σχολεία δεν θα έχουν όλους τους 
εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές στα ιδιότητα αν 
έχουν χρήματα αλλιώς στο δρόμο».

Θα αντισταθούμε ή θα συμβιβαστούμε με αυτή 
την πολιτική που μας έχει εξαθλιώσει και συνεχίζει 
να ισοπεδώνει τα πάντα γύρω μας; Όταν σε κάθε 
ευκαιρία δηλώνουμε ότι όλα τα κάνουμε για το 
καλό των παιδιών μας, σήμερα, που και τα παιδιά 
μας μπήκαν στο στόχαστρο της αντιλαϊκής πολιτι-
κής της συγκυβέρνησης, τι θα κάνουμε;

Είναι κατανοητό ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκο-
λη περίοδο-κακή τουριστική σεζόν, λίγα τα έσοδα, 
πάρα πολλές οι υποχρεώσεις- για κινητοποιήσεις 
αλλά...

Είναι επίσης κατανοητό ότι οι κυβερνώντες υπο-
λογίζουν ότι μέσα στο καλοκαίρι, ανώδυνα για αυ-
τούς, μπορούν να αποφασίζουν για πολύ σοβαρά 
θέματα. Εμείς λοιπόν θα τους αφήσουμε;

 Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά και τότε θα βρεθού-
με μπροστά στα αδιέξοδα και δεν θα ξέρουμε τι να 
κάνουμε.

Αυτές οι σκέψεις, αν και θεωρώ ότι είναι αυτο-
νόητες για όλους μας,τις επισημαίνω μετά την απο-
γοητευτική σε συμμετοχή συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας την Τρίτη στη πλατεία Μαντως Μαυρογένους 
Έλειπαν οι μαθητές που χάνουν το σχολειό τους, 
έλειπαν οι γονείς τους, πολλοί από όσους θίγονται 
από τα νέα μέτρα με το πρόσχημα ότι τώρα δου-
λεύουμε δεν «έκλεψαν» μια ώρα για να έρθουν στη 
διαμαρτυρία. Ας σκεφτούμε όμως αν η απουσία 
μας εκείνη την στιγμή στέλνει ένα μήνυμα ανοχής 
και συμβιβασμού και δίνουμε το πράσινο φως για 
νέα ποιο επώδυνα μέτρα.

Για τα παιδιά μας ρε γαμώτο...
Λαουτάρης

Για το μέλλον των 
παιδιών μας...

Η θέση μας
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aqua paros
waterpark

Παροχές | Facilities:
▶ Πισίνα

   Swimming pool
▶ Νεροτσουλήθρες

   Water slides
▶ Παραλία

   Beach
▶ Μπαρ

   Bar & Pool bar
▶ ∆ωρεάν ξαπλώστρες

   Free sunbeds
▶ Ποτάµι µε σαµπρέλες

   Lazy river

Κολυµπήθρες | Kolimpithres
Νάουσα | Naoussa

τηλ/tel: 22840 52669

Porto Paros
aqua paros

All day fun for everyone!  Διασκέδαση όλη µέρα για µικρά & µεγάλα παιδιά!

Δίχως όργανα, 
λόγω πένθους

Πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας 
Μαρίνας, στην Αντίπαρο, από 15 έως 17 Ιουλίου.

Φέτος, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, συμμετέχοντας στο πένθος για τον αιφνίδιο και 
πρόωρο χαμό του Κώστα Καλάργυρου, αποφάσισαν ομόφωνα ο 
εορτασμός της Αγίας Μαρίνας, να περιοριστεί στις θρησκευτικές 
και αθλητικές εκδηλώσεις, ακυρώνοντας το παραδοσιακό γλέντι.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν την Κυριακή 14//7 συναυλία 
κλασσικής κιθάρας. Τη Δευτέρα 15/7 αγώνα ποδηλασίας για ενή-
λικες και εφήβους, με κυκλική διαδρομή «Αντίπαρος - Κάμπος - 
Γλυφά - Αντίπαρος», παρουσίαση βιβλίου της Μαρίας Χανιώτου, 
«το πέρασμα για τον Τσεσμέ» και συναυλία-αφιέρωμα στο Μάνο 
Λοΐζο, από τη χορωδία του συλλόγου γυναικών Νάουσας.

Την Τρίτη 16/7 το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες με σκάφη Optimist και Laser, από τον Ναυτικό Όμιλο 
Αντιπάρου, «ΜΕΑΣ Ωλίαρος», τη  λιτάνευση της Ιερής Εικόνας 
Αγίας Μαρίνας, από τον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, 
στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, στο λιμάνι, Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, εορταστικό πρόγραμμα 
στο χώρο εκδηλώσεων στο λιμάνι και χαιρετισμό του Δημάρχου 
Αντιπάρου, κ. Ιωάννη Λεβεντάκη, καθώς και μουσικοχορευτική 
εκδήλωση από τα τμήματα χορού Κάτω Τιθορέας και «Τρίκκη», 
Νομού Τρικάλων. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 17 Ιου-
λίου, με την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας 
Μαρίνας, τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας Αγίας Μαρίνας, από τον 
ομώνυμο εορτάζοντα Ναό στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου και αγώνες δρόμου σε άσφαλτο με εκκίνηση από το λιμάνι.

Κανονικά ο βιολογικός 
στην Αντίπαρο

Με πλήρη αιφνιδιασμό την Παρασκευή, 12 Ιουλίου, ειδοποιήθη-
καν στο Δήμο Αντιπάρου, ότι ιδιώτης που το κτήμα του συνορεύει 
με την περιοχή όπου γίνονται οι εργασίες για τον αποχετευτικό και 
βιολογικό καθαρισμό, είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά των 
εργολάβων του έργου.

Τα ασφαλιστικά μέτρα κατά των εργολάβων θα συζητούνταν δύο 
εικοσιτετράωρα αργότερα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, 
το πρωί, στο Ειρηνοδικείο Πάρου.

Αμέσως, τα στελέχη του Δήμου Αντιπάρου -την ίδια μέρα- άρχισαν να μαζεύουν στοιχεία για τη 
νομιμότητα του έργου και άρχισαν να ειδοποιούν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, καθώς και τους 
νομικούς τους. Σημειώνουμε ότι ο κίνδυνος να σταματήσει το έργο αν γίνονταν δεκτά τα ασφαλιστικά 
μέτρα ήταν μεγάλος, και επίσης, ότι όλοι θα έμπλεκαν σε μία ατέλειωτη ιστορία με συνεχή δικαστήρια, 
με αποτέλεσμα την τελμάτωση του έργου. Τελικά, η Ειρηνοδίκης Πάρου, αφού άκουσε τους νομικούς 
των δύο αντιδίκων αποφάσισε να μην κάνει δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα του ιδιώτη και το έργο να 
συνεχίσει κανονικά. Το έργο πλέον συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς, ενώ η δίκη για την υπόθεση 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί τέλη Σεπτεμβρίου του 2013. Σημειώνουμε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια 
της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, ο Δήμος Αντιπάρου έδωσε δυναμικό 
παρόν στο Ειρηνοδικείο Πάρου με πολλά στελέχη του και επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Γ. Λεβεντάκη. 

Σημειώνουμε ότι το έργο πνοής για την Αντίπαρο, αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία εγκα-
τάστασης επεξεργασίας λυμάτων - βοθρολυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού της Αντιπάρου και την διάθε-
ση των επεξεργασμένων λυμάτων στο έδαφος με άρδευση. Στο έργο περιλαμβάνεται η συλλογή και 
μεταφορά των λυμάτων του οικισμού της Αντιπάρου στην προβλεπόμενη θέση επεξεργασίας και η 
απορροή των ομβρίων υδάτων από τον οικισμό προς το θαλάσσιο αποδέκτη. Η ΕΕΛ κατασκευάζεται 
σε γήπεδο έκτασης 28,4 στρεμμάτων στην θέση «Χαρκιά» της Κοινότητας Αντιπάρου, σε απόσταση 
800 μέτρων από τον οικισμό Αντιπάρου. Η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο των τε-
χνητών υγροτόπων. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός θέρους είναι 3000 κάτοικοι ενώ για τον χειμώνα 
είναι 1500 κάτοικοι για την 20ετία.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων – βοθρολυμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο των τεχνητών 
υγροτόπων, ενώ το δίκτυο ακαθάρτων θα είναι συνολικού μήκους 8.230 μέτρων. Επίσης, θα υπάρ-
χουν τρία αντλιοστάσια ακαθάρτων εκ των οποίων τα δύο θα εξυπηρετούν το δίκτυο εντός του οικι-
σμού και το τρίτο θα μεταφέρει τα λύματα στην ΕΕΛ και καταθλιπτικούς αγωγούς συνολικού μήκους 
1.050 μ. Τέλος, το δίκτυο απορροής ομβρίων θα είναι συνολικού μήκους 2.060 μέτρων.



Λίλα Καφαντάρη:
«Οι Παριανοί ανέπτυξαν  
μια δυναμική»

Η επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού Νοτίου Αιγαίου, Λαϊκή Συσπείρω-
ση, κ. Λ. Καφαντάρη, παραχώρησε στη «Φ.τΠ.» συνέντευξη.

Στη συνέντευξή της η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου, μας μιλάει 
για τη διαφοροποίηση του συνδυασμού της από τους υπολοίπους και για την «ανε-
πάρκεια» του Νόμου «Καλλικράτης» στην αυτοδιοίκηση. Ακόμα, η κ. Καφαντάρη, 
μιλάει για τα προβλήματα του τομέα υγείας στην Πάρο και τη μονοκαλλιέργεια του 
τουρισμού στο νησί μας. Τέλος, η κ. Καφαντάρη λέει τις απόψεις της για το ΚΚΕ.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου
Η φωνή της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου, στις συνεδριάσεις του Περ. 

Συμβουλίου σε τι διαφοροποιείται από τους άλλους Περιφερειακούς συνδυ-
ασμούς.

Λ.Κ.: «Όλες οι άλλες παρατάξεις πριν ακόμα τις Τοπικές Εκλογές μιλούσαν για έναν 
νέο νόμο, τον Καλλικράτη που έρχεται για να στηρίξει την ουσία της έννοιας «Αυτο-
διοίκηση» και την «επανίδρυση του κράτους». Εμείς λέγαμε ότι ο Καλλικράτης είναι ο 
μηχανισμός υλοποίησης (σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων), των αποφάσεων της 
Ε.Ε. και των Ελληνικών Κυβερνήσεων σε κατεύθυνση ισχυροποίησης των Επιχει-
ρηματικών Ομίλων για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της κερδοφορίας τους και της 
ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά, και παράλληλα ολοκληρωτική επίθεση 
στα δικαιώματα των εργαζόμενων ταυτόχρονα με την πλήρη διάλυση όποιου κοινω-
νικού κράτους είχε απομείνει. Αυτά ακριβώς ζούμε στα Δημοτικά και Περιφερειακά 
Συμβούλια του Ν. Αιγαίου, αυτά αναδεικνύουμε, καταψηφίζουμε με επιχειρήματα και 
προσπαθούμε με ότι δυνάμεις έχουμε να ενημερώνουμε τον λαό και να οργανώνου-
με την πάλη του απέναντι σ αυτή την πολιτική. Όλες οι άλλες παρατάξεις μιλούν για 
προχειρότητα και ανεπάρκεια του Καλλικράτη».

Ποιος είναι ο λόγος που ταυτίζει ο συνδυασμός σας την πολιτική της τοπι-

κής διοίκησης με αυτή της μνημονιακής κυβέρνησης;
Λ.Κ.: «Εμείς θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν μιλάμε «αντιμνημονιακά» γενικά. Τα 

μέτρα  που εφαρμόζονται ήταν αποφασισμένα και υπογεγραμμένα στην Ε.Ε. τουλά-
χιστον μια εικοσαετία πριν, στην συνθήκη του Μάαστριχτ που ψηφίστηκε από όλα τα 
άλλα κόμματα (Ν.Δ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ), εκτός του ΚΚΕ. Άρα όσοι βγάζουν αντι-
μνημονιακές κραυγές ουσιαστικά συγκαλύπτουν την ευθύνη τους και την συνεχιζό-
μενη στήριξή τους στην πολιτική που γεννάει τα μνημόνια. Άλλωστε τα ίδια ακριβώς 
μέτρα εφαρμόζονται και στις χώρες που δεν έχουν μνημόνια. 

Απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ποτέ δεν ήταν απο-
σπασμένη από την Κεντρική Εξουσία. Όμως παλιότερα υπήρχαν περιθώρια ένας 
φιλολαϊκός Δήμαρχος να προσφέρει στην πόλη του. Έχουμε πολλά παραδείγματα 
κυρίως Κομμουνιστών Δημάρχων που άφησαν ιστορία με την προσφορά τους σε 
υποδομές για τους δημότες τους. Με τον προηγούμενο νόμο τον «Καποδίστρια» ήδη 
περιορίστηκαν δραματικά αυτές οι δυνατότητες. Ο «Καλλικράτης» ήρθε για να αποτε-
λειώσει οριστικά τις φιλολαϊκές «διαρροές» και παράλληλα να οργανώσει καλύτερα 
το ξεπούλημα μεγαλύτερων πια περιοχών για την συγκέντρωση  υποδομών, γης, θά-
λασσας, νερού, ενέργειας, λιμανιών, αεροδρομίων κλπ στα χέρια των ομίλων. Την ίδια 
στιγμή διαμορφώνει τις προϋποθέσεις μέσω της μαθητείας και της κατάρτισης για να 
γεμίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες τις επιχειρήσεις τους με τσάμπα εργαζόμενους». 

Σε μία από τις τελευταίες ανακοινώσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αι-
γαίου, έχετε αναφέρει: «από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου «ανάπτυξη – επιχειρηματικότητα – ανταγωνιστικότητα» ωφελημένο 
βγαίνει το μεγάλο κεφάλαιο σε όλους τους τομείς δράσης του». Τι ακριβώς 
εννοείται;

Λ.Κ.: «Ακριβώς αυτά που περιέγραψα ως τώρα. Αυτό που έχει σημασία να κατα-
λάβει ο λαός είναι ότι όταν η καπιταλιστική εξουσία μιλάει για ανάπτυξη, μιλάει για 
την ανάπτυξη - γιγάντωση των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, που η δική τους ανά-
πτυξη  για να είναι ανταγωνιστικές , έχει όρο την δική μας υπανάπτυξη. Δηλαδή, όταν 
αυτοί για να ισχυροποιηθούν ακόμα περισσότερο κάνουν εμπόρευμα την υγεία, την 
παιδεία και την πρόνοια σημαίνει αυτόματα ότι εμείς δεν θα έχουμε δημόσια και δω-
ρεάν υγεία, παιδεία και πρόνοια. Όταν ταυτόχρονα χάνουμε τη δυνατότητα να έχουμε 
μισθούς και συντάξεις αξιοπρεπείς για να έχουν τσάμπα εργαζόμενους ώστε να είναι 
ανταγωνιστικοί, δεν θα μπορούμε και να θέλουμε  να πληρώνουμε τους ιδιώτες για 
να καλύπτουμε στοιχειώδεις ανάγκες μας. Άρα, θα πεθαίνουμε χωρίς περίθαλψη και 
φάρμακα, τα παιδιά μας δεν θα πηγαίνουν σχολείο δουλεύοντας από μικρά και οι 
ανάπηροι και ηλικιωμένοι θα πετιούνται στον Καιάδα. Δηλαδή η «ανάπτυξη – επιχει-
ρηματικότητα - ανταγωνιστικότητα» που είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου, στους νησιώτες φέρνει κυριολεκτικά τον μεσαίωνα».

