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Προσεγγίζοντας το Σπήλαιο 
της μεγάλης αλλαγής

Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος:

Σας ευχαριστούµε
για την προτίµησή σας και
σας ευχόµαστε από καρδιάς

Χρόνια Πολλά!!!

Σύντοµα θα εξυπηρετείστε
και από το ΝΕΟ µας κατάστηµα

Παροικία Πάρου
τ: 22840 21656 & 23782

f: 22840 21818
e: agrotexniki@yahoo.gr

Μια αναδρομή στην προχριστιανική 
εποχή θα μας έκανε να αντιληφθούμε 
την κοινωνικοπολιτική κατάσταση του 
προχριστιανικού κόσμου, με σκοπό να 
αποκτήσουμε συνείδηση της δικής μας 
εποχής για μια δυναμική δημιουργική 
πορεία προς τα εμπρός, με προοπτική 
το τέλος της δικής μας προσωπικής 
εκάστου πορείας.

Η ιστορία μαρτυρεί πολιτισμούς 
αρχαίους που διέγραψαν οι άνθρω-
ποι και που σήμερα μόνο τα λείψανα 
επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. 
Μαρτυρεί ακόμη την ποιότητα των αν-
θρώπων, την τάση τους για την ανα-
ζήτηση του υπέρτατου όντος, τη δη-
μιουργία των θρησκειών, ακόμη την 
ανταγωνιστικότητα των λαών και τη 
σχέση του ενός προς τον άλλον.

Στην πορεία της ιστορίας δεν μπο-
ρούμε να αγνοήσουμε ή να λησμο-
νήσουμε τις δύο μαύρες κηλίδες της 
ανθρωπότητος. Τη δουλεία και τον 
πόλεμο. Αυτά μαζί με την ειδωλολατρία καλύπτουν τον ου-
ρανό του προχριστιανικού κόσμου και οι άνθρωποι προσ-
δοκούσαν και ήλπιζαν σε κάτι το καλύτερο που πρόκειται 
να επικρατήσει και ν’ αλλάξει τη ζωή τους. Το μαρτυρούν 
οι φιλόσοφοι, οι μύθοι των λαών, η Παλαιά Διαθήκη.

Το σκηνικό του παλαιού κόσμου επικεντρώνεται σε μια 
σκοτεινή σπηλιά, στάβλο ζώων βρωμερό που μια νύχτα 

σκοτεινή ανατράπηκε. Λαθών ετέχθη 
υπό το σπήλαιον. Ποιος; ο αναμενό-
μενος μεταμορφωτής της Ιστορίας. Σ’ 
αυτό το Σπήλαιο όλα αλλάζουν. Η αγά-
πη του Σαρκωθέντος Λόγου ζεσταίνει 
τις σχέσεις των ανθρώπων. Η βροτεία 
φύσις αναπλάθεται από το εντός του 
Σπηλαίου θείο βρέφος. Αυτό το βρέ-
φος που προήλθε από το δασύ και κα-
τάσκιο Όρος την Θεοτόκο Μαρία, κατά 
τον προφήτη Αβακούμ. Ο Θεός Λόγος 
σαρκούται στην κεχαριτωμένη και πε-
πληρωμένη αρετών αγνή Παρθένο της 
Ναζαρέτ.

Την ανάπλαση της ανθρωπότητος 
ήλθε ο Λόγος να ενεργήσει. Και διε-
ρωτώμεθα: Που είναι αυτή η ανάπλα-
σις μετά από περίσσεια δυο χιλιάδων 
ετών;

Εύλογο το ερώτημα.
Ο Χριστός λαθών ετέχθη υπό το 

σπήλαιον.
Κρυφά, ταπεινά και χωρίς να το 

γνωρίζει κανείς εκτός από τον Ιωσήφ, που έκθαμβος πα-
ρακολουθεί το «ξένον καί παραδοξον μυστήριον» γεννή-
θηκε στη σπηλιά.

Όμως το μαρτύρησε ο ουρανός χρησιμοποιώντας 
στόμα τον αστέρα κι έτσι οδήγησε και τους Μάγους στην 
προσκύνηση του θείου βρέφους κατά ένα τροπάριο των 
Χριστουγέννων.                                                  συνέχεια σελ.2

Παροικία Πάρου (πλησίον Ταχυδρομείου)
ΡΕΖΕΡΒΕ | τηλ: 22840 23652

24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ένα µοναδικό ταξίδι γεύσεων
στο Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν στις 24/12
µε 5 µοναδικά πιάτα ανά άτοµο µαζί µε το κρασί 
ΜΟΝΟ ΜΕ 20€

Νέο Αεροδρόμιο Πάρου

Όλη η αλήθεια
για το μεγάλο έργο

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων η προκήρυξη του έργου ‘’Νέο πεδίο ελιγμών κρατικού 
αερολιμένα Πάρου’’.  Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει τη φερεγ-
γυότητα και την αξιοπιστία όλων όσων  η εφημερίδα μας είχε 
δημοσιεύσει γι’ αυτό το τόσο σημαντικό για το νησί μας έργο. 
Στις 24 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης 
των προσφορών.

Η δημοσίευση της προκήρυξης του έργου απαντά στην 
καχυποψία και την άρνηση όλων εκείνων που έχουν παρω-
πίδες και αρνούνται πεισματικά να δουν και να παραδεχθούν 
την αλήθεια. Μια αλήθεια που θα έπρεπε να χαροποιεί όλους 
τους Παριανούς, γιατί σε μια τόσο δύσκολη για τη χώρα μας 
συγκυρία στην Πάρο, τα έργα προχωρούν και είναι έργα τα 
οποία θα συμβάλουν στη τόνωση της οικονομίας και θα δώ-
σουν αναπτυξιακή πνοή.

Όλο αυτό το διάστημα με συνέπεια, σοβαρότητα και εγκυ-
ρότητα σας κρατούσαμε ενήμερους  για την εξέλιξη του έρ-
γου.

 Η πρόοδος στην εξέλιξη του έργου πιστοποιεί  με απόλυ-
τη ακρίβεια όσα δήλωσε στην αποκλειστική του συνέντευξη 
στην εφημερίδα μας o Yπουργός Γιάννης Ραγκούσης:

 «κύριε Λαουτάρη, όταν λέμε ότι η δημοπράτηση του έρ-
γου εγκρίθηκε, το εννοούμε και, άρα, η Πάρος, πιστέψτε το, 
αποκτά ένα νέο, σύγχρονο και ασφαλές αεροδρόμιο. Άλλω-
στε, στην πορεία μου στα δημόσια πράγματα, δεν έχω αφήσει 
ποτέ κανένα περιθώριο να αμφισβητήσει κανείς τη συνέπεια 
και την αξιοπιστία των λόγων μου.

»Επίσης, σας υπογραμμίζω ότι κανείς δεν μπορεί, ακόμη 
και να θέλει, να ανακαλέσει την υπογραφή μου. Κι αυτό γιατί, 
εκτός του ότι η αναγκαιότητα του έργου δεν μπορεί να αμφι-
σβητηθεί από καμία πολιτική ηγεσία, η πορεία ενός έργου το 
οποίο έχει φθάσει στην έγκριση δημοπράτησης δεν μπορεί να 
ανατραπεί από την αλλαγή ηγεσίας του Υπουργείου.         σελ.7
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 192
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Δημήτρης Αρκουλής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
E-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος 
(Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, 
Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, 
Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant 
Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ ∆ωδώνη, Καφέ 
Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος Au-
diophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, 
Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. 
Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market 
Ζωοδ. Πηγή - Μπίντικας.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, 
φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», 
Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο 
Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart 
computers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna 
Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 
Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ 
Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 
Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος 
της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, 
Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Νικόλας 
Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου 
Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας 
στο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Προσεγγίζοντας
το Σπήλαιο 
της μεγάλης αλλαγής

Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος:

συνέχεια από σελ.1
Η ειδωλολατρία, η κάθε είδους ειδωλολατρία που εκ-

προσωπείται από τους μάγους, γονατίζει στα πόδια του 
θείου βρέφους. Το σπήλαιο φωτίζεται. Έλαμψε το Φως. 
Απομένει να δεχθούμε τις θείες ακτίνες για να εισχωρή-
σουμε στις ψυχές μας να τις μεταμορφώσουμε από σκο-
τεινά σπήλαια σε φωτοφόρους θρόνους του επισκέπτη του 
ουρανού που εκκένωσε την Θεότητα του στη βροτεία μας 
φύση,

Ναι ο Μεγάλος Επισκέπτης κοινωνεί με τη δημιουρ-
γία του. Ο προ αιώνων Λόγος ανασύρει το πεσμένο από 
την αμαρτία πλάσμα Του. Το ενδύει με τη θεότητα. Φως 
παντού βασιλεύει και μόνο ακόμη οι σκοτεινές δυνάμεις 
οργιάζουν όπως το φίδι που ενώ έχει κτυπηθεί κατακέ-
φαλα και προσμένει το θάνατό του, συνεχίζει να ταράζει 
τον κόσμο με την ουρά του. Το φως της Βηθλεέμ, η Ανα-
τολή ανατολών, ο Ήλιος της Δικαιοσύνης χύνει άπλετα το 
φως του στις καρδιές. Μεταμορφώνει, αγιάζει, θεώνει. Μη 
μας φοβίζουν οι δρώσες στον κόσμο σκοτεινές δυνάμεις. 
Έχουν ισχύ περιορισμένη- ο Χριστός λαθών ετέχθη υπο το 
Σπήλαιον.

Ας επιστρατεύσουμε τις ενέργειες και δυνάμεις της 
ψυχής μας για μια πορεία 
συνάντησης με το θείο Βρέ-
φος. Μόνο τότε η ανθρω-
πότης θα αναπλασθεί. Τότε 
τα Χριστούγεννα θα είναι 
σωτήρια. 

Δεύτε ίδωμεν πιστοί που 
εγεννήθη ο Χριστός και κατ’ 
επέκταση ας το μετατρέ-
ψουμε: «Δεύτε ίδωμεν λαοί 
που εγεννήθη ο Χριστός. 
Ακολουθήσωμεν λοιπόν 
ένθα οδεύει ο Αστήρ». Στην 
πραγμάτωση της πορείας 
η αγάπη του Σαρκωθέντος 
Λόγου θα διαλύσει την κρί-
ση που σήμερα σείει απει-
λητικά όχι μόνο τήν Πατρίδα 
μας αλλά όλη την ανθρω-
πότητα.

Μόνο όταν οι ισχυροί 
σκύψουν ευλαβικά στο 
σπήλαιο και αγκαλιάσουν 
το θείο Βρέφος στα πρό-
σωπα των αδυνάτων θα 
μπορέσουν να δώσουν την 
λύση στα πάμπολλα προ-
βλήματα της ανθρωπότη-
τας. Η επι γης ειρήνη θα 
δώσει πραγματική ευτυχία 
και λύτρωση στους λαούς. 
Γι’ αυτό «Δεύτε ίδωμεν λαοί 
που εγεννήθη ο Χριστός».

