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Την πρώτη φορά που είχα έρθει ως επισκέπτης 
στην Πάρο, μόλις κατέβηκα στο λιμάνι ήρθε ένας 
παππούς και με ρώτησε αν θέλω δωμάτιο. Ήμουν 
μαζί με ένα φίλο μου και τον ρωτήσαμε αν το δω-
μάτιο έχει αιρ-κοντίσιον. Ο παππούς μας κοίταξε 
από πάνω μέχρι κάτω και γύρισε και μας είπε ένα 
ξερό «βέβαια… έχει».

Πηγαίνουμε λοιπόν στο δωμάτιο που θα μέναμε 
και πέσαμε με το φίλο μου από τα γέλια κάτω. Όχι 
αιρ-κοντίσιον δεν είχε, αλλά τίποτα από όλα όσα 
μας είχε πει ο παππούς στο λιμάνι. Μην σας τα πο-
λυλέω, μάλλον χάλια ήταν όλο το θέμα με αποκο-
ρύφωμα τα ράντζα-
κρεβάτια. Σε κάποια 
στιγμή που βγήκα 
σ’ ένα μπαλκονάκι 
που είχε η δωμα-
τιάρα μας άκουσα 
από κάτω τον παπ-
πού να ρωτάει την 
κόρη του για αυτό 
το δαιμονισμένο 
που τον είχα ρωτή-
σει (αιρ-κοντίσιον) 
και δεν ήξερε τι 
είναι. Ο παππούς 
άκουσε την κόρη του και ανέβηκε σαν ψόφιος 
κοριός πάνω στο δωμάτιο για να μας φέρει τα σε-
ντόνια. Τον είδα –έσκασα στα γέλια- και αρχικά δεν 
του είπα κουβέντα. Μόλις πήγε να φύγει του λέω: 
«Που είναι το αιρ-κοντίσιον που μου είπες ότι έχει 
το δωμάτιο;».

Ο παππούς γύρισε με καλοκοίταξε και μου είπε: 
«Παιδί πράμα είσαι. Τι να το κάνεις. Άσε που μπορεί 
και να κρυώσεις. Θα ανοίξεις το βορεινό παραθύ-
ρι, θα ανοίξεις και την πόρτα και μετά θα μου ζη-
τάς κουβέρτα το βράδυ!». Θυμάμαι το γεγονός σαν 
τώρα, έστω και αν έχουν περάσει από τότε 32 χρό-
νια παρακαλώ!

Με το φίλο μου τον Γιώργο είχα έρθει λοιπόν δι-
ακοπές το 1981! Μαθητές είμαστε ακόμα. Είχαμε 
έρθει για ένα Σαββατοκύριακο και τελικά καθίσα-
με στον παππού, καμιά δεκαριά μέρες. Ο παππούς, 
δεν μας έφερε ποτέ για πρωινό αυγά με μπέικον 
και γάλα από τσίγκινο κουτάκι με προέλευση Γερ-
μανίας! Μας έφερνε όμως κάθε πρωί αυγά από 
τις κότες του και γάλα από την κατσίκα του. Το 

δωμάτιο δεν είχε τηλεόραση ή βίντεο και φυσικά 
ίντερνετ (ούτε στην Αθήνα υπήρχε άλλωστε). Μας 
πήρε όμως μια βόλτα ένα μεσημέρι και μας πήγε 
στη Λογγοβάρδα μέσα από χωμάτινους δρόμους. 
Ο παππούς, δεν μας έφερε ποτέ για φαγητό Κι-
νέζικο πιάτο ή φιλέτο ταρτάρ. Μας έφερε όμως 
χορτόπιτες που έφτιαχνε η κυρά του με Παριανά 
χορταρικά. Κάπως έτσι ο παππούς, μας κράτησε 
10 μέρες, αντί τις δύο μέρες που είχαμε εμείς στο 
μυαλό μας. Και όταν φύγαμε μας έδωσε πεσκέσι 
και δυο μπουκάλια Παριανό κρασί…

Κάποιοι άνθρωποι σαν τον παππού εκείνον, έφε-
ραν την Πάρο να 
μεγαλουργήσει 
τουριστικά τη 
δεκαετία του ’80 
και του ’90. Θα 
ρωτήσετε βέβαια 
«δηλαδή, να μέ-
ναμε στα ράντζα 
κρεβάτια και στο 
βορεινό παραθύ-
ρι του παππού;». 
Όχι βέβαια, κα-
νείς δεν είπε 
αυτό. Όμως καλό 

θα ήταν να αναλογιζόμαστε με αυτές τις υποδομές 
που υπάρχουν σήμερα, τι θα έκανε εκείνος ο παπ-
πούς για να κρατήσει αντί δύο, δέκα μέρες, δύο 
επισκέπτες του νησιού.

Προσωπικά, είμαι σίγουρος πως δεν θα έκα-
νε φασαρία μπροστά σε τρίτους για ένα «οικογε-
νειακό» θέμα. Ούτε θα πήγαινε να «κράξει» έναν 
συμπολίτη του που έκανε βόλτα τους τουρίστες 
στον παραδοσιακό οικισμό. Πολύ περισσότερο δεν 
θα πήγαινε να ειδοποιήσει κάθε τρίτον που ήξερε 
για να αντιδράσει σε κάτι που δεν συμφωνούσε ο 
ίδιος. Τίποτα απ’ όσα έγιναν την εβδομάδα που πέ-
ρασε δεν θα έκανε ο παππούς και ας μην ήξερε τι 
είναι το αιρ-κοντίσιον. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό.

Οι παραπάνω «διαφωνίες» -που δεν έχουν καμία 
σχέση με τις «διαφωνίες» που συνηθίζουμε σ’ αυτή 
τη στήλη-, δεν αφιερώνονται όπως νομίζουν όλοι 
στην κ. Χρ. Φωκιανού, αλλά σε όλους του υπόλοι-
πους που ζουν από τον τουρισμό.

Δ.Μ.Μ.

Διαβάσαμε αυτές τις μέρες τα αποτελέσματα 
της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας και μεί-
ναμε άφωνοι. Χανιά +14,4%, Ηράκλειο +13,9%, 
Ζάκυνθος +12,8%, Κως +11,5%, Κεφαλλονιά 
+11,2. ΠΑΡΟΣ;

Σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η πτώ-
ση των δεικτών του τουρισμού για τα νησιά μας 
έρχεται σαν την χαριστική βολή στην καταρρέουσα 
οικονομία μας. 

Σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση όλοι σε μια λύση 
προσβλέπουμε. Στην όσο το δυνατόν ταχύτερη 
ολοκλήρωση των έργων του νέου αεροδρομίου. 
Οι προορισμοί που προανέφερα και έχουν αύξη-
ση αφίξεων έχουν μεγάλα αεροδρόμια. Η αύξηση 
των δεικτών αυτών των περιοχών κατά κύριο λόγο 
οφείλονται στις αφίξεις από το εξωτερικό. 

Με το αυξημένο κόστος ακτοπλοϊκών εισιτήριων, 
με την αδυναμία του Έλληνα να κάνει διακοπές, η 
λύση έρχεται ουσιαστικά μόνο από το εξωτερικό. 
Κατά συνέπεια χρειαζόμαστε γρήγορα το νέο αερο-
δρόμιο.

Με βάση την πληροφόρηση που έχουμε οι ερ-
γασίες για το διάδρομο και τα συναφή έργα προ-
χωράνε με πολύ καλό ρυθμό και θα τηρηθούν οι 
χρονικές δεσμεύσεις της σύμβασης. Καθυστερούν 
όμως οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων για τα 
αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουρ-
γία του νέου αεροδρομίου.

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη όλοι οι παρά-
γοντες και των δυο νησιών να αναλάβουν πρω-
τοβουλίες για να πιέσουν τις αρμόδιες αρχές έτσι 
ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες καθυστερήσεις. Οι 
δυο δήμαρχοι, οι επιχειρηματίες του τουρισμού και 
σύσσωμος ο εμπορικός κόσμος πρέπει να συντονί-
σουν τις ενέργειες τους για να έχουμε το συντομό-
τερο σε λειτουργία το νέο αεροδρόμιο. Η ανάκαμ-
ψη θα έρθει από τον ουρανό...

Λαουτάρης

Το θέλουμε…  
και γρήγορα

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!

H AG Partners Group
στην Πάρο

Η AG Partners Group, είναι μια διεθνής ομάδα επαγγελματιών 
στο χώρο του τουρισμού. Ειδικεύεται στη Ρωσία, Ελλάδα, Ελ-
βετία, ενώ έχει εταίρους στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, το 
Αζερμπαϊτζάν και την Κίνα.

Η παραπάνω εταιρεία στόχο έχει να παράγει ιδέες οι οποίες θα 
φέρουν επαγγελματικό κέρδος στον τουρισμό. 

Βοηθούν στη διαμόρφωση προγραμμάτων για την αειφόρο ανάπτυξη της περιο-
χής και επικεντρώνονται στην αυθεντική κληρονομιά ενός τόπου, την οικολογία και 
τον πολιτισμό. Η μεθοδολογία της AG Partners Group η τουριστική περιοχή να είναι 
πρόθυμη να φιλοξενήσει τους τουρίστες και εκεί να υπάρχουν τουριστικές υποδομές 
(ξενοδοχεία, παραλίες, καταστήματα για αγορές κλπ. Ακόμα, πολιτιστικά αξιοθέατα, 
παραδοσιακές γιορτές-πανηγύρια, και εκδηλώσεις.
Στην Πάρο

Στις 29/6 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο του νησιού μας, με την 
τουριστική επιτροπή Δήμου Πάρου, παρουσία του δημάρχου κ. Χρ. Βλαχογιάννη και 
επαγγελματιών του τουρισμού. Ακόμα, το παρόν έδωσαν η εταιρεία AG Partners 
Group και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες tour operation (Le Grant), παρουσία του 
διευθυντή μάρκετινγκ κ. Στέλιου Πέτσα.

Εκ μέρους της εταιρείας AG Partners Group, μίλησε στην εφημερίδα μας η κ. Irina 
Artemenko (Greece Head Department), για την επίσκεψη στην Πάρο.

Τι ακριβώς παρουσιάσατε;
Ι.Α.: «Η εταιρεία μας παρουσίασε μάρκετινγκ πρόγραμμα destination brand, για 

την περιοχή των Κυκλάδων. Η ετ. Le Grant πρότεινε να γίνει fam-trip για τους επαγ-
γελματίες του τουρισμού Ρωσίας και Ουκρανίας»

Τι είναι το destination brand;
Ι.Α.: «Η Ελλάδα μπορεί να είναι γνωστή ως τουριστικούς προορισμός και μάλι-

στα ένας από τους καλύτερους, αλλά αυτό δε σημαίνει πως είναι γνωστοί και όλοι οι 
προορισμοί της χώρας σας στη Ρώσικη τουριστική αγορά. Έρευνα της GA Partners 
Group, έδειξε ότι η περιοχή των Κυκλάδων είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τις επιθυ-

μίες των Ρώσων που επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές. Έχουμε 
παρακολουθήσει πως υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για εξέλι-
ξη στη Ρώσικη αγορά. Στις Κυκλάδες, υπάρχουν πολλά πράγματα 
που ενδιαφέρουν τους Ρώσους πολίτες (ιστορικά, θρησκευτικά 
και βέβαια οι πολύ καλές παραλίες, που είναι μία από τις βασι-
κές επιθυμίες των τουριστών). Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν γίνει 
πολλές προσπάθειες, και καλές στο παρελθόν, για να διαφημιστεί 
η Πάρος στη Ρωσία. Η περιγραφή της Πάρου από τους Ρώσους 
και Ουκρανούς δημοσιογράφους είναι εξαιρετική, όμως αυτές οι 
προσπάθειες δεν φθάνουν από μόνες τους για να διαφημιστεί η 
Πάρος σε τόσο μεγάλη αγορά, όπως είναι η Ρώσικη και Ουκρανι-
κή. Χρειάζεται ένα σοβαρό μάρκετινγκ και μία στρατηγική για να 
γίνει το νησί αναγνωρίσιμο στη Ρώσικη αγορά. Αυτό προτείνει η 

δική μας εταιρεία (AGPG), με συγκεκριμένα βήματα προωθητικής ενέργειας για χτι-
στεί μία ξεχωριστή εικόνα της Πάρου για Ρώσους επαγγελματίες και πολίτες. Σημει-
ώνω, ότι η Πάρος είναι το πρώτο νησί που ξεκινήσαμε την εξέλιξη του προγράμματος 
μας. Σαν αποτέλεσμα των ενεργειών μας ο Ρώσος πολίτης θα αναγνωρίσει το brand 
«Paros». Στην πορεία, στο πρόγραμμά μας θα μπουν και άλλα νησιά. Πρώτο βήμα σ’ 
αυτή την προσπάθεια είναι το fam-trip, που θα οργανωθεί από τις εταιρείες AGPG 
και Le Grand, την τουριστική επιτροπή Δήμου Πάρου και τον τοπικό tour operator 
«Ανεμόμυλος travel», κ. Καρποδίνη.

Τι είναι το fam trip
Ι.Α.: «Είναι μία «εκδρομή» για επαγγελματίες του τουρισμού, δημοσιογράφους κλπ  

για την προώθηση του τόπου που πηγαίνουν. Βλέπουν τους τόπους και τις δυνατό-
τητες φιλοξενίας των τουριστών, τις υποδομές που υπάρχουν, τους τόπους που θα 
φιλοξενηθούν. Στη συνέχεια προσπαθούν να προωθήσουν την περιοχή στην αγορά. 
Σήμερα σε συνεργασία με την τουριστική επιτροπή Δήμου Πάρου, του ίδιου του δη-
μάρχου κ. Χρ. Βλαχογιάννη, οργανώνουμε παρόμοιες εκδηλώσεις για tour operator 
Le Grand.

H AGPG αναλαμβάνει τον τομέα της προβολής των ξενοδοχείων και των καταστη-
μάτων εστίασης που θα συναντηθούν με τους συμμετέχοντες στο fam trip. Ακόμα, 
θα εκδοθεί διαφημιστικό υλικό για τις συμμετέχοντες Παριανές επιχειρήσεις. Αυτό 
το υλικό θα είναι ένα από τα βασικά που θα μπουν σε διαφημιστικές καμπάνιες που 
θα γίνουν από το Νοέμβριο στη Ρωσία. Για τους επιχειρηματίες που θα λάβουν πρό-
σκληση να συμμετέχουν είναι μία μεγάλη ευκαιρία για να προσπαθήσουν να μπουν 
στη Ρώσικη αγορά Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επαγγελματίες 
που δείχνουν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της εταιρείας μας».



4 Τοπικές ειδήσεις Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Ευχαριστήριο  
του Κ.Υ. Πάρου

Ευχαριστώ εκ μέρους της διοικούσας επιτροπής και 
του φίλου μου B. Χατζηγεωργίου, καρδιολόγου, του 
Κέντρου Υγείας, τους φίλους που έκαναν δωρεάν ένα 
σύγχρονο φορητό απινιδωτή.

Συγκεκριμένα:
Τη Διασυλλογική Ομάδα Αλληλεγγύης Πάρου.
Την Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας.
Τον Εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου Αντιπά-

ρου 
Τους ευχαριστώ θερμά. Αυτό αναδεικνύει και το με-

γαλείο της προσφοράς τους και τους ευχαριστούμε εκ 
βάθους καρδιάς.

Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές από 
όλες τις χώρες που συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση 
των ασθενών από άλλες χώρες στο Κέντρο Υγείας και 
ιδιαίτερα την φίλη Κατερίνα, ξέρει αυτή.

Με εκτίμηση
Βασίλης Παναρίτης

Νέα επιστολή ΕΟΔ
Από την κ. Σοφία Αγγελοπούλου, γραμματέα της ΕΟΔ 

Κυκλάδων, λάβαμε νέα επιστολή, σε συνέχεια δημοσι-
εύματός μας και απάντησής που δώσαμε στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερίδας μας. 

Η επιστολή έχει ως εξής:
«κε Μπελέγρη ή Δ.Μ.Μ. (αν προτιμάτε)
η υπογραφή ήταν δική μου, γιατί η διαμαρτυρία ήταν 

δική μου. Καμία απόφαση δεν ελήφθη από το ΔΣ της 
ΕΟΔ Κυκλάδων για να απαιτείται η υπογραφή από τους 
«λεβέντες», όπως τους αποκαλείτε, της ΕΟΔ. Ούτε ρώ-
τησα κανέναν.

Καμία επίσης διάθεση στοχοποίησης για πολιτικούς 
λόγους, όπως αναφέρετε στην απαντητική επιστολή 
σας, δεν έχω γιατί όταν μιλώ σαν μέλος της ΕΟΔ δεν 
κρίνω τα πράγματα με το πρίσμα της προσωπικής μου 
πολιτικής τοποθέτησης και άποψης.

Όσο για το ποιος παρεξηγείται και ποιος όχι από τα 
γραφόμενά σας, δικαίωμα του καθενός να ενοχλείται ή 
όχι.

Προσωπικά θεώρησα μεγάλη προσβολή τα γραφό-
μενά σας - έστω και σατυρικά- σχετικά με το «κόκκινο 
μπουφάν και τις γκόμενες».

Δεν γνωριζόμαστε για να έχω προηγούμενα μαζί σας 
και πιστέψτε το, θεωρώ αναφαίρετο δικαίωμά σας να 
εκφράζεστε δημοσιογραφικά όπως επιθυμείτε. Όταν 
όμως νοιώθω ότι κάτι με προσβάλει, αντιδρώ.

Κλείνοντας, θα θεωρήσω πολύ θλιβερό και ενοχλη-
τικό να στοχοποιήσετε εσείς από δω και πέρα την ΕΟΔ, 
λόγω της διαμαρτυρίας μου.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΟΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Μ.Ε.
ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ».

Έκθεση  
της Αμαλίας  
Φερεντίνου

Με τίτλο «Ανύψωση», 
η ζωγράφος Αμαλία 
Φερεντίνου, θα πα-
ρουσιάσει τη νέα της 
δουλειά στο Δημοτικό 
Χώρο Τεχνών (κτίριο 
Δημητρακόπουλου) 
στην Παροικιά, από 28 
Αυγούστου, έως 8 Σε-
πτεμβρίου 2013.

          Η ιστορικός τέ-
χνης και τεχνοκριτικός 
Ντόρα Ηλιοπούλου-
Ρογκάν, γράφει για το 
έργο της: «[…] Η αιθέ-
ρια νεανική γυναικεία μορφή, σε μια ποιητικά ενορχη-
στρωμένη φυγή από το δηλωμένο στο άδηλο, από το 
γήινο στο ουράνιο, κοντολογίς από το φυσικό στο με-
ταφυσικό, αποτελεί ένα στο έπακρον «ποιητικό» –με τη 
διττή έννοια- σημείο αναφοράς αλλά και συνάμα μιαν 
ατέρμονη, όχι μόνον οπτική, αλλά και ψυχολογικά εν-
νοημένη αφετηρία, που οξύνει τη φαντασία μας και το 
δημιουργικό μας ένστικτο. Ή καλύτερα που συμμετέ-
χει ενεργά στην εγρήγορση του τελευταίου: μοναδική 
δικλείδα ασφαλείας αντίκρυ στη χειμερία νάρκη στην 
οποία μας βυθίζει καθημερινά η άπληστη, βάναυση μέ-
χρι και ανθρωποκτόνα τεχνοκρατική κοινωνία. 

Όντως η Φερεντίνου κατορθώνει μέσα από την υπε-
ρευαίσθητη καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία της να δημι-
ουργεί ένα διττά ποιητικό έργο. Και αυτό γιατί, πέρα 
από τη δημιουργική-ποιητική εικαστική γραφή, ο τρό-
πος που η άξια καλλιτέχνιδα εννοεί, ενορχηστρώνει την 
«εικόνα» μέσα από μια χαρισματική οπτική γωνία και 
ένα ανεξάντλητο σε διαφοροποιήσεις τόνων χρώμα, 
υποβάλλει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τις ποιητικές 
διαστάσεις των ερεθισμάτων της ζωγράφου…   

Άλλοτε μέσα από απαλούς χρωματικούς τόνους και 
άλλοτε μέσα από δυναμικές αντιθέσεις χρωμάτων η 
ζωγράφος κατορθώνει να μας υποβάλλει συνειρμούς 
με αυτήν καθαυτήν την κοσμογονία. Κυρίως όμως, 
κατορθώνει κάτι ιδιαίτερα δύσκολο: να μας αποδείξει 
ότι πνεύμα και ύλη δεν αποτελούν παρά τις δύο διαφο-
ρετικές όψεις μιας και της αυτής υπέρτατης αλήθειας. 
Εκείνης της αλήθειας που ταυτίζεται με την υπέρτατη 
ενέργεια που ορίζει το σύμπαν».

Η Πάρος,  
στο France 2!

Η κ. Κουρούνη και ο κ. 
Θωμάς Jacobi, φιλοξενή-
θηκαν πριν από περίπου 
ένα μήνα στο νησί μας (3-
7/7) για την γνωριμία τους 
με το νησί και την κάλυψη 
της εκδήλωσης «Άρτος της 
Πάρου ο Επιούσιος».

Οι παραπάνω είναι αντα-
ποκριτές ξένου τύπου και 
συνεργάζονται με πληθώρα 
έγκριτων Γαλλικών ΜΜΕ 
και πρακτορείων ειδήσε-
ων όπως: LA TRIBUNE / 
OUEST FRANCE / RSR / RTBF/ LA CROIX κ.α. Μετά την 
επίσκεψή τους, προέκυψε η επίσκεψη του  FRANCE 2 
και το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων (!) του 
σταθμού!

Η όλη ιστορία για το ρεπορτάζ του Γαλλικού καναλιού 
ξεκίνησε από φίλο της Πάρου και επικοινωνία του με 
την Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πάρου, 
κ. Μ. Χανιώτη. 

Ανάπτυξη  
υδροπλάνων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις 30/7/2013 οι ερ-
γασίες του συνέδριου που διοργάνωσε η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο, με θέμα «Νησιωτική Ελλάδα, 
ιδανικός προορισμός για την ανάπτυξη των υδροπλά-
νων».

Θεωρώντας ότι η δημιουργία υδατοδρομίων στον 
πολυνησιακό μας χώρο, θα δώσει τη δυνατότητα ιδι-
αίτερα στους κατοίκους των νησιών που δε διαθέτουν 
αεροδρόμια να αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό μέσο 
μεταφοράς μετά από την πρόσφατη νομοθετική ρύθ-
μιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Μεταφορών και Δικτύων, η πρωτοβουλία διοργάνωσης 
από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Πουσσαίο 
έτυχε θερμού και επιδοκιμαστικού σχολιασμού. 

Στις εργασίες του συνεδρίου παρέστησαν ο υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Νίκος Δένδιας, ο Καναδός πρέσβης 
στην Ελλάδα Mr. Rober Peck, ο Έλληνας πρέσβης στον 
Καναδά κ. Ελευθέριος Αγγελόπουλος. η Γ.Γ. της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογή-
ρου, ο ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης  
Σπιλάνης, o βουλευτής Κυκλάδων κ. Νίκος Συρμαλέ-
νιος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ 
κ. Γιώργος Ανωμερίτης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αι-
γαίου κ. Ιωάννης Μαχαιρίδης, ο Δήμαρχος Σύρου – Ερ-
μούπολης κ. Γιάννης Δεκαβάλλας, ο Υποδιοικητής της 
ΥΠΑ κ. Γρηγόρης Νανίδης, πανεπιστημιακοί  καθηγητές, 
πλήθος αυτοδιοικητικών Α&Β Βαθμού, εκπρόσωποι 
φορέων, επενδυτές και κατασκευαστές υδροπλάνων. 

Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησαν με μηνύματά 
τους η Υπ.  Τουρισμού κ. Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Γ.Γ. Του-
ρισμού κ Αναστάσιος Λιάσκος, ο Βουλευτής Κυκλάδων 
κ. Παναγιώτης Ρήγας, ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Γιώργος 
Τσακίρης, ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ κ. Γιώργος Τελώνης, 
ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδρεάδης ενώ πα-
ρέμβαση μέσω SKYPE έκανε ο κ. Στέλιος Σταυρίδης, 
πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως τόνισε ο κ. Πουσσαίος, η διοργάνωση του συνε-
δρίου αντικατοπτρίζει τη βούληση όλων να στηριχτεί η 
δημιουργία υδατοδρομίων στα νησιά, καλύπτοντας συ-
μπληρωματικές μεταφορικές ανάγκες. Στην εισήγηση 
του, με θέμα « Νησιωτική Ελλάδα, ιδανικός προορισμός 
για την ανάπτυξη των υδροπλάνων» ο κ. Πουσσαίος 
υπογράμμισε: «Το Αιγαίο καθίσταται μοναδικό δίκτυο 
συγκοινωνιακών κόμβων και λιμένων με συνέπεια το 
σύνολο των τουριστικών και εμπορικών λιμένων του 
να μπορεί να αποτελέσει επενδυτικό πόρο αξιοποίησης 
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών 
αλλά και των ίδιων των επενδυτών». Όπως πρόσθεσε, 
η ανάπτυξη ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, 
κατασκευάζοντας μικρής κλίμακας λιμενικές εγκατα-
στάσεις ή ενεργοποιώντας μετά από συντήρηση και 
επέκταση υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, προ-
κειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο των ήδη υπαρχό-
ντων μεγάλων, θεωρείται στοιχειωδώς απαραίτητη.

Υπογράμμισε ακόμη ότι «[…] η εύκολη προσβασιμό-
τητα που προσφέρουν τα υδροπλάνα θα ενισχύσει του-
ριστικά τις τοπικές οικονομίες των μικρών νησιών ενώ 
οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να μετακινούνται επαρ-
κώς και με ασφάλεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους» 
και κατέληξε λέγοντας: «Για την Περιφερειακή Αρχή 
Νοτίου Αιγαίου, το πρόβλημα της επικοινωνίας δεν εί-
ναι το ακτοπλοϊκό, αφού αποτελεί μια μόνο πτυχή του,  
αλλά το συγκοινωνιακό. Τα υδροπλάνα εναρμονίζονται 
πλήρως με την πρότασή μας για τις διανησιωτικές γραμ-
μές, δηλαδή τη διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους στα 
πλησιέστερα σημεία. Τα υδροπλάνα και οι δυνατότητές 
τους είναι πολύ πιο σημαντικές από ό,τι φανταζόμαστε 
με μια πρώτη ματιά. Επιτελούν μια ιδιαίτερη αποστολή, 
αυτή της άρσης του αποκλεισμού και της απομόνωσης 
λόγω καιρικών συνθηκών. 

Πέραν τούτου, θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος 
της χάραξης οριζόντιων διαδρομών. Θα μπορούσε δη-
λαδή ο κάτοικος ή ο επισκέπτης από την Ίο να πάει στη 
Μύκονο, από την Πάρο στη Σίφνο, από τη Σαντορίνη στη 
Ρόδο κλπ».
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«Ο ξενιτεµένος»
βιωµατικοί δρόµοι:

Πάρος-Αθήνα, Αθήνα-Πάρος

Αµφιθέατρο Λευκών, Πέµπτη 29 Αυγούστου, 8.30µ.µ.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Υρία Λευκών Πάρου
και ο Αντώνης Ζ. Αρκάς
σας προσκαλούν µε χαρά

στην παρουσίαση του βιβλίου του,

θα προηγηθεί αφήγηση του Χρίστου Γεωργούση µε θέµα
«Μνήµες για τους φίλους που έφυγαν»

Ειδικό σήμα μείωσης ΦΠΑ
Από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου δημοσιοποιήθηκε 

ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση του ειδικού σήματος μείωσης ΦΠΑ.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ενημερώνουμε μέλη του κλάδου εστίασης που επιθυμούν να μειώσουν τις 

τιμές τους και ν’ αλλάξουν τους τιμοκαταλόγους, σύμφωνα με την εγκύκλιο, 
ότι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό σήμα από το γραφείο του συλλόγου 
καθημερινά από της 10.30-1.30 μμ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 1η Αυγούστου 2013 μειώθηκε ο ΦΠΑ στην 
Εστίαση και τα Συναφή Καταστήματα του Κλάδου από 23% σε 13%. Η μείω-
ση του ΦΠΑ ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 (δοκιμαστική περίοδος και ΔΕΝ 
αφορά τα οινοπνευματώδη που παραμένουν στον υψηλό συντελεστή 23%). 
Αντίστοιχα στις περιοχές μειωμένου ΦΠΑ το 16% γίνεται 9% (τα οινοπνευματώ-
δη παραμένουν στο 16%).

Να ληφθεί υπ όψιν ότι:
Οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα και δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα 

στη μείωση των τιμών.
Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να περάσουν την μείωση ολόκληρης της διαφο-

ράς του ΦΠΑ (10%) στις τιμές τους μετά την αποφορολόγηση το ποσοστό στην 
τελική τιμή του προϊόντος θα πρέπει να είναι μειωμένο κατά 8,1%.

Για την παραλαβή του ειδικού σήματος τα μέλη μας θα πρέπει να ΑΠΑ-
ΡΑΙΤΗΤΑ να προσκομίσουν:

1. Παλαιό τιμοκατάλογο που θα φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης.
2. Νέο τιμοκατάλογο με το νέο καθεστώς ΦΠΑ και μειωμένες τις τιμές στα ¾ 

των ειδών κατά τουλάχιστον 5% όπως αναφέρεται παραπάνω (πχ αν ο κατάλο-
γος έχει 20 είδη η μείωση πρέπει να περάσει στα 15 είδη) σε 2 στήλες, μια με τις 
τιμές με ΦΠΑ 23% και μια με τις τιμές με ΦΠΑ 13%.

3. Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του φορέα και της επιχείρησης ότι απο-
δέχεται τους όρους χορήγησης του Ειδικού Σήματος, παραμένει στα αρχεία του 
φορέα. 

4. Την σφραγίδα της επιχείρησης
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου θα διατηρεί το δικαί-

ωμα να ελέγχει την τήρηση της συμφωνίας. Η συμφωνία θα αρχίζει την 1η Αυ-
γούστου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013».

Πρόγραμμα εμπορικού 
φεστιβάλ

Η Πάρος για 2η χρονιά θα φιλοξενήσει το Εμπορικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ-Summer 
Shopping Festival. Διοργανωτής είναι ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου, ενώ την αιγίδα του φεστιβάλ έχει ο Δήμος Πάρου.