Ποια πιστεύετε πως είναι τα μεγάλα προβλήματα της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου, αυτή την εποχή και τι πιστεύετε πως μπορεί να γίνει στη συνέχεια;

Λ.Κ.: «Εκτός απ αυτά που προανέφερα υπάρχουν πιο εξειδικευμένα ζητήματα 
όπως ο Τουρισμός που αποδεικνύουν αυτά που κεντρικά πολιτικά αναλύσαμε. Δη-
λαδή, την ώρα που Κυβέρνηση, Περιφέρεια και Δήμοι καμαρώνουν για αύξηση των 
αφίξεων, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που δουλεύουν είναι απλήρωτοι με μισθούς πείνας, 
οι αυτοαπασχολούμενοι στον Τουρισμό κλείνουν καταχρεωμένοι σε Τράπεζες και Τα-
μεία, οι ψαράδες, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι χρεοκοπούν και ο λαός βλέπει τις δι-
ακοπές άπιαστο όνειρο. Οι μεγαλοξενοδόχοι απ την άλλοι μαζεύουν και το τελευταίο 
ευρώ που έχει ο τουρίστας προσφέροντάς του μαζικά μέσα στο ξενοδοχείο τα πάντα. 
Όπως και ο εφοπλιστής στο κρουαζιερόπλοιο. Η ανεργία στην Περιφέρειά μας βρί-
σκεται την στιγμή που σε επίπεδο ΑΕΠ θεωρείται από τις πιο Ανεπτυγμένες της Ε.Ε. 
Είναι η ανάπτυξη που λέγαμε. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα και τα παραδείγματα 
που μπορούμε να πιάσουμε που δεν μας φτάνουν εκατοντάδες σελίδες.

Πάρος
Η Πάρος αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τη στελέχωση του Κέντρου 

Υγείας σε όλους τους τομείς (γιατρούς, βοηθητικό προσωπικό, διασώστες 
ΕΚΑΒ, αναλώσιμα υλικά κλπ). Εσείς είσαστε και στη συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας που έγινε στην Αθήνα, από τους Παριανούς και τους Αντιπαριώτες γι’ 
αυτό το λόγο. Ποια είναι η άποψή σας για τη συνέχεια;

Λ.Κ.: «Έχει μεγάλη σημασία οι Παριανοί όπως και οι άλλοι νησιώτες να αρχίσουν να 
συνδέουν το όποιο πρόβλημα ζουν στην Πάρο ή στην Αντίπαρο, με τα άλλα προβλή-
ματα. Κυρίως όμως να αρχίσουν να κατανοούν τι τα γεννάει. Πράγματι οι Παριανοί σε 
αντίθεση με τα άλλα νησιά ανέπτυξαν μια δυναμική με τις κινητοποιήσεις τους. Άσκη-
σαν πίεση. Όμως είναι σημαντικό να ξέρουν ότι σήμερα δεν ζούμε στον καπιταλισμό 
του 1980 που είχε περιθώρια με μια πίεση κυρίως κάτω απ τον φόβο του Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού τότε, να δώσει και κάτι. Σήμερα το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα παγκό-
σμια βρίσκεται στο τελευταίο ιστορικό του στάδιο. Έχει γίνει ανθρωποφάγο. Οι αντα-
γωνισμοί μεταξύ των ομίλων βρίσκονται στη μεγαλύτερη σύγκρουση. Αυτό ακριβώς 
εκφράζεται και με τη βαθειά καπιταλιστική κρίση τους. Αν δεν κατανοηθεί λοιπόν η 
αντικειμενική πραγματικότητα, κινδυνεύει η αγωνιστικότητα των Παριανών να μετα-
τραπεί σε απογοήτευση και κούραση. Μόνο η γνώση και ο οργανωμένος αγώνας σή-
μερα που θα αμφισβητεί το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και θα ζητάει την ανατροπή 
του μπορεί να έχει προοπτική για τον λαό. Αυτό θέλει όλο και καλύτερη, πιο μαζική 
οργάνωση του αγώνα, πολιτικό κριτήριο και αντοχή. Κυρίως όμως εμπιστοσύνη στο 
ΠΑΜΕ, τη Λαϊκή Συσπείρωση, το ΚΚΕ. Υπάρχει μεγάλη ιστορική πείρα στους αγώνες. 
Δεν χρειάζεται να τα μάθουμε όλα απ την αρχή».

Ουσιαστικά η οικονομία της Πάρου στηρίζεται στον τουρισμό. Με τη μείωση 
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προσφορές
vitex

Ακρυλικό ΑΑΑ 
ποιότητας Acrylan

από 59,5€ ▸ 44€*

Ακρυλικό μονωτικό
κάθετων επιφανειών

από 64€ ▸ 50€*

προσφορές

Ακρυλικό μονωτικό
κάθετων επιφανειών

 ▸ 50€*

προσφορές

Ακρυλικό ΑΑΑ 
ποιότητας Acrylan

από 59,5

Δαφερέρας Θέμης

* στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑη
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Νέα διεύθυνση:    1o χλμ Παροικίας-Νάουσας     T & F 22840 23664     e-mail: oikorama_paros@yahoo.gr

του τουρισμού όμως τα τελευταία χρόνια και την έλλειψη υποδομών φάνηκε 
η «γύμνια» του νησιού σ’ αυτό τον τομέα. Ποια είναι η άποψή σας και τι πι-
στεύετε πως μπορεί να γίνει στη συνέχεια.

Λ.Κ.: «Κατ αρχήν εμείς δεν θέλουμε να δούμε τον τουρισμό ως μονοκαλλιέργεια 
για τα νησιά. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ο πρωτογενής τομέας. Αγροτική οικονο-
μία, κτηνοτροφία, αλιεία. Επίσης, δεν μπορεί να έχουν «βάλει πλώρη» στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο να γεμίσουν τα νησιά με ανεμογεννήτριες ακόμα και σε παραδο-
σιακούς οικισμούς, σε περιοχές «Νατούρα» για λογαριασμό του κάθε Κοπελούζου, 
να ξεπουλάνε λιμάνια, αεροδρόμια, περιοχές ολόκληρες δημόσιας γης και εμείς να 
στεκόμαστε σε πόσες αφίξεις έχουμε και τι υποδομές για τον τουρισμό. Σας θυμίζω 
ότι σε νησιά σαν τη Ρόδο, με τεράστιες τουριστικές υποδομές το νοσοκομείο είναι 
χρόνια τώρα σε διάλυση. Στην Κω, των 150.000 κατοίκων, κινδυνεύουν παιδιά γιατί 
δεν υπάρχει παιδίατρος. Παντού οι συντάξεις μικραίνουν και οι μισθοί εξαφανίζονται 
την ώρα που οι φόροι αυξάνονται δραματικά. Εμείς τον τουρισμό τον βλέπουμε σαν 
δικαίωμα του λαού και τον συνδέουμε με συχνή, φτηνή και ασφαλή ακτοπλοΐα, με 
υψηλού επιπέδου υγεία για νησιώτες και τουρίστες, με παιδικούς σταθμούς για τους 
εργαζόμενους, με μισθούς αξιοπρεπείς για να μπορεί ο εργαζόμενος που κουράζεται 
όλο τον χρόνο να ξεκουραστεί κάνοντας διακοπές με τον κοινωνικό τουρισμό  που θα 
δικαιούται και ο άνεργος. Τον βλέπουμε τον τουρισμό σε σχέση  με την αντισεισμική 
– αντιπλημμυρική προστασία ,την πυροπροστασία και την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν το ζητούμενο και των Παριανών. Δεν μπορεί όταν 
η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν πάει πολύ μακριά εμείς να συμβιβαζόμαστε με τη 
λογική του μικρότερου κακού. Έτσι, το κακό θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο για μας».

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΚΚΕ
Τα ποσοστά της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου συμβαδίζουν με την κοι-

νωνική αναστάτωση που υπάρχει στην Περιφέρειά μας, και αν όχι, γιατί; Την 
ίδια ερώτηση θέλω να κάνω και για τα ποσοστά του ΚΚΕ σε Πανελλαδικό 
επίπεδο.

Λ.Κ.: «Τα ποσοστά της Λαϊκής Συσπείρωσης θα τα δούμε στις Τοπικές εκλογές. 
Όσο για την κοινωνική αναστάτωση όταν μετατραπεί σε οργανωμένη πάλη που προ-
τείνουμε εμείς θα δείτε και άλλα ποσοστά στο ΚΚΕ. Τα ποσοστά του ΚΚΕ καθρεφτί-
ζουν το κίνημα. Όσο ο λαός πιστεύει ότι το αστικό κοινοβούλιο είναι δημοκρατία και 
περιμένει τις εκλογές για να καλυτερέψει τη ζωή του κάποιος «Σωτήρας», τότε θα 
παρακολουθεί τη ζωή του να καταστρέφεται. Τις πολιτικές αποφάσεις δεν τις παίρ-
νουν οι κυβερνήσεις. Τις παίρνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι κάθε χώρας. Αυτοί είναι 

η εξουσία. Οι Κυβερνήσεις είναι διορισμένο προσωπικό που εκτελεί τις αποφάσεις. 
Είτε λέγονται δεξιές, κεντρώες, αριστερές η συγκυβερνήσεις. Αυτή είναι η πραγματι-
κότητα. Όλα τα μέτρα που παίρνονται είναι υπέρ των συμφερόντων των μεγαλοεπι-
χειρηματιών. Αυτό δεν βιώνουμε κάθε μέρα;».

Υπάρχει μία άποψη που λέει ότι το ΚΚΕ εμμένει σε πάγιες θέσεις του και δε 
ρίχνει νερό στο κρασί του προκειμένου να συμβαδίσει με τα υπόλοιπα κόμ-
ματα που αντιδρούν στις δανειακές συμβάσεις και το μνημόνιο συνεργασίας 
της χώρας. Ποια είναι η αλήθεια;

Λ.Κ.: «Αυτό που ζητάνε απ το ΚΚΕ είναι να μην αμφισβητεί την εξουσία των μο-
νοπωλίων. Να γίνει άλλο ένα κόμμα που θα λέει ψέματα στον λαό, να βγάζει αντι-
μνημονιακές κορώνες για να μαζεύει ψήφους και να μιλάει για καλύτερη διαχείριση 
αυτού του συστήματος. Αυτό κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Όλες οι μορφές διαχείρι-
σης έχουν παγκόσμια δοκιμαστεί και έχουν φτάσει τους λαούς σε εξαθλίωση. Παρά-
δειγμα η Βραζιλία. Θυμάστε λίγους μήνες πριν πόσο εκθείαζε ο ΣΥΡΙΖΑ την αριστερή 
Κυβέρνηση; Έπρεπε να βγει ο κόσμος στους δρόμους για να δούμε πως ζει ο λαός 
της 6ης πιο ανεπτυγμένης καπιταλιστικής οικονομίας του κόσμου. 

Αντικειμενικά όταν τα μέσα που παράγουν τον πλούτο (εργοστάσια, γη, θάλασ-
σα, καράβια, ορυκτός πλούτος κλπ) είναι ιδιοκτησία των μεγαλοεπιχειρηματιών , ο 
πλούτος που παράγουμε με τη δουλειά μας θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο κέρδος γι 
αυτούς και μεσαίωνας για μας. Εργοστάσιο χωρίς εργάτες δεν δουλεύει. Χωρίς εργο-
στασιάρχη όχι μόνο δουλεύει αλλά παράγει πλούτο για όλη την κοινωνία. 

Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι έξοδος από Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, μονομερής διαγραφή 
του χρέους, κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής ώστε με κε-
ντρικό σχεδιασμό και λαϊκό έλεγχο να αναπτυχθεί η λαϊκή οικονομία για να καλύπτει 
τις ανάγκες του λαού. Προϋπόθεση γι’ αυτά είναι η Λαϊκή εξουσία. Βέβαια, πρέπει να  
πειστούν τα λαϊκά στρώματα ότι το θέμα δεν είναι με τη ψήφο τους να εναποθέσουν 
ελπίδες σε παλιούς και νέους σωτήρες. Να κατανοήσουν ότι το μέλλον εξαρτάται από 
τους ίδιους και την οργανωμένη πάλη τους. Μέχρι τότε χρειάζεται γνώση του αντιπά-
λου και συμμαχία στον οργανωμένο αγώνα όλων των καταπιεζόμενων στρωμάτων 
του λαού. Των εργατών, των μισθωτών γενικότερα, των ανέργων, των μικρομεσαί-
ων, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των φοιτητών, των γυναικών. 
Ενωμένοι σε μια γροθιά που θα έχουν καθαρίσει τα σωματεία από τους εργοδοτικούς 
συνδικαλιστές, θα συγκροτούν λαϊκές επιτροπές και με την εμπειρία των συνεχών 
μικρότερων αγώνων, συνειδητοποιώντας τη δύναμη τους, θα γίνουν ποτάμι που θα 
πάρει την εξουσία».
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Νέο ΔΣ  
στους αλιείς

Νέο διοικητικό συμβούλιο προέκυψε ύστερα από τις 
εκλογές στις 5 Ιουλίου, του Σωματείου Επαγγελματιών 
Αλιέων Δήμου Πάρου. 

Ο σύλλογος πλέον είναι ενιαίος μετά τη συνένωση 4 
συλλόγων –Παροικιάς, Νάουσας, Αλυκής, Μάρπησσας-
και στις εκλογές του ψήφισαν 155 επαγγελματίες αλιείς.

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Τσαντάνης Παναγιώτης 
Αντιπρόεδρος: Σκιαδάς Δημήτριος 
Γεν. Γραμματέας: Σκλαβούνος Γεώργιος 
Ταμίας: Τριπολιτσιώτης Βασίλειος 
Μέλη: Χάλαρης Αντώνιος, Βιώνης Βασίλειος, Τριβυ-

ζάς Βασίλειος.

Απάντηση Γαβαλά
Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέφανος Γα-

βαλάς, για επιστολή του κ. Ευθ. Κυδωνιέως, που δημο-
σιεύσαμε στο περασμένο φύλλο μας σχετικά με το σά-
ρωθρο που αγοράστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, 
έστειλε την παρακάτω διευκρίνιση:

«Κύριε Κυδωνιέα,
Απαντώντας στην επιστολή σας ενημερώνουμε ότι: 

Το σάρωθρο αγοράστηκε τον περασμένο μήνα και με την 
υπ. αρ. 45/2013 απόφαση του Δ.Σ του φορέα μας πα-
ραχωρήθηκε δωρεάν στον Δήμο Πάρου, ο οποίος πρέ-
πει να πάρει αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, να το 
ασφαλίσει και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την ασφαλή 
λειτουργία του.