Πρόταση για τις «Διανησιωτικές Γραμμές» του 
Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γ. Πουσσαίου

Αναζητείται λύση
στο πρόβλημα
της ενδοκυκλαδικής
συγκοινωνίας

Ολοκληρωμένο σχέδιο για τις ενδοπεριφερειακές συ-
γκοινωνίες των νησιών των Κυκλάδων, κατέθεσε στις αρ-
χές Δεκεμβρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος 
Πουσσαίος, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας Μχάλη Χρυσοχοϊδη.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του κ. Πουσσαίου, η πρότα-
ση έχει ως στόχο την επίλυση των προβλημάτων στον κρίσι-
μο τομέα της διασύνδεσης των νησιών και εντάσσεται στη νέα 
αρμοδιότητα που έχει αναλάβει η Περιφέρεια από 1/7/2011 
για το σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση των 
σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών της.

Το σχέδιο για τις διανησιωτικές γραμμές βασίζεται στην 
ανάπτυξη ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, κατα-
σκευάζοντας μικρής κλίμακας λιμενικές εγκαταστάσεις ή 
ενεργοποιώντας, μετά από συντήρηση και επέκταση, υφι-
σταμένες λιμενικές εγκαταστάσεις. Στο σχέδιο αυτό συμπε-
ριλαμβάνεται και η Πάρος με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
της ή τη δημιουργία νέων σε σημεία του νησιού, όπως και η 
Αντίπαρος. 

Τα προτεινόμενα σημεία διασύνδεσης από Πάρο και Αντί-
παρο είναι στις λιμενικές εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν, 
έχοντας οδική πρόσβαση και αφετέρου σε αυτές που μπο-
ρούν να κατασκευαστούν. 

Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου προγράμματος προτείνεται 
να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης και σε άλλα συναφή προγράμματα, εμπερι-
έχοντας ταυτόχρονα τη συγχρηματοδότηση με τον ιδιωτικό 
τομέα (ΣΔΙΤ).

Σύμφωνα με τον κ. Πουσσαίο, ανάμεσα στα οφέλη από την 
εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου συγκαταλέγονται επιπλέον:

-Η ουσιαστική αντιμετώπιση της μείωσης των δρομολογί-
ων κατά τους χειμερινούς μήνες και η εξασφάλιση επαρκούς 

ενδοεπικοινωνίας μεταξύ όλων των νησιών.
-Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στους νησιώτες, αλλά και στους επισκέπτες
-Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς δίνεται η 

δυνατότητα στους επισκέπτες να επιλέγουν ως προορισμούς 
τα νησιά και κατά τους χειμερινούς μήνες.

-Η αξιοποίηση των Διεθνών Αεροδρομίων Θήρας και Μυ-
κόνου, αλλά και των άλλων τεσσάρων νησιών, Μήλου-Πά-
ρου-Νάξου-Σύρου.

- Μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς επιβα-
τών και αγαθών.

Προτάσεις Κ. Μπιζά
Ανάλογες προτάσεις, που περιλαμβάνουν όμως και δια-

σύνδεση των νησιών μας με Θεσασαλονίκη και Κρήτη, είχε 
καταθέσει στις 19 Ιανουαρίου του 2011, ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Κ. Μπιζάς, με αφορμή τη συμμετοχή του Περιφε-
ρειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Μαχαιρίδη στο Συμβούλιο Ακτο-
πλοϊκών Συγκοινωνιών ( ΣΑΣ ) ,ως εκπρόσωπος της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας και το αίτημα, οι συγκεκριμένες 
προτάσεις να απασχολήσουν κάποιο από τα περιφερειακά 
συμβούλια. Ο κ. Μπιζάς αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ότι το 
Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει ασχοληθεί με το ακτοπλοϊ-
κό, ενώ δεν συζητήθηκαν ούτε οι προτάσεις που κατατέθηκαν 
στον κ. Χρυσοχοίδη. Σημειώνει ωστόσο, ότι ο Περιφερειάρ-
χης κατά τη συνεδρίαση του Π.Σ. στην Σύρο στις 5.12.2011 
και σε σχετική ερώτηση του Περιφερειακού  Συμβούλου Ν. 
Συρμαλένιου, απάντησε ότι το ακτοπλοϊκό θα συζητηθεί στο 
επόμενο Π.Σ. το οποίο θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 20 Ια-
νουαρίου του 2012.

Τις προτάσεις αυτές ο κ. Μπιζάς τις έχει καταθέσει και 
προς τους Προέδρου των Δημοτικών Συμβουλίων της Πάρου 
και της Αντιπάρου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευχαριστήριο
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να εκφράσουμε τις θερμές 

ευχαριστίες μας προς την Επιστημονική Διεύθυνση του Ιατρικού 
Προσωπικού του Κέντρου Υγείας Πάρου για τις άριστες υπηρε-
σίες που παρείχαν στην κ. Αρμπελιά Ελένη.

Αρμπελιά Ελένη & οι οικείοι της

ΔωρΕα: Εις μνήμη του αγαπημένου μας και αξέχαστου ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ ΡΑΓΚΟΥΣΗ (Καπετάνιου), οι Pieter Verbeek, Στέλλα 
Ραγκούση, Κατερίνα Λέστου, Νικόλαος Ραγκούσης και Γιώργος 
Τριαντάφυλλος, προσέφεραν αντί στεφάνου, το ποσό των διακο-
σίων ευρώ, για την ενίσχυση των σκοπών του Πρότυπου Κέ-
ντρου Ναούσης «παιδιά με ειδικές ανάγκες».

Ευχαριστήριο
Τα παιδιά, το προσωπικό και οι γονείς του Παιδικού Σταθμού 

Τ/Κ Αρχιλόχου ‘’ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ’’ ευχαριστούν την κυρία Νίκη 
Χασάπη για τις όμορφες εικαστικές παρεμβάσεις  που έκανε 
στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγκαιριάς Πάρου, ευχα-
ριστεί τον Σύλλογο Γυναικών Πάρου «Αρηίς» για την προσφορά 
των ζαχαρωτών στη χριστουγεννιάτικη σχολική εορτή του Δημο-
τικού σχολείου Αγκαιριάς, που πραγματοποιήθηκε στις 19/12/11.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟ & ΑΝΤΙΠΑΡΟ

Απόπλους Σημείο
σύνδεσης

Εγκατ/σεις Κατάπλους Σημείο 
σύνδεσης

Εγκατ/σεις Απόσταση
(σε μίλια)

Πάρος Μώλος Υφίστανται Νάξος Αγία Άννα Υπάρχουσες 4.96
Πάρος Αλυκή Νέες Ίος Αλμυρός Υπο

Δημοπράτηση
18.6

Πάρος Νάουσα Υφίστανται Μύκονος Πλ.Γυαλό Νέες

Πάρος Πούντα Σε λειτουργία Αντίπαρος Λιμάνι Σε λειτουργία 0.806

Αντίπαρος Αγ.Γεωργιος Νέες Σίφνος Φάρος Υφίστανται 15.5

Ανακοίνωση
Α.Ο.Πάρου

Σ χ ε τ ι κ ά 
με διάφορες 
ειδήσεις που 
παρουσιάζο-
νται σε αθλη-
τικά site των Κυκλάδων 
για την ομάδα μας, πληρο-
φορούμε τους φιλάθλους 
μας ότι ενημέρωση για τα 
εσωτερικά του ΑΟΠ δίνε-
ται ΜΟΝΟ από τις επίσημες 
ανακοινώσεις μας. Κάθε 
άλλη είδηση έχει ως στόχο 
να βλάψει την ηρεμία στην 
οικογένεια του ΑΟΠ.

«Ψωνίζω και στηρίζω…»
«Όλοι μας βιώνουμε ένα πρωτόγνωρα δύσκολο χειμώνα, 

ακόμα και στην Πάρο. Οι εκκλήσεις βοήθειας ηχούν καθη-
μερινά στα αυτιά μας». Αυτό αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του 
συλλόγου Γυναικών Πάρου «αρηίς» και μ’ αυτό το σκεπτικό 
ο Σύλλογος αποφάσισε να προβεί σε μια κίνηση αλληλεγγύ-
ης. Γι’ αυτό απευθύνεται στις Διευθύνσεις των καταστημάτων 
και υπεραγορών τροφίμων της Πάρου και ζητεί την υποστή-
ριξή τους ώστε να προωθήσει και να πραγματοποιήσει ένα 
πρόγραμμα συλλογής συσκευασμένων τροφίμων τα οποία θ’ 
αποδίδονται σε απόρους. 

Ο Σύλλογος τονίζει ότι οι καταστηματάρχες των υπεραγο-
ρών δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση. Το μόνο που θα κά-
νουν, είναι να παραχωρήσουν ένα μικρό χώρο, προς την έξο-
δο του καταστήματός τους, ακριβώς μετά τα ταμεία, έτσι ώστε 
να τοποθετήσει ο Σύλλογος ένα ανοικτό καλάθι ή καρότσι και 
μια πινακίδα με την επισήμανση της κίνησης αυτής .»Ψωνίζω 
και στηρίζω όσους δεν μπορούν αυτό το χειμώνα !»

Οι πελάτες, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να βάζουν στο 
καλάθι κάποιο προϊόν. Μέλη του Συλλόγου θα συλλέγουν τα 
τρόφιμα και κάθε εβδομάδα θα γίνεται η διανομή τους.

Πληροφορίες: (6947325919, 6942582321).

Δυναμικό παρόν
της Αντιπάρου
στις εκθέσεις τουρισμού

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel Market, που 
έγινε στο Λονδίνο 7-10/11 και στη Philoxenia στη Θεσ/νίκη 
18-20/11, συμμετείχε φέτος ο Δήμος της Αντιπάρου στο περί-
πτερο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Είναι η πρώτη φορά που το 
νησί συμμετέχει και προβάλλεται σε έκθεση του εξωτερικού.

Σ’ έναν τεράστιο εκθεσιακό χώρο, μεταξύ όλων των κρα-
τών του κόσμου, η Αντίπαρος έκανε έντονα αισθητή την πα-
ρουσία της και έδωσε ένα ποιοτικό και οργανωμένο παρόν.

Η αντιπαριώτικη τσικουδιά και τα σύκα με σουσάμι, που 
προσφέρθηκαν, συνέβαλαν ώστε πάρα πολλοί τουριστικοί 
πράκτορες, νέοι, σπουδαστές σχολών, αλλά και πλήθος κό-
σμου να σταθούν στο Αντιπαριώτικο περίπτερο, να πάρουν 
πληροφορίες για το νησί και να παραλάβουν το διαφημιστικό 
υλικό.

Το περίπτερο της Αντιπάρου στο Λονδίνο επισκέφτηκε και 
ο υπουργός πολιτισμού και τουρισμού της χώρας μας κ. Γε-
ρουλάνος, πρέσβεις διαφόρων χωρών και ΜΜΕ της Μ. Βρε-
τανίας και άλλων κρατών.

Το περίπτερο στη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκε ο υφυπουρ-
γός πολιτισμού κ. Νικητιάδης, ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαί-
ου κ. Πουσσαίος και εκπρόσωποι τουριστικών ομίλων.   