Οι έμποροι των νησιών μας καλούν όλους τους πολίτες να επισκεφτούν το φεστιβάλ 
που θα διαρκέσει 12 μέρες και συγκεκριμένα θα λειτουργήσει από 10-18/8 στην πλ. Μα-
ντώς Μαυρογένους και από 21-24/8 στη Νάουσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8, 10.00 μμ: ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ «ο Τάσος Μαγγάλας και το συγκρότημά 
του».
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/8, 9.00 μμ: Face painting για τους μικρούς επισκέπτες.
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8, 9.30 μμ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ των Κυκλαδικών Οπτικοακουστι-
κών Αρχείων - ΤΑ ΕΑΡΙΝΑ (Παριανά έθιμα) του Γ. Τριτσιμπίδα
ΤΡΙΤΗ 13/8, 8.00 μμ: ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ από την ΕΥΖΩΙΑ και ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ από την ΛΑΛΟΥ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8, 10.00 μμ: ΡΟΚ και ΕΝΤΕΧΝΗ ΒΡΑΔΙΑ από συγκρότημα νέων της 
Πάρου και Show από τους Olympians.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8, 9.30 μμ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΝΕΣ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/8, 9.30 μμ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Θαλάσσια Θηλαστικά: οι συγκά-
τοικοι μας στις Ελληνικές θάλασσες και διανομή ενημερωτικού υλικού για το εθελοντικό 
πρόγραμμα της WWF Ελλάς «Δίκτυο για την Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υγρο-
τόπων της Πάρου».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8, 8.15 μμ: Show από τους Olympians
ΠΕΜΠΤΗ 22/8, 8.00 μμ: ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ, ΠΑΙΧΝΙ-
ΔΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ από την ΕΥΖΩΙΑ | 10.00 μμ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ των Κυκλαδι-
κών Οπτικοακουστικών Αρχείων -ΤΑ ΕΑΡΙΝΑ (Παριανά έθιμα) του Γ. Τριτσιμπίδα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/8, 10.00 μμ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΝΕΣ 
ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΑΡΟΥ την Κυριακή 25 Αυγούστου στις 
9:30 το βράδυ: ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ πάρτι: «ο Τάσος Μαγγάλας και το συγκρότημα του» ΣΤΑ ΛΕΙ-
ΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ. 
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Λαϊκισμός και 
αντικομμουνιστική 
υστερία 

Απευθυνόμενος στον δη-
μοτικό σύμβουλο της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» Κ. Ροκονίδα  
είπε: «Εσείς επιδιώκετε την 
εξαθλίωση του κόσμου για 
να κερδίσετε ψήφους. Αυτό 
θέλετε εσείς. Σας ξέρουμε...». Και εννοούσε φυσικά 
το ΚΚΕ.

Και όμως, εν έτει 2013, τα παραπάνω λόγια ακού-
στηκαν και καταγράφηκαν στην προτελευταία συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23/7/2013 από 
συμπολίτη μας ( ή από τον εκπρόσωπο της παράταξης 
«Πάρος-Αξία» όπως κάποια δημοσιεύματα τον αναφέ-
ρουν;).

Όσο κι’ αν κάποιος είναι εκνευρισμένος, όσο κι’ αν 
έχει χάσει την ψυχραιμία του, όσο κι’ αν αισθάνεται ότι 
«πολιτικά είναι στριμωγμένος» και δεν έχει επιχειρή-
ματα για να αντιπαρατεθεί στην άλλη άποψη, αυτά δεν 
λέγονται και μάλιστα με την έμφαση, την ένταση και 
το μένος που ειπώθηκαν.

Είναι λόγια που στάζουν μαύρη χολή και μας παρα-
πέμπουν σε άλλες μαύρες εποχές. Σταματάμε εδώ.

Ποτέ δεν αρνηθήκαμε την πολιτική αντιπαράθεση, 
την πολιτική κριτική, πάντα την επιδιώκαμε και την επι-
διώκουμε. Φτάνει να είναι τεκμηριωμένη. Να πατάει 
γερά στα πόδια της.

Άλλο όμως αυτό και άλλο πράγμα να λαϊκίζεις 
με αισχρό τρόπο, να επιτίθεσαι «πετώντας» και 
«μοιράζοντας» ψέματα, αφορισμούς, ανακρίβει-
ες, διαστρεβλώσεις και χυδαιότητες, απέναντι σε 
μια ιδεολογία που έχεις όλο το δικαίωμα να διαφωνείς.

Αυτό κατά τη γνώμη μας λέγεται αντικομμουνι-
σμός. Και κάτι τέτοιο δεν θα επιτρέψουμε, με όλες μας 
τις δυνάμεις, να δηλητηριάσει την Παριανή κοινω-
νία. Ο «πολιτικός πολιτισμός», που όλοι πίνουν νερό 
στο όνομά του, αποδεικνύεται στην καθημερινότητα 
και ιδιαίτερα όταν οι καταστάσεις «ζορίζουν και παρα-
ζορίζουν».

Το ηθικό κύρος του ΚΚΕ, η τιμιότητα και η αυ-
τοθυσία των μελών και των στελεχών του, η κα-
θαρότητα και τα σταράτα του λόγια, αναγνωρίζονται 
ακόμα και από τους πλέον φανατικούς του εχθρούς. 
Και στα παραπάνω δεν χωράνε «εκπτώσεις» και 
κανενός είδους «συναισθηματισμοί».

Αν το παραπάνω γεγονός, στη συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο, είναι... «τυχαίο» ή από... «σύμπτωση» 
θα το αποδείξει ο χρόνος και μάλιστα πολύ σύντομα.

Εμείς αισθανόμαστε την υποχρέωση να ενημερώ-
σουμε τους συμπολίτες μας, με λόγια καθαρά και ξά-
στερα, λέγοντάς τους την αλήθεια ωμή.

 Απομένει στον συμπολίτης μας (ή στον εκπρόσωπο 
της παράταξης «Πάρος-Αξία» όπως κάποια δημοσιεύ-
ματα τον αναφέρουν;) κ. Θανάση Μαρινόπουλο να επι-
βεβαιώσει ή να διαψεύσει το γεγονός. Αν έγινε έτσι ή 
αλλιώς. Και ο κόσμος ας βγάλει τα συμπεράσματά 
του.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ
26-7-2013

Όλοι μαζί στον 
Α.Σ. Πάρου

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 4 Αυ-
γούστου η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Πάρου.

Κύριο χαρακτηριστικό της συνέλευσης ήταν η μεγάλη 
συμμετοχή (101 συνεταιριστές) που έδωσε βροντερό 
παρόν στην «καρδιά» του καλοκαιριού.

Ουσιαστικά, η συνέλευση ήρθε να επικυρώσει, να 
διασαφηνίσει και να ορίσει τον τρόπο εφαρμογής των 
αποφάσεων, τόσο της προηγούμενης Γ.Σ  του Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού, αλλά και  τις αποφάσεις των ΓΣ της 
πρώην ΕΑΣ (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών).

Η εισήγηση Τσιγώνια
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, κ. Ν. Τσι-

γώνιας, στην εισήγησή του μεταξύ άλλων τόνισε:
«[…] Με δύο κουβέντες να σας υπενθυμίσω ότι οι Γ.Σ. 

της ΕΑΣ από το 2009 εκτιμώντας τα μηνύματα των και-
ρών και ότι το μοντέλο λειτουργίας της που είχε εφαρ-
μοστεί τα προηγούμενα χρόνια είχε κλείσει τον κύκλο 
του. Έτσι, υπήρχε ανάγκη ριζικής αναδιοργάνωσης και 
εκσυγχρονισμού της διοικητικής και παραγωγικής της 
δομής. Ομόφωνα αποφασίσαμε να συμβιβαστούμε με 
την ΑΤΕ για να ελευθερωθεί η ακίνητη  περιουσία της 
Ένωσης και να αποτελέσει τη βάση αυτής της προσπά-
θειας για να  υπηρετήσει τις απαιτήσεις του αύριο και 
τους αγρότες της  Πάρου. 

Θα ήταν τελείως διαφορετική η σημερινή πραγμα-
τικότητα και την σημερινή μας συνέλευση θα απασχο-
λούσαν ζητήματα ουσίας για το πως θα διασφαλιστούν 
καλύτερα τα συμφέροντα των συνεταίρων,  αν το Νο-
έμβριο του 2011 είχε υλοποιηθεί η συμφωνία με την 
ΑΤΕ, είχε ελευθερωθεί η περιουσία της Ένωσης και είχε 
πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί ο παραγωγικός και 
διοικητικός εκσυγχρονισμός της. Δυστυχώς αυτό δεν 
έγινε με ευθύνη του κράτους και των αλλοπρόσαλλων 
κυβερνήσεων του που λες και έχουν βάλλει στόχο την 
διάλυση κάθε υγιούς παραγωγικής δομής της χώρας και 
την εξαθλίωση των πολιτών και ιδιαίτερα των αγροτών. 

Δεν σταματήσαμε όμως λεπτό να αγωνιζόμαστε να ξε-
περάσουμε τα εμπόδια που μας έβαλε η πολιτεία με τις 
αποφάσεις της (Ν 4015 διάλυση της ΑΤΕ κλπ) Το Δ.Σ. 
μαζί με το Εποπτικό Συμβούλιο, εισηγείται σήμερα τον 
μόνο τρόπο που μπορεί να διασφαλίσει  την λειτουργία 
του Συνεταιρισμού και την έξοδο του από την κρίση για 
τα συμφέροντα των μελών αγροτών του και αυτός είναι 
να μείνουμε όρθιοι και ζωντανοί για λίγο καιρό  ακόμα, 
αντλώντας πόρους από την πώληση των αστικών ακινή-
των που σε πρώτη φάση θα καλύψουν τα ανοίγματα του 
συνεταιρισμού και όταν ελευθερωθούν από τις υποθή-
κες τα υπόλοιπα, εδώ θα αποφασίσουμε ποιές θα είναι 
οι  νέες επενδύσεις και δραστηριότητες του συνεταιρι-
σμού μας».

Οι αποφάσεις
Με συντριπτική πλειοψηφία (98 υπέρ, 2 κατά και ένα 

λευκό), οι Συνεταιριστές αποφάσισαν ο Δήμος Πάρου, 
να πάρει κατά προτεραιότητα ότι ακίνητο θέλει στην 
αντικειμενική του αξία. Το χρονικό περιθώριο που έθε-
σαν για το ενδιαφέρον του Δήμου Πάρου, είναι έως τις 
31/12/2013.

Σε ό,τι αφορά, τα υπόλοιπα αστικά (μη παραγωγικά 
ακίνητα) που θα πουληθούν με την διαδικασία πλειο-
δοτικών διαγωνισμών, αυτό θα γίνει με τιμή εκκίνησης 
αξία που θα προκύψει από εκτίμηση από εταιρία πιστο-
ποιημένων εκτιμητών. Τους διαγωνισμούς θα διεξάγει 
11 μελής επιτροπή που ορίστηκε από την Γ.Σ. και απο-
τελείται από τα 5 μέλη του Δ.Σ. και 6 μέλη που εξέλεξε 
η Γ.Σ. Οι εκποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι του ποσού 
του ενός εκατομμυρίου ευρώ και στη συνέχεια θα γίνει 
νέα Γενική Συνέλευση για να καθοριστεί η περαιτέρω 
πορεία.  

Επίσης, από τη Γενική Συνέλευσης του Α.Σ. Πάρου 
εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συμπληρώσεις σε κάποια άρ-
θρα του καταστατικού και ορίστηκαν οικονομικοί ελε-
γκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεως 
2012 και 2013. Τέλος, ομόφωνα εγκρίθηκε η παράτα-
ση εγγραφής παλαιών συνεταίρων (μελών των πρώην 
Αγροτικών Συνεταιρισμών) αζημίως μέχρι 31/12/2013.

Κυλάκος: «Τίθεμαι στη διάθεσή σας» 
Πολύ θετική εντύπωση προκάλεσε –ιδιαίτερα στους 

παλιούς συνεταιριστές- η επιστολή που έστειλε ο επίτι-
μος πρόεδρος του Συνεταιρισμού, κ. Αναστάσιος Κυλά-
κος, προς το σώμα της Γενική Συνέλευσης.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Κυλάκος ανέ-
φερε:

«Κατόπιν πενταετούς συνεχούς απουσίας από την 
Πάρο για λόγους υγείας εθεώρησα με την ευκαιρία της 
σημερινής Γενικής Συνέλευσης και επειδή βρίσκομαι 
στην Πάρο για παραθερισμό ότι θα είχα την ευκαιρία να 
εκφράσω κι εγώ αφενός την έντονη ανησυχία μου για 
το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η τέως 
ΕΑΣ ΠΑΡΟΥ και νυν  Α.Σ Πάρου, αλλά και την πεποίθησή 
μου ότι αυτό το αδιέξοδο δεν είναι αδύνατον να το αντι-
παρέλθει ο συνεταιρισμός και να περάσει σε μία φάση 
αναγέννησης αρκεί να επικρατήσει ψυχραιμία και συλ-
λογική αντιμετώπιση του προβλήματος από το σύνολο 
των μελών που αποτελούν τον σημερινό Συνεταιρισμό 
Πάρου, με επικεφαλής τους εκλεγμένους με δημοκρατι-
κές διαδικασίες εκπροσώπους τους στα δύο συμβούλια 
Δ.Σ. και Ε.Σ. Μου εδόθη η ευκαιρία χάρη στην τιμητική 
πρόσκληση του Προέδρου του Συνεταιρισμού Νίκου 
Τσιγώνια, να συμμετέχω σε δυο συνεδριάσεις των μι-
κτών συμβουλίων και άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και 
προσοχή σημαντικές λεπτομέρειες του μεγάλου προβλή-
ματος που αντιμετωπίζει σήμερα ο Συνεταιρισμός. Οφεί-
λω να ομολογήσω ότι από την εμπειρία που διαθέτω επί 
60 περίπου χρόνια αφοσίωσής μου και υπηρεσίας μου 
στα συνεταιριστικά της Πάρου και από την αναλυτική και 
υπεύθυνη ενημέρωση, ακόμα και σε λεπτομέρειες που 
συνιστούν το οικονομικό πρόβλημα του συνεταιρισμού, 
που είχα από τον καταξιωμένο και ας μου επιτραπεί μο-
ναδικό και αναμφισβήτητο προϊστάμενο λογιστηρίου κ. 
Νίκο Τριαντάφυλλο, να διαπιστώσω ότι τόσο ο πρόεδρος 
όσο και ο διευθυντής αλλά και το σύνολο των μελών των 
δύο συμβουλίων επεξεργάστηκαν και επεξεργάζονται 
όλα τα στοιχεία ώστε με αγωνιώδεις προσπάθειες να 
μην διαπράξουν λάθη και σύντομα να βγάλουν τον Συνε-
ταιρισμό από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα. 

(…) Αισθάνομαι την υποχρέωση να δηλώσω ότι τίθεμαι 
στην διάθεση των συμπολιτών που διοικούν σήμερα τον 
Συνεταιρισμό ή οποιαδήποτε εξειδικευμένης επιτροπής 
οριστεί από την Γ.Σ. προκειμένου να χειριστούν με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο και επωφέλεια του Συνεταιρισμού 
το θέμα της εκποίησης των ακινήτων ιδιοκτησίας του Συ-
νεταιρισμού και ιδιαίτερα εκείνων που κατά προσωπική 
μου εκτίμηση δεν είναι τελείως απαραίτητη για την πε-
ραιτέρω πρόοδο των παραγωγικών δραστηριοτήτων και 
συγκεκριμένα όλων των ακινήτων εξαιρουμένων των 
παραγωγικών όπως είναι το τυροκομείο – οινοποιείο – 
ελαιουργείο – αποθήκες.