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος θα προβεί 
στην αποδοχή της δωρεάς και αμέσως μετά θα προχω-
ρήσει στις παραπάνω διαδικασίες. Το μηχάνημα βρίσκε-
ται στην αποθήκη του Δήμου».

Το Prosieben  
στην Πάρο

Ένας από τους κορυφαίους Γερμανικούς τηλεοπτι-
κούς σταθμούς (Prosieben), βρέθηκε στο νησί μας, 
όπου και έκανε γυρίσματα για εκπομπή-αφιέρωμα 
στους κορυφαίους Ελληνικούς προορισμούς. Το αφιέ-
ρωμα του τηλεοπτικού σταθμού πρόκειται να προβλη-
θεί σύντομα στο Γερμανικό κοινό.

Στην Πάρο, το συνεργείο του τηλεοπτικού καναλιού 
παρέμεινε δύο μέρες, ενώ σημειώνουμε πως από την 
Ελλάδα για τους κορυφαίους προορισμούς εκτός από 
την Πάρο, επιλέχθηκαν ακόμα η Μύκονος και η Κρήτη.

Στο Γερμανικό τηλεοπτικό συνεργείο προσφέρθηκε 
το πληροφοριακό υλικό του Δήμου, από την πρόεδρο 
της Τουριστικής Επιτροπής, κ. Μ. Χανιώτη, κατά την δι-
άρκεια του δείπνου στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν. 
Επίσης, ο Δήμος Πάρου, τους παρέχει Γερμανόφωνη 
συνοδό-ξεναγό, σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του 
στο νησί, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, κ. 
Γ. Μπαφίτης, τους παρέθεσε δείπνο στην Νάουσα. Σύμ-
φωνα με κύκλους του τουριστικού κλάδου η επίσκεψη 
του συγκεκριμένου τηλεοπτικού συνεργείου, είναι πολύ 
σημαντική για την προβολή του νησιού μας στο Γερμανι-
κό κοινό. Τέλος, ο Δήμος Πάρου, στο πλαίσιο των δρά-
σεων για την τουριστική προβολή του νησιού προσπα-
θεί με κάθε τρόπο να προσεγγίσει τηλεοπτικά συνεργεία 
και δημοσιογραφικές αποστολές, με στόχο την πρόκλη-
ση δημοσιευμάτων και αφιερωμάτων. Στόχος είναι η 
Πάρος να γίνει ακόμα πιο γνωστή για τις ομορφιές της 
μέσα από τα βιώματα των φιλοξενουμένων μας.

Το θαύμα της  
διασώσεως των 125
Από την Ιερά Μονή 
Λογγοβάρδας 
δημοσιοποιήθηκε η 
παρακάτω ανακοίνωση:
«Ἡ ἡμερομηνία 23 
Ἰουλίου φέρνει στὴ 
μνήμη κάθε Παριανοῦ τὸ 
θαῦμα τῆς Λογγοβάρδας, 
ὅπου ἡ Παναγία μας τὸ 
1944 χάρισε τὴν ζωὴ 
σὲ 125 μελλοθανάτους 
νέους τῆς Πάρου ἐξ 
ἀφορμῆς ἀντιποίνων τῶν 
τότε Κατακτητῶν. 
Γι᾽ αὐτὸ τὴν ἐρχομένη Τρίτη, 23 Ἰουλίου 2013, 
προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ ἄν δρες τῆς νήσου μας, 
ἰδιαιτέρως οἱ ἄνω τῶν 75 ἐτῶν, νὰ συναχθοῦν στὴν 
ἱερὰ Μονὴ Λογγοβάρδας, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸ 
θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονός, στὸ χῶρο ποὺ ἔγινε, καὶ 
νὰ δοξάσουμε τὴν Παναγία μητέρα τοῦ Κυρίου 
μας. Τῆς ἱερᾶς συνάξεως θὰ προΐσταται ὁ σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος. Τὸ πρόγραμμα 
τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θὰ πραγματοποιηθῇ ὡς ἑξῆς: 
Τὴν Δευτέρα τὸ ἀπόγευμα καὶ ὥρα 8.00 μ.μ. θὰ 
τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς ἑσπερινός. 
Τὴν Τρίτη στὶς 4.30 π.μ. θὰ ἀρχίσῃ ὁ ὄρθρος 
καὶ στὶς 8.30΄ ἡ ἀρχιερατικὴ θεία λειτουργία. 
Ἐν συνεχείᾳ θὰ παρατεθῇ στοὺς προσκυνητὰς ἡ 
παραδοσιακὴ ἑόρτιος τράπεζα».

Η άλλη άποψη  
για τις φασαρίες

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας υπήρξαν 
πολλά παράπονα από επαγγελματίες της Πάρου, σχε-
τικά με παραβατικές συμπεριφορές που σημειώθηκαν 
από ομάδα νεαρών με μηχανές, που είχαν έρθει από την 
Αθήνα. Για την υπόθεση υπήρξαν πολλά παράπονα, αλλά 
επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία δεν εκδόθηκε 
έως και την ώρα που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο σύνδεσμος φιλάθλων 
Παναθηναϊκού Πάρου-Αντιπάρου, μας έστειλε την εξής 
ανακοίνωση:

«Ο σύνδεσμος φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου-Αντι-
πάρου θα ήθελε να τοποθετηθεί πάνω στα γεγονότα που 
συνέβησαν το τριήμερο 12-14/7/2013 που αφορούσαν 
ομάδα ατόμων με διακριτικά Παναθηναϊκού, που ήρθαν 
για διακοπές στο νησί μας και προκάλεσαν φθορές και 
πλιάτσικο στα μαγαζιά.

1) Ουδέποτε φιλοξενήσαμε-καλέσαμε τα συγκεκριμένα 
άτομα.

2) Προσπαθήσαμε όλο το τριήμερο, όσο γινόταν να εί-
μαστε από κοντά τους, για να μην προκληθούν άλλες ζη-
μιές (καταστροφή συνδέσμου του Ολυμπιακού), μετά από 
υπόδειξη ανώτερου στελέχους του νησιού.

3) Ο σύλλογος μας στα 17 χρόνια λειτουργίας του, έχει 
δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο στην κοινωνία της Πά-
ρου και δεν μπορεί να βάλλεται έτσι από τις τοπικές αρχές 
του νησιού και την κοινωνία. Είμαστε σύνδεσμος οπαδών 
Παναθηναϊκού Πάρου-Αντιπάρου και δεν αντιπροσω-
πεύουμε οποιονδήποτε φοράει πράσινα και έρχεται από 
άλλα μέρη.

4) Καταδικάζουμε τα όσα συνέβησαν, κατανοούμε τον 
κάθε παριανό που είδε την περιουσία του (μαγαζί, σπίτι) 
να καταπατείτε, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις 
πράξεις του.

5) Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πέντε χρόνια 
τώρα που έρχονται οπαδοί αντίπαλης ομάδας και προ-
καλούν επεισόδια, (τραμπουκισμούς - επιθέσεις βίας σε 
κέντρα διασκεδάσεως - beach club), δεν έχουμε ακούσει 
κανέναν να διαμαρτύρεται και να παραπονιέται, σε αντί-
θεση μ’ αυτά που έγιναν το τριήμερο που μας πέρασε».

Προβλήματα στην 
αρχή καλοκαιριού

Η καταναλωτική κίνηση στα εμπορικά καταστήμα-
τα κυρίως του παραδοσιακού οικισμού της Παροι-
κιάς, για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα  με μαρτυρίες 
καταστηματαρχών, παρουσίασε πτώση σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2012. 

Αρκετοί μίλησαν για μείωση της τάξεως του 30% 
σε σχέση με πέρυσι. Παρόμοια άποψη έχουν και 
επαγγελματίες που ασχολούνται με την εστίαση αλλά 
και με άλλα επαγγέλματα γύρω από τον τουρισμό και 
από τη Νάουσα και την Αλυκή.   

Το ίδιο πιθανόν να συμβεί και τον ερχόμενο Σε-
πτέμβριο (πράγμα που όλοι απευχόμαστε), όπου 
παραδοσιακά μαζί με τον Ιούνιο ήταν οι μήνες των 
ποιοτικών τουριστών όπως τους γνωρίσαμε στο πα-
ρελθόν. Αν συμβεί και αυτό τότε θα μιλάμε για μία 
ακόμη χαμένη χρονιά αφού Ιούλιος και Αύγουστος, 
δεν αρκούν για να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις 
όλου του έτους.

Ειδικά για τον παραδοσιακό οικισμό της Παροικι-
άς το πρόβλημα θα είναι πάντα μεγαλύτερο αφού 
η προσβασιμότητα σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από 
τους διαθέσιμους ή μη χώρους στάθμευσης. Οι δύο 
χώροι στάθμευσης εντός του οικισμού (Γράβαρη και 
Αγ. Βαρβάρα) αν ήταν σωστά οργανωμένοι ώστε να 
μη κατακλύζονται από εγκαταλελειμμένα οχήματα, 
από φορτηγά και από αυτοκίνητα που οι ιδιοκτήτες 
τους τα σταθμεύουν σε εβδομαδιαία βάση (από  βρά-
δυ Κυριακής που αναχωρούν από την Πάρο, έως 
βράδυ Παρασκευής που επιστέφουν), θα μπορού-
σαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επισκεπτών 
της Παροικιάς.

Για την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης στα κα-
ταστήματα του παραδοσιακού οικισμού, πρότεινα 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, 
τη δημιουργία 10 θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης  
εντός της πλατείας Μ. Μαυρογένους, έναντι τέτοιου 
αντιτίμου  που να μην επιτρέπει την πολύωρη παρα-
μονή των οχημάτων. Με το σκεπτικό ότι μία τέτοια 
ενέργεια θα βοηθούσε στην αύξηση της επισκεπτών 
του ιστορικού κέντρου, θεωρώ ότι η πρόταση μου 
θα έπρεπε να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης. Ακό-
μη και δοκιμαστικά θα μπορούσε να ισχύσει για τη 
φετινή χρονιά. Στο τέλος του καλοκαιριού θα προ-
σμετρούσαμε τα συν και πλην και θα καταλήγαμε για 
το αν θα παρέμενε ή όχι το συγκεκριμένο μέτρο για 
την επόμενη χρονιά. Δεν είμαι της άποψης ότι το αυ-
τοκίνητο πρέπει  να φτάνει παντού, το εντελώς αντί-
θετο μάλιστα. Όταν όμως χρειάζεται να στηριχτεί μία 
προβληματική περιοχή όπως η προαναφερόμενη, 
τότε θα πρέπει να εξετάζονται όλοι οι εναλλακτικοί 
τρόποι υποστήριξης.     

Η άρνηση του δημάρχου δεν άφησε περιθώριο για 
συζήτηση επί της προτάσεως ούτε στους δημοτικούς 
συμβούλους της πλειοψηφίας, που πιθανόν κάποιοι 
εξ αυτών να συμφωνούσαν. Αλλά ούτε παρουσι-
άστηκε ποτέ κάποια πρόταση από τη διοίκηση του 
Δήμου Πάρου, που να δείχνει έστω το ελάχιστο εν-
διαφέρον της για την τόνωση της εμπορικής κίνησης 
στο παραδοσιακό οικισμό.

Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι από μέρους του Δή-
μου Πάρου δεν υπάρχει ούτε διάθεση ούτε σχέδιο 
για την βελτίωση της εικόνας πού παρουσιάζει ο οι-
κισμός από εμπορικής πλευράς. Επαφίεται αποκλει-
στικά στους επαγγελματίες το να προσπαθήσουν να 
κερδίσουν τους όποιους επισκέπτες  προσφέροντας 
τις καλές τους υπηρεσίες και μόνον.

Τέλος πρέπει να πω ότι η πρόταση μου ήταν αίτημα 
επαγγελματιών της περιοχής. Θυμίζω ότι ένα άλλο 
αίτημα είναι η λειτουργία κάποιας υπηρεσίας του 
Δήμου εντός του παραδοσιακού οικισμού, αφού ο 
Δήμος Πάρου διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα στο χώρο 
του ιστορικού κέντρου της Παροικιάς. Αναμένουμε 
λοιπόν μήπως δούμε κάτι να γίνεται προς αυτή τη 
κατεύθυνση αλλά «κρατάμε μικρό καλάθι». 

Άγγελος Πατέλης
Δημοτικός Σύμβουλος, Πάρος - ΑΞΙΑ
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Insomnia
για ονειρεµένες εκδηλώσεις µε άποψη

και αξεπέραστο στυλ!

Γιατί κάποιες στιγµές στη ζωή είναι µοναδικές

& πρέπει να µένουν αξέχαστες...

Λειτουργεί όλο το χρόνο

Πληροφορίες:

Τσιγώνιας Μάνος

6944 714337

6932 386864

22840 22217

Χρυσή Ακτή

Πρόγραμμα ΕΟΤ 
για φθηνές  
διακοπές

Δημοσιοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου, πρόγραμμα του 
ΕΟΤ για φθηνές διακοπές 6 ημερών και η διανομή 
των δελτίων στους δικαιούχους ξεκινάει από σήμερα 
(19/7) από τα ΚΕΠ. Τα προγράμματα ξεκινούν από 19/7 
έως 31/8/13 (υψηλή περίοδος) και από 1η Σεπτεμβρί-
ου 2013 έως τέλος 2013 (χαμηλή περίοδος) 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι παρα-
κάτω κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα 
μέλη τους, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι 
αντίστοιχων προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Ερ-
γατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας ή 
του Ταμείου Νομικών:

- Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου 
Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.

- Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον 
δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατι-
κής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προ-
γραμμάτων της.

- Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφα-
λίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες 
πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, πρώην ΤΑΕ οι 
οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προ-
γράμματος της τέως Εργατικής Εστίας. Εξαιρούνται οι 
ασφαλισμένοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, του Ταμεί-
ου Νομικών.

- Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., το οποίο ασφαλίζει 
ελεύθερους επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες πρώην 
Τ.Ε.Β.Ε., πρώην ΤΑΕ Τ.Σ.Α.,ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, με την προ-

ϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής από-
φασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα 
παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ και οι οποίοι απο-
δεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της 
τέως Εργατικής Εστίας.

- Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.
- Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθη-

καν από 01/01/1978 ως 31/12/2005)
- Ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν 

επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω 
και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα 
ως προστατευόμενα μέλη.

- Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α. 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.

- Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύτεκνοι 
που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες 
ασφαλισμένων δικαιούνται δελτίου για τον εαυτό τους 
και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως εισο-
δήματος, κάθε χρόνο για ένα από τα υποπρογράμματα 
του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

- Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως ει-
σοδήματος, εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες 
δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου. Τα άτομα 
με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη τους μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος, 
κάθε χρόνο σε ένα μόνο από τα υποπρογράμματα του 
Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» και πάντα εφό-
σον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από 
τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας ή από τον τέως Οργα-
νισμό Εργατικής Εστίας.