Παναγιώτης Ρήγας
Βουλευτής Κυκλάδων - ΠΑΣΟΚ
Αγαπητοί φίλες και φίλοι 
Κυριαρχούμενοι από αισθήμα-

τα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και 
φόβου βρισκόμαστε μπροστά στο 
κατώφλι της νέας χρονιάς. 

Οφείλουμε όλοι να το διαβούμε 
αποφασισμένοι να δώσουμε τον 
αγώνα μας για να ξαναγεννηθεί η 
ελπίδα, να επανέλθει η εμπιστοσύ-
νη και να ενισχυθεί η εκτίμηση μας 
στις ατομικές και συλλογικές μας ικανότητες.

Με την βεβαιότητα ότι η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα 
και η ειλικρίνεια θα αποτελέσουν τα κυρίαρχα στοιχεία της 
συμπεριφοράς μας τη νέα χρονιά, εύχομαι σε όλους τους 
Κυκλαδίτες και ιδιαίτερα στους Παριανούς όπου και αν 
βρίσκονται Καλή και ευτυχισμένη χρονιά . 

Το 2012  να είναι χρονιά μετάβασης σε ένα καλύτερο και 
πιο δημιουργικό μέλλον.

Γεώργιος Ν. Πουσσαίος,
Aντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων
Σας στέλνουμε θερμές ευχές 

για χαρούμενες γιορτές. Ευχόμα-
στε υγεία, γαλήνη και ευτυχία. Ο 
νέος χρόνος ας διατηρήσει ζωντα-
νή την ελπίδα και ας δώσει δύναμη 
σε όλους τους συμπολίτες μας που 
αγωνίζονται τους δύσκολους αυτούς 
καιρούς.

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 
2012!

Χρήστος Βλαχογιάννης, Δήμαρχος Πάρου
Οι  γιορτές που έρχονται εύχομαι 

να φέρουν στις καρδιές όλων μας 
πολλή χαρά, υγεία και ευτυχία. 

Το 2012 να εξαφανίσει τα κακώς 
κείμενα των παρελθόντων ετών, να 
φωτίσει το μυαλό όλων μας και ιδι-
αίτερα αυτών που με τις αποφάσεις 
τους καθορίζουν την τύχη των πολ-
λών. 

Εύχομαι η νέα χρονιά να προσθέ-
σει σε όλους μας, ό,τι αφαίρεσε η προηγούμενη, βεβαιότη-
τα, προοπτική, ανάπτυξη και ευτυχία. 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου Γιάννης Λεβεντάκης και τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου 

Ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα χρό-
νια πολλά με ζωή και ζωή με χρόνια 
πολλά Να πρυτανεύσει η αισιοδοξία 
και η ελπίδα για το μέλλον. Το 2012 ναι 
είναι αφετηρία για κοινωνική συνοχή, 
αγάπη, πρόοδο και ανάπτυξη.

Μάρκος Κωβαίος
Αντιδήμαρχος Πάρου
Εύχομαι σε όλους Χαρούμενα 

Χριστούγεννα!
Η Γέννηση του Θεανθρώπου ας 

σημάνει ηθική και ψυχική αναγέν-
νηση για τον καθέναν μας, σε ένα 
καλύτερο κοινωνικό-οικονομικό 
περιβάλλον. Το νέο έτος ας είναι 
δημιουργικό, σηματοδοτώντας  την 
ανάπτυξη και την ευημερία στον 

τόπο μας.Να φέρει σε όλους υγεία,ευ-
τυχία και ειρήνη. Χρονια πολλά! Καλή χρονιά! 

Κοντός Λουίζος
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Εύχομαι ολόψυχα η γέννηση του Κυρίου Ημών Ιησού 

Χριστού, να φωτίσει τις καρδιές όλων 
και να ξαναζεστάνει τις ψυχές των αν-
θρώπων. Η έλευση του νέου έτους εύ-
χομαι να φέρει ειρήνη, υγεία, ευτυχία 
σε κάθε σπιτικό που δοκιμάζεται από 
τις δυσκολίες των καιρών. Τη νέα χρο-
νιά ας πλησιάσουμε ουσιαστικά τον 
συνάνθρωπό μας, δείχνοντας με κάθε 
τρόπο την αλληλεγγύη μας, την αγάπη 
μας. Χαρούμενα Χριστούγεννα και ευ-
τυχισμένο το νέο έτος!

Παντελής Τζανακόπουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και 

του νέου έτους, εύχομαι σ’ όλους 
τους συμπατριώτες μας Παριανούς  
και Αντιπατριώτες ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ , 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2012.

Ο χρόνος που φεύγει αποτέλεσε 
για όλους μας μια σκληρή δοκιμασία 
τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοι-
νωνικό επίπεδο.

Εύχομαι στη διάρκεια του καινού-
ριου χρόνου να δημιουργηθούν  οι 
συνθήκες επίλυσης και άμβλυνσης των δυσχερειών, που 
μας καταπονούν και ένα νέο κλίμα αισιοδοξίας και προο-
πτικής να κατισχύσει.

Kώστας Ν. Μπιζάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου
Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι η αναγέννηση και 

η προσδοκία. Πιο επίκαιρο από κάθε 
άλλη φορά αφού όλοι μας και ειδικό-
τερα οι οικονομικά ασθενέστεροι, βι-
ώνουμε δύσκολες μέρες στην πατρίδα 
μας.

Θα ξεπεράσουμε την κρίση αν πα-
ραμείνουμε ενωμένοι και αλληλέγ-
γυοι επιστρέφοντας στις διαχρονικές 
ελληνικές αξίες που στο πέρασμα των 
αιώνων, μας κράτησαν ζωντανούς ως 
εθνότητα.

Με αυτές τις σκέψεις και με πίστη 
και ελπίδα εύχομαι ολόψυχα η Νέα Χρονιά να φέρει μαζί 
της μια καλύτερη πορεία για την πατρίδα μας, μια ελπιδο-
φόρα προοπτική για τη νεολαία μας, ασφάλεια και αξιο-
πρεπή διαβίωση για όλους μας.Είναι καιρός να  εμπιστευ-
τούμε τις δυνάμεις μας και να χτίσουμε μια Νέα Ελλάδα.

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος!

Μαρία Τριβυζά
Δημοτική Σύμβουλος
Προς το Δ.Σ. τους εργαζόμενους και όλα τα μέλη του 

ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου, προς τους εργαζόμενους, στα παιδιά 
και στις οικογένειες των δύο Παιδικών Σταθμών Παροι-

κίας και Νάουσας, καθώς  και σε όλους τους παριανούς 
εύχομαι καλές γιορτές και χρόνια πολλά. 

Βελέντζας Φραγκίσκος
Δημοτικός Σύμβουλος 
Τις πιο θερμές ευχές μου σε όλους τους συμπατριώτες 

μου, σε κάθε Παριανή και Παριανό για τις Άγιες μέρες των 
Χριστουγέννων και για το νέο έτος. Το 2012 να φέρει υγεία, 
περισσότερα χαμόγελα σε κάθε οικογένεια.

Χρόνια Πολλά!

Γιάννης Ραγκούσης
Ιατρός Καρδιολόγος - Δημοτικός Σύμβουλος
Κάθε γέννηση κουβαλά την αγάπη και την ελπίδα. Η 

γέννηση του Χριστού μας και η ανατολή του νέου έτους, ας 
φέρει την Αναγέννηση της ανθρωπότηττας για έναν κόσμο 
αυθεντικής αλληλεγγύης και ειλικρινούς αγάπης. Εύχομαι 
σε όλους τους συμμπατριώτες μου καλά Χριστούγεννα και 
καλή Πρωτοχρονιά!

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή για τα παιδιά. Αλλά όχι 

μόνο. Είναι μια ευκαιρία για τους μεγάλους να γίνουν πάλι 
παιδιά. Να θυμηθούν πως είναι να είναι κανείς αγνός και 
αθώος, γεμάτος ενθουσιασμό, να επιθυμεί, να λαχταρά, να 
θέλει, να ονειρεύεται, να διεκδικεί. Όλοι έχουμε δικαίωμα 
στην αγάπη, στην υγεία στην ευτυχία. Αυτή είναι η ευχή 
μας! Καλά Χριστούγεννα σε όλους και το πνεύμα των Χρι-
στουγέννων να  μας δείξει το δρόμο για να βγούμε από το 
αδιέξοδο των δύσκολων καιρών μας.

Μπαφίτης Γιώργος
Δημοτικός Σύμβουλος
Παριανοί και Παριανές,
Φίλοι  και φίλες,
σας στέλνω τις πιο θερμές ευχές 

μου για χαρούμενες γιορτές, γεμάτες 
υγεία και οικογενειακή γαλήνη. Εύ-
χομαι επίσης, η καινούρια χρονιά, να 
φέρει στον καθένα μας περισσότερη 
αισιοδοξία και στη χώρα μας την πο-
λυπόθητη Ανάσταση που χρειάζεται.

Με ειλικρινείς χαιρετισμούς!

Ρούσσος Παντελής
Δημοτικός Σύμβουλος
Εύχομαι η γέννηση του Χριστού να φέρει σε όλους μή-

νυμα αγάπης και ομόνοιας. Η νέα χρονιά να χαρίσει στον 
καθένα υγεία, ευτυχία και εκπλήρωση κάθε οικογενεια-
κής και επαγγελματικής επιθυμίας. Καλές Γιορτές!

Ο Πρόερδος Ρούσσος Ζαχαρίας,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

& το προσωπικό της εταιρίας µας
σας εύχονται Χρόνια Πολλά.

Το 2012 να φέρει
υγεία - ευτυχία - ειρήνη.

Royal Conservatory of Brussels

Καθηγήτρια Μουσικής Ακαδηµίας Βρυξελλών -
Μουσικοπαιδαγωγός Βασιλικής Οικογένειας Βελγίου

• Πολύ µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία
• Εντατικά ή εβδοµαδιαία µαθήµατα

Μ Α Θ Η Μ ΑΤ Α  Π Ι Α Ν Ο Υ  •  D I C T E E  •  S O L F E G E  •  Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ GR ENG FR BE

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ:
  παιδιά 3-7 ετών
  αρχάριους ενηλίκους (18+)
  προετοιµασία εισαγωγής σε Μουσικά Πανεπιστήµια Εξωτερικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
κιν: 6973 525 113, intermedio357@hotmail.com

Ευχές από τον τόπο μας!
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Στο Δημοτικό Συμβούλιο τα προβλήματα για την Παιδεία στην Πάρο 

Στη συστράτευση
και στον αγώνα... η λύση 

Τα προβλήματα στο χώρο της παι-
δείας στην Πάρο είναι πολλά και για μία 
ακόμη φορά αναδείχτηκαν τα αδιέξοδα 
στην επίλυσή τους, κατά τη συζήτηση 
στο Θεματικό Δημοτικό Συμβούλιο, στις 
19 Δεκεμβρίου μετά από αίτημα της 
Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Πά-
ρου. 