(…) Εκτιμώ ότι μου δίνεται η μοναδική ευκαιρία να πω 
λίγα ακόμη που είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε κι εσείς 
ομόφωνα να αναγνωρίσω ότι η στοργική ανοχή που 
έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα οι Παριανοί αγρότες και 
ιδιαίτερα οι παραγωγοί σταφυλιών και γάλακτος προς 
την ΕΑΣ ΠΑΡΟΥ έχοντες την δύναμη μέσα σε μια φοβε-
ρή γενικότερη κρίση της Ελληνικής οικονομίας να μην 
αξιώνουν όπως έχουν το δικαίωμα των πληρωμών της 
αξίας των σταφυλιών ακόμη και του γάλακτος που έχουν 
παραδώσει εν λευκώ και με πλήρη εμπιστοσύνη στην 
τέως ΕΑΣ ΠΑΡΟΥ και νυν Α.Σ. Πάρου. Επίσης, να εκφρά-
σω προσωπικά και με πλήρη πεποίθηση ότι εκφράζω και 
την δική σας ομόφωνη γνώμη, τον απέραντο θαυμασμό 
μου στο προσωπικό του συνεταιρισμού δια την συνέχιση 
χωρίς καμία απολύτως χαλάρωση στην παροχή των υπη-
ρεσιών τους και για την υπομονή τους στην καθυστέρηση 
της πληρωμής των φτωχών δικαιωμάτων τα οποία τους 
παρακρατούνται απ’ ότι είμαι ενημερωμένος επί ενάμιση 
περίπου χρόνο και σε μια εποχή που γενικότερα υπάρ-
χει ακόμη έλλειψη και στο ψωμί σε πολλές οικογένειες. 
Δεν έχω καμία δυσκολία να χαρακτηρίσω τις δύο αυτές 
κατηγορίες παραγωγών και υπαλλήλων ως μοναδικούς 
οι οποίοι με την πολιτική που ανέφερα προηγουμένως 
πρόσφεραν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τον Συνεται-
ρισμό μία αυτοχρηματοδότηση και μάλιστα άτοκη (σε 
εποχή που οι τράπεζες για τους γνωστούς λόγους είχαν 
αποκλείσει παρόμοιες δυνατότητες) και έτσι έδωσαν την 
δυνατότητα στον Συνεταιρισμό να καλύψει υποχρεώσεις 
ύψιστης ανάγκης όπως αυτές των ασφαλιστικών ταμείων, 
των αποζημιώσεων, κλπ. και κυρίως των αιφνιδιαστικών 
φορολογικών επιβαρύνσεων των τελευταίων ετών που 
επέβαλε η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
ανάλογες οικονομικές δεσμεύσεις που ανέλαβε με το πε-
ριβόητο όπως αποκαλούμε μνημόνιο».



5.000 φύλλα
διανέµονται 
∆ΩΡΕΑΝ

χιλιάδες µοναδικοί αναγνώστες
µέσω του www.fonitisparou.gr
από 72 χώρες σε όλο τον κόσµο

Η               
είναι παντού!
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Τραγελαφικές εικόνες είχαμε στις 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια περιήγησης επι-
σκεπτών του νησιού μας που γινόταν από έμμισθο υπάλληλο του Δήμου Πάρου, στον 
παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς. Ανήμπορη η δημοτική αρχή, η τουριστική επιτροπή, 
αλλά και δεκάδες επαγγελματίες που έχουν όφελος από τις περιηγήσεις αυτές των 
επισκεπτών της Πάρου, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και όλοι κοιτούσαν μην μπο-
ρώντας να εξηγήσουν τι ήταν αυτό που έφταιξε για τα γεγονότα.

Τα πιο περίεργα όμως και συγχρόνως εντελώς μειωτικά για τον τουρισμό της Πά-
ρου και της τοπικής κοινωνίας, προκλήθηκαν από άτομο με υψηλή θέση μέσα στην 
ίδια επιτροπή τουρισμού και συγκεκριμένα από την αντιπρόεδρο κ. Χριστίνα Φωκι-
ανού!!!

Το χρονικό της τρέλας
Στο τέλος Αυγούστου δημοσιοποιήθηκε μία ανακοίνωση από το Δήμο Πάρου, που 

έγραφε ότι καθημερινά θα γίνονται δύο περιηγήσεις (10:30 π.μ και 7 μ.μ.) στον παρα-
δοσιακό οικισμό Παροικιάς. Οι περιηγήσεις που θα ήταν δωρεάν για τους τουρίστες 
θα ξεκινούσαν από την Εκατονταπυλιανή. Η απόφαση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό 
από τους Παροικιώτες εμπόρους και τους κατοίκους του παραδοσιακού οικισμού, 
που βλέπουν καθημερινά την υποβάθμισή του. Γι’ αυτό το σκοπό ο Δήμος Πάρου είχε 
προκηρύξει διαγωνισμό για πρόσληψη υπαλλήλου Δ/Ε. Ο υπάλληλος θα προσλαμ-
βανόταν με δίμηνη σύμβαση. Για τη συγκεκριμένη θέση κατατέθηκε μόλις μία αίτηση, 
αφού από τη μία η πρόσληψη αφορούσε μόνο δύο μήνες και ο μισθός ήταν μικρός. 
Τη θέση κατέλαβε μία νεαρή συμπολίτισσα μας η οποία και την περσινή χρονιά έκανε 
παρόμοιες περιηγήσεις αφιλοκερδώς. (Μέχρι τότε φυσικά, δεν είχε ενοχληθεί κανέ-
νας…).

Την επόμενη μέρα της δημοσίευσης ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Κ. Μπιζάς, 
έγραψε στην επίσημη σελίδα της τουριστικής επιτροπής Πάρου στο Facebook, τα 
συγχαρητήριά του γι’ αυτή την απόφαση. Και τότε, ποιος είδε το Θεό και δε φοβήθηκε! 
Η αντιπρόεδρος της τουριστικής επιτροπής, κ. Χρ. Φωκιανού άρχισε τις φωνασκίες 
και τις άναρθρες κραυγές περί των συνδικαλιστικών της δικαιωμάτων (είναι ξενα-
γός). Η κ. Φωκιανού μετέβαλε την επίσημη σελίδα της τουριστικής επιτροπής του Δή-
μου Πάρου, σε μία σελίδα από εκπομπή Αννίτας Πάνια! Οι ανά τον κόσμο επισκέπτες 
του νησιού μας που έμπαιναν στη σελίδα για να πάρουν πληροφορίες ή να μάθουν 
για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Πάρο, αντί για όλα αυτά έβλεπαν 
τα μαλλιοτραβήγματα της κ. Φωκιανού, με όλους όσοι προσπαθούσαν να εκφέρουν 
αντίθετο λόγο. Το πράγμα όμως δυστυχώς, δεν έμεινε εκεί.

Η επόμενη μέρα
Στις 3 Αυγούστου ξεκίνησε η πρώτη περιήγηση των τουριστών στον παραδοσιακό 

οικισμό Παροικιάς. Μόνο που… Έκπληκτη η νεαρή υπάλληλος του Δήμου είδε δύο 
άτομα (που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι γονείς της) να κάνουν τα μύρια όσα για 
να την εξευτελίσουν ως άνθρωπο.

Συγκεκριμένα, μία κυρία που εμφανίζεται καθ έτος στην Πάρο, με ένα ετήσιο περι-
οδικό και ο σύζυγός της είχαν πάει στην περιήγηση με μαγνητόφωνο και της το είχαν 
σχεδόν «κρεμάσει» κάτω από το στόμα για να την μαγνητοφωνούν τα όσα έλεγε η 
υπάλληλος. Στη συνέχεια της έκαναν διαρκώς ειρωνικές συζητήσεις περί των θε-
μάτων που ανέπτυσσε και διάφορα άλλα. Σημειώνουμε, πως η κ. Φωκιανού, δεν 
ήταν παρούσα στο παραπάνω περιστατικό, αλλά η κυρία που ειρωνευόταν τη νεαρή 
υπάλληλο του Δήμου Πάρου, είναι συνεργάτης της στο ετήσιο περιοδικό… Τα περί-
εργα στην υπόθεση δεν λήγουν εδώ, καθώς η κ. Φωκιανού επικοινώνησε και με 
τον κ. Βλαχογιάννη, προκειμένου να μάθει περί της πρόσληψης της υπαλλήλου. Τόσο 
θράσος, που σίγουρα δεν έχει πάρει από μόνη της… Μετά από συνεχή τηλεφωνήματα 
της εφημερίδας μας για το γεγονός, τόσο στις αρχές του τόπου όσο και σε συνδικαλι-
στικούς φορείς του νησιού, δύο αυτοδιοικητικοί παράγοντες (κ.κ. Μ. Καλακώνας και 
Ευθύμιος Κυδωνιεύς), προθυμοποιήθηκαν να κάνουν τους συνοδούς για οτιδήποτε 
μπορούσε να συμβεί εκ νέου στη νεαρή υπάλληλο. Ακόμα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο Δήμος Πάρου σε νέο συμβάν ήταν έτοιμος να καλέσει την Αστυνομία. Μόνο 
που τελικά η νεαρή υπάλληλο έβγαλε όλους από το «αδιέξοδο» και παραιτήθηκε από 
την εργασία της. Δήμος Πάρου-Χρ. Φωκιανού 0-1! Ο Δήμος Πάρου είναι ανίκανος να 
προστατεύσει τους υπαλλήλους του στην εργασία τους…

Οι διάλογοι στο Facebook
Όταν το θέμα άρχισε να παίρνει διαστάσεις μέσα από την ιστοσελίδα fi leleutheros.

net η κ. Φωκιανού έσπευσε να σβήσει από την επίσημη σελίδα της τουριστικής επι-
τροπής πολλά από τα σχόλια που είχε κάνει.

Η Φ.τΠ. σας παρουσιάζει μερικούς διαλόγους (και αυτούς που σβήστηκαν στη συ-
νέχεια).

Costas Bizas: Σωστή πρωτοβουλία, καλό θα ήταν να γίνουν γνωστές οι ώρες έναρ-
ξης της ξενάγησης με κάποιο έντυπο-αφίσα ώστε τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα και 
άλλες τουριστικές επιχειρήσεις να ενημερώνουν τους πελάτες τους. Καλή επιτυχία!

Christina Fokianou: Συγχαρητήρια στους παράνομους ξεναγούς της Πάρου...
Christina Fokianou: Αγαπητέ κύριε Μπιζά, δεν απάντησα σε εσάς. Ίσα - ίσα που 

σωστά επιβραβεύετε μια τέτοια κίνηση... Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό... Με 

Χαμένοι 

στο 

facebook
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αυτό που δεν συμφωνώ είναι ο τρόπος με τον όποιο 
έγινε όλο αυτό και από ότι κατάλαβα στα λεγόμενα σας 
ούτε και εσείς γνωρίζετε... Σας ευχαριστώ πάντως που 
μπήκατε στον κόπο να απαντήσετε...

Gina Paros (πρόκειται για τη ραδιοφωνική παρα-
γωγό, κ. Γ. Παττέ-Καραγιαννιώτη): Μα καλά τι αντιπρό-
εδρος της Τουριστικής Επιτροπής είστε αν περιμένετε 
δια μέσου αλληλογραφίας μόνο να ενημερώνεστε; (…) 
Τελικά έχει σημασία ποιος το έκανε ή το ότι θα μπει επι-
τέλους κόσμος στον οικισμό και θα γνωρίσει τις ομορ-
φιές του.

Σημειώνουμε ακόμα, πως γράφουμε μόνο τους 
«αθώους» διαλόγους της κ. Φωκιανού, καθώς μεταξύ 

άλλων έχουμε καταγεγραμμένους διαλόγους της που αναφέρεται σε 5000 ευρώ μι-
σθό της υπαλλήλου (ούτε το ένα πέμπτο μικτά δεν θα λάμβανε η νεαρή περιηγήτρια 
των επισκεπτών του νησιού μας), όπως και δηλώσεις με απειλές της Αντιπροέδρου 
της τουριστικής επιτροπής, για παραίτησή της!!!

Η δήλωση Χανιώτη

Χθες το μεσημέρι (η εφημερίδα μας είχε κλείσει την ύλη της) είχε προγραμματιστεί 
συνεδρίαση τη τουριστικής επιτροπής. Το πρώτο θέμα ήταν «Ενημέρωση και συζήτη-
ση επί του θέματος των περιηγήσεων στον οικισμό της Παροικιάς».

Την Τρίτη 6/8 η Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, κ. Μ. Χανιώτη, δημοσιοποίη-
σε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Όπως είναι γνωστό πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από το Δήμο Πάρου, στα 
πλαίσια της προσπάθειας να προβάλει τους επισκέψιμους χώρους του παλαιού οικι-
σμού της Παροικίας, η πρόσληψη υπαλλήλου που θα αναλάμβανε τις περιηγήσεις σε 
όλους τους επισκέψιμους χώρους.

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία πέρυσι ξεκίνησε από τους φίλους του 
παλαιού οικισμού εθελοντικά και θεωρήθηκε απόλυτα πετυχημένη, ήταν όπως προ-
ανέφερα, να επισκεφτούν την περιοχή και να γνωρίσουν οι επισκέπτες του νησιού 
τον θησαυρό που κρύβεται στην παλαιά πόλη και γιατί όχι, να τονωθεί η αγορά. Στις 
δύσκολες εποχές που ζούμε, η ενίσχυση των προσπαθειών των επαγγελματιών είναι 
επιβεβλημένη. Η κίνηση αυτή του Δήμου, επικροτήθηκε από πάρα πολλούς κατοίκους 
και  επαγγελματίες της Παροικίας με  τηλεφωνήματα, μηνύματα στα μέσα κοινωνικής  
Δικτύωσης, καθώς και ηλεκτρονικά μηνύματα. Επόμενος στόχος, η επέκταση των πε-
ριηγήσεων και σε άλλους παραδοσιακούς οικισμούς  με γνώμονα πάντοτε την ανά-
δειξη των πλεονεκτημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του νησιού. Όμως με μεγάλη μου 
έκπληξη και λύπη, διαπίστωσα, ότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις  από επαγγελματίες 
ξεναγούς για την κίνηση αυτή του Δήμου, και πραγματικά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, 
όταν η πρόσληψη της κ. Σπανού έγινε με απόλυτα νόμιμο τρόπο σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπει ο νόμος  και στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ήταν η μοναδική που παρου-
σιάστηκε. 

Όσο για την επίθεση που έγινε μέσα από την επίσημη σελίδα της τουριστικής 
επιτροπής του Δήμου Πάρου με διάφορα υπονοούμενα θα την χαρακτήριζα επι-
εικώς απαράδεκτη, όπως και τη λεκτική επίθεση εναντίον της κοπέλας κατά τη 
διάρκεια της πρώτης περιήγησης καθώς και την ηχογράφηση της διαδικασίας 
περιήγησης, που μας καταγγέλθηκε, την θεωρώ προκλητική.