Από την Πάρο, συμμετέχουν στο πρόγραμμα τα ξε-
νοδοχεία: «Αιγαίον», Παροικιά, «Ασημένοι Βρά-
χοι», Νέα Χρυσή Ακτή, «Αφεντάκης» Μάρπησσα, 
«Βάγια» Παροικιά, «Γαλάτης», Αλυκή, «Ήβη», 
Δρυός, «Θαλασσινή Θέα», Δρυός, «Κατερίνα», 
Π. Λιβάδι, «Κάτω Γιαλός», Παροικιά, «Λόντος», 
Π. Λιβάδι, «Μαρίνος», Παροικιά, «Πάρος», Πα-
ροικιά, «Χριστιάνα», Αμπελάς. 

Εκπτώσεις
Ξεκίνησαν στις 15/7 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 

31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις.
Σε ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου 

Πάρου-Αντιπάρου, επισημαίνεται ότι τα μέλη του πρέπει 
να προσέξουν τα εξής:

1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συ-
νήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων 
που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμ-
φανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα ση-
μεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.

2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρε-
ωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρη-
σης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που 
η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζε-
ται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).

3. Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στην διακριτική ευχέ-
ρεια της κάθε επιχείρησης.

4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια 
των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε 
παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς 
την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.  

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαι-
τείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι 
κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλ-
λονται λόγω λάθους. Ειδικότερα:

Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται 
ποινικά, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 
ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών 
που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτρο-
πής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύ-
κλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αν οι 
εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς 
το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφε-
ρόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδή-
ποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότη-
τα της παράβασης. 
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Μνημόνιο Συνεργασίας
Βελέντζειο Ίδρυμα - Υπουργείο Υγείας

Μεγάλες και συγχρόνως ευχάριστες εξελίξεις είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα σε ό,τι αφορά το Βελέντζειο Υγειονομικό Αεροσκάφος, αλλά συγχρόνως και τον 
τρόπο χρηματοδότησης από το Ίδρυμα, για θέματα του τομέα υγείας Πάρου.

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο 13 Ιουλίου, συνεδρίασε το διοικητικό συμ-
βούλιο του Βελεντζείου Ιδρύματος Πάρου.

Στη συνεδρίαση είχε κληθεί και η νέα διοικούσα επιτροπή του Κέντρου Υγείας 
Πάρου, που αποτελείται από τον κ. Ιωάννη Καρασαντέ, πρόεδρο, κ. Βασίλη Πανα-
ρίτη, επιστημονικό διευθυντή του Κ.Υ. Πάρου και Φραγκίσκο Βελέντζα, μέλος. Μαζί 
τους ήταν και ο συμπολίτης μας κ. Αθ. Μαρινόπουλος, που έχει δείξει ζήλο για την 
υπόθεση του Κ.Υ. Αρχικό αίτημα της διοικούσας επιτροπής ήταν η έκτακτη χρημα-
τοδότηση από το Βελέντζειο Ίδρυμα, για την αγορά αναλωσίμων υλικών, ώστε να 
καλυφθούν άμεσα οι αυξημένες ανάγκες-ελλείψεις για το μήνα Αύγουστο. Παρά 
ταύτα, για τις οποίες ανάγκες, όπως διαπίστωσε και η νέα Διοικούσα, δεν είχαν γί-
νει από την πλευρά του ΚΥ Πάρου, εγκαίρως, οι διαδικασίες για την προμήθειά 
τους. Το αίτημα έγινε δεκτό και θα ικανοποιηθεί άμεσα από το Βελέντζειο Ίδρυμα, 
τηρώντας βέβαια τις προβλεπόμενες διαδικασίες χρηματοδότησης και εκταμίευσης. 
Αναφορικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος επισημάνθηκε για μία ακόμη φορά 
προς την διοικούσα επιτροπή του ΚΥ Πάρου, ότι η χρηματοδότησή του δεν είναι ο 

μόνος καταστατικός σκοπός στον τομέα της υγείας και ότι ο ρόλος του Ιδρύμα-
τος αναφορικά με την λειτουργία του ΚΥ Πάρου είναι επικουρικός και κατά 
περίπτωση και δεν έχει μόνιμο και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ακόμα, τονίσθηκε 
πως σε καμία περίπτωση το Βελέντζειο Ίδρυμα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
υποκαταστήσει το Κράτος σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Τα ποσά, η προσφορά

Κατά τη συνάντηση του Βελεντζείου Ιδρύματος με τη νέα διοικούσα επιτροπή του 
Κ.Υ. Πάρου, υπενθυμίσθηκε και υπογραμμίστηκε ότι το συνολικό ποσό που έχει 
ήδη διατεθεί επί σειρά ετών στο ΚΥ, από το Βελέντζειο Ίδρυμα, ανέρχεται περίπου στο 
ύψος των 900.000 ευρώ!

Σ’ αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρήματα που αφορούν την αγορά και 
τη λειτουργία του ασθενοφόρου αεροσκάφους του Ιδρύματος από το έτος 2007 μέ-
χρι και προσφάτως, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει ότι το Ίδρυμα, επί σειρά 
ετών, συνδράμει ενεργά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στον τομέα της υγείας 
του νησιού μας. 
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Η πρόταση

Το διοικητικό συμβούλιο του Βε-
λεντζείου κατέθεσε πρόταση -με 
αναλυτική ενημέρωση από τον Επι-
στημονικό Σύμβουλο του Ιδρύμα-
τος- για την προοπτική χρηματοδό-
τησης του Κ.Υ. Πάρου.

Η πρόταση του Βελεντζείου είναι 
να δημιουργηθούν οι υποδομές σε 
επίπεδο μηχανογραφικού εξοπλι-
σμού και προγραμμάτων, για την δη-
μιουργία Οικονομικής Υπηρεσίας, με 
ουσιαστικό στόχο την οικονομική 
αυτοτέλεια του ΚΥ Πάρου. Αν πραγ-
ματοποιηθεί το παραπάνω, τότε το 
Κ.Υ. θα αντιμετωπίσει οριστικά και 
αποτελεσματικά τις πάγιες και έκτα-
κτες οικονομικές ανάγκες του και 
θα διευκολύνει τον τρόπο λειτουρ-
γίας των διοικητικών και ιατρικών 
υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα νέα 
πρότυπα αυτοδιαχείρισης υγειονομι-
κών μονάδων.

Σημειώνουμε, πως η συνάντηση 
των δύο πλευρών υπήρξε επιτυχής και έγινε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. 
Το κλίμα ήταν σε επίπεδο καλής συνεργασίας των δύο πλευρών, όπως και η υποβολή 
και κατάθεση προτάσεων από μέρους του Ιδρύματος για την εύρυθμη λειτουργία του 
ΚΥ Πάρου σε επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών, στελέχωσης, αλλαγής οργανογράμματος 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, λειτουργία ασθενοφόρου και διασωστών 
του παραρτήματος ΕΚΑΒ Πάρου κ.α.

Το μνημόνιο συνεργασίας

Κατά τη συνεδρίαση του Ιδρύματος στις 13 Ιουλίου, παρουσιάστηκε το πρόσφατο 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας / Εθνικού Κέντρου Επιχειρή-
σεων Υγείας και του Βελεντζείου.

Το μνημόνιο συνεργασίας εκπονήθηκε σε συνέχεια και κατ’ επέκταση του ήδη 
υπάρχοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου, με σκοπό την πραγματοποίηση αερο-
διακομιδών επειγόντων περιστατικών από το Κέντρο Υγείας Πάρου, με το ασθενο-
φόρο αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, συνοδεία ειδικευμένου ιατρού που 
θα διατεθεί από το Ίδρυμα ενόψει της επαναλειτουργίας του αεροσκάφους. 
Ακόμα, αναλύθηκε το θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης και σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές και η επιχειρησιακή διάθεση του ειδικευμένου ιατρού-συνοδού (σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των ιπτάμενων ιατρών του ΕΚΑΒ), για την συνεχή και σε 24ωρη βάση, 
ιατρική κάλυψη/συνοδεία των πτήσεων αεροδιακομιδών επειγόντων περιστατικών 
με το ασθενοφόρο αεροσκάφος του Ιδρύματος, καθώς και η διάθεση από το Ίδρυμα 
του ιατρού στο Κ.Υ. Πάρου, για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όποτε 
χρειάζεται και όπως προβλέπεται στον ισχύοντα νόμο 4025/2011 για την λειτουργία 
των Κέντρων Υγείας.

Το αεροσκάφος

Το Βελέντζειο Υγειονομικό Αεροσκάφος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο υπόστεγο 
του  Κέντρου Συντήρησης στην Αθήνα, σε υποχρεωτικό πρόγραμμα αποθήκευσης/
μακράς συντήρησης. 

Ενόψει της επαναλειτουργίας του άμεσα  πρόκειται να ξεκινήσουν οι προβλεπόμε-
νες εργασίες συντήρησης, διαδικασίες ελέγχου και η εκ νέου χορήγηση πιστοποιη-
τικού πλοϊμότητας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), προκειμένου να 
βρεθεί και πάλι στην υπηρεσία των κατοίκων της Πάρου.

Οι «σκόπελοι» που ξεπεράστηκαν

Το Βελέντζειο Ίδρυμα είχε θέσει ουσιαστικά τέσσερα σημεία ουσίας, ώστε να πετά-
ξει και πάλι το Υγειονομικό Αεροσκάφος. 

Το πρώτο σημείο που αποτέλεσε κατά καιρούς και το μεγάλο πρόβλημα ήταν η 
αμφισβήτηση του θεσμικού πλαισίου του αεροσκάφους. Έτσι, υπήρχαν γιατροί που 
αρνούνταν να μεταφέρουν ασθενείς με το αεροσκάφος και άλλοι που έλεγαν ότι ήταν 
«παράνομο». Τελευταία περίπτωση η πρώην επιστημονική διευθύντρια, οδοντίατρος, 
κ. Κοκκελίδου, που υποστήριζε πως όσο ήταν εκείνη στη συγκεκριμένη θέση το «αε-
ροπλανάκι» όπως το έλεγε, δεν θα ξαναπετάξει… Η παραπάνω γιατρός στη συνέχεια 

παύτηκε από τα καθήκοντα της επι-
στημονικής διευθύντριας.

Το δεύτερο σημείο που είχε θέσει 
το Βελέντζειο Ίδρυμα ήταν να ορισθεί 
νέα διοικούσα επιτροπή στο Κ.Υ. Πά-
ρου, που θα ελέγχει όλα τα παραπά-
νω για την καλύτερη λειτουργία στις 
διακομιδές του ασθενοφόρου αερο-
σκάφους. Αυτό έγινε πλέον κατά τον 
καλύτερο τρόπο.

Το τρίτο σημείο, και βασικότερο, 
ήταν να έχει το Υγειονομικό Αερο-
σκάφος δικό του γιατρό, ώστε να μην 
επαναλαμβάνονται τα όσα τραγελα-
φικά γίνονταν στο παρελθόν με τους 
γιατρούς, που κάποιοι θεωρούσαν 
τις διακομιδές με τα ψαροκάικα που 
στοιχίζουν χιλιάδες ευρώ, καλύτερη 
λύση… Το θέμα με την πρόσληψη 
γιατρού από το Βελέντζειο Ίδρυμα, 
βρίσκεται στην τελική του ευθεία.

Το τέταρτο σημείο ήταν η υπο-
γραφή μνημονίου με το Κέντρο Επι-
χειρήσεων του Υπουργείου Υγείας, 
ώστε το Βελέντζειο Υγειονομικό Αε-

ροσκάφος που με παλαιότερες αποφάσεις είχε δοθεί προς χρήση στο Κ.Υ. Πάρου, να 
μπορεί να πετά δίχως προβλήματα. Με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε, 
το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας πλέον, θα είναι αυτό που θα αποφασίζει.

Η κατάσταση στο Κ.Υ.

Η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Πάρου, σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό μέ-
νει στάσιμη και κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει το Φθινόπωρο, όταν θα αρχίσουν και 
θα λήγουν οι συμβάσεις των επικουρικών γιατρών, που έχουν δώσει για την ώρα 
μία «ανάσα», σε σχέση με ότι επικρατούσε το 2012. Μέγιστο πρόβλημα πάντως για 
την ώρα παραμένει η απουσία παιδιάτρων, παρά τις τόσες και τόσες υποσχέσεις που 
έχουν δοθεί κατά καιρούς.

Τα πράγματα όμως έχουν δυσκολέψει πολύ με τις νοσηλεύτριες, αφού μένουν συ-
νεχώς κενές βάρδιες. Σήμερα, στο Κ.Υ. Πάρου υπηρετούν όλες και όλες τέσσερις νο-
σηλεύτριες. Το πρόβλημα θα οξυνθεί από το τέλος Ιουλίου, καθώς η μία νοσηλεύτρια 
φεύγει, αφού βρίσκεται εδώ με απόσπαση από άλλη υγειονομική μονάδα. Ακόμα, στο 
τέλος Ιουλίου, καταθέτει τα χαρτιά της για συνταξιοδότηση και άλλη νοσηλεύτρια και 
έτσι στο Κ.Υ. θα μείνουν μόνο δύο άτομα.

Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στο ΕΚΑΒ. Έως αύριο (20/7), είναι καλυμμέ-
νες όλες οι βάρδιες. Το πρόβλημα αρχίζει από τις 21/7 που θα φύγουν δύο διασώστες 
που είχαν έρθει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από άλλες υγειονομικές μονά-
δες που υπηρετούν. Για νέες αποσπάσεις έως στιγμής δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέ-
ρον, ενώ θα υπάρξει και άλλη μείωση προσωπικού τον Αύγουστο, που παίρνει άδεια 
οδηγός του Κ.Υ. Πάρου.

Η κυρία Φλώρα

Με μία πραγματικά συγκινητική επιστολή οι διασώστες του ΕΚΑΒ Πάρου, απευ-
θύνουν τις ευχαριστίες τους στην κυρία Φλώρα Χαϊδεμένου.

Η ανθρώπινη επιστολή έχει ως εξής:
«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευ-

χαριστίες μας για όλα αυτά που έχετε προσφέρει τα τελευταία χρόνια τόσο σε εμάς 
σαν Υπηρεσία όσο και στους διασώστες του Ε.Κ.Α.Β που κατά κύριο λόγο έχουν 
προσφερθεί εθελοντικά να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο όμορφο νησί σας.

Η εθελοντική σας ανιδιοτέλεια, το ασίγαστο πάθος για προσφορά στον συνάν-
θρωπο, καθώς και η σχεδόν «μητρική» σας συμπεριφορά προς τους διασώστες 
του Ε.Κ.Α.Β που κατά καιρούς έχετε φιλοξενήσει και που με μεγάλη γλαφυρότητα 
και συγκίνηση μας έχουν περιγράψει, σας καθιστούν παράδειγμα προς μίμηση για 
όλους εμάς.