Τα προβλήματα στην παιδεία, αλλά 
και στην υγεία, συνέπεια της Κυβερνη-
τικής πολιτικής, (Έλλειψη παιδιάτρου, 
κτηριακά προβλήματα, ελλείψεις εκπαι-
δευτικών και ελλείψεις βιβλίων, κατάρ-
γηση 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο),  
τέθηκαν επί τάπητος, όπως και τα δύο 
βασικά για την παιδεία στο νησί μας ζη-
τήματα, το 2ο Γυμνάσιο και η επέκταση 
του 2ου Δημοτικού σχολείου Παροικίας. 

Κατά τη συζήτηση όμως, αναδείχτη-
κε ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα, το 
οποίο ίσως όλοι απλά υποψιαζόμασταν. 
Η μαθήτρια, πρόεδρος του δεκαπεντα-
μελούς του Γυμνασίου,  που πήρε το 
λόγο, τόνισε, ότι πολλά παιδιά υποσι-
τίζονται και γι’ αυτό καταφεύγουν στα 
συσσίτια της Εκατονταπυλιανής.  

Η συζήτηση ξεκίνησε με εισηγήσεις 
του Προέδρου της Ένωσης κ. Γεωργι-
άδη για κάθε ζήτημα χωριστά, για να 
καταλήξει σε αδιέξοδο, καθώς οι δυνα-
τότητες του Δήμου για λύσεις είναι ιδιαί-
τερα περιορισμένες. 

«Εξήμιση ώρες χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα», μας είπε ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Δ. Γεωργιάδης. «Δεν ακούσα-
με κάτι καινούριο, πέρα από όσα γνωρίζαμε και δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Τελικά 
αυτός ο Καλλικρατικός Δήμος, τι έχει να προσφέρει στους πολίτες του», αναρωτήθηκε ο 
κ. Γεωργιάδης. 

Πρέπει ν’ ανατραπεί αυτή η πολιτική, που δημιουργεί τα αδιέξοδα, όχι μόνο στη χώρα 
μας, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Δήμαρχος χρ. Βλαχογιάννης. 
Νωρίτερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. ροκονίδας είχε τονίσει ότι το πρό-
βλημα για τα ζητήματα στην παιδεία δεν εντοπίζεται μόνο στην Πάρο, είναι αποτέλεσμα 
της Κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών, και η λύση βρίσκεται στην ανατροπή 
αυτής της πολιτικής που θα επιτευχθεί μόνο με συστράτευση και ενεργή αντίσταση, 
γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών, ώστε ν’ αντιμετωπιστεί το σήμερα και το αύριο. 

Στο δια ταύτα, όμως, όπως σωστά επεσήμανε γονέας, η συζήτηση δεν είχε ουσιαστικό 
αποτέλεσμα. Ναι μεν γίνονται οι εμβολιασμοί στους μαθητές των σχολείων μας από ειδι-
κό ιατρικό συνεργείο που ήρθε από το Νοσοκομείου Σύρου, παιδίατρος όμως δύσκολα 
θα έρθει στο Κέντρο Υγείας. Δεν δέχεται κανείς, με μισθό 1000 ευρώ για τους γιατρούς 
του ΕΣΥ να πάει σε οποιοδήποτε νησί, γι’ αυτό και οι προκηρύξεις αποβαίνουν άγονες. 
Οι προτάσεις που έγιναν δεν φαίνεται να είναι εφικτές. Με θετικό μάτι είδε το δημοτικό 
Συμβούλιο την πρόταση που έγινε από αγροτικό γιατρό του Κέντρου Υγείας. Όπως είπε, αν 
απεγκλωβιστούν από ορισμένα καθήκοντα οι δύο γενικοί γιατροί του Κ.Υ. θα μπορέσουν 
να παράσχουν παιδιατρικές υπηρεσίες. Αυτό για να γίνει, θα πρέπει να κάνουν τις εφημε-
ρίες που τους αναλογούν στο Κ.Υ., οι δύο γενικοί γιατροί της Αντιπάρου. Λύση προσωρινή, 
το ζήτημα αυτό όμως θα πρέπει να βρει άμεσα οριστική λύση, γιατί όπως ανέφερε ο κ. 
Γεωργιάδης, οι γονείς δεν αντέχουν να πληρώνουν συνεχώς ιδιώτες παιδιάτρους. 

Ένα επίσης σημαντικό και άλυτο πρόβλημα, είναι τα κτηριακά προβλήματα των σχολι-
κών μονάδων. Εκπρόσωποι Συλλόγων γονέων έκαναν λόγο για την ανάγκη συντήρησης 
κουφωμάτων, για ακατάλληλα κτίρια, σε πολλά δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για τα παι-
διά και άλλα. Τα χρήματα ωστόσο που αναλογούν σε κάθε σχολείο είναι ελάχιστα και δεν 
φτάνουν ούτε για τα πλέον απαραίτητα. Απλά, σύμφωνα και με την Αντιδήμαρχο Μαρου-
σώ Φραγκούλη, θα παρεμβαίνει όπου μπορεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Για τα κτηριακά προβλήματα, για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, βιβλίων, αλλά και για 
την κατάργηση της ξένης γλώσσας, έστειλε ήδη επιστολή ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης 
προς το Υπουργείο Παιδείας και στην Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια απάντηση. Γι’ αυτό ζητήθηκε 
από τους γονείς να υπάρξει νέα επικοινωνία του Δημάρχου με Υπουργείο και Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση. Επίσης, ο κ. Ροκονίδας πρότεινε να γίνει ένα νέο θεματικό Δημοτικό 
Συμβούλιο για την παιδεία μέσα στον Ιανουάριο. 

2ο Γυμνάσιο – 2ο Δημοτικό
Για την εξέλιξη των δύο αυτών θεμάτων, αναφέρθηκε η ΦτΠ, στο προηγούμενο φύλο 

της. Στο Δ.Σ. επαναλήφτηκε ότι ζητήθηκε η απένταξή τους από έναν κωδικό και ένταξή 
τους σε άλλον, για να υλοποιηθούν τα δύο έργα από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Η απένταξή τους 
έχει γίνει, για το 2ο Δημοτικό προχωράει η μελέτη από την ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε., όχι όμως και για 
το 2ο Γυμνάσιο. Επίσης, δεν έχει εγκριθεί ακόμη χρηματοδότηση για καμία από τις δύο 
μελέτες. 

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου
για το Θεματικό Δημοτικό Συμβούλιο

Ούτε προτάσεις, ούτε λύσεις
Στο θεματικό Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2011 που πραγματο-

ποιήθηκε μετά από αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, όλοι οι γονείς οι φορείς και οι 
πολίτες που το παρακολουθήσαμε αντιληφθήκαμε τα εξής:  ο Δήμαρχος και το Δημοτικό 
Συμβούλιο δεν έχουν προτάσεις και λύσεις για κανένα από τα θέματα που συζητήθηκαν: 

•Παιδίατρος – Κέντρο υγείας 
Ο παιδίατρος δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες του Δήμου, δεν μπορούν να αναγκά-

σουν κανένα γιατρό να έρθει στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Η Ένωση Συλλόγων ανέφερε  ότι 
η κενή θέση του παιδιάτρου οφείλεται σε έλλειψη οικονομικών κινήτρων και πρότεινε την 
δημιουργία τους, όπως  την επιδότηση ενοικίου κατοικίας. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό 
συμβούλιο απέρριψαν την πρόταση λέγοντας ότι ο υποψήφιος παιδίατρος διαβάζοντας 
την διακήρυξη δεν γνωρίζει τα περί κινήτρων.

•Κτιριακά προβλήματα των σχολικών μονάδων 
Τα δύο μεγάλα έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Γυμνάσιο 

Πάρου και 2ο Δημοτικό σχολείο Παροικίας, βρίσκονται σε εμβρυακή φάση και  ο Δήμαρ-
χος  δηλώνει ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί με κανένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση 
τους. Η ανέγερση των παραπάνω σημαίνει την επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων 
άλλων σχολείων λόγω της μεταστέγασης (νηπιαγωγεία Παροικίας που στεγάζονται σε μι-
σθωμένα ακατάλληλα κτίρια) 

•Ελλείψεις εκπαιδευτικών, Ελλείψεις βιβλίων, Κατάργηση 2ης ξένης γλώσσας στο Γυ-
μνάσιο. 

Για όλα αυτά, επίσης ο Δήμαρχος και το Δημοτικό συμβούλιο δεν μπορούν να βοηθή-
σουν,  διότι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. 

•Λειτουργία δημοτικών σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
Σχετικά με την λειτουργία των  σχολικών επιτροπών ιδιαίτερα στην Α/θμια δεν κατα-

τέθηκαν έγκαιρα κάποιοι απολογισμοί, προφανώς λόγω κακής οικονομικής διαχείρισης 
και δεν έγιναν αποδεκτοί. Με αποτέλεσμα τα λίγα χρήματα που έχει στην διάθεσή της η 
σχολική επιτροπή να μην μπορεί να τα διαχειριστεί. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν μπορεί 
να παρέμβει, διότι δεν έχει αρμοδιότητα.

•Εξεύρεση οικονομικών πόρων για την παιδεία πέραν των προβλεπομένων
Η  Ένωση Γονέων προκειμένου να  εξευρεθούν  οικονομικοί πόροι για την υγεία και 

την παιδεία πρότεινε: 
α. τη βοήθεια από το Βελένζειο Ίδρυμα  (πρόνοιας και επιμόρφωσης). 
β. αλλαγή ποσοστού  του πολιτιστικού τέλους σε σχολικό τέλος.
Απορρίφτηκαν και οι δύο προτάσεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ένωση Γονέων αναρωτιέται  με ποιους τρόπους  ο Δή-

μαρχος και το Δημοτικό συμβούλιο μπορούν να παρέμβουν και να δώσουν λύσεις στα 
δύο υψίστης σημασίας ζητήματα που απασχολούν ολόκληρη την κοινωνία της Πάρου: την 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Δημοτικό Συμβούλιο 20/12
• Κατά 1ο% μειώθηκαν τα τέλη πεζοδρομίων, ενώ σταθερά παραμένουν τα ανταπο-

δοτικά δημοτικά τέλη,  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Μειώσεις είχαν ζητήσει με επιστολές τους, ο Σύλλογος Καφεζυθεστιατόρων και ο Εμπ/

κός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου. 
Η πλειοψηφία πρότεινε να παραμείνουν σταθερά όλα τα δημοτικά τέλη, οι παρατά-

ξεις Πάρος ΑΞΙΑ και Κίνηση Ενεργών Πολιτών πρότειναν μειώσεις 15%, ενώ η παράταξη 
Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε από το Δήμο να διεκδικεί πιο δυναμικά τα κονδύλια για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι 
πολίτες. Τέλος, δεκτό ομόφωνα έγινε το αίτημα του νεοσύστατου Συλλόγου Τριτέκνων, για 
μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών. Η μείωση αφορά περίπου 200 παριανές οικογέ-
νειες, που για να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν εάν οι οικογένειες αυτές πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις.

• Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε (από τους συμβούλους της πλειοψηφίας), το σχέδιο 
του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου. 