Αναρωτιέμαι, γιατί πέρυσι που οι περιηγήσεις γινόταν εθελοντικά για περίπου δύο 
μήνες δεν υπήρξε κανένα θέμα;

Οφείλω να πω, ότι οι επαγγελματίες διπλωματούχοι ξεναγοί που δραστηριοποιού-
νται στο νησί μας, όλα τα προηγούμενα χρόνια  προσέφεραν τις υπηρεσίες τους πολλές 
φορές στο Δήμο Πάρου αφιλοκερδώς και ουδέποτε υπήρξε θέμα και γι αυτό με εξέ-
πληξε η συμπεριφορά τους σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση αφού η συνεργα-
σία μας όταν χρειαστήκαμε τις υπηρεσίες τους για επαγγελματική ξενάγηση πάντα ήταν 
άψογη και αυτό έχει ειπωθεί δημόσια πολλές φορές . 

Σήμερα, με λύπη μου, πληροφορήθηκα την παραίτηση της υπαλλήλου εξαιτίας των 

αντιδράσεων που υπήρξαν. Όμως η κ. Σπανού, παρόλα όσα συνέβησαν εις βάρος της, 
εξέφρασε την επιθυμία της να συνεχίσει εθελοντικά τις περιηγήσεις με τη βοήθεια και 
συμπαράσταση του συλλόγου αναβίωσης του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας, 
κατοίκων και καταστηματαρχών όπως ακριβώς έκανε και πέρυσι. 

Δηλώνω απερίφραστα ότι θα στηρίξω και θα βοηθήσω όπου και όπως μπορώ την 
δράση αυτή καθώς και άλλες δράσεις που σκοπό έχουν την ανάδειξη του νησιού μας 
και θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω την κα Σπανού για την εθελοντική της 
προσπάθεια για την ανάδειξη του Παλαιού οικισμού της Παροικίας».

Η ανακοίνωση της ΚΕΠ

Για το ίδιο η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Είναι σε όλους τους παροικούντες «την Ιερουσαλήμ» γνωστά, τα τραγελαφικά γε-

γονότα που έγιναν κατά την ξενάγηση στον οικισμό της Παροικίας, από την επίθεση 
που δέχθηκε, η (με διαφανείς διαδικασίες) ορισμένη υπάλληλος του Δήμου κ. Σπανού, 
από επαγγελματίες ξεναγούς, και μάλιστα κατά την διάρκεια της ξενάγησης !!!  Είναι 
χαρακτηριστική η Δήλωση της Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής κ. Χανιώτη που 
παίρνει ξεκάθαρη θέση στο θέμα και προσπαθεί να σώσει ότι δεν σώζεται…

Δύο ερωτήσεις μόνον : Μήπως ο Δήμος και η Τουριστική Επιτροπή θα πρέπει να 
αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους με την συγκεκριμένη ξεναγό, που παρεμπιπτόντως 
είναι και Αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, μιας και η αντιδημοτική της στάση, 
για εξυπηρέτηση προσωπικών-συντεχνιακών συμφερόντων έρχεται σε αντίθεση με 
τις αποφάσεις και τον προγραμματισμό του Δήμου ; Μήπως είναι  λάθος να ανατίθεται 
η εκπροσώπηση του Δήμου (εκθέσεις, κλπ.) σε άτομα που  απ’ ότι φαίνεται βάζουν 
μπροστά από το κοινό, το ίδιον συμφέρον; 

Και μία πρόταση: Ο Δήμαρχος να μην αποδεχθεί την παραίτηση της κ. Σπανού, έτσι 
που να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο που έχει αναλάβει.

Καταδικάζουμε τις πραχτικές που έχουν σαν αποτέλεσμα την προσβολή του Δήμου 
και της Παριανής Κοινωνίας, 

Συμπαραστεκόμαστε στην κ. Σπανού, την συγχαίρουμε για τα ήθος και την ευαισθη-
σία της να παραιτηθεί,  μετά από τις αήθεις επιθέσεις που δέχθηκε, και της προτείνου-
με να συνεχίσει, με την κάλυψη του Δήμου, το σημαντικό της έργο». 

Η ουσία

Κάποιοι θεωρούν ότι ο Δήμος Πάρου, είναι τσιφλίκι τους! Σημειώνουμε, πως η 
κ. Φωκιανού, εδώ και χρόνια χειρίζεται πολλές υποθέσεις της τουριστικής επιτρο-
πής του νησιού μας. Ακόμα, η αντιπρόεδρος της τουριστικής επιτροπής συγχέει τους 
ρόλους της οι οποίοι πλέον είναι αντικρουόμενοι σε ό,τι είχε να προσφέρει στη συ-
γκεκριμένη επιτροπή. Δηλαδή, από τη μία θέλει να υπερασπιστεί τα συντεχνιακά της 
δικαιώματα (κλειστό επάγγελμα ξεναγών) και από την άλλη αυτά τα δικαιώματά της 
ήρθαν σε σύγκρουση με το ενδιαφέρον της για τον τουρισμό του νησιού μας. Και 
επειδή, δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη δεν χωρούν, καλύτερα για την ίδια 
είναι να διαλέξει τι απ’ όλα θέλει να προτιμήσει να κάνει. 

Επίσης, είναι σαφές πλέον πως κάποιοι στο Δήμο Πάρου έχουν χάσει την μπά-
λα σε ό,τι αφορά το θάρρος που έχουν δώσει. Θυμίζουμε πως η κ. Φωκιανού ήταν 
υποψήφια σύμβουλος με το συνδυασμό της πλειοψηφίας και πως ακόμα η ίδια ενώ 
δεν διαμένει πλέον μόνιμα στην Πάρο και δεν παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της 
τουριστικής επιτροπής παραμένει στη θέση της. Δεν είναι τυχαίο το σκωπτικό σχό-
λιο της κ. Καραγιαννιώτη, στο Facebook που έγραψε: «Μα καλά τι αντιπρόεδρος της 
Τουριστικής Επιτροπής είστε αν περιμένετε δια μέσου αλληλογραφίας μόνο να ενη-
μερώνεστε;». Θυμίζουμε ότι πέρσι το καλοκαίρι που η κ. Φωκιανού εργαζόταν στη 
Μύκονο έστελνε e-mail σε όλους για να «ενημερώσει» πως βρίσκεται εκτός Πάρου 
για εργασία, πως εκεί που διέμενε δεν είχε ιντερνέτ κλπ.

Ακόμα, πιο θλιβερό είναι πως διάφοροι ξεναγοί που εργάζονται στο νησί μας θεω-
ρούν πως είναι πολύ εύκολο να ασκούν κριτική λόγω του ότι συνεργάζονται σε ετή-
σιο περιοδικό (!), ενώ άλλοι από την Αντίπαρο, με μεγάλη ευκολία παίρνουν τηλέφω-
νο και απειλούν ή βρίζουν με τρόπο αχαρακτήριστο θεσμούς της Πάρου. Αυτά ας τα 
λάβουν υπόψη τους οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες του νησιού και να δουν πως μόνοι 
τους κατά καιρούς εκτρέφουν καταστάσεις που στο τέλος δεν θα έχουν σταμάτημα!

Χρ. Φωκιανού
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Που πάμε;
Πλέον μου φαίνεται αστείο 

και πολλές φορές ίσως και 
αδιάφορο όταν ακούω τους 
πολιτικούς μας να μιλούν για 
πράγματα όπως «ανάπτυξη», 
«ανάκαμψη» και για το περί-
φημο «success story» που επι-
δεικνύει η χώρα μας. Η πρώτη 
ερώτηση που θέτω στον εαυτό μου είναι πως θα επιτύχου-
με όλα αυτά στο άμεσο μέλλον τα οποία περιγράφουν χωρίς 
συγκεκριμένο σχέδιο;

 Τα ερωτήματα που τίθενται είναι σε ποιους τομείς της οι-
κονομίας πρέπει να ποντάρουμε; Ποια είναι τα πλεονεκτή-
ματα και ποια τα μειονεκτήματα μας έναντι των γειτόνων 
χωρών; Και ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι νέοι τομείς οι 
οποίοι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε; 

Μετά από αυτά μου έρχεται η εξής σκέψη: Οι νέοι άνθρω-
ποι αυτής της χώρας. Όλοι σας θα έχετε στο περιβάλλον σας 
ή έστω θα έχετε ακούσει για νέους και νέες που ξενιτεύ-
τηκαν όχι μόνο επειδή δεν βρίσκουν δουλειά! Γιατί ίσως, 
να μην υπάρχει το αντικείμενο τους για να μπορέσουν να 
εργαστούν στην Ελλάδα, αλλά και οι όποιες θέσεις μπορούν 
να υπάρχουν, δεν θα αμειφθούν και δεν θα λάβουν της ίδιας 
αναγνώρισης, όπως μιας χώρας στο εξωτερικό. Ίσως δεν 
υπάρχει χειρότερο περιβάλλον για έναν νέο που θέλει να 
προσφέρει, να εργαστεί και να εισάγει καινοτόμες ιδέες 
στην κοινωνία ώστε να μπορέσει να την ανεβάσει σκαλιά 
προς τα πάνω.

Η Ελλάδα πρέπει να δώσει ευκαιρίες στους νέους ανθρώ-
πους, πρέπει να αναπτύξει νέους τομείς στην οικονομία, 
πρέπει να επενδύσει στις καινοτόμες ιδέες, να επενδύσει 
σοβαρά στην εκπαίδευση και την μέχρι σήμερα ανύπαρκτη 
έρευνα και τεχνολογία. Και να εδραιώσει τομείς της οικονο-
μίας δίνοντας τους μια καλύτερη προοπτική για το μέλλον 
όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, ο πολιτισμός και η γεωργία. 

Όμως εάν δεν αξιοποιήσει σωστά τα νέα μυαλά, την γε-
νιά των δύο και τριών πτυχίων που μπορεί να αλλάξει την 
υπάρχουσα κατάσταση προς το καλύτερο, δεν θα μπορέσει 
να φέρει πίσω αυτούς που έφυγαν και δεν θα μπορέσει να 
κρατήσει αυτούς που ήδη ετοιμάζονται να φύγουν.

Ένα τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει, όμως ποιος, πως και πότε 
θα το καταρτίσει; Και επειδή, μια τέτοια μετάβαση θα πάρει 
χρόνια, πρέπει σύντομα να ξεκινήσει, να γίνει γρήγορα και 
συγκροτημένα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Στηρίξτε 
τους νέους 

Σήμερα, στην απέναντι στήλη 
η εφημερίδα μας, φιλοξενεί το 
άρθρο του 19χρονου Δημήτρη 
Πρίφτη. 

Τον Δημήτρη, τον γνώρισα με 
κοντά παντελονάκια, από τότε 
που εκατοντάδες Παριανόπου-
λα έμπαιναν με φανατισμό και 
στήριζαν μία ερασιτεχνική προ-
σπάθεια που είχα κάνει στο διαδίκτυο (sport-paros) 
και ήταν η μοναδική ηλεκτρονική σελίδα σε όλες τις 
Κυκλάδες, που ασχολιόταν με τα αθλητικά δρώμενα. 
Ο Δημήτρης, μου έστελνε νέα με τα αποτελέσματα 
των αγώνων μπάσκετ των δημοτικών σχολείων του 
νησιού μας!

Από τότε, τα χρόνια πέρασαν… και σήμερα ο Δη-
μήτρης, είναι φοιτητής χρηματοοικονομικών σε μία 
από τις πιο διάσημες σχολές. Νέοι σαν τον Δημήτρη 
Πρίφτη, με «φτιάχνουν», γιατί διεκδικούν τη ζωή με 
την πολύτιμη βοήθεια της οικογένειάς τους και πολύ 
πιο απλά με «φτιάχνουν», γιατί όπως και να το κά-
νουμε γοητεύομαι γύρω στα 50ήντα μου να μιλώ με 
19άρηδες. Με βοηθούν να μην «χάνομαι» στο χάσμα 
γενεών… Αυτός είναι και ο λόγος, που εκτός από τις 
αγαπημένες μου ροκιές μιας άλλης εποχής, επιμένω 
να πηγαίνω σε μαγαζιά που παίζουν μουσική με ακα-
ταλαβίστικη και «αγαπησιάρικη» για μένα «ντάμπα-
ντούμπα». Με βοηθούν να μην «χάνομαι» από τις 
νεότερες γενιές. Μόνο που μπερδεύομαι στις συζη-
τήσεις με τους 19χρονους και όταν αρχίζουν και μου 
λένε: «φέραμε τον Σαβιόλα», τους απαντώ «και εμείς 
είχαμε φέρει τον Ζάετς!». Οι πιτσιρικάδες με κοιτούν 
περίεργα και μου απαντούν «βρε Μήτσο, ποιος είναι 
αυτός πάλι. Αγέννητοι είμαστε τότε…».

Μία σύγκρουση υπέρ πιτσιρικά είχα κάνει και το 
2005 όταν σ’ ένα άρθρο είχα «σφαχτεί» με τον κ. Ν. 
Μαρινάκη. Τότε, η «πιτσιρίκα» που είχα υπερασπιστεί 
σε άρθρα μου ήταν η Χριστίνα Φωκιανού, που σήμε-
ρα δυστυχώς, είναι αρνητική «πρωταγωνίστρια» με 
μία άλλη πιτσιρίκα, για το γνωστό θέμα της περιήγη-
σης στον παραδοσιακό οικισμό. Ήταν τόσο σφοδρή η 
σύγκρουση τότε με τον Ν. Μαρινάκη για το θέμα, που 
«καλημέρα» ξαναείπαμε προ δύο ετών περίπου… 
Σημειώνω, πως με τον Μαρινάκη είμαστε τότε ομο-
ϊδεάτες και ανήκαμε στην ίδια τοπική πολιτική οργά-
νωση. Και όμως, εγώ τότε, στήριξα την κ. Χρ. Φωκι-
ανού. Σήμερα, ούτε που θυμάμαι το λόγο που είχα 
τη σύγκρουση με τον Μαρινάκη, που έτσι και αλλιώς 
μου «κάθιζε» σαν προσωπικότητα, γιατί είχα κοινές 
αφετηρίες μαζί του και κοινά γούστα.

Τις προάλλες πήρα και πάλι «φωτιά» με μία άλλη πι-
τσιρίκα. Μιλώ για την περίπτωση της νεαρής κοπέλας 
που είχε αναλάβει την περιήγηση στον παραδοσιακό 
οικισμό. Παρότι αγνοώ ποια είναι επέμεινα να τη στη-
ρίξω, έστω και αν έπρεπε να στραφώ εναντίον μίας 
άλλης νεαρής (Χρ. Φωκιανού), που εν αγνοία της 
τότε, εγώ είχα «σφαχθεί» με τον Μαρινάκη. Σε όλους 
τους παραπάνω λόγους το αίτιο είναι ένα και αυτό το 
είπα και σε τηλεφωνική συνομιλία που είχα με ανώ-
τερο στέλεχος του Δήμου μας. Δηλαδή, αν η κοινω-
νία μας, αν εμείς οι μεγαλύτεροι δεν είμαστε σε θέση 
να στηρίξουμε τα νέα παιδιά στα πρώτα τους βήματα, 
τότε, εμείς φταίμε και εμείς χάσαμε το παιχνίδι. Οι πι-
τσιρικάδες που είναι το μέλλον αυτής της χώρας και 
ό,τι το πολυτιμότερο έχει η πατρίδα μας, πρέπει να 
στηρίζονται με κάθε τρόπο. Αυτοί θα συνεχίσουν την 
πορεία, αυτοί θα επωμιστούν σε λίγο τα βάρη και τα 
λάθη τα δικά μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Ζήτηση για στατι-
στική εργασία

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Νο-
μού Κυκλάδων, ανακοινώθηκε ενδιαφέρον για πρό-
σληψη συνεργατών από 1/9/13 έως 30/4/2014.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ως εξής:
«Όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως Ιδι-

ώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες απογραφές 
και στατιστικές εργασίες μπορούν να εγγραφούν, με 
ηλεκτρονική αίτησή τους από 1 μέχρι 31 Αυγούστου 
2013, στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών Σεπτεμ-
βρίου 2013– Απριλίου 2014.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ιδιώτες 
και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον απόφοιτοι εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυ-
κείου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Οι υπάλληλοι 
(μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας Αορίστου Χρό-
νου) Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α και λοι-
πών Δημοσίων Οργανισμών, δεν έχουν δικαίωμα 
υποβολής αίτησης.

Έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη είναι η συλλογή στα-
τιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυ-
ριά. Η εργασία εκτελείται εκτός γραφείου, κυρίως 
με προσωπικές συνεντεύξεις,  χωρίς υποχρέωση 
τήρησης ωραρίου εργασίας. Η απασχόληση αυτή, 
δεν αποτελεί εξαρτημένη εργασία ούτε θεωρείται 
κατοχή δεύτερης θέσης για όσους παράλληλα ερ-
γάζονται. Η αμοιβή του Ιδιώτη Συνεργάτη, γίνεται 
ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συ-
μπληρωμένων ερωτηματολογίων που παραδίδει 
έγκαιρα και δεν προβλέπεται καμία άλλη αμοιβή για 
μετακινήσεις εκτός του νησιού μόνιμης διαμονής 
και προτίμησης που δηλώνει. 

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδι-
ωτών Συνεργατών, θα υποβληθούν από τους ενδια-
φερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα του 
Portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θύνεστε στην Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Κυκλά-
δων, στα τηλέφωνα: 22810-82332, 22810-85134, 
22810-85129».
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Μην ξεχνάµε

στις 17/8 στις Λεύκες
διασκεδάζουµε στο

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΟΛΑ!

Καλό κρασί, χορός, τραγούδι...
από φαγητό ρεβύθια

και καραβόλοι σκορδαλιά!

Ραντεβού στις 9.30
στις Λεύκες, δίπλα στην κοινότητα!

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Προτεραιότητα 
το περιβάλλον

Αντίπαρος: ένα πολύ μικρό νησί, με δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με το μέγεθός της 
απαιτήσεις για υποδομές. Υποδομές απαραίτητες για τους κατοίκους της, αλλά και για 
την εξυπηρέτηση της πληθώρας των επισκεπτών που συρρέουν για να απολαύσουν τις 
ομορφιές της. Με αυτόν τον γνώμονα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ έργα μεγάλης στρατηγικής 
σημασίας για το νησί, που θα δώσουν ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξή του.

 Με αμιγή κυκλαδίτικη φυσιογνωμία, η Αντίπαρος είναι σήμερα ένας ευρέως διαδεδο-
μένος παραθεριστικός προορισμός, αν και ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης στο νησί είναι 
από την αντικρινή Πάρο. 

Η οικονομία της στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα έσοδα από τον τουρισμό, καθώς 
δέχεται κάθε χρόνο πολλούς επισκέπτες. Η μικρή απόσταση από την Πάρο και η πολύ 
συχνή συγκοινωνία συντελούν ώστε εκατοντάδες επισκέπτες να ταξιδεύουν καθημερινά 
για να γνωρίσουν το σπήλαιο και να χαρούν τις άλλες ομορφιές της. Στους θαυμαστές 
της συγκαταλέγονται έλληνες, ευρωπαίοι και αμερικάνοι τουρίστες και αρκετές διάση-
μες προσωπικότητες, που κατακλύζουν το νησί κάθε χρόνο, είτε για να απολαύσουν το 
κλασικό κυκλαδίτικο τοπίο, τα ιστορικά του στοιχεία και τις πανέμορφες ακτές, είτε για να 
ακολουθήσουν τους ρυθμούς του ποιοτικού και του εναλλακτικού τουρισμού, και του 
ήρεμου μοντέλου διακοπών που υιοθέτησε η Αντίπαρος τα τελευταία χρόνια.

Νησί μικρό και βραχώδες, με λευκά σπίτια, λιθόστρωτα σοκάκια και βουκαμβίλιες, κα-
τοικείται κυρίως στο βορειοανατολικό του άκρο. Το ιστορικό του προνόμιο είναι μεγάλης 
σημασίας: στη νησίδα Σαλιαγκός εντοπίστηκε ο αρχαιότερος -νεολιθικός- οικισμός και το 
παλαιότερο μαρμάρινο αγαλματίδιο των Κυκλάδων. Το ενετικό Κάστρο βρίσκεται στο κέ-
ντρο του γραφικού οικισμού, πολύ κοντά στον εμπορικό δρόμο. Το μυστηριώδες Σπήλαιο 
με τους εντυπωσιακούς σταλαγμιτικούς σχηματισμούς έχει διαμορφωθεί σε επισκέψιμο 
χώρο και είναι παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Πολλά σημεία του μαρτυρούν ότι από τα αρ-
χαία χρόνια και τον μεσαίωνα μέχρι τα νεότερα, η Αντίπαρος τάραξε πολλές φορές τους 
γαλήνιους ρυθμούς της μέχρι να καταλήξει σήμερα να είναι μια οργανωμένη κοινωνία με 
χαρακτήρα.

Τα έργα που σχεδιάστηκαν και ήδη χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ έχουν 
έναν κοινό παρονομαστή, που συμβαδίζει με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή 2007-2013: την ενθάρρυνση της βιώσιμης 
χρησιμοποίησης των πόρων και την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, μιας 
και το περιβάλλον του νησιού δέχεται μεγάλες πιέσεις, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο 
οπότε ο πληθυσμός του πολλαπλασιάζεται.

Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Το έργο προϋπολογισμού 5,2 εκ. ευρώ περιλαμβάνει την κατασκευή των δικτύων απο-

χέτευσης, της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων-βοθρολυμάτων (ΕΕΛ) και τα έργα 
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στο έδαφος με άρδευση και με τη μέθοδο των 
τεχνητών υγροτόπων. Η μονάδα κατασκευάζεται σε γήπεδο έκτασης 28,4 στρεμμάτων 
στην περιοχή Χαρκιά, που απέχει 800 περίπου μέτρα από τον οικισμό. Προβλέπει την 
εξυπηρέτηση των 1.500 κατοίκων κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ για το καλοκαίρι 
έχει συνυπολογισθεί ο επιπρόσθετος πληθυσμός των επισκεπτών. Τα δίκτυα αποχέτευ-
σης βρίσκονται ήδη στη φάση της κατασκευής, ενώ για την ΕΕΛ έχει υπογραφεί η σχετική 
σύμβαση και βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής από τον ανάδοχο. 
Φορέας υλοποίησης είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε.

Αφαλάτωση
Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 

με προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ και φορέα υλοποίησης επίσης την Εγνατία Οδό Α.Ε. και 
βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης. Έχοντας στόχο την προστασία και την ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων και του πόσιμου νερού, προβλέπει την κατα-
σκευή μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή του Σιφναίικου Γιαλού, που θα εξυπηρετεί 
τη Χώρα. Ειδικότερα προβλέπεται η εγκατάσταση δύο συστημάτων εξυγίανσης νερού 
δυναμικότητας 300 κυβικών μέτρων την ημέρα το καθένα και τα έργα άντλησης του θα-
λασσινού νερού, της απόρριψης της άλμης και της  μεταφοράς του καθαρού νερού στην 
υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του Δήμου. 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και στέρεα απόβλητα
Ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο για το νησί εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη με προϋπολογισμό 880 χιλιάδες ευρώ. Το έργο, που 
θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Αντιπάρου σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, 
περιλαμβάνει την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην 
περιοχή Προφήτης Ηλίας, που βρίσκεται σε έκταση  5 στρεμμάτων και έχει συνολικό όγκο 
απορριμμάτων περίπου 13.000 κυβικά μέτρα. Προβλέπει ακόμη την προμήθεια εξοπλισμού 
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (κάδους ανακύκλωσης, οχήματα, πρέσα, οικιακούς 
κομποστοποιητές, κτλ.). Πολύ σημαντικό είναι ότι περιλαμβάνει και δράσεις προβολής, ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασί-
ας και της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών προκειμένου να δημοπρατηθεί.

Μια οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό χρειάζεται υποστήριξη ώστε να ανταπεξέλθει 
επάξια στις προσδοκίες των επισκεπτών της και να προσδώσει ποιότητα ζωής στους κατοί-
κους της. Προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν επικεντρώνεται η προσπάθεια του νησιού, 
επενδύοντας έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

* Το άρθρο προέρχεται από το τεύχος 17 του περιοδικού «ΕΠιΚοινωνίΑ», που εκδίδει η Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΘΕΣΗ 
ΚΑΣΤΡΟ), πωλείται γκαρ-
σονιέρα. Τηλ.: 6972758226 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 115.000 
€.  Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70 
τµ. νεόκτιστο σε 250 τµ. οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου. 
Τηλ.: 6977362305, 
6985963626

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται οικία 50 
τµ, διώροφη, µε οικόπεδο 
210 τµ ή χωριστά, εντός οι-
κισµού. Τηλ.: 2284029109, 
6944326575 

ΝΑΟΥΣΑ (ΜΑΡΙΝΑ), πω-
λείται µοναδικό ακίνητο 50 
τµ, σε άριστη κατάσταση 
, για κάθε χρήση, µε δικό 
του parking, 20τµ. Τηλ.: 
6944856105

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλεί-
ται αγροτεµάχιο 4,5 
στρέµµατα, 500 µέτρα α-
πό την παραλία Αλυκής, σε 
αµφιθεατρική θέση. Τηλ.: 
6977362305, 6970810461

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, 
πωλείται οικόπεδο 4.100 τµ, 
µε θέα την Αντίπαρο. Έτοι-
µο προς ανοικοδόµηση 160 
τµ, µε περίφραξη, ∆ΕΗ και 
άδεια. Τηλ.: 6978590303, 
6980381742  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
-ΖΗΤΗΣΗ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ζητείται προς 
ενοικίαση γκαρσονιέ-
ρα ή δυάρι, για όλο το 
χρόνο, κατά προτίμηση 
επιπλωμένο, εκτός παρα-
δοσιακού οικισμού. Τηλ.: 
2284028025 

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  

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

ΛΕΥΚΕΣ (Πάνω Χωριό), 
ενοικιάζεται επιπλωµέ-
νο δυάρι, για σεζόν ή για 
µόνιµα. Τιµή λογική. Τηλ.: 
2284043195, 6932656851 
(Βιτζηλαίου Παρασκευή) 

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΚΑΚΆΠΕ-
ΤΡΑ), ενοικιάζονται 2 
διαµερίσµατα, 100 τµ έ-
καστο, καλοριφέρ, θέα, 
260€ και 350€ αντίστοιχα, 
επιπλωµένο ή µη. Τηλ. 
6932285768.

ΛΙΒΆΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΊΑΣ, 
ενοικιάζεται studio, επι-
πλωµένο µε κουζίνα και 
πλυντήριο ρούχων. Τηλ.: 
6989871269, 6975328459

ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ενοικιάζεται 
2άρι, 55 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και air-condition. 
Τηλ.: 6976698351 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή 
Κουνάδος), ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 40 τµ, επιπλω-
µένη. Τηλ.: 6977851991, 
6986412252

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 35 τµ, επιπλω-
µένη. Τηλ.: 6977851991, 
6986412252

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, ζητείται 
προς αγορά µονοκατοικία 
µε κήπο, όχι κολληµένη µε 
άλλο ακίνητο. Εγγυηµένη ε-
χεµύθεια. Τηλ.: 6945169793   

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΗ, ζητεί 
εργασία για φύλαξη ηλικι-
ωµένων, εσωτερική. Τηλ.: 
6948745078 

ΚΟΠΕΛΑ ζητάει εργασία για 
περιποίηση ηλικιωµένων 
και ως εσωτερική. 
Τηλ.: 6996528358

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ µεσαίου 
µεγέθους χαρίζονται. Γεννή-
θηκαν 15 Ιουνίου. 
Τηλ.: 6981394107

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες Γεωργία Κυπραίου

∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος BSc

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

Πάντα άξιος ο Μπενέτος Σκιαδάς!

Ο γνήσιος λαϊκός καλλιτέχνης συνεχίζει να 
δημιουργεί στο εργαστήριο του και να τα εκ-
θέτει στον αύλειο χώρο του ΣΚΟΡΠΙΟΎ, αντί-
γραφα καραβιών όλων των περιόδων αλλά 
και ομοιώματα αρχιτεκτονικών μνημείων 
που συναντάμε στις Κυκλάδες. Το κάστρο της 
Παροικιάς, τηνιακοί περιστερώνες, την Πανα-
γία της Τήνου και πολλά άλλα. Τώρα δουλεύει 
με μεράκι, υπομονή και επιμονή το ομοίωμα 
της Εκατονταπυλιανής μας. Πάντα άξιος και 
δυνατός να είναι ο Μπενέτος, να δημιουργεί 
τέτοια μικρά αριστουργήματα που προκαλούν 
τον θαυμασμό κάθε επισκέπτη του μουσείου 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ.

Δημήτρης Ραγκούσης- Λαουτάρης 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ. 
Η οικογένεια μου κι εγώ ευχαριστούμε 

θερμά τον συνάδελφο, γυναικολόγο του Κέ-
ντρου Υγείας Πάρου, κ. Προκοπίου Ευστρά-
τιο, που με την ιατρική του κατάρτιση, την 
υπευθυνότητα και υπό την πίεση που ασκού-
σε η έλλειψη ιατρικού εξοπλισμού και άλλων 
ειδικοτήτων, έφερε στον κόσμο με φυσιολο-
γικό τοκετό το γιό μας, ένα υγιέστατο αγοράκι 
στις 17 Ιουλίου 2013, στο Κ.Υ. Πάρου. 

Ευχαριστούμε τον γυναικολόγο κ. Αρκά 
Αντώνιο που βρισκόταν επικουρικά μέσα στο 
χειρουργείο, όπως και τη μαία κ. Ραγκούση 
Αργυρώ που προσφέρθηκε εθελοντικά να 
βοηθήσει ενώ δεν εργάζεται πλέον στο Κ.Υ.

Επίσης ευχαριστούμε την παιδίατρο κ. 
Αλιφιέρη Ευαγγελία καθώς και τους συνα-
δέλφους, τον καρδιολόγο του Κ.Υ. Πάρου κ. 
Χατζηγεωργίου Βασίλη, την αγροτική ιατρό 
κ. Μαντζαρίδου Μαγδαληνή και την νοση-
λεύτρια κ. Καρακεκέ Νίκη, για την πολύτιμη 
βοήθεια τους. 

Τέλος να ευχαριστήσουμε την ακτινολόγο 
και φίλη, κ. Τσατσοπούλου Άννα που με πα-
ρακολουθούσε υπερηχογραφικά σε όλη τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Ευχόμαστε το Κ.Υ. Πάρου να εξοπλισθεί 

με ιατρικά μηχανήματα και να καταρτιστεί με 
ειδικότητες έτσι ώστε μελλοντικά νε ζήσουμε 
παρόμοιες στιγμές χαράς στο νησί μας! 