Κα Φλώρα (επιτρέψτε μας να σας αποκαλούμε με το μικρό σας όνομα γιατί για 
εμάς είστε η δική μας κα Φλώρα), η μεγάλη οικογένεια του Ε.Κ.Α.Β. θα είναι πάντα 
δίπλα σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, αποδίδοντας πίσω το ελάχιστο που θα μπο-
ρούσε να σας δώσει.

Να είστε πάντα γερή και δυνατή «κα Φλώρα της Πάρου».
  ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υπεύθυνος Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β.
Τομέα Πάρου».
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Πολυνομοσχέδιο 
και Πάρος

Το περίφημο πολυνομοσχέδιο που συμπεριλαμβάνει 
απολύσεις από το χώρο της αυτοδιοίκησης, της εκπαί-
δευσης κλπ έφερε στους δήμους της χώρας αναταραχή 
και καταλήψεις στα δημαρχιακά κτίρια.

Για το θέμα πρώτη η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, ζή-
τησε έκτακτη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου του 
νησιού μας και έκανε πρόταση ψηφίσματος.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:
«Όχι στο πολυνομοσχέδιο που επιχειρεί να δώσει ολο-

κληρωτικό χτύπημα σε εργασιακά δικαιώματα και κατα-
κτήσεις

Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στις 
σχεδιαζόμενες απολύσεις - διαθεσιμότητες στο Δημό-
σιο και τους ΟΤΑ. Οι απολύσεις αυτές θα υποβαθμίσουν 
ακόμα περισσότερο και αυτές τις ανεπαρκείς κοινωνικές 
δομές που συνδέονται με την ικανοποίηση λαϊκών ανα-
γκών, θα ανοίξουν παραπέρα το δρόμο της ιδιωτικοποί-
ησης επιφέροντας νέα πλήγματα στη λαϊκή οικογένεια. 
Καλούμε την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε απο-
λύσεις - διαθεσιμότητες, ανεξάρτητα από υπηρεσία ή 
εργασιακή σύμβαση. Αντίθετα, είναι αναγκαίο να γίνουν 
προσλήψεις σε κρίσιμες για την εξυπηρέτηση του λαού 
υπηρεσίες, με πλήρη μόνιμη και σταθερή εργασία για 
τους εργαζόμενους. Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον 
αγώνα των εργαζομένων για να μην απολυθεί κανένας, 
για να μη διαλυθεί καμία δομή στους δήμους.

Ζητάμε την απόσυρση του Νομοσχεδίου ΤΩΡΑ».

Η συνεδρίαση
Τελικά, την Κυριακή 14 Ιουλίου, συνεδρίασε στις 11 

το πρωί εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, που 
έκανε αποδεκτή την πρόταση ψηφίσματος της Λαϊκής 
Συσπείρωσης και αποφάσισε να κλείσει ο δήμος –πλην 
προνοιακών δομών- αρχικά για ένα τριήμερο. Ακόμα, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι απείλησαν πως αν περάσουν τα 
μέτρα κατά της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε, θα παραι-
τηθούν.

Άλλες αντιδράσεις
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης Πάρου-Αντιπάρου, «Παν. Καλλίερος», με ανα-
κοίνωσή του μεταξύ άλλων υποστηρίζει:

«[…] Ο Σεπτέμβρης πρόκειται να μας βρει με 15.000 
λιγότερους εκπαιδευτικούς, με σχολεία χωρίς εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, σχολικούς φύλακες και καθαρίστριες 
και με κλειστούς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

Η συκοφάντηση των εκπαιδευτικών και όλων των 
εργαζομένων στο δημόσιο που βαφτίζονται υπεράριθ-
μοι και βάρος για τα δημόσια οικονομικά, εξυπηρετεί το 
στόχο της διάλυσης του κοινωνικού κράτους και κάθε 
έννοιας δημόσιου αγαθού. Καταγγέλλουμε την πολιτική 
αυτή και καλούμε στο αποφασιστικό δυνάμωμα του πα-
νεκπαιδευτικού αγώνα για να μπει φραγμός στα βάρβα-
ρα μέτρα που οδηγούν σε διάλυση το δημόσιο σχολείο».

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, με νέα ανακοίνωσή 
της στη συνέχεια κάλεσε τους πολίτες σε συγκέντρωση 
στις 16/7 στην πλατεία Μαντώς στην Παροικιά.

Η Λαϊκή Συσπείρωση μεταξύ άλλων έγραψε στην 
ανακοίνωσή της: «Να δείξουμε ότι δεν σκύβουμε το κε-
φάλι, ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε, να συναινέ-
σουμε στην αντιλαϊκή πολιτική που μας θέλει σκλάβους.

Ξέρουμε τις δυσκολίες της περιόδου που διανύουμε. 
Όμως πρέπει να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια και να 
αφιερώσουμε μία ώρα από τον πολύτιμο χρόνο μας και 
να δώσουμε μαζικά το παρόν στη συγκέντρωση της Τρί-
της. Κλείστε τ’ αυτιά σας στις Σειρήνες που σπέρνουν την 
ηττοπάθεια και τη μοιρολατρία».

Το ΕΠΑΛ
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα των επιπτώ-

σεων του πολυνομοσχεδίου είναι και το κλείσιμο του 
ΕΠΑΛ Πάρου.

Η Λαϊκή Συσπείρωσε σε ανακοίνωσή της γράφει: «[…]
Άμεσα η κυβέρνηση να κόψει το λαιμό της να λύσει το 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε - κανένα φτωχόπαιδο, 
κανένας μαθητής να μην βρεθεί χωρίς διέξοδο, να τε-
λειώσουν όλα τα παιδιά αυτό που ξεκίνησαν, χωρίς δεύ-
τερη κουβέντα! Καμία απόλυση, να λειτουργήσουν όλα 
τα σχολεία!

Τώρα χρειάζεται συστράτευση, να σημάνει συναγερ-
μός για όλους μας. Από τους γονείς, τους μαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς, την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, 
τους φορείς του νησιού, τον Δήμο. Ακόμα και οι... πέτρες 
πρέπει να ξεσηκωθούν για να σώσουμε οτιδήποτε κι’ αν 
σώζεται. Χρειάζεται δράση. Τώρα! Το μπορούμε, φτάνει 
να το πιστέψουμε. Αυτό που όλοι μας λέμε στη θεωρία 
«για το μέλλον των παιδιών μας», είναι εδώ και μας πε-
ριμένει να αντιδράσουμε, για να μπορούμε να βλέπουμε 

στα μάτια τα παιδιά μας...».
Για το θέμα εξέδωσε δελτίο τύπου και η ΚΕΠ Πάρου. 

Η ΚΕΠ, μεταξύ άλλων γράφει στην ανακοίνωσή της:
«Την Κυριακή 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Έκτα-

κτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου, για να απο-
φασίσει τις Κινητοποιήσεις ενάντια στις απολύσεις που 
αποφάσισε η Κυβέρνηση, καταργώντας υπηρεσίες των 
Δήμων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να 
αποδεχτεί και στηρίξει τις προτάσεις της ΚΕΔΕ για το 
Πανελλαδικό τριήμερο κλείσιμο των Δήμων, την πα-
ρουσία των αιρετών στη Συγκέντρωση της Τετάρτης 17 
Ιουλίου στην Αθήνα, και να θέσει τις Πολιτικές Παραιτή-
σεις, του Δήμαρχου και όλων των Δημοτικών Συμβού-
λων, στη διάθεση της ΚΕΔΕ. Το Δ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ επίσης 
ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο καλείται η Κυβέρνηση, να 
μην προχωρήσει σε καμιά απόλυση στους Δήμους, να 
μην καταργήσει τις θέσεις των Σχολικών Φυλάκων και 
της Δημοτικής Αστυνομίας, και να αποσύρει ολόκληρο 
το πολυνομοσχέδιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Κίνη-
σης Ενεργών Πολιτών, ΟΜΟΦΩΝΑ επίσης αποφάσισε 
την Τρίτη 16 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι να καλέσει, 
μαζί με τα Σωματεία των Εργαζομένων, τους Πολίτες 
της Πάρου σε Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στη Πλατεία 
Μαντώς, ενάντια στη Κυβερνητική Πολιτική των απολύ-
σεων και της διάλυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και 
κάθε Κοινωνικού Θεσμού και Υπηρεσίας».

Για το ίδιο θέμα (πολυνομοσχέδιο) ο σύλλογος εργα-
ζομένων της ΔΕΥΑΠ τονίζει:

«Η Κυβέρνηση στο όνομα δήθεν της εξυγίανσης του 
Δημόσιου Τομέα ανοίγει μια νέα εποχή κερδοφορίας για 
το κεφάλαιο, παραδίδοντάς τους τις Δημόσιες Κοινωνι-
κές Υπηρεσίες και τα Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά.

Ονομάζουν εξυγίανση, το πέταγμα στο δρόμο και στην 
ανεργία χιλιάδων εργαζομένων και προετοιμάζουν το 
έδαφος για τις επόμενες μαζικές απολύσεις και ιδιωτι-
κοποιήσεις, σύμφωνα με τα συμφέροντα των δανειστών 
και τις εντολές της Τρόικας. Ήδη κατετέθη νέο πολυνο-
μοσχέδιο το οποίο είναι απόλυτα σαφές ότι πρόκειται 
για νέο μνημόνιο. Με το πολυνομοσχέδιο δίνεται η δυ-
νατότητα, με Υπουργική Απόφαση, ένταξης σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας υπαλλήλων, ανεξάρτητα από τις ανάγκες 
που καλύπτουν».

Οι γονείς
Η ένωση συλλόγων γονέων Δήμου Πάρου με 

ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων σχολίασε και τις επιπτώ-
σεις που θα υπάρξουν στο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του νησιού μας, 
γράφοντας:

«Με μια κίνηση, ανακοίνωσαν την κατάργηση σχεδόν 
των μισών ειδικοτήτων στην Τεχνική Εκπαίδευση (45 
από τις 110 ειδικότητες), στέλνοντας κατευθείαν 2.500 
καθηγητές στη διαθεσιμότητα και, επί της ουσίας, σε σί-
γουρη ανεργία, δίνοντας «πάσα» στην κερδοσκοπία της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και αυξάνοντας περαιτέρω την 
οικονομική αιμορραγία των οικογενειών. Ήδη, από τις 
επιχειρούμενες αλλαγές και με βάση τα διαθέσιμα στοι-
χεία μας, στο ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ Πάρου, βρίσκονται στον 
«αέρα» 17 μαθητές & μαθήτριες και οι οικογένειές τους, 
καθώς καταργούνται τα τμήματα των βρεφονηπιοκόμων 
και της κομμωτικής.

Σε δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει δεύτερο κύμα μα-
ζικών απολύσεων εκπαιδευτικών μέσα στο καλοκαίρι, 
που προστίθενται στους ήδη 10.000 απολυμένους ανα-
πληρωτές συναδέλφους τους. Έτσι, η έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβρη, θα βρει τον χώρο της 
Παιδείας σε μια πραγματικά ζοφερή κατάσταση, με πολύ 
σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που προέκυψαν από 
την έλλειψη βιβλίων το 2011».

Η συγκέντρωση
Την Τρίτη 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην πλ. Μα-

ντώς η συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Στη συγκέντρωση ατυχώς δεν έδωσαν το παρόν αρ-

κετοί πολίτες, κάτι που προβλημάτισε τους διοργανω-
τές. Είναι χαρακτηριστικό πως από τη συγκέντρωση 
απουσίαζαν και πολλοί συμπολίτες (καθηγητές, μαθη-
τές, εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση), που είναι 
οι άμεσα θιγόμενοι από τα μέτρα του πολυνομοσχεδίου.

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013Το θέμα της εβδομάδας
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εκπτώσεις από 30-60%

Porto Paros

aqua paros
waterpark

Χορηγοί

Χορηγός επικοινωνίας

Προπώληση εισιτηρίων:
Βιβλιοπωλείο “Αναγέννηση”, Παροικιά

Καφέ “Ράµνος”, Λεύκες
Είδη σπιτιού “Ταντάνης”, Νάουσα

12€
τιµή

εισόδου

Διαμαρτυρίες 
για το νέο δρόμο 

Εικοσιπέντε συμπολίτες μας που έχουν οικήματα και επιχειρήσεις στην Παροικιά, 
διαμαρτύρονται εγγράφως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στο Δήμο Πάρου, για 
κακοτεχνίες στην ασφαλτόστρωση οδού Παροικιάς – Νάουσας – Λευκών.

Η επιστολή των συμπολιτών μας έχει ως εξής:
«Την 21η Ιουνίου 2013 ολοκληρώσατε ακόμα μια ασφαλτόστρωση, την Τρίτη κατά 

σειρά τα τελευταία χρόνια επί της οποίας βρίσκεται ιδιοκτησία ή επιχείρησή μας. 
Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από τη διασταύρωση Ναούσης – Λευκών 

έγινε βιαστικά και κακότεχνα, με επάλληλες στρώσεις αφού δεν αποµακρύνθηκε κα-
νένα προηγούµενο στρώµα ασφάλτου που ήδη είχαν υπερυψώσει το επίπεδο του 
δρόμου.

Συνέπεια της παραπάνω ασφαλτόστρωσης ήταν (πέρα από το να επιχωθούν τα κα-
πάκια των φρεατίων) να υπερυψωθεί ο δρόμος επιπλέον 15 εκατοστά, να καταχωθούν 
τα ρείθρα στις άκρες τους από όπου αποχετεύονται τα όμβρια νερά. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα όμβρια νερά, στο υποτιθέμενο πεζοδρόμιο, αφού δεν είχε 
άλλη διέξοδο διαφυγής. Στα παραπάνω συνέβαλε και το γεγονός ότι τα υποτιθέμενα 
πεζοδρόμια που έχουν απομείνει, να είναι κατώτερα του οδοστρώματος.

Είναι βέβαιο ότι με τις πρώτες βροχές τα νερά θα οδηγούνται μέσα στις ιδιοκτησίες 
που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο και τα υπόγεια που βρέθηκαν τώρα στο ίδιο ή κάτω 
από το επίπεδο του υπερυψωμένου δρόμου. Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν βιαστικά 
υπό τις έντονες διαμαρτυρίες ιδιοκτητών και επιχειρηματιών, που κανείς δεν εισά-
κουσε. 

Επειδή, είναι βέβαιο ότι τα όμβρια, που στην περιοχή µας κατεβαίνουν και από 
το δρόµο των Λευκών, θα μπουν σε υπόγειες ιδιοκτησίες μας και, όπου υπάρχει 
ράμπα, θα πλημμυρίσουν τα υπόγειά μας.

Επειδή, μετά από τρεις ασφαλτοστρώσεις δεν υπάρχει στις ιδιοκτησίες μας άλλη 
υψομετρική διαφορά, ούτε άλλος τρόπος εκτροπής των ομβρίων, ώστε να προστατευ-
θούν οι ιδιοκτησίες μας και να αποτρέψουμε την αναμενόμενη ζημιά μας.