Στο σχέδιο ελήφθησαν υπόψη και οι προτάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων του Δή-
μου.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην αντιπολίτευση, κυρίως στην παράταξη Πάρος 
ΑΞΙΑ, η πρόβλεψη στο σχέδιο για πρόσληψη δύο πιλότων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και 
πιλότος του υγειονομικού αεροσκάφους Ευρ. Ακάλεστος, εξέφρασε την πικρία του για την 
κίνηση αυτή, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να προσλάβει ο Δήμος πιλότους 
για ένα αεροσκάφος που δεν είναι δικό του, αλλά ανήκει στο Βελέντζειο Ίδρυμα. 

Είναι πρόβλεψη 10ετίας και όχι απόφαση πρόσληψης και γίνεται με το σκεπτικό της 
επικουρικής βοήθειας στους ήδη υπάρχοντες πιλότους, ήταν η απάντηση του Δημάρχου 
Χρ. Βλαχογιάννη, ο οποίος όπως είπε, δεν περίμενε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα προ-
καλούσε τόσο έντονες αντιδράσεις. 

• απόψεις και προτάσεις κατατέθηκαν στο Δημοτικό συμβούλιο από όλες τις παρα-
τάξεις για το τι μέλει γενέσθαι με το ακίνητο στο λιμάνι της παροικίας (πρώην παραδοσι-
ακό καφενείο). 

Από τις προτάσεις που ακούστηκαν, αρκετούς πόντους πήρε η πρόταση για την κα-
τεδάφιση των πρόσθετων κατασκευών και να επανέλθει η χρήση του ως παραδοσιακό 
καφενείο, με την παλιά του μορφή. 

Αρνητική στην πρόταση για δημιουργία μικρών μαγαζιών, ήταν η πλειοψηφία του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, αλλά και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Καφεζυθεστιατόρων, γιατί 
όπως είπαν, τα πολλά μικρά μαγαζιά θα «κόψουν» την κίνηση στην αγορά του παραδοσι-
ακού οικισμού, που ήδη πνέει τα λοίσθια.  Στο σημείο αυτό ακούστηκε μία ενδιαφέρουσα 
πρόταση για την ανάκαμψη της αγοράς του παραδοσιακού οικισμού με τη μεταφορά σ’ 
αυτόν, του  ΚΕΠ ή κάποιας άλλης Υπηρεσίας. 

Το θέμα για την αξιοποίηση του ακινήτου θα συζητηθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, στο οποίο κάθε παράταξη, αλλά και πολίτες θα καταθέσουν προτάσεις, ενώ η Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου θα ετοιμάσει μελέτη με εναλλακτικές λύσεις. 
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Επεράσαμε όμορφα…
Με επιτυχία ολο-

κληρώθηκε την 
Κυριακή 18 Δε-
κεμβρίου το 21ο 
Χριστουγεννιάτικο 
παζάρι του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου «Αρ-
χίλοχος», που είχε 
ξεκινήσει το Σάββα-
το το απόγευμα στην 
αίθουσα του Αρχίλο-
χου. 

Μεγάλοι, αλλά 
κυρίως οι μικροί 
διασκέδασαν με την 
ψυχή τους. Έκαναν 
κατασκευές, άκου-
σαν παραμύθια, 
έπαιξαν στη λοταρία 
και πέρασαν καλά. 

Στο παζάρι συμ-
μετείχαν σύλλογοι 
και φορείς με τα 
προϊόντα του ο κα-
θένας, ενώ ο Ναυτικός όμιλος, όπως κάθε χρόνο, έψησε 
σουβλάκια για όλους… 

Γενικά ήταν ένα όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύ-
ριακο!

Κάλαντα από το Σύλλογο Γυναικών Νάουσας

Τα έσοδα θα διατεθούν 
σε όσους έχουν ανάγκη 

Το «Παζάρι ανταλλαγών» που διοργανώνει ο Σύλλο-
γος Γυναικών Νάουσας Πάρου, ξεκινά την Τετάρτη 28 
Δεκεμβρίου, από τις 12:00 μ.μ. έως αργά (!) στην αίθουσα 
«Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ» στην Νάουσα.

Ο Σύλλογος καλεί τον κόσμο να φέρει ρούχα, βιβλία κι 
αντικείμενα που δεν χρειάζεται (και είναι ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ), για να τ’ ανταλλάξει με κάτι άλλο.  Αν όμως 
κάποιοι δεν ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή, μπορούν να 
πάνε στο παζάρι με την οικογένεια ή την παρέα τους, το 
κέφι ή τα μουσικά τους όργανα, το κρασί ή τη σούμα τους, 
το τυρί ή τις ελιές κι ότι άλλο νομίζουν.  Το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει μουσική, χορό, φαγητό, διασκέδαση δηλαδή με 
τα όλα της.

Στις 5:00 μ.μ. θα έρθει για τα παιδιά ο Άγιος Βασίλης, θα 
μοιράσει δώρα, ενώ θα ακουστούν κάλαντα από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας απ’ τη φιλαρμονική του Δήμου Πά-
ρου και τη χορωδία του Συλλόγου Γυναικών. 

Ο σύλλογος ενημερώνει επίσης, ότι τα κάλαντα των Χρι-
στουγέννων θα ψάλλει στο χωριό ο Σύλλογος Γυναικών 
Νάουσας Πάρου. Για το λόγο αυτό όποιος θέλει να συμ-
μετέχει και να βοηθήσει, ας βρίσκεται στις  24 Δεκεμβρίου 
στις 16:00 μ.μ. μπροστά από το μίνι μάρκετ της κ. Βαρβάρας 
Βλασίδη στην Νάουσα. Κάθε φωνή είναι ευπρόσδεκτη και 
ο σκοπός ιερός, καθώς τα χρήματα που θα συγκεντρω-
θούν, (όπως και τα έσοδα όλων των γιορτινών εκδηλώσε-
ων), προορίζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Εκδήλωση ανθρωπιάς 
από τον ΧΟΝ

Το Σάββατο 17 Δε-
κεμβρίου στην αίθου-
σα του Νηρέα ο Χ.Ο.Ν. 
πραγματοποίησε δύο  
σημαντικές εκδηλώ-
σεις. Στις 7 το απόγευ-
μα άρχισαν να συγκε-
ντρώνονται κουτιά με 
γάλα, τα οποία προσέ-
φεραν οι γονείς και τα μέλη του συλλόγου, στηρίζοντας την 
πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου για να βοηθήσουν 
ελληνικές οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Στήθηκε, λοιπόν, 
ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέντρο και τις επόμενες 
ημέρες θα σταλούν στον προορισμό τους με την αφιλοκερ-
δή μεταφορά από την εταιρεία ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ. Στη συνέχεια, 
ακολούθησε η χριστουγεννιάτικη παράσταση των παιδικών 
και εφηβικών τμημάτων του Χ.Ο.Ν. με τίτλο «Το παιδί με τη 
φλογέρα». Ένα έργο για την αγάπη και την οικολογία, του εκ-
παιδευτικού Παναγιώτη Σπύρου. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο δημιουργός του έρ-
γου «σε αυτές τις δύσκολες μέρες, τίποτα πιο αισιόδοξο, από 
ένα παραμύθι αγάπης προς το συνάνθρωπο και τη φύση. Ας 
μη ξεχνάμε ότι εμείς ανήκουμε στη γη και όχι η γη σε μας. 
Έχοντας αυτό σαν σκέψη σκέφτηκα ... τούτη την ιστορία». 

«Απόψε τρώμε
στης Ιοκάστης»

Στην Σύρο ταξίδεψε το Σάββατο 10/12 η θεατρική ομά-
δα του ΝΗΡΕΑ, καλεσμένη του Οργανισμού-Πολιτισμού-
Αθλητισμού Δήμου Σύρου, στο πλαίσιο των Χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεών. Με εξαιρετικούς οικοδεσπότες τα 
μέλη της θεατρικής ομάδας του «ΣΟΥΡΗ», η Παριανή ομά-
δα παρουσίασε τα έργο «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης».

Η παράσταση δόθηκε στο θέατρο «Απόλλων» τη Δευτέ-
ρα 12 Δεκεμβρίου και είχε μεγάλη επιτυχία.

Από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, οι θέσεις της πλα-
τείας είχαν κλείσει και απέμειναν τα θεωρεία που και αυτά 
μέχρι την έναρξη της παράστασης είχαν γεμίσει.

Τραγούδι
για την Πάρο
από Παριανούς

Μόλις κυκλοφόρησε το παραδοσιακό τραγούδι ΑΛΥΚΗ, 
σε μουσική Γ. Μπαλίκου, στίχους, Δ.Καλανδράνη και 
ερμηνεύεται από τον Μ. ραγκούση. 

Όλοι τους είναι από το ίδιο χωριό, αλλά και ολόκληρη η 
παραγωγή έγινε μόνο από παριανούς.

Οι μουσικοί που παίζουν είναι: Σ. Μπάλιος βιολί,  Ν. Πα-
παδάκης λαούτο και Δ. Καλανδράνης κρουστά.

Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που βγαίνει 
ένα τραγούδι για την Πάρο αποκλειστικά από ντόπιους.

Ακούστε το. Θα σας αρέσει... http://youtu.be/
csUHcS8DZB4Χριστουγεννιάτικη 

βραδιά με θέατρο, 
μουσική και κάλαντα

Μια δημιουργική 
βραδιά γεμάτη νιάτα 
και εθελοντική προ-
σφορά έζησαν όσοι 
βρέθηκαν στην Νά-
ουσα, στην αίθουσα 
του Μουσικοχο-
ρευτικού Συγκρο-
τήματος. Παιδιά, 
έφηβοι και ενήλικες 
συνεργάστηκαν για 
να προσφέρουν μια 
εκδήλωση που να 
φέρει ζεστά συναι-
σθήματα στις ψυχές 
των παριανών, που τόσο ζορίζονται αυτήν την εποχή.

Η βραδιά ξεκίνησε με τη δασκάλα χορού κα Άννα Μα-
ρία   Μοστράτου να κάνει 
απολογισμό εκδηλώσεων 
για την χρονιά που τελειώνει. 
Ακολούθησε προβολή βίντεο 
με εικόνες από τις εκδηλώ-
σεις του Συλλόγου το 2011.

Αναφορές στην οργάνω-
ση και λειτουργία όλων των 
τμημάτων έκανε η Υπαπαντή 
Ρούσσου, ενώ στην συνέ-
χεια η Σοφία Αγγελοπούλου 
παρουσίασε την παράσταση 
του έργου της Παιδικής Σκη-
νής της Θεατρικής Ομάδας 
Νάουσας, «Φρικαντέλα, η 
μάγισσα που μισούσε τα κά-
λαντα» του Ευγένιου Τριβιζά. 
Τα κοστούμια ήταν της Μαρί-
ας Φιλοπούλου, η επιμέλεια 
ήχου της Θεοδώρας Λουκή 
και οι φωτισμοί του Λ. Με-
νέγου.

Η Χορωδία Νάουσας υπό 
την διεύθυνση της Φένιας 
Θεοφίλου και ζωντανή μου-
σική από τους Π. Σκιαδά και 
Π. Μενέγο, παρουσίασε κά-
λαντα από διάφορες περιο-
χές πλαισιώνοντας το έργο 
της Παιδικής Σκηνής. 