Ειρήνη Περιπάνου Πούλιου 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Το φροντιστήριο ξένων γλωσσών «το ιδιαί-
τερο» της Κατερίνας Μπαρμπαρίγου και του 
Νίκου Γαβαλλά, στη Νάουσα, σημείωσε 100% 
επιτυχία στις εξετάσεις του Μαΐου. 

Συγχαρητήρια στους μαθητές :
Ραφτόπουλο Γαβριήλ
Δημάκη Δημήτρη
Osoja Esra
Μπούμπα Γιάννη
Αβραάμ Κλέα
Βελέντζα Βασίλη
Πετροπούλου Μαρία
Γιάννο Σπύρο 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
Πάρος 31/7/2013
Αρ. Πρωτ. 2174 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑ-

ΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-

χέτευσης Πάρου σύμφωνα με το Ν. 1568/85 
και τα Π.Δ. 294/88, 213/86, 17/96 και 96/99, 
επιθυμεί να προσλάβει ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με 
διετή σύμβαση αντί του ποσού των 4.000,00 
€, με την υποβολή μειοδοτικών οικονομικών 
προσφορών. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
α) Ιατροί με ειδικότητα στην Ιατρική της Ερ-

γασίας, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότι-
μου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδα-
πής νομίμως αναγνωρισθέντος. 

β) Κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου Ιατρικής της 
Εργασίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

γ) Γιατροί με την ειδικότητα του Παθολόγου, 
οι οποίοι θα έχουν παρακολουθήσει ειδικό 
σεμινάριο Ιατρικής της Εργασίας. 

δ) Όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Ιατρού 
Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας για πέντε 

χρόνια τουλάχιστον και μετά 
από την παραίτηση τους από 
την Υπηρεσία. 

ε) Στην περίπτωση μη υπο-
βολής αίτησης πρόσληψης 
ιατρών με τις παραπάνω ειδι-
κότητες είναι δυνατόν να προ-
σληφθεί ιατρός οποιασδήποτε 
ειδικότητας. 

Η παραπάνω κατάταξη των 
προσόντων των υποψηφίων 
καθορίζει τη σειρά προτεραι-
ότητας στην πρόσληψη τους. 

Στην περίπτωση υποβο-
λής αιτήσεων ίδιων τυπικών 
προσόντων θα προτιμηθούν 
οι έχοντες μεγαλύτερη πείρα 
στην αντίστοιχη ειδικότητα και 
η εντοπιότητα τους. 

Αιτήσεις υποβάλλονται στα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έως τις 
20 Αυγούστου 2013, ή με fax 
στο 2284025284, ή με e-mail: 
deyap@otenet.gr . 

Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 2284025300.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

Αντιπαριώτης Δημήτριος 

ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ | ΤΗΛ: 22840 24469 | ΚΙΝ: 6944 714581, 698 1026980

άµεση εξυπηρέτηση

& ασυναγώνιστες τιµές

ανάλυση οίνου, νερού, λαδιού & άλλων δειγµάτων
Χαράλαµπος Τσιράκης

Νάουσα (δίπλα στο ΚΤΕΛ)
τηλ.: 22840 44023 | κιν.: 6977 713005

web: www.ximeio.gr | e-mail: info@ximeio.gr

χηµικό
& οινολογικό
εργαστήριο
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Λιμενικές  
ειδήσεις

- Στις 1/8 το βράδυ, ενημερώθηκε, βραδινές 
ώρες χθες (1/8), η Λιμενική Αρχή Πάρου, για 
αγνοούμενο χειριστή ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ στη θα-
λάσσια περιοχή «ΓΛΥΦΑ» Πάρου. Άμεσα στην 
περιοχή έσπευσαν περιπολικό όχημα Λ.Σ-ΕΛ.
ΑΚΤ. και το Α/Κ σκάφη «ΡΕΓΓΙΝΑ» και «ΚΑΠΕ-
ΤΑΝ ΜΑΝΩΛΗΣ». Λίγο αργότερα ο αγνοούμε-
νος 34χρονος χειριστής ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ εντο-
πίστηκε από το περιπολικό όχημα Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΓΛΥΦΩΝ» Πάρου, 
καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε προλη-
πτικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

- Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε, με-
σημβρινές ώρες της 6/8, από τη θαλάσσια πε-
ριοχή «ΑΛΥΚΗΣ» Πάρου, 65χρονη αλλοδαπή. Η 
ανωτέρω διεκομίσθη στο Ιατρικό Κέντρο Υγείας 
Πάρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ 
η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατρο-
δικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια 
νεκροψίας – νεκροτομής. Προανάκριση διενερ-
γείται από την Λιμενική Αρχή Πάρου.

Η επιστολή Κάγκα-
νη και η απάντησή 
μας

Με αφορμή ερωτήματα που είχε απευθύνει η εφημερίδα 
μας σχετικά με τη χρήση από ιδιωτική σχολή του εξωτερι-
κού, του Σπιτιού της Λογοτεχνίας, στις Λεύκες, η κ. Άννα 
Κάγκανη μας έστειλε την παρακάτω επιστολή-απάντηση:

«Σε απάντηση του άρθρου σας με τίτλο «Ερωτήματα προς 
Δήμο Πάρου» αναφορικά με τα διεθνή σεμινάρια  μουσι-
κής που πραγματοποιούνται αυτήν την εποχή στο νησί μας, 
οφείλουμε να κάνουμε μερικές διευκρινήσεις.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 138/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμ-
βουλίου Πάρου, η 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. συ-
νεχίζει να  έχει την 
ευθύνη της διαχεί-
ρισης του Σπιτιού 
της Λογοτεχνίας 
το οποίο λειτουρ-
γεί  ως πολυχώρος 
πολιτισμού.

Στόχος της λει-
τουργίας του ήταν 
και παραμένει η φι-
λοξενία ανθρώπων 
των γραμμάτων 
και των τεχνών με 
απώτερο σκοπό 
την καθιέρωση  της 
Πάρου  ως τόπο 
έλξης ανθρώπων 
του πνεύματος  
αλλά και γενικότε-
ρα την  ανύψωση 
του πολιτισμικού επιπέδου των Παριανών. 

Με την υπ’ αριθ. 59/2012 ομόφωνη απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και κατόπιν πρότασης 
του κ. Βασίλη Ρακόπουλου οργανώθηκαν διεθνή σεμινά-
ρια μουσικής με την συμμετοχή μουσικών παγκοσμίας φή-
μης (Β. Ρακόπουλο, R. Smith, F. Buzzurro, Μ. Stockhausen, 
T. Boumann). Τονίζουμε ότι καμία ιδιωτική σχολή μουσικής 
όπως αναφέρετε στο άρθρο σας, δεν συμμετέχει στα σεμι-
νάρια αλλά αντιθέτως καταξιωμένοι μουσικοί τους οποίους 
προσκάλεσε η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και είχαμε την τιμή να αποδε-
χτούν την πρότασή μας. Αναμφίβολα το εγχείρημα αυτό 
εξασφαλίζει την διεθνή προβολή της Πάρου τοποθετώντας 
την στους πρωτοπόρους των ποιοτικών πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων. Εκτός αυτού, φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην 
εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας και στις καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου για τους δημότες και τους 
επισκέπτες του νησιού. Υιοθετεί το σύγχρονο και αποτε-
λεσματικό μοντέλο έγκαιρης και διαφανούς διοργάνωσης 
των κοινωφελών πολιτιστικών εκδηλώσεων της δημοτικής 
επιχείρησης και τονώνει την συνεργασία των πολιτιστικών 
φορέων και ανεξάρτητων δημιουργών της Πάρου. Τα σεμι-
νάρια αυτά παρακολουθούν φοιτητές από όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό καθώς επίσης και παριανοί κιθαρίστες για 
τους οποίους η φοίτηση είναι εντελώς δωρεάν. Τα έξοδα 
των καθηγητών, που είναι ελάχιστα σε σχέση με την καλλι-
τεχνική τους αξία και τις ώρες εργασίας  τους, καθώς και τα 
αναλογούντα έξοδα στο Σπίτι της Λογοτεχνίας σας πληρο-
φορούμε ότι καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών.  

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την 
πρώτη εβδομάδα του σεμιναρίου είχαν διοργανωθεί στις 
Λεύκες και άλλα σεμινάρια μουσικής jazz από άλλον φορέα 

και ίσως εκ του γεγονότος αυτού λανθασμένες εντυπώ-
σεις. Επειδή όμως «ουδέν κακό αμιγές καλού» με αφορμή 
το άρθρο σας, μας δόθηκε η ευκαιρία να πληροφορήσουμε 
τους δημότες μας υπεύθυνα για την λειτουργία του «Σπι-
τιού της Λογοτεχνίας».

Όσον αφορά τα  γενικά έξοδα για την λειτουργία του κτι-
ρίου και την επιβάρυνση του Παριανού Δημότη, ο μόνος 
τρόπος για να μην ξοδευτεί τίποτα είναι να παραμείνει το 
κτίριο σε πλήρη αδράνεια με συνέπεια την ερήμωση του 
που θα υποβαθμίσει δραματικά την αρχιτεκτονική αισθητι-
κή των Λευκών. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. η Πρόεδρος 
Άννα Κάγκανη – Κορτιάνου».

Απάντηση Φ.τΠ.

Αγαπητή κ. Άννα Κάγκανη.
Αντί καμίας άλλης απάντησης από εμάς, σας μεταφρά-

ζουμε την 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι -
κή σελίδα 
ht tp ://www.
aktivraum.de/ 
τα παρακάτω:

«Η στέγαση 
είναι δωρεάν 
(!) στο σπί-
τι της λογο-
τεχνίας, στις 
Λεύκες!

Δίδακτρα: 
300 €, συμπε-
ριλαμβανομέ-
νων των κα-
ταθέσεων: 50 
€ καταχώριση, 
την κατάθεση 
και την επα-
φή: ΚΔΕΠΑ 
Επικοινωνία 
Email: depa@

paros.gr / Τηλ. +30 22840 28337 Πληροφορίες επίσης: 
post@tarabouman.de».

Σας γράψαμε και την πρώτη φορά ότι μόλις «ανοίξαμε» 
την υπόθεση. Αντί άλλης πιο πειστικής απάντησης, εσείς 
θελήσατε να ρίξετε λάδι στη φωτιά. Σας επαναλαμβάνουμε, 
πως για ό,τι γράφουμε κρατούμε πάντα και άλλα ντοκου-
μέντα, καθώς γνωρίζουμε τις τακτικές που εφαρμόζουν οι 
πολιτικοί για να κάνουν το άσπρο-μαύρο. Σας θυμίζουμε 
δε πως η ηλεκτρονική σελίδα της ιδιωτικής εταιρείας, που 
παρουσίαζε τη δωρεάν διαμονή στις Λεύκες, με «μαγικό» 
τρόπο, «εξαφανίστηκε» την επομένη ημέρα του δημοσιεύ-
ματός μας! Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που γίνεται αυτό 
σε δημοσίευμα της Φ.τΠ. Μόνο, που το διαδίκτυο πρέπει 
να ξέρετε είναι ό,τι το πιο ανασφαλές υπάρχει και τα «ίχνη» 
μένουν για πάντα…

Τέλος, ας μην προκαλείται τον εκνευρισμό των συμπο-
λιτών μας όταν γράφεται σε ανακοινώσεις σας ότι είχατε 
την τιμή καταξιωμένοι μουσικοί να δεχθούν την πρότασή 
σας! Κανείς από τους καταξιωμένους μουσικούς –που εί-
χατε την τιμή να δεχθούν την πρότασή σας- δεν το έκανε 
τσάμπα! Τους χρυσοπληρώσατε και απόδειξη γι’ αυτό είναι 
οι αποδείξεις που δημοσιοποιήσατε στο «Διαύγεια». Εκτός 
και αν οι καταξιωμένοι μουσικοί μπορούν να βρουν καλύ-
τερα μεροκάματα στην Αθήνα, απ’ αυτά που τους δίνει η 
ΚΔΕΠΑΠ, χειμώνα καλοκαίρι! Απλά και μόνο σας θυμίζου-
με πως πολύ μεγάλοι ερμηνευτές με χρυσούς δίσκους στο 
παρελθόν και συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις, αυτή 
την εποχή είναι ευτυχισμένοι να μπορούν να κάνουν δύο 
μεροκάματα την εβδομάδα στην Αθήνα, με τα μισά των μι-
σών, ω μισά χρήματα, απ’ αυτά που δίνεται εσείς, για μία 
συναυλία στον «Αρχίλοχο…».

Πανσέληνο  
σε αρχαιολογι-
κούς χώρους

Την πανσέληνο στις 21 Αυγούστου, η ΚΑ’ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων, τη γιορτάζει με ανοιχτό το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πάρου. 

Ακόμα, την ίδια μέρα θα υπάρχουν πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους των Κυκλάδων, μεταξύ αυτών σε Πάρο 
και Αντίπαρο.

Στην Αντίπαρο, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν 
στις 9 το βράδυ, στο Κάστρο. Σε συνεργασία με 
το Δήμο Αντιπάρου και την Κοινωφελή Οργά-
νωση Δήμου Αντιπάρου, θα παρουσιαστεί η 
φωτογραφική έκθεση: «Ωλίαρος – Ίχνη Προγό-
νων», αρχαιολογικά ευρήματα από την Αντίπα-
ρο και τα νησιά της, καθώς και μονόλογοι και 
μονόπρακτα από τη θεατρική ομάδα «Αρχίλο-
χος». Στο τέλος των εκδηλώσεων θα υπάρχουν 
κεράσματα.

Στην Πάρο, οι εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό 
μουσείο θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ, σε συ-
νεργασία με την ΚΔΕΠΑΠ. Θα παρουσιαστούν 
ποιήματα και τραγούδια του Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα, σε επιμέλεια της Μ. Αρκουλή-Βαρριά, 
από τους μαθητές της Α’ Λυκείου Πάρου.

Σημειώνουμε, πως θέμα των φετινών εκδη-
λώσεων είναι το έργο του Ισπανού ποιητή Φε-
ντερίκο Γκαρθία Λόρκα (5 Ιουνίου 1898 – 19 
Αυγούστου 1936), ο οποίος έγινε πολύ νωρίς 
γνωστός στην Ελλάδα, μέσα από τις μεταφρά-
σεις των έργων του από τον Ν. Καζαντζάκη. Ο 
Φρ. Γκαρθία Λόρκα είναι ο περισσότερο μελο-
ποιημένος ξένος ποιητής και σπουδαίοι Έλληνες 
συνθέτες εμπνεύστηκαν από την ποίησή του. 
Σύμφωνα με την ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων «[…] επιδίωξή μας 
είναι, στις δύσκολες συγκυρίες που βρίσκεται 
η χώρα μας, αλλά και η Ισπανία, να τονώσουμε 
το αίσθημα αισιοδοξίας, περηφάνιας και πίστης 
στον πολιτισμό, και, παράλληλα, να προβάλου-
με τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς, 
του εθελοντισμού και της συνεργασίας, επειδή 
πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα ισχυρότερα όπλα 
μας για να αντιμετωπίσουμε τους δύσκολους 
καιρούς που ζούμε».
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Σχολή προπονητών 
Η ΕΠΣ Κυκλάδων δημοσίευσε ότι πρόκειται να διοργα-

νωθεί Σχολή Προπονητών Ποδοσφαίρου στη Σάμο, για 
την απόκτηση διπλώματος Προπονητή Κατηγορίας UEFA 
C, από 19 έως 28 Οκτωβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι Κυκλαδίτες, που θέλουν να αποκτή-
σουν δίπλωμα προπονητή, μπορούν να βρουν πληροφο-
ρίες στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΠΣΚ (epskyklades.
gr), καθώς επίσης και στα γραφεία της (Γήπεδο Ερμού-
πολης Σύρου, από 09:00 έως 15:00). Οι δηλώσεις συμ-
μετοχής μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως τις 
13 Σεπτεμβρίου 2013 και χρειάζονται τα εξής δικαιολο-
γητικά:

- Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο.
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των 

τριών μηνών.
- Πιστοποιητικό Εισαγγελικής αρχής ότι δεν είναι φυ-

γόπονοι ή φυγόδικοι όχι παλαιότερο των τριών μηνών.
- Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ’ 

Γυμνασίου τουλάχιστον. 
Τέλος, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 

18ο έτος της ηλικίας τους και έπειτα από την εξέταση των 
δικαιολογητικών, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για 
συμμετοχή θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την καταβολή 
του απαιτούμενου χρηματικού ποσού των 475 ευρώ.