Καλούµε το Δήμο Πάρου και την Περιφέρεια να αποκαταστήσουν άμεσα τη σοβαρή 
κακοτεχνία που έπραξαν, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο των ιδιοκτησιών που βρίσκο-
νται πλησίον του δρόμου.

Σε περίπτωση άρνησή σας, επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε με κάθε νόμιμο τρό-
πο κατά του Δήμου Πάρου και Περιφέρειας προς αποκατάσταση των αρχικών επιπέ-
δων και πλήρη αποζημίωσή μας».

Νέα επιστολή
Για το ίδιο θέμα κοινοποίησε επιστολή και ο συμπολίτης μας κ. Χρ. Μπατσούρης.
Στην επιστολή του ο κ. Μπατσούρης γράφει:
«Πριν από μερικές μέρες έγινε ασφαλτόστρωση από το κέντρο υγείας μέχρι την δι-

ασταύρωση Νάουσα Λευκών. Δεν αναφέρομαι στο χρόνο που επιλέγει, δεν υπάρχει 
και καμία δικαιολογία για την ταλαιπωρία και την οικονομική ζημιά που υπεστήκαμε.

Επειδή, σε αυτόν τον χώρο βρίσκομαι και εργάζομαι πάνω από μια εικοσαετία, όταν 
έβρεχε γινόταν μια κόλαση από τα νερά με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα μαγαζιά 
και τα σπίτια. Για τους πεζούς δεν αναφέρομαι γιατί αν πέρναγες πεζός έπρεπε να πας 
να αλλάξεις ρούχα, σε αυτό φταίει και η παιδεία μας όταν βλέπουμε πεζό να μην τον 
υπολογίζουμε.  Τα πεζοδρόμια από τα πολλά στρώματα ασφάλτου έχουν εξαφανιστεί. 
Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει ποιος είναι υπεύθυνος για αυτήν την προχειρότητα 
και ποια είναι η θέση του Δήμου; Σε μια νεροποντή μπορεί κάποιος να φανταστεί τι 
πρόκειται να γίνει;».

«Ηλιοπροστασία» 
Η Blue Star Ferries, 

βρέθηκε για πέμπτη 
χρονιά στο πλευρό της 
νησιωτικής Ελλάδας 
με το πρόγραμμα «Ηλι-
οπροστασία», πραγ-
ματοποιώντας δωρε-
άν ιατρικές εξετάσεις 
δερματικών σπίλων 
(ελιές) και ενημερωτι-
κές ομιλίες στα νησιά 
των Κυκλάδων, Πάρο 
και Νάξο, σε συνερ-
γασία με τον Μη Κερ-
δοσκοπικό Οργανισμό 
Πρόληψης και Αντιμε-
τώπισης Μελανώματος «Μελάμπους».

Στόχος του καθιερωμένου πλέον, προγράμματος «Ηλιοπροστασία», είναι η ευαι-
σθητοποίηση του πληθυσμού της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την επικινδυνότητα 
της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο, καθώς επίσης και η ενημέρωση για τους εν-
δεδειγμένους τρόπους προφύλαξης και αυτοεξέτασης, που οδηγούν στην ευεργετική 
πρόσληψη της ηλιακής ακτινοβολίας και εξαλείφουν τους κινδύνους για την υγεία.

Η επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της ιατρικής περίθαλψης στα νησιά μας, επιβε-
βαιώνεται κάθε χρόνο με τον μεγάλο αριθμό συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συνολικά 
φέτος εξετάστηκαν περίπου 700 άτομα σε Πάρο και Νάξο και πραγματοποιήθηκαν 
δεκάδες αφαιρέσεις σπίλων από έμπειρους πλαστικούς χειρουργούς.

Η έγκαιρη διάγνωση και αφαίρεση μελανωμάτων και καρκινωμάτων του δέρμα-
τος ή και σπίλων με ατυπία σε αυτές τις εξορμήσεις, έχει συμβάλλει σημαντικά στην 
έγκαιρη διάγνωση και αφαίρεση ύποπτων βλαβών και το κυριότερο στην έγκαιρη 
αφαίρεση μελανωμάτων και δερματικών καρκίνων προτού απειλήσουν τη ζωή των 
ασθενών. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού  από 60 έως 150 τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους, 
πολύ µικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 
θέα. Τηλ.: 6971962021

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, πωλεί-
ται οροφοδιαµέρισµα 101 
τµ, 3ος όροφος, διαµπερές, 
σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.: 
6977003431 

ΓΑΛΑΤΣΙ, πωλείται προι-
κώο διαµέρισµα 75τ.µ, από 
αντιπαροχή, ευρύχωρο, λει-
τουργικό, µισθωµένο, στο 
Νεο Τέρµα. Τιµή: 68.000 
ευρώ. Τηλ: 2284092001, 
6974860342.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 
100 τµ, ηµιτελή, µε πανορα-
µική θέα. Τιµή: 90.000 €. 
Τηλ.: 6977336620

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 
316 τµ, 50µ από λίµνη Αλυ-
κής, θέα, µε άδεια οικοδοµής 
για µεζονέτα 138 τµ, τιµή 
85.000€. Τηλ.: 6932285768, 
www.paroshomes.livadas.
de
ΠΑΡΟΙΚΙΑ (θέση Γερµα-
νικά), πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου, ένα στρέµµα, 
100 µέτρα από θάλασσα, µε 
θέα. Τηλ.: 6977003431

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ζητείται προς 
ενοικίαση γκαρσονιέρα ή 
δυάρι, για όλο το χρόνο, 
κατά προτίμηση επιπλω-
μένο. Τηλ.: 2284028025 

ΒΙΛΛΑ ζητείται προς ενοι-
κίαση, από τον Οκτώβριο 

και για ένα χρόνο, κοντά 
στη θάλασσα, µε τρία υπνο-
δωµάτια, επιπλωµένη, µε 
καλοριφέρ, προαιρετικά µε 
πισίνα. Τηλ.: 6945169793  

ΝΑΟΥΣΑ (και 
γύρω περιοχές), οικο-
γένεια ζητά κατοικία για 
ετήσια ενοικίαση, µε τέσσε-
ρα υπνοδωµάτια, κεντρική 
θέρµανση. 
Τηλ.: 6979819470

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-
κατερίνης),ενοικιάζεται 
διώροφη παλιά παραδο-
σιακή οικία, απολύτως 
εκσυγχρονισµένη, µε κή-
πο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
σπίτι 15 τµ, µε ένα υπνο-
δωµάτιο και µπάνιο. Τηλ.: 
6972611612

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται µε-
ζονέτα-µονοκατοικία, 100 
τµ, µε πολύ καλή θέα. Τηλ.: 
6972092675

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος) ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα. Τηλ.: 
6972077052

ΛΥΚΑΒΗΤTΟΣ (ΑΜΠΕ-
ΛΟΚΗΠΟΙ), ενοικιάζεται 
ισόγεια γκαρσονιέρα, πλή-
ρως ανακαινισµένη, 
εύκολη πρόσβαση σε µέσα 
συγκοινωνίας. Ιδανική για 
φοιτητές. Τηλ.: 6972001059 
(Αναστασία) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (2 χιλιόµετρα 
από το λιµάνι της Παροι-
κίας) ενοικιάζεται για την 
καλοκαιρινή περίοδο, γκαρ-
σονιέρα 40 τµ δίχωρη. Τηλ.: 
2284022302

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ή ΔΗΛΙΟΝ ή 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ,  ζητείται 
οικία προς αγορά, µε τρεις 
κρεβατοκάµαρες, κήπο και 
θέα. Τηλ.: 6945169793  

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΑ, 42 ετών, ζητάει 
εργασία σε σπίτι, για εξυπη-
ρέτηση ηλικιωµένων. Τηλ.: 
6938553525 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΑΡΧΗΣ, µόνιµος κάτοικος 
Πάρου, µε συστάσεις, προ-
σφέρει φύλαξη, συντήρηση, 
διαχείριση συγκροτήµατος 
οικιών ή άλλων χώρων για 
όλο το χρόνο µε ανταλλαγή 
δωρεάν διαµονή σε οικία 2-3 
δωµατίων στον ίδιο χώρο ή 
και αλλού. Τηλ: 6976433642   

ΈΜΠΕΙΡΗ ΘΕΑΤΡΟΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΌΣ,αναλαµβάνει 
υπεύθυνα τη φροντίδα 
(babysitting) και τη δηµιουρ-
γική απασχόληση παιδιών 
στον χώρο σας, καθώς και 
τη διοργάνωση πάρτυ, µε 
πολύ προσιτές τιµές. Τηλ. 
6932583634

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΥΡΙΑ ζητείται, από ε-
στιατόριο, για υπάλληλος 
κουζίνας, (λαντζέρα, τη-
γάνια, κτλ), απογευµατινές 
ώρες. Τηλ.: 6932362568  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για 
µερική απασχόληση σε θέση 
γραµµατειακής υποστήρι-
ξης. Απαραίτητο πτυχίο ΙΕΚ, 
ΤΕΙ σχετικό µε χρήση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο : kmparos@
epapsy.gr, fax 22840 22011

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ ζητείται. 
∆ιαµέρισµα µε πισίνα στην 
περιοχή Βούλας. Τιµή φιλι-
κή. Τηλ.: 6971894290

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΕ-
ΒΑΤΙΑ ζητούνται, µονά και 
διπλά, µε τα στρώµατα, κο-
µοδίνα, καρέκλες και λοιπά 
έπιπλα. Τηλ.: 6943511925 
(κος Βασίλης) 

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€

Γεωργία Κυπραίου

∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος BSc

Τηλ.: 22843 00508 | Κιν.: 693 6585744
e-mail: geo_kypraioy@hotmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟ-
ΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Όποιος έχει συγκεκριμένα στοιχεία για το 
τροχαίο ατύχημα που έγινε στις 10-3-2012 
στην Περιφερειακή οδό Νάουσας – Πά-
ρου που είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό 
μου από αγνώστου αρ. κυκλ. αυτοκίνητο 
να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο 
6984329017 ή στην Τροχαία Νάουσας Πάρου 
στο τηλέφωνο 2284051202. 

Ο παθών 
Κων/νος Ρουσέλης 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Παρακαλείται ο οδηγός του ΙΧΕ αυτοκινή-

του χρώματος ασημί (ονόματι Σπύρος) που 
με μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πάρου μετά 
το τροχαίο ατύχημα στις 10-3-2012 στην Πε-
ριφερειακή οδό Νάουσας – Πάρου να επι-
κοινωνήσει μαζί μου στο τηλ. 6984329017 
ή με την Τροχαία Νάουσας Πάρου (τηλ. 
2284051202) για περισσότερες εξηγήσεις 
περί του τροχαίου ατυχήματος. 

 Ο παθών 
Κων/νος Ρουσέλης 

ΠΕΝΘΟΣ 
Απεβίωσε ο Φραγκίσκος Τζανακόπουλος

Μετά από ταλαιπωρία πέντε ετών από την 
ανίατη νόσο, αγόγγυστα, με αξιοπρέπεια και 
λεβεντιά ψυχής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 
83 ετών, ο αγαπητός σε όλους Φραγκίσκος 
Τζανακόπουλος του Αντωνίου και της Μα-
ρουσώς, παιδί 11μελούς οικογένειας, γνω-
στός και ως «τίγρης», όνομα που είχε δώσει 
στο μεγάλο φορτηγό που έφερε στο νησί το 
1975 και το οποίο δούλεψε για πάρα πολλά 
χρόνια σε ολόκληρη την Πάρο.

Σωστός σύζυγος, πατέρας, παππούς, φί-
λος, συγγενής, άνθρωπος πράος, απλός, 
άκακος, ευσεβής, ανιδιοτελής, ευγενής, άφη-
σε μεγάλο κενό στην οικογένειά του, καθώς 
και μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη για 
τους οικείους του για να συνεχίσουν στο 
πρότυπο του χαρακτήρα του.

Ήταν χαρούμενος όταν κατέβαινε καθημε-
ρινά στο Μώλο, έκανε τη βόλτα του και έπια-
νε και κάποιο χταποδάκι, σε θαλάμι που μόνο 
εκείνος γνώριζε. Ευχάριστος στην παρέα, 
έφτιαχνε με τους φίλους του παραδοσιακή 
μουσική ομάδα. Έπαιζε τουμπάκι, τσαμπού-
να, φλάουτο και τραγουδούσε.

Ένα από τα τελευταία αυτοσχέδια τραγου-
δάκια του, καθώς συνήθιζε να συνθέτει αυ-
θόρμητα ανάλογα με την περίσταση, είναι το 
παρακάτω:

«Κοίτα καρδιές που φεύγουνε
κοίτα καρδιές που μένουν
κι εμένα το κορμάκι μου
οι πόνοι το παιδεύουν

Στο πιο ψηλότερο βουνό
εκεί θα κατοικήσω
στα πεύκα και στα έλατα
μ’ αυτά θέλω να ζήσω

Εκεί θα βάλω μια φωτιά
να κάψω το κορμί μου
να ψάξει ο χάρος για να βρει
στη στάχτη την ψυχή μου».

Η σύζυ-
γος Ευαγ-
γελία, τα 
παιδιά Μα-
ρουσώ και 
Νικόλαος, 
τα εγγόνια 
και δισέγ-
γονά του, 
ε υ χ α ρ ι -
στούν όλο 
τον κόσμο 
που τον 
συνόδεψε στην τελευταία του κατοικία στα 
Μάρμαρα καθώς και όλους όσοι συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 
Ο Ιωάννης Μαυραγκάς του Ζαχαρία και 
της Βασιλικής, το γένος Αντιπαριώτη, και η 
Ελισάβετ Δρακάκη του Δημητρίου και της 
Ζαμπέτας, το γένος Αρκά, πρόκειται να πα-
ντρευτούν τον Αύγουστο στην Πάρο. 

ΜΗ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 
Ο κ. Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος δεν 
εορτάζει. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών
ΑΣΠ Πάρου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποβολή Προσφορών για επισκευή κτι-
ρίων του ΑΣΠ Πάρου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υπο-
βάλουν προφορά για τις ακόλουθες οικοδο-
μικές εργασίες που πρόκειται να πραγματο-
ποιηθούν στα κτίρια του ΑΣΠ Πάρου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1η
Στεγανοποίηση οροφής κτηρίου Μηχανο-

στασίου, εμβαδού περίπου 1000m2. Η προ-
σφορά θα γίνει σε €/m2, αφού ληφθεί υπόψη 
η σχετική Τεχνική Προδιαγραφή που διατί-
θεται στους ενδιαφερόμενους από τον ΑΣΠ 
Πάρου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2η
1. Εργασίες επισκευής οροφής και στηθαίων 

κτηρίου Μηχανοστασίου.
2. Εργασίες επισκευής Νοτιοδυτικής όψης 

κτηρίου Μηχανοστασίου.
3. Αντικατάσταση υαλοστασίων, εξωτερικής 

θύρας και μεγάλης θύρας ROLL-ADOOR
4. Επισκευή οροφής δωματίου λέβητα

Για τα παραπάνω διατίθενται οι σχετικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές που είναι στη διάθε-
ση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλείσθε να υποβάλετε τις κλειστές 
προσφορές σας έως 25 Ιουλίου 2013 και ώρα 
12:00 στον ΑΣΠ Πάρου, υπόψη κου Γιάννου 
Δημήτρη ή κου Κορτιάνου Αναστασίου.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την 26η Ιουλί-
ου 2013 στις 13:00 στον ΑΣΠ Πάρου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν διευκρι-
νίσεις: 22840-52511, 22840-51450 αναζητώ-
ντας τους παραπάνω μισθωτούς.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

πώληση |  κατασκευή |  επ ισκευή

πλ. Μαντώς Μαυρογένους (1ος όροφος)  τηλ. 22840 27439  κιν. 6937 069220

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

τιµές χονδ
ρικής!