Ο κόσμος που παρακο-
λούθησε την εκδήλωση γέ-
μισε ασφυκτικά την αίθουσα 
του Συλλόγου δείχνοντας την 
εκτίμησή του στο έργο του. 
Όλοι ενθουσιάστηκαν από 
τη θεατρική παράσταση, τις 
ερμηνείες ,τη Χορωδία και 
τη μουσική. Η βραδιά ολο-
κληρώθηκε με τα μέλη του 
Συλλόγου να προσφέρουν 
σε όλους φαγητά και γλυκά, 
αλλά και πολλές ευχές για 
καλά Χριστούγεννα και Καλή 
δύναμη για το μέλλον. 

Τα νήπια στόλισαν 
την πλατεία

οι λιλιπούτειοι μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου 
Παροικίας στόλισαν τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Μα-
ντώς Μαυρογένους, προσφορά του επιχειρηματία, 
Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Ραγκούση.

Τα παιδιά 
έβαλαν τα 
στολίδια που 
έφτιαξαν στο 
σχολείο μαζί 
με τις δα-
σκάλες τους, 
Ε λ ι σ ά β ε τ 
Μεντεσίδου 
και Παρα-
σκευή Γιαμοπούλου. Φεύγοντας, πήραν και τα τετράδια 
της Γιούνισεφ, που επίσης  προσέφερε ο κ. Ν. Ραγκού-
σης, στον οποίο ευχήθηκαν όλα με μια φωνή: «Καλά 
Χριστούγεννα»
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οι-
κία 120τ.μ. & ημιυπόγειο 
140τ.μ. σε 6 στρέμματα. Τιμή: 
200.000€ Τηλ.: 22840 52605, 
6982045472.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΣ, 
πωλείται κατοικία 156m2 σε 
οικόπεδο 740m2 με 4 υπνο-
δωμάτια, 2 σαλόνι – κουζίνα, 
3 μπάνια, γκαράζ 50m2. Τιμή: 
250.000€ Τηλ.: 6940622456, 
6958684932. Κος Κοντάη 
Βασίλης.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 κατοικίες 156m2, 
148m2, 147m2 σε οικόπε-
δο 2 στρεμμάτων η κάθε 
μία με πηγάδι. Πωλούνται 
μαζί ή ξεχωριστά. Τιμή: 
650.000€. Τηλ.: 6940622456, 
6958684932. Κος Κοντάη 
Βασίλης. 

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία 
πρώτου ορόφου 129 τ.μ., 
βεράντες, πέργολες, 3 υπνο-
δωμάτια, σαλόνι, 2 μπάνια, 
κουζίνα, καλοριφέρ, air 
condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€ Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.

de. Τηλ. 6932285768.

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

 τηλ: 6942.985.111

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΚΙΝΗΤΟ 90τμ2 με 2 υ/δ

+ 50τμ2 ανεξάρτητος ξενώνας 2 υ/δ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1600€/τμ2

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μο-
νοκατοικία 121τ.μ. με 3 
κρεβατοκάμαρες, ενδοδα-
πέδια θέρμανση όλες τις 
ηλεκτρικές συσκευές, με 
απεριόριστη θέα και σε εξαιρε-
τική τιμή. Τηλ.: 6942985111, 
info@paroshouses.eu. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο 
270τ.μ. με 14 δωμάτια δίκλι-
να στούντιο 28 κλινών. Τηλ.: 
6936980095. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ), 
πωλείται σπίτι 45m2. Τηλ.: 
22840 42372.

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια, τζακούζι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. Τιμή: 
175.000€. Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικί-
α 85τμ2 πετρόχτιστη, με θέα 
την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκά-
μαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 185.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 
και 60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟ-
ΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 
50τμ2 Κατασκευαστική Εται-
ρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ   
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ      

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥ-
ΜΕΝΟΣ, πωλείται 
οικόπεδο 4800τ.μ. με πηγάδι 
μέσα. Πολύ καλή ευκαιρία. 

Τιμή: 45.000€ 
( Σ υ ζ η τ ή σ ι -
μη). Τηλ.:  
6976818757.

Σ’ ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΑΡΕ-
ΣΟΥΝ ΤΑ 
Κ Α Θ Α Ρ Α 
Φ Ρ Ο Υ Τ Α 
όλων των 
ειδών που 
αγαπούν την 
ποιότητα, πε-
ριβόλι 855τ.μ. 
με 2 πηγά-
δια και νερό 
ΔΕΥΑΠ, με 
σπίτι 35τ.μ. 
δίπλα σε πο-
ταμάκι, εντός 
σχεδίου. Τηλ.: 
6932319774.

ΚΑΜΑΡΙ - 

ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
8 περίπου στρ., σε ήσυχο 
μέρος, οικοδομήσιμο. Τιμή 
65.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τμ2 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωροφόρα. 
Ηλεκτροδοτείται   με       φω-
τοβολταϊκά.       .Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                           
-  ΠΡΟΣΦΟΡΑ              

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται δυάρι 
διαμέρισμα με το χρόνο, πλή-
ρης εξοπλισμένο με κεντρική 
θέρμανση & γκαράζ. 50 μέ-
τρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
22840 92283, 6946217141.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑ-
ΤΑ, ενοικιάζεται τεσσάρι 
150m2 και 60m2 στην περι-
οχή Κακάπετρα Παροικίας με 
θέρμανση. Τηλ.: 6979226028, 
6977454539.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται οικία ισόγειο 
120τ.μ. με 3 υ/δ, κουζίνα με 
τζάκι σαλόνι & 1 w.c. Τηλ.: 
6975065776. 

ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιά-
ζεται σπίτι 55τ.μ. σε 
αμφιθεατρική τοποθεσία με 
απεριόριστη θέα. Τηλ.: 22840 
21569, 6977367790. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται κα-
τάστημα (πρώην Μιστράλ) 
μόνο ο κάτω όροφος. Τηλ.: 
210 4522792.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται δυά-
ρι. Τηλ.: 22840 53384.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται σπίτι σε 1ο ό-
ροφο 120m2 με 3 υ/δ, w.c., 
κουζίνα, σαλόνι, barbeque, 
αυτόνομη θέρμανση & θέα 
στο λιμάνι. Τηλ.: 6936670555. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 30τ.μ. γωνια-
κή οδός Λευκών 14. Τηλ.: 
6937651265.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα πλήρως εξοπλι-
σμένο, κατασκευής 2010΄. 
Τιμή συζητήσιμη. Επίσης, 
κατάστημα 100τ.μ. Τηλ.: 
6948436366, e-mail: oasis@
yahoo.gr 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ    

ΚΥΡΙΑ, ζητείται σε εστια-
τόριο για λάντζα & μπουφέ. 
Ωράριο σπαστό. Τηλ.: 22840 
23652. 

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ,  
Έλληνας έως 40 ετών, ζητεί-
ται για σουβλατζίδικο. Τηλ.: 
6936849101. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής επί 

αυτοκινήτου για την Χριστό-
φορος Ε.Π.Ε Απαραίτητα 
δίπλωμα τρίτης κατηγορί-
ας και γνώση αντικειμένου. 
Τηλ.: 22840 53196.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία 
ως οικιακή βοηθός. Τηλ.: 
6992640586, 6942868440 
Κα Άννα – Μαρία.

ΚΥΡΙΑ, αναλαμβάνει κα-
θαρισμό σπιτιών – σίδερο & 
την φύλαξη παιδιών. Τηλ.: 
6944210580.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου & Λυκείου. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6946713374. 

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 
παραδίδονται από καθηγή-
τρια, κάτοχο επάρκειας, με 
σπουδές στην Ισπανία. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6936250130. 

ΝΕΑ, με γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών με 5ετή προ-
ϋπηρεσία ως πωλήτρια, 
γραμματειακή υποστήριξη, 
τηλεφωνικό κέντρο, υποδο-
χή, ζητεί ανάλογη εργασία. 
Τηλ.: 6938407914. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ, 
τεχνικός διακόσμησης, με 
γνώσεις αρχιτεκτονικού 
σχεδίου, κατασκευή μακέ-
τας, AUTOCAD, MS Office, 
ζητά εργασία σε αρχιτεκτο-
νικό γραφείο ή εταιρία. Τηλ: 
6981178828.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ , ανα-
λαμβάνει μελέτη και 
διαμόρφωση εσωτερικών 
χώρων σε συμφέρουσες 
τιμές. Τηλ: 6981178828.

ΝΕΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών με 5ετή προϋπηρεσία 
γραμματειακής υποστήριξης, 
τηλεφωνικό κέντρο – υπο-
δοχή, ζητεί μόνιμη εργασία. 
Τηλ.: 6986641717.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, 
αναλαμβάνει οικιακές ερ-
γασίες, φύλαξη παιδιών ή 
ζητεί εργασία σε εστιατόρι-
ο, για πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6972938242. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια κά-
τοχος επάρκειας της ιταλικής 
γλώσσας, παραδίδει μαθή-
ματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες 
και παιδιά, μαθητές Γυμνα-
σίου - Λυκείου, ατομικά και 
ομαδικά. Προετοιμασί-
α εξετάσεων και αντίστοιχων 
διπλωμάτων, κρατικών & 
ιταλικών. Τηλ.: 6974365805. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ  ημί-
αιμα Golden Retriever, 
χαρίζονται Τηλ.: 22840 
41849, 6972826810. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
πωλείται στην Χρυσή Ακτή, 
πάνω στον κεντρικό δρόμο, 
δίπλα στη στάση του λεωφο-
ρείου. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6933393691. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε καταπλη-
κτική τιμή αχρησιμοποίητα: 

ντουλάπια κουζίνας επάνω 
2,80μ. κάτω 1,70μ. συν συρ-
ταριέρα 0,50μ. Τιμή: 500€. 2 
παράθυρα με εξώφυλλα 1,20 
χ 85 Τιμή: 800€. Εξώπορτα 
μασίφ 2,15 χ 0,98 Τιμή: 700€. 
2 πολυθρόνες / κρεβάτι Τι-
μή: 50€ η μία. 1 κρεβάτι με 
στρώμα Τιμή: 100€. Ηλ. κου-
ζίνα με αέρα Τιμή: 80€. Τηλ.: 
6932629045. 

1 ΗΛΕΚΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
βενζινοκίνητη 5 ίππων ολο-
καίνουργια, πωλείται. Τιμή: 
350€ Τηλ.: 22840 55007, 
6948701070. 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ πωλείται 
σε πολύ καλή κατάσταση. 
Ερμάρια – πάγκοι-φούσκες-
κουζίνα-λάντες κ.λπ. 
Όλα μαζί ή χωριστά. Τηλ.: 
6945157434. 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ & ΚΟΜΟΔΙΝΑ, 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
πωλούνται σε καλή κατάστα-
ση. Τηλ.: 22840 53384.

SUZUKI GRAND VITARA, 
πωλείται, 2008΄μοντέλο, full 
extra, δερμάτινο, 15.000χλμ. 
Τηλ.: 6977087180.

ΜΗΧΑΝΗ APRILLIA 
SPORTICITY, 125 κυβικά, 
πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. 

Τηλ.: 6973462341.

VW GOLF, 1400 κυβι-
κά, μοντέλο 90’, χρώματος 
λευκό, 5πορτο σε καλή κα-
τάσταση, τελευταίο σέρβις & 
καινούργια λάστιχα τον Ιού-
λιο, πωλείται σε πολύ καλή 
τιμή. Τηλ.: 6977317581.  

M E R C E D E S 
ELEGANT 1.800 κυ-
βικά, του 2006 από το 
εργoστάσιο, το 2007 στην Ελ-
λάδα, αυτόματο-σειριακό, με 
αισθητήρες παρκαρίσματος-
φρεναρίσματος και πλούσιο 
εξοπλισμό, χιλιόμετρα 35.000, 
ατρακάριστο, τιμή προσιτή. 
Τηλ: 6973003391.

HUNDAI TUCSON, 2000 
κυβικά, μοντέλο 2005΄, 
45000χλμ, full extra, πω-
λείται σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 6973061083, 22840 
41743.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥ-
ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
στην παραλία της Παροικί-
ας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

τηλ. για κρατήσεις: 22840 52623

Σ Ε  Π Ρ Ο Σ Ι Τ Ε Σ  Τ Ι Μ Ε Σ

Asteras Paradise Hotel  |  5ο χιλ. Νάουσα - χωριά

Για την περίοδο των εορτών
σας προσφέρουµε ρεβεγιόν 

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
µέσα σε µια γιορτινή ατµόσφαιρα

και σας ευχόµαστε καλές γιορτές!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ

3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΛοΓια ΜΕταΝοιασ - αΝαΓΕΝΝήσήσ  Για σωτήρια

«χάρις εις τον Θεόν δια την ανεκδιήγητον αυτού δωρεάν» 
(Β΄Κορινθ. Θ’ 15) 

Ο απ. Παύλος στέκει με θαυμασμό στο γεγονός της γέννη-
σης του Χριστού και το χαρακτηρίζει ως «ανεκδιήγητη δωρεά 
του Θεού». Ανεκδιήγητη γιατί ο Θεός – Λόγος έγινε άνθρωπος, 
συγγενής μας και κατοίκησε ανάμεσά μας. Ακόμα, γιατί τόσο ο 
σκοπός αυτής της ενανθρώπισης του Χριστού που ήταν η σω-
τηρία ενός χαμένου κόσμου, όσο και τα αποτελέσματά της, εί-
ναι ασύλληπτα, θαυμαστά και ανεκδιήγητα! Αγκαλιάζουν όλο το 
ανθρώπινο γένος από τον τραγικό πρωτόπλαστο ως τον τελευ-
ταίο άνθρωπο που θα ζήσει σ’ αυτή τη γη. Δεν υπάρχει γωνιά 
στο σύμπαν που δεν θα κατακλυσθεί από το Θείο φως αυτής της 
σωτηρίας. Ανεκδιήγητη, θαυμαστή και ταυτόχρονα ανεξιχνίαστη 
η δωρεά του Θεού που όμως ο κόσμος δεν τη δέχεται. Αιώνες 
τώρα οι καμπάνες των Χριστουγέννων χτυπούν και αναγγέλλουν 
ότι γεννήθηκε για μας Σωτήρας! (Λουκ. Β΄11) λίγοι όμως προ-
σέχουν στο μήνυμά τους. Μακάρι πολλοί, όλοι να δεχτούν τον 
Χριστό ως προσωπικό τους Σωτήρα. Να γονατίσουν σ’ αυτή την 
«ανεκδιήγητη δωρεά του Θεού»! και να προετοιμαστούν για τον 
δεύτερο ξαφνικό ερχομό του Χριστού και για την αρπαγή της Εκ-
κλησίας Του. α΄Κορινθίους ιΕ 5058 αποκάλυψις α’ 7-8 εδάφια. 

Πάρε την απόφαση ν’ ακολουθήσεις τον Χριστό για να σωθείς. 
Πράξις Β’ 21 

ΚήρυΓΜατα ΕυαΓΓΕΛιου 
Κάθε Τετάρτη ώρα 19 έως 21.00 μ.μ. 

και Κυριακή ώρα 9.00 έως 11.00 π.μ. 
στον Περιφερειακό (όπισθεν ΙΚΑ).

ακούτε χριστιανισμό FM 93,9 Πα-
νελλαδικά και σε όλο τον κόσμο από 
τον δορυφόρο και στο ιντερνέτ: www.
christianity.gr  

Έχει τη δύναμη να λύνει τις δυσκολί-
ες και όλα τα προβλήματά σας και να σας 
δείχνει το δρόμο για την αιώνια ζωή.

ΓιαΝΝήσ ΔαφΕρΕρασ

(Ζητήστε Αγίες Γραφές, Καινές Δια-
θήκες, ημερολόγια, πνευματικά βιβλία, 
βιντεοκασέτες, cd και εφημερίδες, δω-
ρεάν και σε όποια γλώσσα θέλετε) 

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
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WHAT'S ON
IN PAROS
& ANTIPAROS
23 Dec, 6pm, Reading of Christmas 
fairytales for children aged 3-8 years 
at the Cultural Centre of Angeria. Info: 
Maria 22840-92217. Info: Maria 22840-
92217.

23 Dec, 8pm, Tao's Friday Movie Club 
at Tao's Center, Ambelas.  Info: 22840-
28882, www.taos-greece.com

24 Dec, Christmas Eve. Mid-
night Mass at Aghios Antonios 
Catholic Church, Paroikia with Father 
Richard 22830-51474, 697-643-0870, 
email ricthn@otenet.gr

25 Dec, Christmas Day. Shops 
closed. Holy Mass at the church around 
5am, traditionally followed by Christmas 
breakfast with tea, coffee, kourabiedes, 
melomacarona and christopsomo. The 
Marpissa Women’s Club usually organ-
ize the singing of the kalanda going from 
house to house in Marpissa. Info: Irini 
694-518-6978.

25 Dec, Following the Holy Liturgy, 
the children of the Angeria dance group 
and members of the Angeria Cultural 
Association will sing the kalanda in the 
courtyard of the church of Ag.Georgios, 
followed by a festival buffet and hot 
drinks. Info: Maria 22840-92217.

25 Dec, 5pm, Catholic Mass at Aghios 
Giorgios, Naoussa with Father Ernst 
22840-28386, 697-381-4666, email 
ernst-gicklhorn@gmx.net

26 Dec, Boxing Day. Shops closed. 

28 Dec, 12pm-late, Exchange Bazaar 
organized by the Naoussa Women's 
Association with music, dance, sweets 
and gifts from Santa at the Nireas Hall, 
Naoussa. Bring clothes and other items 
you do not need (ONLY IN GOOD CONDI-
TION) to exchange with something else 
you like or need.  Or just come with good 
cheer to hear some music, dance, eat 
and have fun! Info: Eleftheria on  22840-
51402, 694-553-3328.

30 Dec, Asteras Marmaron Christmas 
party for kids with Santa & gifts. Call to 
confirm date and time. Info: Dimitris Dol-
kas 22840-51150.

31 Dec, New Year’s Eve. Children 
sing carols and families cut the Vassilo-
pita (a sweet bread with a coin inside). 

Whoever finds the coin in their piece is 
blessed with good fortune for the year. In 
Naoussa, the Women’s Club usually or-
ganize a procession singing the kalanda. 
Info: Eleftheria 22840-51402.

31 Dec, 8pm, New Year’s Eve 
Party at Anezina Café, Drios. Info: 22840-
28010, 694-145-9319.

PAROS FOOD BANk PROjECT
Women's Association of Paros Ariis"
18/12/2011 
Protocol No: 12/2011
INVITATION  - To the managers of shops 
and supermarkets of Paros

Dear Friends, we would like to talk to 
you about love!
All of us are experiencing a difficult win-
ter, unprecedented even in Paros, right 
here in our community. We hear calls 
for assistance daily and so the Women's 
Association of Paros "Ariis" plans to 
implement a programme of collect-
ing food packages and organizing their 
systematic distribution to those in need 
primarily during the months of January, 
February and March. 
This will not cost you anything! All we 
ask is a small space by the store's exit 
just after the cashdesk where we can 
place an open basket or trolley with a 
sign which describes our purpose "Shop 
and support those who cannot shop this 
winter!"
We are collecting non-perishable items 
such as canned milk, oil, pulses, pasta, 
rice, tinned tomatoes, sugar, flour, 
babyfood and toiletries. Our goal is to 
motivate consumers, each one of us, 
every time we shop and pass this basket 
to leave whatever we can - a tin of milk, 
a packet of pasta, a tin of tomatoes, ba-
byfood...
As soon as the basket is full, members 
of our association will collect the food 
and each week on a specific day and 
time, will distribute them at a place to be 
announced shortly.
Let's show how we can act together in 
solidarity. We ask YOU to assist us and 
let us be of help to our fellows.
For more information please contact the 
president of our association, Stavroula 
Tricha (694-732-5919) or vice-president 
Stella Fyrogeni (694-258-2321).

Yours,
for the Committee of Ariis
Stavroula Tricha (President) & Angela 
Roditou (Secretary)

Additional information will be 
available shortly on our face-
book group at: http://www.
facebook.com/groups/paroslife

Την τελευταία ηµέρα του χρόνου στον 
ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟ εκτός από

τις καθιερωµένες δωρολιχουδιές δυο 
εκπλήξεις περιµένουν τους πελάτες του, 
µε την αγορά βασιλόπιτας. Ένα γεύµα για 
2 άτοµα στο εστιατόριο “Σιγή Ιχθύος” και 
µια δωροεπιταγή 50€ για αγορές από το 

κατάστηµά µας.

Υστέρνι Νάουσας | 22840 52750

Λαϊκή Επιτροπή Πάρου
Μετά την άρνηση  της ΔΕΗ να παραλάβει από  τη Λαϊκή Επιτροπή την πρώτη δόση δηλώ-

σεων  άρνησης πληρωμής του χαρατσιού, προχωρούμε με τη συμπαράσταση και την ενεργή 
συμμετοχή νομικών του νησιού μας  σε εξωδικαστική επίδοση τους. Είναι ελπιδοφόρο το 
γεγονός ότι  όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας συμμετέχουν στην οργανωμένη αντίδρα-
ση πληρωμής του χαρατσιού, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι ο μόνος δρόμος που 
υπάρχει για  τα λαϊκά στρώματα και τα συμφέροντά τους είναι αυτός της οργανωμένης πάλης.

Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ  έρχεται τώρα,  με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, 
να μαζέψει τα χαράτσια μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το 2012 και για τα επόμενα 
χρόνια. Μετά τη λαϊκή αντίδραση στον αρχικό τους νόμο και τις προσπάθειες εκτόνωσης της 
λαϊκής αγανάκτησης με τις αλλεπάλληλες «ερμηνευτικές» εγκυκλίους  που  ακολούθησαν, 
επιχειρούν την καταβολή του χαρατσιού μέσω της ΔΕΗ σε δόσεις, που δεν το κάνει λιγότερο 
εξοντωτικό και απαράδεκτο. Οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, οι άνεργοι, οι αγρότες δεν πρέ-
πει να ανεχτούν τη μονιμοποίησή του. Τα κόλπα, η προπαγάνδα και οι εκβιασμοί της συγκυ-
βέρνησης πρέπει να πέσουν στο κενό. 

Ευχόμαστε σε όλους σας γιορτές με δύναμη, υγεία, αισιοδοξία και η  νέα χρονιά να μας 
οπλίσει  όλους με περισσότερο πείσμα, οργάνωση και αλληλεγγύη, για  να δυναμώσει η άρ-
νηση πληρωμής , η πάλη για την κατάργηση των φορομπηχτικών μέτρων και ο αγώνας για 
όλα τα λαϊκά προβλήματα.

Νέο Αεροδρόμιο Πάρου

Όλη η αλήθεια
για το μεγάλο έργο 

συνέχεια από σελ.1
Από την ώρα που δίνεται η έγκριση της δημοπράτη-

σης ενός έργου και δεσμεύονται οι πόροι, η πραγματο-
ποίησή του θεωρείται οριστική και αμετάκλητη», καθώς 
αποδεικνύει περίτρανα το πραγματικό και ουσιαστικό 
ενδιαφέρον του Υπουργού  παρά τον κυκεώνα των ευ-
θυνών και υποχρεώσεων που έχει .

Πώς φθάσαμε όμως ως εδώ; τι βήματα έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα;

Έγιναν αλλεπάλληλες συσκέψεις στο Υπουργείο Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων με συμμετοχή του 
Υπουργού Γ. Ραγκούση, του δημάρχου Πάρου σε κά-
ποιες από αυτές, και όλων των εμπλεκομένων υπηρεσι-
ακών παραγόντων. Στις συσκέψεις αυτές καθορίστηκαν 
με σαφήνεια όλες οι ενέργειες που έπρεπε να πραγματο-
ποιηθούν  από κάθε αρμόδιο.

Επίσης το νησί μας επισκέφθηκε κλιμάκιο του υπουρ-
γείου προκειμένου να διερευνηθεί κατάλληλος χώρος  
για την εναπόθεση των εκσκαφών, καθώς  και έλεγχος 
των αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Υπήρξε απεμπλοκή των απαλλοτριώσεων με ειδική 
νομοθετική ρύθμιση κατόπιν πρωτοβουλίας του υπουρ-
γού Γ. Ραγκούση. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκαν και 
εγκρίθηκαν οι οριστικές μελέτες, καθώς επίσης και τα 
τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Δημοσιεύσαμε την απόφαση του Υπουργού Γ. Ρα-
γκούση με την οποία ενέκρινε τη διάθεση της πίστωσης 
με παράλληλη αύξηση του π/υ και εγγραφή  σε αντίστοι-
χη ΣΑΕ077 του ΠΔΕ και την έγκριση της δημοπράτησης 
του έργου: «Νέο πεδίο ελιγμών κρατικού αερολιμένα 
Πάρου», εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα  τον διευθυντή 
της ειδικής υπηρεσίας Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος 
για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου, τη 
δημοσίευση της διακήρυξης, τη διεξαγωγή του διαγωνι-
σμού και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Φεύγοντας λοιπόν ο Γιάννης Ραγκούσης από το 
Υπουργείο τα πάντα είχαν δρομολογηθεί για το έργο με 
τη δική του υπογραφή και φθάσαμε στις 16 Δεκεμβρίου 
να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων η προκήρυξη του έργου με προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
την 24η Ιανουαρίου  2012.

Σε πόσο διάστημα θα μπορούμε να πούμε ότι ξεκι-
νούν οι εργασίες για το αεροδρόμιο;

Σε διάστημα δύο μηνών από τις 24-1-2012 το έργο θα 
αρχίσει να υλοποιείται. Σε αυτό το διάστημα των δύο μη-
νών θα γίνουν μία σειρά από αναγκαίες διαδικασίες τις 
οποίες σας παραθέτουμε, συνεχίζοντας με συνέπεια και 
σοβαρότητα να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε τι που 
συνδέεται με την πορεία του συγκεκριμένου έργου.

Η 24η Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για την παραλαβή 
των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Στη συνέ-
χεια θα γίνει έλεγχος από την επιτροπή διαγωνισμού των 
προσφορών και σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων 
θα έχουμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Η σύμβαση με όλα τα δικαιολογητικά θα σταλεί στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο και σε διάστημα ενός μηνός το Ελε-
γκτικό Συνέδριο θα έχει γνωμοδοτήσει για τη νομιμότητα 
των διαδικασιών και της σύμβασης. Μετά από δεκαπέντε 
μέρες από την έκδοση της απόφασης, θα προσκληθεί ο 
μειοδότης να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και το πι-
στοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης. Και 
τέλος, η διευθύνουσα υπηρεσία θα τον προσκαλέσει για 
την υπογραφή της σύμβασης με την προσκόμιση εγγυη-
τικών επιστολών σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από τη 
γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Επισημαίνουμε ότι το χρονοδιάγραμμα για το ξεκίνη-
μα του έργου,  τελεί υπό την αίρεση, ότι δεν θα κατατε-
θούν προσφυγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων από 
τους συμμετέχοντες κατά του αποτελέσματος του διαγω-
νισμού.

χρ. Βλαχογιάννης:
αστειότητες τα περί Βορίδη
«Η δημοπράτηση του νέου αεροδρομίου δημοσιεύθη-

κε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα 
γίνει στις 24 Ιανουαρίου του 2012. Αυτή είναι η καλύτερη 
απάντηση σε όσα λέγονταν όλο αυτό τον καιρό σχετικά με 
το αεροδρόμιο και ο παραλληλισμός με άλλα έργα. Όλοι 
αυτοί οι συνειρμοί παίρνουν την καλύτερη απάντηση 
με τη δημοπράτηση του αεροδρομίου και βέβαια, όλες 
οι υπόνοιες και όλα αυτά τα οποία λέγονταν όλο αυτό το 
διάστημα αποδείχτηκε ότι δεν ισχύουν. Όσο για εκείνους 
που τα έλεγαν, λυπάμαι που ακόμα βρίσκονται σε φορά 
κατρακύλας και μάλιστα έφτασαν να ισχυρίζονται ότι το 
αεροδρόμιο δημοπρατείται με υπογραφή Βορίδη. Το γε-
γονός αυτό βέβαια, συμβαίνει μόνο στη φαντασία τους, 
όπως και πολλά άλλα, διότι η αρχική απόφαση για τη 
δημοπράτηση του έργου έχει υπογραφεί στις 7/11/2011 
από τον κ. Ραγκούση και αναφέρεται στην τελευταία πρό-
ταση του εγγράφου: «Εξουσιοδοτούμε τον Διευθυντή της 
ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ για την έγκριση 
των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος, τη 
δημοσίευση της διακήρυξης, τη διεξαγωγή του διαγω-
νισμού και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης». Όλα 
λοιπόν, ήταν προκαθορισμένα προγραμματισμένα. Αυτή 
ήταν η καλύτερη απάντηση για όσους ισχυρίζονταν ότι το 
αεροδρόμιο είναι μόνο στα λόγια και όχι στα έργα.

»Η αξιοπρέπεια ορισμένων για μία ακόμη φορά και 
μάλιστα στο μεγαλύτερο από τα μέγιστα έργα του νησιού 
μας κρίθηκε και αξιολογήθηκε. Οι Κασσάνδρες και πάλι 
διαψεύστηκαν, οι εργολάβοι της παραπληροφόρησης 
βούλιαξαν πιο βαθιά στον κάδο της ανυποληψίας».

σχόλιο των συνεργατών του υπουργού
κ. Γιάννη ραγκούση
 «Σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας, 

όπου η ύφεση είναι το μεγάλο εθνικό μας πρόβλημα, εί-
ναι αντικειμενικά σπουδαίο γεγονός, ότι  η  Πάρος κατα-
φέρνει να πραγματοποιήσει το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα  
που χρόνια επιθυμούσε.

»Οι καλοπροαίρετοι, νουνεχείς και συνετοί  πολίτες 
της Πάρου, αυτοί που αποτελούν την ψυχή αυτού του 
νησιού, οι μόνοι που διατηρούν και επιβεβαιώνουν την 
παράδοση αυτού του τόπου και τελικά αυτοί που εγγυ-
ώνται το μέλλον της Πάρου, ποτέ δεν αμφισβήτησαν τη 
δημοπράτηση του νέου αεροδρομίου  της  Πάρου. Πά-
ντοτε αγνόησαν και περιθωριοποίησαν αυτούς που επι-
χείρησαν να τους κοροϊδέψουν, να παραποιήσουν την 
αλήθεια, όπως αυτή προκύπτει αναντίλεκτα από επίσημα 
κρατικά έγγραφα.

»Ομολογούμε, ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν 
έχουμε ξανασυναντήσει για έργα που είχαμε δημοπρα-
τήσει σε όλη τη χώρα. Στην προκειμένη περίπτωση, 
οφείλουμε να ομολογήσουμε, ότι υπήρξε πρωτοφανής 
προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας και παραποί-
ησης των πραγματικών γεγονότων, όπως αυτά τεκμηρι-
ώνονται από επίσημα έγγραφα».
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με το φακό
 της 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ, ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ!
Εξ’ολοκλήρου από Accoya wood. Το ξύλο του μέλλοντος!

Τα κουφώματα φέρουν γραπτή εγγύηση:
Ξυλείας: 30 χρόνια
Χρωμάτων: 10 χρόνια
Σιδηρικών: (μάσκουλα, πατζουρόβεργες, ανεμοστηλώματα) εφ’ όρου ζωής
Μηχανισμών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγματα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Το ξύλο έχει εγγύηση 25 ετών για 
χρήση εντός εδάφους & 50 ετών 
για χρήση εκτός εδάφους. Μετά 
επέρχεται η φυσιολογική φθορά 
του ξύλου.

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος
Τηλ: 22840 41504 / fax: 22840 28662

efar@hol.gr / www.efar.gr     

Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.    

Χρόνια Πολλά
με υγεία & ασφάλεια!

Καλές γιορτές!

Το        

σας εύχεται χρόνια πολλά!
Η νέα χρονιά

ας χαρίσει σε όλους µας
καλύτερες µέρες,
γεµάτες χαµόγελα, 
υγεία & ευτυχία!

Λαουτάρης

Υστέρνι Νάουσας | τ: 22840 53555 | f: 22840 53055 | e: info@typoparos.gr
...κοντά σας ξανά από τις 9/1/2012

Από τη γιορτή των Χριστουγέννων του νηπιαγω-
γείου και της 1ης και 2ας τάξης του Δημοτικού Σχο-
λείου Αντιπάρου

Χριστούγεννα να ξέρετε,
γιορτάζει η αγάπη…

Παγκόσμια ημέρα του παιδιού 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το Δήμο Αντιπάρου σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές την Κυριακή 11 Δεκέμβρη.