Αλλάζουν τα δεδομένα για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, κα-
θώς έπειτα από κοινή πορεία δύο ετών με την ποδοσφαιρική ομάδα του Νηρέα, το ΔΣ 
της ομάδας έλαβε απόφαση, που δημοσιοποίησε στις 2 Αυγούστου, για να συνεχίσει 
με τον Αστέρα Μαρμάρων.

Η ανακοίνωση του Μαρπησσαϊκού έχει ως εξής:
«Το ΔΣ του Α.Μ.Ε.Σ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΥ μετά από την γενική του συνέλευση όπου 

πραγματοποιήθηκε στις 16/06/2013 και τέθηκε θέμα για την πορεία του ανδρικού 
ποδοσφαιρικού τμήματος ανακοινώνει τα εξής:

α) Η γενική συνέλευση του συλλόγου με ομόφωνη απόφαση δέσμευσε το καινού-
ριο  Δ.Σ. του συλλόγου όπως θα προέκυπτε μετά από τις εκλογές, ώστε να προχω-
ρήσει στη λήξη της επί δύο χρονών συνεργασία με τον Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑ, μιας και 
το αποτέλεσμα αυτής της ελπιδοφόρας προσπάθειας δεν ήταν το επιθυμητό όπου 
περίμεναν όλοι για τον ιστορικό σύλλογο της νότιας Πάρου. Ούτε και το μέλλον του 
παριανού ποδοσφαίρου. Επίσης, δέσμευσε το Δ.Σ ώστε να μην πραγματοποιηθούν 
στο μέλλον παρόμοιες συνεργασίες. Άμεσα ανακοινώθηκε από αντιπροσωπεία του 
Δ.Σ σε αυτήν του Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑ, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την λήξη 
της συνεργασίας, ώστε να επιστραφούν στον σύλλογο οι παίχτες που μετεγράφηκαν 
πριν από δυο χρόνια στην κοινή προσπάθεια.  

β) Σε πρόταση αντιπροσωπείας τον παικτών του ανδρικού τμήματος στην τότε γε-

νική συνέλευση σε προσπάθεια δημιουργίας μια ομάδας με τον γειτονικό σύλλογο 
Μ.Ε.Α.Σ  ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, δόθηκε εντολή στο Δ.Σ. να συζητήσει το ενδεχόμενο 
τέτοιας προσπάθειας στην περιοχή, με την τελική απόφαση να την πάρει η επομένη 
γενική συνέλευση. Οι διαδικασίες δεν μπορούσαν να γίνουν με την πίεση του χρό-
νου μέσα σε τουριστική περίοδο και έτσι ορίστηκε από τις αντιπροσωπίες των δυο 
συλλογών το θέμα να οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, εάν και εφόσον οι συνθήκες 
επιτρέπουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Μετά από πολλές πιέσεις από τους αθλητές τον 
δυο συλλόγων ώστε να προκύψει συνεργασία από φέτος σε αγωνιστικά τμήματα, και 
ύστερα από αρκετές συναντήσεις με τους ποδοσφαιριστές, ο σύλλογος της Μάρπησ-
σας δεσμευόμενος για τέτοιου είδους κινήσεις πρότεινε μια εναλλακτική συνεργασία 
στην διοίκηση του Μ.Ε.Α.Σ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. Ο σύλλογος όπου θα αποφασιζόταν 
να δηλώσει συμμετοχή στο κυκλαδίτικο πρωτάθλημα, θα ήταν και υπεύθυνος για τη 
λειτουργία της ομάδας σε διοικητικό και οικονομικό τομέα.

Έτσι, αποφασιστικέ η μετακίνηση όλων τον παιχτών οπού έχει στην δύναμη του ο 
σύλλογος της Μάρπησσας, στον Μ.Ε.Α.Σ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ όπου και με δικά τους 
έξοδα και διοίκηση θα εκπροσωπήσουν την περιοχή στο κυκλαδίτικο πρωτάθλημα. Ο 
σύλλογος εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο όπου αναλαμβάνουν οι άνθρωποι 
του Μ.Ε.Α.Σ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ και τους εύχεται καλή επιτυχία σε αυτό». 

Ανοιχτή  
ψηφοφορία  
στο Νηρέα

«Το Δ.Σ. του Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα προβληματισμένο από την αδια-
φορία της κοινωνίας της Νάουσας προς τις δραστηριότητες του 
συλλόγου μας και αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προ-
βλήματα όσον αφορά την συμμετοχή της ανδρικής ποδοσφαι-
ρικής ομάδας στο επερχόμενο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλά-
δων 2013-2014, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να 
αποφασίσει για τη συμμετοχή ή μη στο πρωτάθλημα αυτό. 

Επειδή μια τέτοια από φάση θεωρούμε ότι είναι πολύ σο-
βαρή, καλούμε μέλη, φίλους, αθλητές και γενικά τον κόσμο 
της Νάουσας σε ανοιχτή ψηφοφορία για την συμμετοχή της 
ομάδας ή μη. Η ψηφοφορία αυτή θα διεξαχθεί με κάλπη η 
οποία θα βρίσκεται στην αίθουσα του συλλόγου την Κυριακή 
18/08/2013 και ώρες 12:00 - 20:00 και θα είναι ανοιχτή 
προς ΟΛΟΥΣ.

Ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας είναι υπόθεση όλων μας. ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ…».

Βουτιές  
στην άμμο!

Ξεκίνησε από χθες (8 Αυγούστου) και θα 
ολοκληρωθεί στις 11/8, το 14ο τουρνουά 
Beach Volley, που διοργανώνει ο Ναυτικός 
Όμιλος Πάρου, στις δημοτικές εγκαταστάσεις 
που φιλοξενείται στα Λιβάδια Παροικιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του ΝΟΠ «[…] 
η όμορφη ατμόσφαιρα, ο έντονος συναγω-
νισμός και οι ατελείωτες βουτιές στην άμμο, 
είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των τουρ-
νουά Beach Volley στα Λιβάδια Παροικίας, 
στην Πάρο».

Σημειώνουμε πως θα διεξαχθούν παράλ-
ληλα τουρνουά ανδρών και γυναικών, ενώ 
οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας θα 
ανταμειφτούν με πλούσια δώρα από τους 
ευγενικούς χορηγούς του ΝΟΠ. Οι αγώνες 
αναμένεται να είναι συναρπαστικοί, γεμάτοι 
συγκινήσεις και όμορφες αθλητικές φάσεις.

Συνεργασία με Αστέρα ο Μαρπησσαϊκός
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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.

AUGUST
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 near Kolymbithres 22840-53520, www.

parospark.com
 
continuing...
until 9 Aug, 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, antiartgallery.gr 

   until 9 Aug, Vasilis Kalakonas hand-made wooden ships exhibition 
«Time travel by small ship» at Municipal Art Space, Paroikia. Duration 
1-9/8, daily 11am-2pm & 6-12pm.#

   until 10 Aug, Dimitris Sifneos painting exhibition at Marina 
Building, Naoussa. Duration 20/7-10/8.#

   until 10 Aug, Alexis Kyritsopoulos & Eleni Krikki painting 
exhibition at Galerie Pontoporos, Naoussa. Duration 30/7-10/8. Info: 
22840-52242, 694-2464418, pontoporos-gallery.com 

   until 11 Aug, Apostolis Zolotakis exhibition ‘Paths of Memory 
II / Μονοπάτια Μνήµης II’ at the Aphrodite Room, Porto Paros Hotel, 
Kolymbithres. Duration 26/7-11/8, Tue & Thu 10am-12noon & 6-8pm, 
Sat 10am-1pm. Info: 693-710-5350, 22840-52669, portoparos.gr, 
zolotakis.com

   until 13 Aug, Book Fair at Alyki Beach. Duration 2-13/8, daily 
7-11pm.#

   until 16 Aug, Ioannis Dendrinos painting exhibition at the Aegean 
Center for the Fine Arts, Paroikia.  Duration 1-16/8.

   until 16 Aug, Gisele Lubsen photography exhibition ‘Katharsis’ 
at Apothiki Art Centre, Paroikia. Duration 20/7-16/8, daily 12-2pm & 
7.30-11pm. Info: giselelubsen.com

   until 17 Aug, Spiros Balios photography exhibition ‘Paros Fisheye’ 
at Argonauta Hotel, Paroikia. Duration 22/7-17/8. Info: 22840-23303, 
argonauta.gr

   until 24 Aug, Neva Bergemann painting exhibition ‘Souvenir’ at 
Levantis Restaurant, Paroikia. Duration 27/7-24/8, daily 7-10pm. Info: 
22840-23613,  artistsonthemove.com

   until 25 Aug, ‘Artistic Journey’ visits to artists’ workshops 
organized by Friends of Paros. Duration 20-25/8. info:  friendsofparos.
com 

   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, zolotakis.com, 
janmulder.info, kellyathanasiadou.gr

   until 6 Sep, Painting & Sculpture exhibition ‘New Wave’ and Jazz 
events at Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Duration 2/8-6/9, Fridays 
8-11pm. Info: 22840-22195, 22840-22700, hollandtunnelgallery.com   

   until 7 Sep, Photographic exhibition of material from Yiorgos 
Pittas’ book ‘Kafenion of Greece’ at Lefkes Village Hotel. Duration 4/8-
7/9.  Info: 22840-41827, lefkesvillage.com

   until 30 Sep, Art exhibition ‘Utopia’ by Gagianos, Lavdas, 
Ktistopoulou, Koutsouris, Rammos, Razis, Panagiotidis & 
Zoumboulakis at Venus Art Gallery, Astir of Paros Hotel, Kolymbithres. 
Duration 28/6-30/9 daily 8-10pm. Info: 22840 57976-84,  astirofparos.
gr 

   until 30 May 2014, Ioulia Ventikou painting exhibitions ‘Moons’ at 
Medusa Art Gallery at Fotis Art Cafe, Naoussa and ‘Sea bed’ at Medusa 
Art Gallery at Franca Scala Restaurant, Paroikia. Duration 14/6/13-
30/5/14, daily 10am-3am. Info:  Fotis Art Cafe 697-033-9326, Franca 
Scala 22840-24407, Medusa 210-724-4552, medusaartgallery.com 

   
   Daily guided tours through the old town of Paroikia, free of charge 

meeting every day at 10.30am & 7pm at Ekatontapyliani (Church of a 
Hundred Doors) Square, Paroikia.  Info: 22843-60170.

   9 Aug, 9.30pm, ‘The Star & the Wish’ concert with Evanthia 
Reboutsika at Paros Park.

   10-18 Aug, 2nd Summer Shopping Festival, Paroikia.  Info: 
22840-22262.

   10 Aug, 8pm, Children’s puppet theatre ‘The Little Half-Crow’ at 
Paros Park. 

   10 Aug, Opening of sculpture exhibition by Maria Argyrakopoulou, 
Vaso Gioni, Anna Grigora, Eva Divari, Kostas Dikefalos, Poly Kanistra, 
Synni Papayianni, Theodoros Papayiannis, Evdokia Papouli & Maropi 
Stefanatou Preka, Dimitracopoulos Building, Paroikia. Duration 10-
15/8, daily 11am-2pm & 7-11pm.#

   10 Aug, Opening of Voula Priovolou painting exhibition, Art Gallery 
anti, Kastro, Antiparos. Duration 10-19/8, daily 7pm-12.30am.  Info: 
694-489-8924, antiartgallery.gr

   10 Aug, Event organized by Skopas o Parios Association, courtyard 
of kindergarten (nipiagogeio), Prodromos.#

   11 Aug, 8.30pm, Event celebrating 30th anniversary of Yria 
Association at amphitheatre, Lefkes.#

   11 Aug, 9.30pm, Greek fi lm ‘Akademia Platonos’ at Cine 
Enastron, Paros Park. 

   12-18 Aug, Marble sculpting workshops at Nikos Perantinos 
workshop, Aghia Anna, Paroikia. Info:  693-750-4433.

   12-19 Aug, Chakra Vinyasa Yoga Immersion Retreat with Irana Ji 
An at Tsoukalia Yoga Studio.

Info: yogaretreatsparos.com
   12 Aug, 8pm, Friends of Paros charity concert with Elias 

Liougkos & Vasilis Rakopoulos, dinner/awards at Paros Park. info: 
friendsofparos.com

   12 Aug, Opening of Rafael Mahdavi painting exhibition, Galerie 
Pontoporos, Naoussa. Duration 12-21/8. Info: 694-2464418, 
pontoporos-gallery.com

   13 Aug, Treasure hunt in Paroikia by Trade & Business Association. 
Info: 22840-22262, facebook.com/sylogosp

   13 Aug, 9.30pm, Japanese fi lm ‘Ran’ at Cine Enastron, Paros 
Park. 

   15 Aug, National holiday - Dormition & Assumption of Virgin Mary.  
Morning service at Ekatontapyliani followed by procession through 
Paroikia streets.  Spectacular fi rework display in the evening. #

   16 Aug, Opening ‘Kaplanon 5’ exhibition, Dimitracopoulos Building, 
Paroikia. Duration 15-27/8.#

   16 Aug, 9.30pm, Concert with Orfeas Perides at Paros Park.

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555 | e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

Μενου**είναι η εικόνα σας,
πριν καν ο πελάτης
δοκιµάσει το φαγητό σας!
εσείς τι θα του δείξετε;

& ακόµα σουπλά | σουβέρ | θήκες για µαχαιροπίρουνα | επαγγελµατικές κάρτες | µπλοκ παραγγελίας | διαφηµιστικά έντυπα



Κυκλοφόρησε!
Αναζητήστε το στα σηµεία διανοµής:

∆ΡΥΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ Α-Β FOOD MARKET

 ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ “∆ΗΜΗΤΡΑ”

 ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ “Η ΜΑΡΠΗΣΣΑ”

 ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΡΟΠΟΙΪΑ ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α. ΚΑΒΑΛΗΣ

ΥΣΤΕΡΝΙ “ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ”

ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΛΕΥΚΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ “ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ”
  ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ 
 ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
 ∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ ΘΕΜΗΣ “ΟΙΚΟΡΑΜΑ”

ΝΑΟΥΣΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  ΤΑΝΤΑΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ “PROTON”
  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ”
  ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  
  ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ “ΣΑΪΤΑ”
  “INTER GRECO TRAVEL”
  ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΝΑΚΗ
  ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ “ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ”
  ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ “ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ”

ΑΛΥΚΗ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
 ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ “PROTON”
 ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ