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ



Τα σφαγεία  
«ματώνουν»

Μία μεγάλη οικονομική πληγή για την τοπική αυτο-
διοίκηση αποτελεί το σφαγείο του νησιού μας. Δίχως 
υπερβολές το συγκεκριμένο θέμα από οικονομικής 
πλευράς είναι μία συνεχή αιμορραγία για το Δήμο Πά-
ρου.

Το 2011 τα έσοδα από τα σφαγεία του νησιού μας, 
ανήλθαν στα 43.412 ευρώ και τα έξοδα στα 103.831 
ευρώ. Το 2012 τα έσοδα ανήλθαν στα 44.624 ευρώ και 
τα έξοδα εκτινάχθηκαν στα 117.866 ευρώ.

Η «Φ.τΠ.» προσπαθώντας να λύσει το «μυστήριο» της 
μεγάλης οικονομικής «τρύπας» των σφαγείων, ζήτησε 
από τον αντιδήμαρχο κ. Παν. Κουτσουράκη τους 
ισολογισμούς και τα πλήρη στοιχεία της λειτουργίας 
τους. Τα στοιχεία μας παραδόθηκαν αμέσως από τον κ. 
Κουτσουράκη, ο οποίος μας διευκόλυνε σε ό,τι και αν 
του ζητήσαμε. Όπου στη συνέχεια και σε όποιον λογιστή 
δείξαμε τα οικονομικά στοιχεία η απάντηση ήταν σχετι-
κά μονολεκτική. «Λίγη δουλειά» μας είπαν. «Το μαγαζί 
δεν βγάζει!».

Τα αίτια
Ο κ. Κουτσουράκης, λόγω και της επιστημονικής του 

ιδιότητας έχει ένα ιδιαίτερο πάθος με την υπόθεση των 
σφαγείων. Ο ίδιος είχε στο παρελθόν εκφράσει την αντί-
θεσή του για το μέγεθος του σφαγείου, αν και σήμερα 
δέχεται πως δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. «Μάλλον από τα 
μικρότερα που μπορούσαν να γίνουν εκείνη την εποχή 
είναι», μας είπε. Κατά την άποψη του κ. Κουτσουράκη, ο 
κύριος λόγος που τα σφαγεία μπαίνουν μέσα είναι ο μι-
κρός αριθμός ζώων που σφάζονται. Όπως μας εξήγησε 
η άναρχη δόμηση τα προηγούμενα χρόνια δεν επιτρέπει 
στο νησί μας να έχει μεγάλες μονάδες ζώων. Σήμερα, οι 
οργανωμένοι στάβλοι -για ζώα προς σφαγή- είναι 7-8 
περίπου, όπως μας είπε. Ακόμα, ο κ. Κουτσουράκης, 
υποστήριξε πως μία μεγάλη πληγή για το σφαγείο είναι 
κάποια λάθη που έχουν γίνει. Δηλαδή, για να μπει ένα 
ζώο μετά τη σφαγή του στο ψυγείο, πρέπει να είναι σε 
λειτουργία όλα τα ψυγεία. Αυτό, αυτόματα, ανεβάζει το 
κόστος λειτουργίας του. Το 2012 για πληρωμή ηλεκτρι-
κού ρεύματος στη ΔΕΗ, το σφαγείο Πάρου, πλήρωσε 
27.745 ευρώ και για καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό 
άλλα 5374 ευρώ. Δηλαδή, πάνω από 33.000 ευρώ (λίγο 
λιγότερα από το 1/3 των εξόδων του), τα χρειάζεται για 
να έχει ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Είναι σαφές 
δηλαδή, πως εκτός του προβλήματος των λίγων ζώων 
που σφάζονται στην Πάρο, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα 
είναι η κακή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος –ουσια-
στικά η σπατάλη- ελέω άστοχων συνδέσεων των μηχα-
νημάτων που χρησιμοποιούνται στο σφαγείο.

Η σφαγή
Η θανάτωση των βοοειδών διενεργείται με πιστόλι 

ευθανασίας και των μικρών 
μηρυκαστικών και χοίρων, 
με ηλεκτρικές λαβίδες. 
Μετά τη σφαγή και αφαί-
μαξη των ζώων γίνονται 
αμέσως οι λοιπές εργασί-
ες. Απαγορεύεται αυστηρά 
οποιαδήποτε τομή με το 
μαχαίρι σε όλο το μήκος 
του πεπτικού συστήμα-
τος και η εμφύσηση αέρα 
με σκοπό την εκδορά των 
ζώων. Αυτή γίνεται με μη-
χανικά μέσα, μόνο στα μι-
κρά μηρυκαστικά. Τα μη 
εδώδιμα υποπροϊόντα (τρί-
χες, νύχια, αίμα κλπ) απο-
μακρύνονται άμεσα από 
την αίθουσα σφαγής. Μετά 
τη σφαγή και την προπαρα-
σκευή των σφαγίων, γίνεται 

η κρεοσκοπία, από τον κρεοσκόπο κτηνίατρο. Μετά τον 
κρεοσκοπικό έλεγχο και τον χαρακτηρισμό καταλληλό-
τητας τα ζώα σφραγίζονται

Τέλος, το σφαγείο λειτουργεί δύο φορές την εβδομά-
δα το καλοκαίρι και μία ημέρα την εβδομάδα το χειμώ-
να.

Τα τέλη
Τα τέλη χρήσης σφαγείου (εκδοροσφαγή, χρήση, 

ΦΠΑ, ζύγισμα) είναι τα παρακάτω:
Αγελάδες: 97,75 ευρώ, μόσχοι 92,10 ευρώ, μόσχοι με 

πατσά 102,7- ευρώ, μικροί μόσχοι 76,71 ευρώ, χοίροι 
29,25 ευρώ, μικροί χοίροι 17,52 ευρώ και αμνοερίφια 
9,61 ευρώ. 

Το 2012 στα σφαγεία της Πάρου σφάχθηκαν 258 βοο-
ειδή κάτω των 30 μηνών, 744 βοοειδή άνω των 30 μη-
νών, 177 αιγοπρόβατα και 3914 αμνοερίφια. Τα χοιρινά 
που σφάχθηκαν στο σφαγείο είναι πολύ λίγα. Τέλος, η 
ποσότητα του κρέατος από τα σφαγεία που προωθήθη-
κε προς βρώση ανέρχεται περίπου στους 21 τόνους. 

Η ουσία
Το σφαγείο του νησιού μας είναι απαραίτητο. Είναι 

πολιτισμός, είναι καθημερινή ανάγκη. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία η παράνομη σφαγή είναι μικρής κλίμακας και 
όχι στα μεγάλα ζώα που είναι καταγεγραμμένα.

Το σφαγείο λειτουργεί με δύο υπαλλήλους του Δήμου. 
Τα έξοδα μπορούν να μειωθούν αν γίνουν στο σφαγείο 
συγκεκριμένες βελτιώσεις ειδικά στη χρήση των ηλε-
κτρικών συσκευών. Οι 60-65.000 ευρώ, που μπαίνει 
μέσα κάθε χρόνο ο Δήμος Πάρου, από τη λειτουργία 
του σφαγείου μπορούν να μειωθούν, αλλά δύσκολα να 
μηδενιστούν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τους 
7-8 οργανωμένους στάβλους. 
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ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

10m3/βυτίο
οι τιµές περιέχουν ΦΠΑ

Παροικιά 85€

Αλυκή-Πούντα 95€

∆ρυός 110€

Προσιτές τιµές
στις υπόλοιπες περιοχές

Τηλ.: 6977 428333, 22840 91355

Επαρχιακός  
τύπος και  
ασθένειες

Το κλείσιμο δεκάδων εφη-
μερίδων στη χώρα και πολλών 
ηλεκτρονικών ΜΜΕ είναι απο-
τέλεσμα της οικονομικής πολιτι-
κής που ακολουθείται σε όλους 
τους επαγγελματικούς κλάδους. 
Σημειώνω, πως μόνο τις δύο 
τελευταίες βδομάδες διακόσιοι 
περίπου δημοσιογράφοι -σύμ-
φωνα με στοιχεία- έχουν απολυθεί από ΜΜΕ της 
χώρας. 

Η ιστορία έχει αγγίξει και τον επαρχιακό τύπο, που 
στο παρελθόν είχε μία άλλη φιλοσοφία. Ούτε τυχαίο 
είναι που ιστορική εφημερίδα του νομού μας τον τε-
λευταίο χρόνο απασχολεί το 25% του προσωπικού 
που απασχολούσε μόλις πριν δύο χρόνια.

Ο επαρχιακός τύπος, αν και καλύτερος σε ποιότητα 
ενημέρωσης τα παλαιότερα χρόνια και δίχως υποψία 
«κιτρινισμού» και εκμετάλλευσης του πόνου, δυ-
στυχώς, δεν απέφυγε τα λάθη των κεντρικών ΜΜΕ. 
Πολλοί εκδότες, και στην επαρχία, δημιούργησαν 
εφημερίδες για να προωθήσουν άλλες τους δου-
λειές. Στόχος τους, κατά βάση, ήταν να μοιραστούν 
ένα κομμάτι της κρατικής πίτας. Το μοίρασμα του δη-
μόσιου χρήματος είναι μια πονεμένη ιστορία, και στην 
επαρχία. Είναι μια ιστορία διαπλοκής με την πολιτική 
ή τους επίδοξους μνηστήρες της πολιτικής.

Η διαπλοκή των επαρχιακών εφημερίδων με άνο-
μα σχέδια πολιτικής, μόνο αθώα δεν είναι! Τα ποσά 
αλλάζουν, σε σχέση μ’ αυτά που γίνονται, σε κεντρι-
κό επίπεδο. Τα μηδενικά στο τέλος… Οι ευκαιριακοί 
εκδότες της επαρχίας έχουν ως στόχο το δημόσιο 
κορβανά και το ψώνιο των ντόπιων «Μαυρογιαλού-
ρων». Συνήθως, δεν έχουν μυρωδιά πως στήνεται 
ένα έντυπο και το τι ακριβώς σημαίνει «δημοσιογρα-
φώ». Έτσι, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, έξω από 
τον εντυπωσιακό τίτλο του πρωτοσέλιδου που έχουν 
και εξυπηρετεί τις λαμογιές του εκάστοτε «αφεντι-
κού» τους, τις υπόλοιπες σελίδες να τις γεμίζουν με 
μεγάλες φωτογραφίες ή με «πονήματά» τους που κα-
ταδεικνύουν τον πόνο τους για κάτι που δεν έχουν… 
Δεν μπορούν συνήθως, αναλογιζόμενοι δόξες του 
παρελθόντος ούτε να πλασάρουν το εμπόρευμα που 
έχουν στα χέρια τους. Συνήθως, τα παλαιότερα χρό-
νια που ήταν ξεκάθαρα δημοτικοδίαιτοι, στήριζαν την 
προσπάθειά τους λανσάροντας φύκια για μεταξωτές 
κορδέλες. 

Πλέον οι εναπομείναντες αναγνώστες τους –κου-
ρασμένοι- από την αιώνια γκρίνια συγκεκριμένων 
επαρχιακών φύλλων, τους αντιμετωπίζει ως φεϊγ-
βολάν. Δηλαδή, γρήγορη ματιά στην εικόνα και στον 
τίτλο και πέταγμα στον κάλαθο των αχρήστων!

Ο επαρχιακός Τύπος, εκτός από φωτεινές εξαιρέ-
σεις, έχει γίνει πλέον μία από τα ίδια με τον Αθηνα-
ϊκό Τύπο. Πρέπει, οπωσδήποτε, ο επαρχιακός τύπος 
(που έχει προσφέρει τα μέγιστα), να ξαναβρεί τον 
πραγματικό ρόλο της ύπαρξής του. Να εξυπηρετήσει 
τις αρχές της ενημέρωσης με κανόνες ελευθεροτυ-
πίας. Να καταγράφει τα γεγονότα, να τα αναλύει και 
να ασκεί κριτική.

Τα ανούσια και «γκρινιάρικα» έντυπα ουσιαστικά 
τα απομονώνει ή ίδια η κοινωνία. Πόσο μάλλον όταν 
η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν έντυ-
πα της «αρπακτής» και ότι από πίσω τους υπάρχουν 
άνομα πολιτικά συμφέροντα. Ο αναγνώστης ήταν, εί-
ναι και θα είναι, ο αυστηρότερος κριτής, αφού αυτός, 
ουσιαστικά συντηρεί τα έντυπα μέσω της αναγνωσι-
μότητας και του ενδιαφέροντος που προκαλείται γι’ 
αυτά. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Δραστηριότητες των μικρών του Νηρέα

Διάκριση για την Γκόκα
Η καλύτερη εμφάνιση της εθνικής ομάδας ήρθε από την Κατερίνα 

Γκόκα, του ΝΟΠ, που κατέλαβε την 18 θέση στη γενική κατάταξη του 
πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Optimist.

Οι αγώνες έγιναν στη λίμνη Balaton της Ουγγαρίας, από 27/6 έως 
7/7 με 102 συμμετοχές και ήταν υψηλού επιπέδου γιατί αν και ευ-
ρωπαϊκοί δέχτηκαν και συμμετοχές παγκοσμίου επιπέδου που δεν 
μέτρησαν στην τελική κατάταξη.

Κατά τις πέντε μέρες στις οποίες έγιναν οι δέκα ιστιοδρομίες επι-
κρατούσαν κυρίως ασθενείς άνεμοι που δυσκόλεψαν πολύ της διε-
ξαγωγή τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΟΠ: «[…] αξίζουν συγ-
χαρητήρια στην πρωταθλήτρια μας Γκόκα Κατερίνα για την μεγάλη της 
επιτυχία και για την συμμετοχή της στην εθνική ομάδα τα τελευταία 3 
χρόνια. Ευχαριστούμε τους προπονητές Γιάννη Καβαρλίγκο και Ορέ-
στη Στυλίδη για την εθελοντική προσφορά τους στην εθνική ομάδα».

Μεταγραφές
Από την ΕΠΣ Κυκλάδων δημοσιοποιήθηκε η 

εγκύκλιος για τις μετακινήσεις των ποδοσφαιρι-
στών. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

1. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ-
ΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 
1-9-2013 έως 31-12-2013 και από 1/2/2014 
έως 15-5-2014.

2. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΑΣΙ-
ΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 
1-9-2013 έως 30-9-2013 και από 1/1/2014 έως 
31-1-2014.

3. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣ-
ΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 

1-7-2013 έως 31-8-2013. Μέχρι τρεις (3) ερασι-
τέχνες ποδοσφαιριστές από 1/1/2014 έως 31-1-
2014.

4. ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 

1-7-2013 έως 31-7-2013.
5. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 

1-7-2013 έως 31-7-2013. 
6. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 

1-7-2013 έως 31-7-2013, από 1/9/2013 έως 30-
9-2013 και από 1/1/2014 έως 31-1-2014, με την 
προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερ-
βαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές.

7. ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙ-
ΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 
1-10-2013 έως 31-10-2013.

Τα τμήματα υποδομών του Νηρέα, «ΝΑΟΥΣΑ 2010» ολοκλήρωσαν τη φετινή αγω-
νιστική τους σεζόν με ένα ξεχωριστό τρόπο στην παραλία του Άη Γιάννη Δέτη, στο 
Πολιτιστικό Πάρκο Δήμου Πάρου. 

Συγκεκριμένα στο τελευταίο ραντεβού για τη φετινή χρονιά έδωσαν το παρόν τα 
παιδιά όλων των τμημάτων από 4 έως 13 ετών και αναλώθηκαν ανά τμήματα σε πολ-
λά παιχνίδια στην άμμο με σχοινιά, λουκούμια, ρούχα, φρούτα, εμπόδια, τσουβάλια, 
όλα με τη μορφή σκυταλοδρομίας!  

Χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές γέλιου σε μικρούς και μεγάλους και όλοι διασκέ-
δασαν μέχρι αργά το βράδυ μιας και μετά το σόου των μικρών οι μεγάλοι, παρέα με 
μια κιθάρα, συνέχισαν στους δικούς τους ρυθμούς! Με το τέλος των παιχνιδιών ο 
γραμματέας του Νηρέα, κ. Μανόλης Σιφναίος, έκανε ένα μίνι απολογισμό των φετι-
νών δραστηριοτήτων των τμημάτων υποδομών και ανανέωσε το ραντεβού του συλ-
λόγου με τα παιδιά για τον Σεπτέμβριο, όπου θα ξεκινήσει και επίσημα η νέα αγωνι-
στική χρονιά. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο προπονητής κ. Μιχάλης Παπαδάκης και 
εκ μέρους του προπονητικού τιμ ευχαρίστησε όλα τα παιδιά και τους γονείς για τη 
μεγάλη συμμετοχή που είχαν στις προπονήσεις και τους αγώνες. Ακόμα, έκανε ιδιαί-
τερη αναφορά στα παιδιά του παιδικού τμήματος που μεταβαίνουν στην ομάδα Νέων 
του συλλόγου και ζήτησε τη συμβολή και την ενεργή συμμετοχή των γονέων σε ότι 
σχεδιάζεται από δω και πέρα για τα παιδιά.

Ευγένιος Gerard’s Soccer Camp
Για τον προπονητή του Νηρέα, η σεζόν έκλεισε στην Κρήτη, με τη συμμετοχή του 

στο 10ο Ευγένιος Gerard’s Soccer Camp που διοργανώθηκε φέτος στο Ηράκλειο 
Κρήτης  (Παγκρήτιο στάδιο). 

Ο κ. Παπαδάκης αρχικά παρακολούθησε το 1ο Gerard Youth Seminar (ένα σεμινά-
ριο για όλες τις νέες τάσεις στο χώρο του παιδικού ποδοσφαίρου) και στη συνέχεια 
παρευρέθη στις προπονήσεις του καμπ όπου έδωσαν το παρόν και οκτώ παιδιά από 
την Πάρο. 

Στο καμπ συμμετείχαν περίπου 120 παιδιά τα οποία επί πέντε ημέρες προπο-
νούνταν υπό το βλέμμα καταξιωμένων προπονητών στο χώρο των αναπτυξια-
κών ηλικιών (κυρίως από την επίσημη ακαδημία της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός) όπως 
οι: Χουάν Ραμόν Ρότσα, Βαγγέλης Σάμιος, Μανόλης Παπαδάκης, Κώστας Ταράσης, 
Γιώργος Σίμος, Βαγγέλης Μπέκας, Δήμος Ρόκας κ.α. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα 
να διδαχθούν νέες τεχνικές από ανθρώπους της Coerver Coaching που δραστηρι-
οποιήθηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά φέτος. Από τον Νηρέα, έδωσαν το πα-
ρών οι: Β. Μπάλιος, Γ. Κολυδάς, Δ. Καραχάλιος, Θ. Μπάλιος, Λ. Αλιπράντης και Γ. 
Γκέτσι. Ο πολύπειρος τεχνικός, κ. Ευγένιος Γκέραρντ ήταν στο γήπεδο όλες τις 
ημέρες των προπονήσεων και επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία για όλους τους μι-
κρούς άσους, ενώ ο Χουάν Ρότσα -που δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να φωτογρα-
φίζεται και να υπογράφει αυτόγραφα- το χαρακτήρισε ως «ένα από τα πιο πετυχη-
μένα καμπ που έχω συναντήσει στην ενασχόλησή μου με το παιδικό ποδόσφαιρο 
από το 1992». Ταυτόχρονα, στο βοηθητικό του Παγκρητίου, πραγματοποιήθηκε 
ειδικό καμπ για τους τερματοφύλακες από τον Βαγγέλη Λάππα και τους συνερ-
γάτες του και συμμετείχαν οι: Σ. Λουκής (Α.Ο. Πάρου) και Χ. Πανταζής (Πάνθεον).
Και οι οκτώ μικροί Παριανοί άσοι αποκόμισαν πολλές εμπειρίες, κράτησαν πολλές 
όμορφες εικόνες και μυήθηκαν σε νέες τεχνικές και εξειδικευμένες προπονήσεις. 
Όλοι φάνηκε να το διασκεδάζουν ιδιαίτερα καθώς καθημερινά ένα μεγάλο χαμόγελο 
συνόδευε τα πρόσωπά τους κατά την είσοδο και έξοδό τους από το γήπεδο και αυτό 
ήταν το πιο σημαντικό!
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) 
at: www.facebook.com/paroslife
If you have a smart phone, just download QRReader 
and scan this QR code and you will have a link straight 
to all the What's On information for Paros & Antiparos.

JULY
For events marked (#), contact KDEPAP (Cultural Dept) at Paros 

Town Hall 22843-60167/8, http://www.facebook.com/Kdepap 
For events at the Paros Park 22840-53520, www.parospark.com
 
continuing...
until 28 Jul, Alekos Levidis painting exhibition at Galerie 

Pontoporos, Ag.Dimitrios, Naoussa. Duration 9-28/7. Info: 22840-
52242, 694-2464418, www.pontoporos-gallery.com

until 30 Jul, Eleni Gemeliari painting exhibition at the Municipal Art 
Space (Dimitracopoulos Building), Paroikia. Duration 15-30/7.#

until 30 Aug, Exhibition with 12 artists at Anemomylos Gallery, 
Angeria. Duration 18/7-30/8. Info: 22840-91089.

until 31 Aug, Exhibition «Three Artists» at Porto Paros Hotel, 
Kolymbithres. Duration 22/6-31/8. Info: 22840-52669, www.zolotakis.
com, www.janmulder.info, www.kellyathanasiadou.gr

until early Sep, Painting & Sculpture exhibition “New Wave” and Jazz 
events at Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Info: 22840-22195, 22840-
22700, www.hollandtunnelgallery.com, www.heleenschuttevaer.nl    

   
  
19-23 Jul, Bazaar with traditional products at Alyki Beach. Daily 

7-10pm.#

19 Jul-3 Aug, International Music Workshops with Markus 
Stockhausen, Francesco Buzzuro, Tara Bouman, Richard Smith & 
Vasilis Rakopoulos.  Info: Vasilis 210-625-2937, 694-420-8397.

19-21 Jul, «Island Waves» workshop with Rivi Diamond at Tao’s 
Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

19-25 Jul, 3rd Edition of the Paros International Jazz 
Summer Academy in Lefkes. Info: Athena 693-433-8578, www.
parosjazzacademy.com 

19 Jul, 9.30pm,  Jazz in Paros jam session at Albatross Hotel pool, 
Logaras. Open to all musicians. www.jazzinparos.com 

19 Jul, 10.30pm, Tamuz Nissim Trio live jazz at El Prado Cocktail 
Bar, Piso Livadi. Info: 22840-41444.

20 Jul-25 Aug, «Artistic Journey» organized by the Friends of 
Paros with visits to artists’ workshops on the island. Info:  www.
friendsofparos.com

20-25 Jul, Marble sculpting workshops at Nikos Perantinos 
workshop, Aghia Anna, Paroikia. Info: 22840-23871, 693-750-4433.

20 Jul, 9pm, Opening of Gisele Lubsen photography exhibition 
‘Katharsis’ at the Apothiki Art Centre, Paroikia. Duration 20/7-16/8, 
daily 12-2pm & 7.30-11pm. www.giselelubsen.com

20 Jul, 9pm, Opening of Nikos Houliaras painting exhibition 
«Summer in the Garden of the Mind» at Art Gallery anti, Kastro, 
Antiparos. Duration 20/7-9/8, daily 7pm-12.30am.  Info: 694-489-8924 
& 697-440-0035, www.antiartgallery.gr 

20 Jul, Opening of Dimitris Sifneos painting exhibition at the Marina 
Building, Naoussa. Duration 20/7-10/8.#

20 Jul, 9pm, «Balikos & Friends» & «Guitar Exploration» concert at 
the Paros Park near Kolymbithres.  

20 Jul, 9.30pm,  Jazz in Paros jam session at Albatross Hotel pool, 
Logaras. Open to all musicians. www.jazzinparos.com 

21-27 Jul, Hatha Yoga Course with Oona Giesen in Alyki. Info: 697-
935-1951, www.yoga-paros.com

21 Jul, 9pm, Dance performance by Music & Dance Group of 
Naoussa, courtyard Panaghia Church, Naoussa. Info: Ypapandi 22840-
52284.

21 Jul, 9pm, Live concert with Manolis Rangoussis, Asterios Rigas, 
Nikos Papadakis, Spyros Balios, Giannis Balikos, Kostas Balikos, 
Panagiotis Dedes & Katerina Nika, courtyard Dimotiko School, Angeria. 
Entrance 5€ (children under 12 free).

21 Jul, 9pm, Concert at the Elementary School of Marpissa.#

21 Jul, 9.30pm,  Jazz in Paros concert with the Kaimaki Quartet in 
Marpissa.  www.jazzinparos.com 

21 Jul, 9.30pm, Greek/English fi lm «Fish & Chips» with English 
subtitles at Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres.

22-29 Jul, Shakti & The Five Elements Yoga Immersion Retreat 
with Irana Ji An at Tsoukalia Yoga Studio. www.yogaretreatsparos.
com

22 Jul, 8.30pm, Opening of Spiros Balios photography exhibition 
«Paros Fisheye» at Argonauta Hotel, Paroikia. Duration 22/7-17/8. 
Info: 22840-23303, www.argonauta.gr

22 Jul, 9.30pm, Jazz in Paros concert by Paris Paros Project 
Quintet & Anna Lauvergnac at Paros Park near Kolymbithres. Entrance 
10€. www.jazzinparos.com 

22 Jul, 9.30pm, Full Moon Celebration at Molos Beach.#
23 Jul, Celebration of Ag. Philotheos at Longovardas Monastery.
23 Jul, 9pm, «Moonlight and a Piano» concert by Sofi a Antoniou at 

Aghios Ioannis Monastery, Marpissa.# 
23 Jul, 9.30pm,  Jazz in Paros jam session at Albatross Hotel pool, 

Logaras. Open to all musicians. www.jazzinparos.com
23 Jul, 9.30pm, English/Japanese fi lm «Merry Christmas Mr 

Lawrence» with Greek subtitles at Cine Enastron, Paros Park.  
24 Jul, 9.30pm, Greek documentary fi lm «Athena, ex nihilo» with 

English subtitles at Cine Enastron, Paros Park.  
24 Jul, 9.30pm, Jazz in Paros «Poetry & Jazz» evening at Lefkes 

Amphitheatre. www.jazzinparos.com 
24 Jul, 8.30pm, Local festival of Aghia Anna with traditional music 

and dancing, at Church of Aghia Anna, Paroikia.#
25-26 Jul, Local Festival of Aghia Paraskevi in Marathi starts 

evening of 25/7.
25 Jul, 9.30pm, Jazz in Paros concert by Paros Jazz Academy 

students, terrace of Brazil Bar, Piso Livadi. www.jazzinparos.com 
25 Jul, 9.30pm, English fi lm «Trainspotting» with Greek subtitles at 

Cine Enastron, Paros Park.
26 Jul, Opening of Apostolis Zolotakis exhibition ‘Paths of Memory 

II / Μονοπάτια Μνήµης II’, Aphrodite Room, Porto Paros Hotel, 
Kolymbithres. Duration 26/7-11/8, Tue/Thu 10am-12noon & 6-8pm. 
Info: 693-710-5350, 22840-52669, www.zolotakis.com

26 Jul, 9pm, Classical music concert by Bugle of the Sea Trio 
(Konstantina Andreakou - piano, Rena Tsaki - piano, Dimitra Marangozis 
- piano) at New Marina Building, Naoussa. www.jazzinparos.com

t: +30 22840 51100
e: asprogalazio@gmail.com

0308
saturday

 Pin Ampelas, arosΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ   POLOS TOURS - Λιµάνι, 22840 22092
                FAN FAN ενδύµατα - Ζωοδ. Πηγή, 22840 21975
ΝΑΟΥΣΑ     ERKYNA TRAVEL - πλατεία, 22840 53180
                πρακτορείο ΟΠΑΠ (ΦΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ) - Περιφ/κός, 22840 42348



€3,22τα 2 τεµ.

€0,48/τεµ.

€2,29/τεµ.
€4,59/τεµ.

€2,65/τεµ.

€1,29/τεµ.
€0,79/τεµ.

€3,89/τεµ.
€6,95/τεµ.

*Οι προσφορές ισχύουν έως και 31/07/2013

€

ΑΛΤΙΣ
ελαιόλαδο φιάλη 
1lt

ΦΛΩΡΑ
καλαµποκέλαιο 
1lt

ΝΕSCAFE classic 
στιγµιαίος καφές 
100γρ.

KELLOGG’S
Special Κ
375γρ.

NESTLE Clusters
δηµητριακά
µε αµύγδαλα

ECONOMY
νέκταρ πορτοκάλι 1lt

ΜΠΥΡΟΝΙ
µπύρα κουτί 
330ml

ECONOMY
corn flakes 
375γρ.

DIXAN gel φρεσκάδα
ωκεανού ή spring 
64 µεζ.

€€ €€

€

€€ €€€€€

1+1
∆ΩΡΟ


