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Επικίνδυνο τοξικό ψάρι
στα νερά μας

Λαγοκέφαλος: εισβολέας από την Ερυθρά θάλασσα
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ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Μενού επιλέγετε:
2 ορεκτικά - 2 κυρίως πιάτα 
(εκτός κυνήγι) -  1 σαλάτα - 2 
επιδόρπια + 1kg κρασί χύµα
ΜΟΝΟ ΜΕ 34 για 2 άτοµα !!!

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
µε κάθε γεύµα, σας προσφέρουµε
ENA ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΚΡΑΣΙ
του οινοποιού Εµµ. Μωραΐτη!

για τον Ιανουάριο

Ο χώρος διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις

«Ψάρια-εισβολείς» έχουν 
εμφανιστεί τα τελευταία χρό-
νια σε μεγάλους αριθμούς 
και εξαπλώνονται ραγδαία σε 
όλο το Αιγαίο. Ένας από τους 
εισβολείς είναι το επικίν-
δυνο ψάρι Λαγοκέφαλος ή 
Lagocephalus Sceleratus, 
που εμφανίστηκε εδώ και 
αρκετά χρόνια στις Κυκλά-
δες και ασφαλώς και στην 
Πάρο. Οι ψαράδες της περι-
οχής έπιαναν κατά διαστή-
ματα λαγοκέφαλους, απ΄ότι 
φαίνεται όμως, ο πληθυσμός 
τους έχει αυξηθεί σημαντικά, 
γιατί τελευταία πιάνονται συχνά αυτά τα τοξικά ψάρια από 
ψαράδες της περιοχής. 

Ο κ. Μιχάλης Πώλος, την περίοδο των γιορτών έπια-
σε με καθετί πέντε λαγοκέφαλους από 13 έως 18 εκατο-
στά.  Ψαρεύαμε μας είπε, από το μέσο του Αγίου Φωκά 
προς τα αριστερά κοντά στο νησί Σουσουράδα ή Μακρή 
Νησί ή Κατεργάκι. Εκεί πιάσαμε την πρώτη ημέρα τρεις 
λαγοκέφαλους και δύο την επόμενη μέρα σε περίπου 15 
μέτρα βάθος. Βέβαια ο κ. Πώλος εκτιμά ότι υπάρχουν πολ-
λοί περισσότεροι,  γιατί όπως λέει, του έκοψαν και πολ-
λά αγκίστρια. Το κάτω μέρος στο στόμα του είναι ίσιο, το 
επάνω μέρος έχει ψιλά δόντια, μάλλον όμως κοφτερά γιατί 

κόβουν την πετονιά με το 
αγκίστρι, χωρίς καν να τσι-
μπήσουν. Σύμφωνα με τον 
κ. Πώλο, συνήθως τους ψα-
ρεύουν στα λεγόμενα «με-
σαία νερά», δηλαδή στα 6 
-7 μέτρα και όταν το πιάσεις 
βγάζει έναν άσχημο ήχο, εί-
ναι απαίσιο στην εμφάνιση 
και  έχει μεγάλη κοιλιά που 
φουσκώνει σαν μπαλόνι.

Ένας άλλος ντόπιος ψαράς 
είπε στον κ. Πώλο, ότι έπιασε 
στα δίχτυα του τρεις  λαγοκέ-
φαλους  περίπου μισό κιλό ο 
καθένας. 

Το ψάρι πολλαπλασιάζεται, μας λέει ο κ. Πώλος, για-
τί απ’ ότι διάβασε, μπήκε αυτό το ψάρι στη Μεσόγειο και 
από κει στο Αιγαίο, αλλά δεν μπήκε ο εχθρός του, αυτό που 
τρώει το λαγοκέφαλο. Δεν αποκλείεται να είναι έτσι, δεν 
μας το επιβεβαίωσε ωστόσο αυτό για το ψάρι εχθρό του 
λαγοκέφαλου, κανένας ιχθυολόγος. 

Πάντως ο κ. Πώλος άλλαξε τόπο ψαρέματος και δεν 
ξανάπιασε λαγοκέφαλους. Τουλάχιστον ο ίδιος, όπως λέει, 
μόνο σε κείνο το σημείο συναντά το τοξικό ψάρι, που το 
γνωρίζουν πια όλοι οι ψαράδες της Πάρου, γιατί έχει εμ-
φανιστεί στα νερά μας πριν από κάποια χρόνια, όσο πάει 
όμως και αυξάνεται ο πληθυσμός τους.    συνέχεια σελ.3
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Πρωτοχρονιάτικο
μήνυμα προς
τους πολιτικούς
Του Δημήτρη Καλανδράνη (Αλυκή)

Το μήνυμά μου απευθύνεται στους πολιτικούς  συμπο-
λιτευόμενους και αντιπολιτευόμενους των  τελευταίων 35 
χρόνων που συνέβαλαν στην οικτρή κατάσταση που βρί-
σκεται σήμερα η χώρα μας.  

Κυρίες και κύριοι πολιτικοί,
Εύχομαι σε σας και στις οικογένειες σας Χρόνια Πολλά. 

Όμως για τη διακυβέρνηση της χώρας δεν σας εύχομαι 
ούτε μια μέρα. Είχατε την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια με 
τις καλύτερες προϋποθέσεις  να αναδείξετε τη χώρα μας 
και να μας κάνετε περήφανους. Δυστυχώς όμως αποτύ-
χατε και μας φτάσατε στο χειρότερο σημείο που μπορεί να 
φτάσει μια χώρα και ένας λαός εν καιρώ ειρήνης: Στη χρε-
οκοπία. Στη χρεοκοπία την οικονομική, την κοινωνική, την 
πολιτισμική.

Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι αν εργαζόσασταν 
σε ιδιωτική επιχείρηση θα σας είχαν διώξει χωρίς αποζη-
μίωση λόγω ανικανότητας ή λόγω ασυνειδησίας. Ανίκανοι, 
γιατί και ο πρωτοετής φοιτητής μιας Οικονομικής Σχολής 
γνωρίζει πού καταλήγει ο ανεξέλεγκτος δανεισμός. Ασυ-
νείδητοι, εάν  γνωρίζατε το πρόβλημα και παρόλα αυτά 
εξακολουθούσατε τη σπατάλη, την έλλειψη έλεγχου, την 
κομματοκρατία σας με τα σκάνδαλά σας και τις εσωτερι-
κές φαγωμάρες.

Διαλέξτε ποιος από τους δύο χαρακτηρισμούς σας ται-
ριάζει. Πάντως είτε με τον ένα είτε με τον άλλο, λυπάμαι,  
δεν μας κάνετε.

Το κακό όμως με σας  είναι ότι δεν σας έφτανε η κατά-
ντια μας του ζητιάνου και του επαίτη , τώρα,  για να σωθεί η 
χώρα, μας κόβετε τις συντάξεις και τους μισθούς, αλλάζετε 
φορολογικές κλίμακες, καταργείτε αφορολόγητα, πλήγο-
ντας  πάλι τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.    σελ.5
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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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευχαριστήριο
Η καθιερωμένη ιατρική 

εξέταση των μαθητών μας 
στην αρχή της σχολικής χρο-
νιάς αντιμετώπισε μεγάλα 
προβλήματα. Παρά τις πολλές 
προσπάθειες του 5ου Γραφεί-
ου Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και των Δ/ντών των 
σχολείων, το Κέντρο Υγείας 
Πάρου δήλωνε έλλειψη προ-
σωπικού.

Τη λύση έδωσε η γιατρός 
κ. αρχοντούλα Φράγκου, η 
οποία κατά το μήνα Νοέμβριο, 
με πολύ προθυμία, επισκέ-
φθηκε τα σχολεία και εξέτασε 
τους μαθητές μας. ή εκπαι-
δευτική κοινότητα την ευχα-
ριστεί πολύ. 

Το ευχαριστήριο αυτό προ-
οριζόταν να σταλεί ένα μήνα 
πριν, αλλά με πρόλαβε σοβα-
ρό πρόβλημα υγείας. Και σ’ 
αυτήν την προσωπική περιπέ-
τεια της υγείας μου, η παρέμ-
βαση της γιατρού κ. Φράγκου 
ήταν καίρια και ευτυχώς για 
μένα, σωτήρια. Εκφράζω 
βαθύτατα την ευγνωμοσύνη 
μου και τις ευχαριστίες μου. 

    
Αριστείδης Βαρριάς

του Χρίστου Γεωργούση

Υπέρ ευκρασίας ελπίδας
«Τριγυρίζω σαν τη νυχτερίδα//λίγη για να βρω χαρά 

κι ελπίδα». Ο Μπαγιαντέρας είναι που ψάχνει και ο Μπι-
θικώτσης με την Καίτη Γκραίη που αξιώθηκαν να τρα-
γουδήσουν με τρόπο μαγικό το έξοχο αυτό τραγούδι. 
Ψάχνουμε κι εμείς μαζί τους τέτοιες μέρες για την κατα-
τρεγμένη και τρομαγμένη ελπίδα. 

Κρατώντας καραβάκια ή ανεμόμυλους από καλάμι 
και χαρτί επισκεπτόμαστε τα σπίτια για τα κάλαντα πριν 
μισό αιώνα. Συμβολικά ταξιδιών, ζωής μαχόμενης μέσα 
σε φουρτούνες, αντιστεκόμενης στην έσχατη ένδεια. «Οι 
ουρανοί αγάλλονται χαίρει η φύσις όλη». Αγαλλίαση και 
χαρά, αν και οι καιροί ήταν δύσκολοι και το ψωμί ελάχι-
στο. Τα χρόνια πέρασαν, χαλυβδωθήκαμε με τα δύσκο-
λα και ήρθαν αργότερα τα εύκολα να μας ξεγελάσουν. 
Εγκαταλείψαμε τα καραβάκια και τους ανεμόμυλους, 
τους πραγματικούς με τα πέτρινα δόντια και τους άλλους 
των παιδιών. Σταμάτησαν πια να γυρίζουν, γυρίζει όμως 
ο καιρός με τις αντένες του και μας αλέθει. Οι περισ-
σότεροι διαθέτουμε ψωμί για την ώρα, είμαστε ακόμα 
στην αρχή πορείας μαρτυρίου. Πονά περισσότερο που 
χάσαμε την ελπίδα και ψάχνουμε να τη βρούμε τώρα, 
μήπως γίνει ο θεοδρόμος αστέρας της Γέννησης που 
προσδοκούμε. Απογοήτευση και θυμό μετρούν οι σύγ-
χρονοι ραβδοσκόποι της τεχνολογίας στις ψυχές μας και 
προσδοκίες ελάχιστες.

Δεν θέλουμε την ελπίδα κλειδωμένη στο κουτί της 
Πανδώρας, αλλά ζωντανή εδώ μπροστά μας, να μιλά 
μαζί μας, να οδηγεί τις πράξεις και τη ζωή μας. Ως αι-
θέρινο πνεύμα εξαερώνεται εύκολα κι απαιτεί έξυπνα 
δίχτυα να την αλιεύσουμε, ξόβεργες να την παγιδεύ-
σουμε, μέταλλο ειδικό να την μαγνητίσουμε και να την 
κρατήσουμε. 

Χάσαμε την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, τώρα εί-
ναι που μιλά ο απόστολος Παύλος για Πίστη, Ελπίδα και 
Αγάπη. Δώσαμε σε άλλα προτεραιότητα, μας τύφλωσε 
η λάμψη του εφήμερου, ζαλισμένοι παγιδευτήκαμε σε 
σαγήνες εμπόρων. Χάσαμε την εμπιστοσύνη στους πολι-
τικούς και την πολιτική, την εμπιστοσύνη του ενός προς 
τον άλλο. Με μόνιμο φόβο ταξιδεύουμε διαρκώς για το 
επόμενο ναυάγιο. Εκείνοι που ήταν καπετάνιοι, εκείνοι 
που έστρεψαν το πλοίο προς τις συμπληγάδες, συνεχί-
ζουν αδιάντροπα να μιλούν για νέα αργοναυτική εκστρα-
τεία, για νέα πορεία. Με τους ίδιους ανθρώπους, στα ίδια 
νερά, πάνω στον παλιό σκυλοπνίχτη. 

Πολλές συνταγές ακούγονται από παλιούς και νέ-
ους καπετάνιους και δεν ξέρουμε ποιον να πιστέψουμε. 
Ανάγκη ωστόσο να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, 
να αποκαταστήσουμε την ανθρώπινη εμπιστοσύνη του 
ενός προς τον άλλο, να εξαντλήσουμε την κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ώστε να ενθαρρυνθεί η ελπίδα. Να βρού-
με τρόπους. Εμπιστοσύνη και ελπίδα πάνε μαζί κι έχουν 
προτεραιότητα. Να ανιχνεύσουμε τα βαθύτερα της ψυ-
χής μας, ξαναφέρνοντας κοντά τους ανθρώπους που 
χάσαμε με πράξεις στοργής και αλληλεγγύης.

Χρόνε που φεύγεις και περνάς, πάρε καημούς και 
πόνο//  Φέρε ελπίδα μπόλικη για τον καινούριο χρόνο.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Δημοτικό καφενείο Παροικίας

Μια ενδιάμεση,
άμεση και
πρακτική λύση

Μέχρι  να πάρει ο Δήμος οριστική απόφαση για το Δη-
μοτικό Καφενείο, ο χώρος αυτός να δοθεί άμεσα σε κοι-
νόχρηστη χρήση  με καθίσματα και τραπεζάκια με ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ την παροχή προστατευμένου χώρου 
αναμονής άφιξης- αναχώρησης των πολιτών με τα πλοία 
χωρίς την παροχή άλλων υπηρεσιών εκτός  πόσιμου εμφι-
αλωμένου νερού. Η χρήση αυτή να διαρκέσει τουλάχιστον 
τους χειμερινούς μήνες , ίσως και μέχρι το Πάσχα. 

Ο Δήμος να διαθέσει 2-3 υπαλλήλους του για την επι-
τήρηση και ευταξία του χώρου και των WC, ο οποίος να 
παραμένει ανοικτός μόνο 1 ώρα πριν την άφιξη και 1 ώρα 
μετά την αναχώρηση των πλοίων.

Το κόστος είναι μετρήσιμο και σχετικά μικρό, μέχρι μη-
δαμινό, σε σχέση με το κοινωνικό όφελος προστασίας του 
πολίτη. Το όποιο κόστος άλλωστε, μπορεί να συνυπολογι-
στεί στο ποσό  της ετήσιας Προγραμματικής Σύμβασης που 
το Δ.Λ.Ταμείο καταβάλει στον Δήμο.

Εναλλακτικά, το κόστος να καλυφθεί  απευθείας από το 
Ταμείο, το ΔΣ του οποίου να πάρει άμεσα απόφαση, μετά 
από συνεννόηση με την Περιφέρεια για τη νομιμότητα της 
απόφασης για την δαπάνη αυτή, δεδομένου ότι ο χώρος 
του Καφενείου δεν ανήκει μεν σε χερσαίο χώρο ευθύ-

νης του επειδή είναι εντός 
της οικοδομικής γραμμής, 
αλλά μπορεί να θεωρηθεί 
εξομοιούμενος γιατί είναι 
όμορος και εξυπηρετεί τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις. 

Ο προβληματισμός μου 
αυτός ενισχύθηκε πρόσφα-
τα από συμπολίτες μου, που 
διαμαρτυρήθηκαν έντονα 
γιατί βράχηκαν και κρύω-
σαν αναμένοντας την άφιξη 
του πλοίου στις γνωστές 
απύλωτες στρούγκες ανα-
χώρησης, ταξίδεψαν μού-
σκεμα και ένας εξ αυτών 
έπαθε άτυπη πνευμονία 
από την οποία ακόμη ταλαι-
πωρείται.   

Κίμων Μ. Κοτσώνης 
Χοχλίδες, Δριός

Βανδαλισμοί ή
κακόβουλα αστεία;

«Θύμα» βανδαλισμού έπεσε η Φάτνη στην πλατεία της 
Νάουσας, το βράδυ της παραμονής του Νέου Έτους. Κά-
ποιοι(;;;) έβγαλαν τον έναν από τους αγγέλους και αφού τον 
κομμάτιασαν τον πέταξαν στην παιδική χαρά, δίπλα στην 
εκκλησία της Υπαπαντής (Παντάνασσα). Το ίδιο βράδυ, οι 
μεγάλες γλάστρες που βρίσκονται στον χώρο του ΚΤΕΛ 
στη Νάουσα «έχασαν»  την… ισορροπία τους και βρέθη-
καν ξαπλωμένες στο πλάι, σα να έγειραν να ξεκουραστούν.  

Κι αναρωτιέμαι... Ένα τέτοιο βράδυ που όλοι βρίσκονται 
με συγγενείς και φίλους για να υποδεχτούν το Νέο Έτος, 
ανταλλάσσοντας ευχές για ένα καλύτερο αύριο, ποιοι μπο-
ρεί να είναι αυτοί που επιδίδονται σε τέτοιες ενέργειες;

Ζουν ανάμεσά μας, αυτό είναι σίγουρο. Είναι συγγενείς, 
φίλοι, γείτονες, γνωστοί μας. Άραγε ευχήθηκαν Καλή Χρο-
νιά ο ένας στον άλλον και καλές... καταστροφές;

    Σοφία Αγγελοπούλου

Βανδαλισμός
στο κατάστημα PAWS

Νέο κρούσμα βανδαλισμού σημειώθηκε και στο κατά-
στημα του paws στην Παροικιά. Το Σάββατο πρωί (7  Ια-
νουαρίου), τα μέλη της Φιλοζωικής είδαν ότι αφίσες και 
φυλλάδια που ήταν κολλημένα στην μπροστινή πόρτα της 
φιλοζωικής στην Αγορά, ήταν σχισμένα και πεταμένα στον 
δρόμο και τα καλώδια της βιτρίνας κατεστραμμένα. Τα 
μέλη της Φιλοζωικής ενημέρωσαν την αστυνομία, αλλά 
ζητούν από όποιον έχει πληροφορίες να τις δώσει στην 
αστυνομία ή στον Σύλλογο: 6975 060 927.

Νέα Διοίκηση στο
Επιμελητήριο Κυκλάδων

Το βράδυ της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2011 διεξήχθη 
η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, όπως αυτό διαμορφώθηκε 
από τις εκλογές του φορέα που έγιναν στις αρχές του μήνα 
(02 έως 05 Δεκεμβρίου) στα νησιά Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, 
Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Σύρο και Τήνο.

Μοναδικό θέμα της πρώτης αυτής συνεδρίασης ήταν η 
ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Διοικητικής Επιτρο-
πής, αλλά και των προέδρων των τεσσάρων (4) Τμημάτων 
του Επιμελητηρίου. Από την εκλογική διαδικασία αναδεί-
χτηκε η Διοικητική Επιτροπή ως εξής:

Γιάννης Ρούσσος – Πρόεδρος, Λεονάρδος Ρούσσος – 
Α’ Αντιπρόεδρος, Γιώργος Μαραγκός – Β’ Αντιπρόεδρος, 
Νίκος Βασιλικός – Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Ρώτας – 
Οικονομικός Επόπτης.

Εμπορικό τμήμα
Κατερίνα Φουντουλάκη – Πρόεδρος, Μανώλης Κων-

σταντίνου – Αναπληρωτής Πρόεδρος
τμήμα υπηρεσιών
Αλέκος Συλιβάνης – Πρόεδρος, Σεραφείμ Κεχαγιόγλου 

– Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μεταποιητικό τμήμα 
Γιώργος Βακόνδιος – Πρόεδρος, Ιωάννα Ταλασλή – 

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Στο τουριστικό τμήμα δεν εξελέγη Πρόεδρος και γι’ 

αυτό θα γίνει επαναληπτική διαδικασία προς το τέλος Ια-
νουαρίου. αναπληρωτής Πρόεδρος είναι ο Κώστας Γα-
βιώτης.

Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων

Νέο Δ.Σ.
Στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Ομοσπονδίας Παρια-

νών Συλλόγων, που διεξήχθη την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, 
συνεστήθη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύν-
θεση: Πρόεδρος: Άννα Πρωτολάτη – Αναγνωστοπούλου, 
αντιπρόεδρος: Τάσος Καβάλης, Γενική Γραμματέας: Ελέ-
νη Σκορδίλη  - Μέλλιου, ταμίας: Νικηφόρος Δελέντας, 
Έφορος: Ευάγγελος Μπαρμπαρήγος, αναπληρωματικός 
Γραμματέας: Βύρων Γαβαλάς, Μέλος: Παναγιώτης Μπί-
ζας. 

Σε δελτίο Τύπου του Συλλόγου τονίζεται: «Μια  καινούρ-
για θητεία ξεκινά. Ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτε-
λούμενο από παλαιότερα και νέα μέλη, που αντιπροσω-
πεύουν τους 7 πολιτιστικούς Συλλόγους του νησιού μας 
στην Αθήνα. Νέο ξεκίνημα, νέοι στόχοι, νέες προσδοκίες. 
Πάντα το ίδιο κίνητρο!

»Το νησί μας η Πάρος, που μας χρειάζεται όλους – τώρα 
πιο πολύ από ποτέ – «κίνητρο» για δράση και πρόοδο του 
γενέθλιου τόπου μας, για την ελπίδα που αν θέλουμε μπο-
ρούμε να κρατάμε ζωντανή». 

Πρωτοχρονιάτικη 
πίτα και βράβευση 
φοιτητών

Ο Σύλλογος Αντιπαριωτών και φίλων της Αντιπάρου 
κόβει το σάββατο 14 ιανουαρίου στις 18.30 την Πρωτο-
χρονιάτικη πίτα του, με πατροπαράδοτα κάλαντα, γλυκά και 
τσίπουρο. Στην εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο πλέον,  θα 
βραβευθούν όλα τα παιδιά που  κατάγονται από την Αντί-
παρο  ή ζουν στο νησί και τα οποία είτε πέτυχαν την ει-
σαγωγή τους στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, είτε τελείωσαν τις σπουδές τους και έλαβαν το 
πτυχίο τους μέσα στην χρονιά που έφυγε... 

Ο Σύλλογος, «επειδή οι καιροί είναι πλέον χαλεποί και 
σεβόμενοι την οικονομική θέση της κάθε οικογένειας, απο-
φάσισε φέτος να μην διοργανώσει χορό, για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια. Αντ’ αυτού αποφάσισε να… γυρί-
σει σε παλιές καλές εποχές, όταν κάθε οικογένεια έβαζε 
το μεζέ  ή το ποτό και όλοι μαζί έβαζαν το κέφι. Την ημέρα 
λοιπόν της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, όποιος θέ-
λει να φέρει οτιδήποτε τρώγεται ή πίνεται, αλλά κυρίως να 
φέρει μαζί του το κέφι». Το Δ.Σ. του Συλλόγου δεσμεύεται 
να εξασφαλίσει  τη μουσική και τονίζει ότι «η πρόσκληση 
είναι ανοικτή για όποιον Αντιπαριώτη βρεθεί στην Αθήνα 
την ημέρα αυτή».



223Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 www.fonitisparou.gr

13 η Έκδοση

Ανοίξτε
και φέτος την πόρτα σας

στον εγκυρότερο επαγγελµατικό οδηγό

2012-2013

τ:22840 53555 e:info@typoparos.gr

Επικίνδυνο τοξικό ψάρι
στα νερά μας

Λαγοκέφαλος: εισβολέας από την Ερυθρά θάλασσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

συνέχεια από σελ.1
 Η πρώτη φορά που εντοπίστηκε λαγο-

κέφαλος στην περιοχή μας, ήταν τον Οκτώ-
βριο του 2007. Αλιεύτηκε από Βιτζότρατα 
από Παριανό ψαρά. Αμέσως, από το Τμήμα 
Αλιείας του Επαρχείου Πάρου εκδόθηκε 
ανακοίνωση που απευθυνόταν σε όλους 
του Συλλόγους και τα Σωματεία Επαγγελ-
ματιών Αλιέων Πάρου – Αντιπάρου, που 
πληροφορούσε ότι «Στις 14-10-2007 νο-
τιοανατολικά της Πάρου αλιεύτηκε με Βι-
τζότρατα από αλιέα της περιοχής το ψάρι 
Lagocephalus Sceleratus (λαγοκέφαλος), 
το οποίο παραδόθηκε στην Κτηνιατρική 
Υπηρεσία από τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
Παράκτιας Αλιείας Νοτιανατολικής Πάρου 
«Η Ανάληψη» και με τη συνδρομή της υπη-
ρεσίας μας έγινε η ταυτοποίησή του».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφερόταν ότι 
την 1-10-2007 το εν λόγω ψάρι είχε αλιευ-
τεί και στην Νοτιοανατολική Νάξο.

Τότε είχαν δοθεί και οδηγίες για την 
αντιμετώπιση του συγκεκριμε΄νου είδους 
ψαριού και είχαν κυκλοφορήσει και αφί-
σες με το ψάρι σε όλους τους 
συλλόγους για να το γνωρίζουν 
όχι μόνο οι ψαράδες, αλλά και 
οι πολίτες. 

Όλοι πλέον γνωρίζουν τον 
λαγοκέφαλο και ότι είναι το-
ξικός και επικίνδυνος, αφού 
αν καταναλωθεί προκαλεί να 
προκαλέσει ακόμη και το θά-
νατο. Χρειάζεται όμως, ιδιαί-
τερη προσοχή γιατί οι μικροί 
λαγοκέφαλοι μοιάζουν με τη σαρδέλα. 

Γι’ αυτό και το Λιμεναρχείο Πάρου, αμέ-
σως μετά την πληροφορία για την αλίευση 
λαγοκέφαλων στην περιοχή από τον κ. 
Πώλο, εξέδωσε ανακοίνωση στις 4 Ιανου-
αρίου, με χρήσιμες πληροφορίες. 

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του Λι-
μεναρχείου αναφέρεται: ΘΕΜΑ: Επικίνδυ-
νο ψάρι –Λαγοκέφαλος ή Ποντικός 

1. Επί του θέματος και επειδή κατά το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, στην ευρύτε-
ρη θαλάσσια περιοχή Πάρου – Αντιπάρου, 
παρατηρείται μία αύξηση των αναφερομέ-
νων περιστατικών αλίευσης (ή απλού εντο-
πισμού) λαγοκέφαλων, προς ενημέρωση 
των συμπολιτών μας υπενθυμίζονται τα 
ακόλουθα:

(α) Ο Λαγοκέφαλος ή Ποντικός είναι ψάρι 
δηλητηριώδες και περιέχει στα σπλάχνα 
του και στο δέρμα του μία τοξίνη, η οποία 
μπορεί να προκαλέσει θάνατο από μυϊκή 
παράλυση, αναπνευστικές διαταραχές και 
ανεπάρκεια κυκλοφορικού συστήματος.

(β) Το σχήμα του είναι ροπαλοειδές, το 
κεφάλι δεν χωρίζεται από το σώμα και κα-
λύπτεται από δέρμα χωρίς λέπια.

(γ) Τα μάτια του είναι ανοιχτόχρωμα, 
με μεγάλη μαύρη κόρη και μπροστά τους 
υπάρχει μια κηλίδα χρώματος ασημί. Δια-
θέτει τέσσερα χαρακτηριστικά δόντια (δύο 
στην πάνω σιαγόνα και δύο στην κάτω), 
που θυμίζουν λαγό.

(δ) Το πάνω μέρος του σώματός του έχει 
χρώμα πράσινο – λαδί – καφέ ή γκρι, με 
χαρακτηριστικές καφέ σκούρες λωρίδες, η 
κοιλιά του είναι άσπρη, χωρίς αγκάθια και 
εξογκώματα και μπορεί να φουσκώνει σαν 
μπαλόνι.

(ε) Το μήκος του φθάνει από 2 έως 60 
εκατοστά, σπανίως μπορεί να φθάσει το 1 
μέτρο και τα 7 κιλά βάρος.

(στ) Ζει σε ρηχά νερά (από 15 έως 50 μέ-
τρα), σε βραχώδεις βυθούς, κάθετα παρά-
κτια βράχια και ύφαλους.

2. Σε περίπτωση αλίευσης του συγκε-
κριμένου είδους (ή και άλλων ασυνή-
θιστων ψαριών), παρακαλούμε για την 
άμεση ενημέρωση του Τμήματος Αλιείας 
της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου (τηλέ-
φωνο 22840-24750), ή της Υπηρεσίας μας 

(τηλέφωνο 2284021240).

Μετακινούνται λόγω
κλιματικών αλλαγών
Ο Ιχθυολόγος Ν. Κοτούλας δηλώνει στη 

ΦτΠ: «Με τις νέες κλιματολογικές συνθή-
κες παρουσιάζονται όλο και περισσότερα 
ψάρια που ζουν στις κάτω θάλασσες. Με-
τακινούνται από τη θαλάσσια περιοχή της 
Αιγύπτου προς το βορά και δεν είναι μόνο 
ο λαγοκέφαλος, αλλά και άλλα ψάρια που 
ζουν σε θερμά κλίματα. Έχουν παρουσια-
στεί στο Αιγαίο νέα είδη, ορισμένα εκ των 
οποίων είναι τοξικά, όπως ο λαγοκέφαλος. 

Σύμφωνα εξάλλου με άλλους επιστή-
μονες, στα ελληνικά νερά εμφανίστηκαν 
καινούργιοι λούτσοι που ανταγωνίζονται 
τους «δικούς» μας. Πρόκειται για την  τερά-
στια fistularia commersonii που μας ήρθε 
μέσω Σουέζ, δεν τρώγεται, αλλά τρέφεται 
με αυτόχθονα ψάρια και μάλιστα προτιμά 
είδη που καταναλώνουμε ευρέως. Η φι-
στουλάρια «σαρώνει» ό,τι βρίσκει στο πέ-
ρασμά της και ιδιαίτερα το γόνο. 

Τα νέα αυτά είδη ψαριών μπορούν να 
γίνουν επικίνδυνα για τα «ντόπια» είδη 
ψαριών, καθώς καταλαμβάνουν το ζωτικό 
τους χώρο και καταναλώνουν την τροφή 
τους. Τα καινούργια αυτά ψάρια χαρακτη-
ρίζονται από τους επιστήμονες ως λεσσε-
ψειανοί μετανάστες και τα κυριότερα είναι 
ο λαγοκέφαλος, οι γερμανοί, η γαυρόφρισ-
σα και η φλογέρα.

Λαγοκέφαλος
ή Lagocephalus Sceleratus
Το δηλητηριώδες ψάρι Λαγοκέφαλος,  

πέρασε από το Σουέζ και είναι ήδη στις 
Ελληνικές θάλασσες. Το ψάρι αυτό πα-
ράγει μια τοξίνη που προκαλεί ακόμη και 
θάνατο για όποιον το καταναλώσει. Το 2003 
έκανε την εμφάνιση του για πρώτη φορά 
στις θάλασσες των Δωδεκανήσων, αλλά 
σήμερα ζει σε όλο το Αιγαίο πέλαγος. Η 
δηλητηριώδης τοξίνη είναι η Τετραδοτο-
ξίνη ΤΤΧ η οποία προκαλεί στον άνθρωπο 
αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια 
του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή πα-
ράλυση ακόμη και θάνατο σε όποιον κατα-
ναλώσει το ψάρι. Θανατηφόρα περιστατικά 
έχουν αναφερθεί ως τώρα στον Λίβανο και 
στο Ισραήλ. Η Τετραδοτοξίνη, η ουσία του 
λαγοκέφαλου -  Νευροτοξίνη είναι 1250 
φορές πιο ισχυρή από το κυάνιο. Αντίδοτο 
δεν υπάρχει, η όποια θεραπεία είναι μόνο 
συμπτωματική. Τα πρώτα συμπτώματα 
εμφανίζονται 30 λεπτά μετά την κατάποση 
του ψαριού και αναλόγως της ποσότητας, 
μπορεί να καθυστερήσουν έως και 4 ώρες. 
Η σειρά των συμπτωμάτων έχει ως εξής: 
Πρώτα μουδιάζουν τα χείλη και η γλώσσα. 
Το επόμενο σύμπτωμα είναι παραισθησία 
και μία αίσθηση ελαφρότητας σαν να αιω-
ρείσαι ή σαν να επιπλέεις. Μετά ξεκινάει 
πονοκέφαλος, έντονος πόνος στο στομάχι 
- κοιλιά που συνεχίζει σε σταδιακή παρα-
λυσία και καθολική ακινησία. Παράλληλα 
υπάρχει αυξανόμενη αναπνευστική ανε-
πάρκεια και καρδιακή αρρυθμία. 

Εάν κάποιος πιάσει λαγοκέφαλο, θα 
πρέπει να πλύνει πολύ καλά τα χέρια του 
και επίσης τα ψάρια που είναι δίπλα του, 
καθώς μπορεί να έχουν επιμολυνθεί.

Ξεκίνησαν τα έργα για την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης

Στα μέσα της άνοιξης
η λειτουργία τους

Στις  20 Δεκεμβρίου 2011 ξεκίνησαν οι εργασί-
ες (εκσκαφές) του έργου: «Συνοδά τεχνικά έργα 
για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων 
αφαλάτωσης (κατασκευή βάσεων αφαλάτω-
σης)»,  σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πά-
ρου. Το έργο εκτελείται σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησί-
ας του Δήμου στη θέση «Πέπονας» της Δημοτικής 
Κοινότητας Παροικίας και χρηματοδοτείται από το 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο του προγράμματος 2007ΣΕ05500000 «Εκτέλεση εργασιών από 
τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπι-
ση του φαινομένου της λειψυδρίας».  

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 220.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%). 
Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Π.Ε. με ποσοστό έκ-
πτωσης 42%. Η σύμβαση  ποσού 127.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% 
υπογράφηκε στις 03-11-2011  μετά από τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο από την 
Υπηρεσία Επιτρόπου  του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κυκλάδων. Το έργο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 3 Μαρτίου 2012. 

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν τα εμπορευματοκιβώτια (containers) με τις δύο φο-
ρητές μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O) 
ελάχιστης παραγωγής 1.250,00 κ.μ. πόσιμου νερού ημερησίως έκαστη, που έχει ήδη 
προμηθευτεί ο Δήμος Πάρου από την προμηθεύτρια εταιρεία SYCHEM A.E., συνολικής 
αξίας 1.218.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα 
απαραίτητα έργα για τη σύνδεση των μονάδων αφαλάτωσης με όλα τα δίκτυα, αυτές θα 
τεθούν σε λειτουργία.

Τα άτυχα κουνέλια πιθα-
νώς να ψόφησαν από κάποια 
αρρώστια. Είναι ακατανόητο 
όμως, το γιατί, αντί να θα-
φτούν, αραδιαστήκαν στην 
άκρη του δρόμου δίπλα στον 
κάδο. Και θλιβερό είναι το 
θέαμα και  εστία μόλυνσης... 

Ευτυχώς, δύο ημέρες 
μετά, προφανώς από τον 
τομέα καθαριότητας του Δή-
μου, απομακρύνθηκαν.
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Πρωτοχρονιά
στις Λεύκες

Ο πρόεδρος 
της Τοπικής Κοι-
νότητας Λευκών 
Απ. Παντελαίος 
και ο Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Λευ-
κών ΥΡΙΑ Γ. Κοντός έριξαν την ιδέα για πρωτοχρο-
νιά στις Λεύκες και οι Λευκιανοί ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα. Συγκεντρώθηκαν ανήμερα της Πρω-
τοχρονιάς στο Κοινοτικό Μέγαρο, αντάλλαξαν ευχές 
για το νέο έτος και γεύτηκαν τα νόστιμα εδέσματα 
που ετοίμασαν οι γυναίκες των Λευκών. 

Το επόμενο γλέντι είναι το σάββατο 14 του μήνα, 
όπου στις 7 το βράδυ στο Κοινοτικό Μέγαρο Σύλ-
λογος ΥΡΙΑ θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

ή τοπική οργάνωση της Ν.Δ. 
Πάρου – αντιπάρου εύχεται καλή 
χρονιά με υγεία, ευτυχία και προ-
σκαλεί στην κοπή της πίτας  στις 
22 ιανουαρίου στον αρχίλοχο, 
στις 12 το μεσημέρι. Καλεσμένος 
στην εκδήλωση είναι ο πρώην 
υπουργός Παιδείας και υπεύθυ-
νος σύνταξης του προγράμματος 
της Ν.Δ. Ευρ. Στυλιανίδης.

το Δ.σ. του συλλόγου Εθελο-
ντών αιμοδοτών Πάρου – αντι-
πάρου προσκαλεί όλα τα μέλη 
και του φίλους του στην κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυ-
ριακή 15 ιανουαρίου στις 11 το 
πρωί στο ξενοδοχείο «αγνάντι». 

Ο Σύλλογος ενημερώνει, ότι 
στις 10.30 θα αναχωρήσει λεω-
φορείο μπροστά από το Κέντρο 
Υγείας για το ξενοδοχείο που είναι 
στον Κριό. 

στο Κέντρο α.Μ.Ε.α.ι. στην 
Νάουσα θα γίνει η κοπή της Πρω-
τοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 
22 ιανουαρίου στις 11 το πρωί. 
Το Δ.Σ. του Κέντρου καλεί όλους 
τους φίλους να παραβρεθούν και 
να γιορτάσουν μαζί τους. 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
κόβει ο Πολιτιστικός σύλλογος 
του Προδρόμου «σκόπας ο Πά-
ριος». Η εκδήλωση θα γίνει την 

Κυριακή 15 ιανουαρίου  και ώρα 
18:00 στην αίθουσα του συλλό-
γου «Δεξαμενή».

Μετά την κοπή της πίτας ο αϊ 
Βασίλης θα μοιράσει δώρα στα 
παιδιά των μελών και του χορευ-
τικού συγκροτήματος του συλλό-
γου. 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
θα κόψει ο χορευτικός Όμιλος 
Νάουσας Πάρου στη γενική συ-
νέλευση μελών, που θα γίνει την 
Τετάρτη 25 ιανουαρίου και ώρα 
19.00 στην αίθουσά του, στην 
Νάουσα (στο δρόμο πάνω από το 
γυμνάσιο). 

Την ίδια μέρα θα γίνει ο οικο-
νομικός απολογισμός και ο απο-
λογισμός δράσης, καθώς και πα-
ρουσίαση του προγραμματισμού 
δραστηριοτήτων για τη νέα χρονιά. 

Το ΔΣ καλεί τα μέλη και τους 
φίλους του ομίλου να τους τιμή-
σουν με την παρουσία τους.

 ή τοπική Κοινότητα Μάρπησ-
σας, ο σύλλογος Γυναικών Μάρ-
πησσας και ο α.Μ.Ε.σ. Μαρπησ-
σαϊκός προσκαλούν στην κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους, 
που θα γίνει την Παρασκευή 13 
ιανουαρίου στις 7 το βράδυ, στην 
αίθουσα της αγροτολέσχης στην 
Μάρπησσα. 

Πρωτοχρονιάτικες πίτες Θέατρο στον Νηρέα
Η θεατρική 

ομάδα Νηρέα 
φιλοξενεί τον 
θεατρικό όμιλο 
Σύρου “Σουρής”  
για δυο πα-
ραστάσεις στη 
μαύρη κωμω-
δία «Ωχ Τα Νεφρά Μου» , του Μπάμπη Τσικληρό-
πουλου. Οι παραστάσεις θα δοθούν στην αίθουσα 
του Νηρέα την Παρασκευή 13 και το σάββατο 14 
ιανουαρίου στις 8 μ.μ. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 
7 ευρώ.

Χριστουγεννιάτικη παράσταση του ΧΟΝ 

Προσφορά αγάπης
Το Σάβ-

βατο 17 Δε-
κεμβρίου η 
Θεατρική Παι-
δική συντρο-
φιά Νάουσας 
του Χ.Ο.Ν. 
παρουσίασε 
στην αίθουσα 
του «Νηρέα» 
τη χριστου-
γεννιάτικη της 
π α ρ ά σ τ α σ η 
με τον τίτλο 
«Το παιδί με 
τη φλογέρα».  
Ένα πρωτότυ-
πο έργο για την αγάπη και την οικολογία, του εκ-
παιδευτικού Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά: «Σε αυτές τις δύσκολες μέρες, 
τίποτα πιο αισιόδοξο, από ένα παραμύθι αγάπης 
προς το συνάνθρωπο και τη φύση». 

Στο πλαίσιο αυτής της «Αγάπης προς το συνάν-
θρωπο», ο ΧΟΝ, πριν από την παράσταση  συγκέ-
ντρωσε κουτιά με γάλα, τα οποία προσέφεραν οι 
γονείς και τα μέλη του, στηρίζοντας την πρωτοβου-
λία των Γιατρών του Κόσμου για βοήθεια σε ελλη-
νικές οικογένειες που έχουν ανάγκη. Στήθηκε έτσι 
ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέντρο και τις 
επόμενες ημέρες τα κουτιά που συγκεντρώθηκαν 
στάλθηκαν στον προορισμό τους, με την αφιλοκερ-
δή μεταφορά από την εταιρεία ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ. 

Γιορτή του ΑΟΠ
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου κόβει την Πρωτοχρονιάτικη 

πίτα του το σάββατο 14 ιανουαρίου. Η εκδήλωση κοπής 
της βασιλόπιτας θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο καφέ 
«Ρόδι», που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο της Παροι-
κιάς. Οι τυχεροί της βασιλόπιτας, θα κερδίσουν εισιτήρια 
διαρκείας της ομάδας για τους αγώνες πρωταθλήματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτούν με 
τιμητικές πλακέτες δύο δόξες της ομάδας, καθώς και η 
μνήμη ενός φιλάθλου και παλαιού παράγοντα που έφυ-
γε νωρίς...Την τιμητική πλακέτα του αδικοχαμένου ΦΙΛΟΥ 
του ΑΟΠ θα παραλάβει μέλος της οικογένειάς του.

Γυναικείο βόλεϊ
στον ΑΟΠ

Ο Αθλητικός 
Όμιλος Πάρου 
συνεχίζει για 
δεύτερη χρονιά 
την προσπάθειά 
του στο γυναι-
κείο βόλεϊ. 

Όπως ανα-
φέρεται σε δελ-
τίο Τύπου του 
Ομίλου, η ομάδα 
κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες 
(δίχως καν ένα 
γήπεδο ανοιχτό, 
για αθλοπαιδιές 
στην Παροικιά 
με τα στοιχειώ-
δη μέσα), συνε-
χίζει την προ-
ετοιμασία της, 
ώστε κάποια στιγμή να είναι έτοιμη για να λάβει μέρος σε 
επίσημο πρωτάθλημα.

Η ομάδα βόλεϊ νεανίδων - γυναικών (που αποτελεί-
ται από 30 αθλήτριες) κάνει προπονήσεις κάθε Τρίτη, 
Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Έως τώρα, έχει δώσει 
φιλικούς αγώνες στην Νάουσα και την Νάξο και τώρα με 
τη νέα χρονιά θα μεταβεί και πάλι στη γειτονική Νάξο για 
νέους φιλικούς αγώνες.

Από φέτος ο ΑΟΠ δημιούργησε και τμήμα παγκορα-
σίδων (μαθήτριες δημοτικών σχολείων) και σ’ αυτή την 
προσπάθειά μας μετέχουν – για την ώρα – 18 αθλήτριες.

Ο Νηρέας
κόβει
την πίτα του

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας, προσκαλούν 
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
που θα γίνει την τετάρτη 18 ιανουαρίου 
στις 18.30 στην αίθουσα του ΝήρΕα.

από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου Γυναικών Νά-
ουσας, ανήμερα των Θεοφανείων στην αίθουσα του αΜΕσ «Νηρέας».

Επιστροφή στη δράση για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Κυκλάδων

Επιθυμούν ποδαρικό με το δεξί…
Διακοπές τέλος και για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Κυκλάδων που κάνει ποδαρικό στο 2012 το ερχόμενο σαββα-

τοκύριακο 14 και 15 Ιανουαρίου 2012. Οι τρεις ομάδες μας επιστρέφουν στη δράση στο ξεκίνημα του νέου χρόνου και 
θέλουν να κάνουν ποδαρικό με το δεξί!

Για την 7η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας ο Α.Ο. Πάρου θα πάει στην Νάξο όπου την Κυριακή στις 14:30 τον υποδέχεται 
στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου ο Α.Μ.Σ. Φιλωτίου.

Την ίδια ώρα (14:30) και την ίδια μέρα (Κυριακή) ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας υποδέχεται στο γήπεδο των Μαρμάρων 
τον Α.Σ. Άνω Μερά.

Για τον 2ο όμιλο της Β’ κατηγορίας ο Αστέρας Μαρμάρων θα πάει και αυτός στην Νάξο για να παίξει με την Αναγέννη-
ση Νάξου. Το παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου και θα ξεκινήσει στις 11:30.

ΟΜΑΔΕΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (7η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Σάββατο 14/01/12 16:45
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Κυριακή 15/01/12 11:00
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ Κυριακή 15/01/12 14:30
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Κυριακή 15/01/12 14:30
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Σάββατο 14/01/12 13:00
Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥ Σάββατο 14/01/12 16:45
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ Κυριακή 15/01/12 11:00
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Σάββατο 14/01/12 16:30
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Σάββατο 14/01/12 19:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ Κυριακή 15/01/12 11:30
ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ Σάββατο 14/01/12 14:30
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Πέμπτη 12/01/12 16:30
ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Παρασκευή 13/01/12 13:45
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ Κυριακή 15/01/12 11:00
ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Σάββατο 14/01/12 21:00
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Πεζοπορία
Την πρώτη του πεζοπορία για το 2012 θα πραγματο-

ποιήσει το Τμήμα Πεζοπορίας του ΧΟΝ την Κυριακή 15 
ιανουαρίου στη διαδρομή Παροικιά (σημείο συνάντη-
σης: πρατήριο «Μάρω») – Κακάπετρα - Άγιος αρσέ-
νιος – ανερατζά - αγκαιριά. Η πεζοπορία θα διαρκέσει 
τρεις ώρες και θα ξεκινήσει στις 11.00 από το πρατήριο 
«Μάρω»). Αρχηγός θα είναι η κ. Μαρία Παντελαίου. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να 
υπάρχουν αυτοκίνητα τόσο στην αφετηρία, όσο και στο τέ-
λος της διαδρομής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμ-
μετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 6977 
713005 τις ώρες 10.00 – 14.00 και 20.00 – 22.00.

Έμπρακτη
εκδήλωση 
αγάπης

Τη Δευτέρα 26 Δεκεμ-
βρίου η έμπρακτη εκδήλω-
ση αγάπης Εθελοντών και 
Φίλων του Γηροκομείου 
ομόρφυνε την ψυχή τους 
παράλληλα δε και την κα-
θημερινότητα των διαβι-
ούντων στη Μονάδα Γερό-
ντων. Το γιορτινό τραπέζι, 
που κάθε χρόνο τέτοιες 
μέρες στρώνεται στο Γηρο-
κομείο, φέτος διοργανώθη-
κε από τους Εθελοντές του. 
Μέρες πριν φρόντισαν και 
έμαθαν τις ανάγκες ενός τέ-
τοιου γεύματος και γενναι-
όδωρα προσέφεραν όλα τα 
εδέσματα. Η πιο σημαντική 
όμως προσφορά τους ήταν 
η ίδια η παρουσία τους. Έγι-
ναν ομοτράπεζοι των Γερό-
ντων και τους διακόνησαν 
με ζήλο και περισσή χαρά.

Το παρόν στην όμορφη 
αυτή οικογενειακή συγκέ-
ντρωση έδωσαν άνθρω-
ποι οι οποίοι ξεχωρίζουν 
για την πλούσια κοινωνική 
- εθελοντική τους δράση 
εντός και εκτός Πάρου.

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Παροναξίας κ. 
Καλλίνικος, ως οικοδεσπό-
της, στο σύντομο χαιρετισμό 
του, εξήρε το έργο που επι-
τελεί ο καθένας στον τομέα 
του, αλλά και προς το Γηρο-
κομείο, έδωσε την ευλογία 
του και απηύθυνε πατρικές 
ευχές σε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους. 

Η ενεργός δράση των 
Εθελοντών προς την οικο-
γένεια του Γηροκομείου 
είναι απαραίτητη όσο ποτέ 
άλλοτε στο παρελθόν.

Πρωτοχρονιάτικο
μήνυμα προς
τους πολιτικούς
Του Δημήτρη Καλανδράνη (Αλυκή) 

συνέχεια από σελ.1
 Και επειδή με το διαλυμένο κράτος  δεν μπορείτε να ει-

σπράξετε φόρους και ΦΠΑ , σκεφτήκατε κάτι πολύ εύκολο 
για σας: Να επιβάλετε τέλος σε όλα τα ακίνητα. Όμως και 
αυτή τη φορά λειτουργήσατε όπως και παλιότερα. Επιβά-
λατε τέλος σε όλα τα σπίτια ανεξαρτήτως αν είναι πολυτελή, 
φτωχά, παλιά, ακατοίκητα, ή αν κατοικούνται από ανθρώ-
πους 70-80 ετών που στην πλειονότητά τους πάσχουν από 
κάποια ή κάποιες σοβαρές ασθένειες. Από την προχειρό-
τητα σας δεν γλύτωσαν ούτε και οι αποθήκες στην επαρχία 
επειδή οι άλλοι έξυπνοι των Δήμων για να εισπράττουν 
περισσότερα τέλη περιλαμβάνουν και τις αποθήκες στους 
λογαριασμούς της ΔΕΗ. Δεν ντρέπεστε να εξαναγκάζετε 
τον κόσμο στην εξαθλίωση για να μην έχει ούτε αποθήκες; 
Γιατί εκεί θα φτάσουμε σοφοί μας κυβερνήτες. Ο κόσμος 
θα αρχίσει να γκρεμίζει τις αποθήκες και άλλους χώρους 
για να μην πληρώνει τέλη και χαράτσια.

Εσείς όμως, κυρίες και κύριοι πολιτικοί δεν καταλαβαί-
νετε από κρίση.

Οι περισσότεροι από σας είστε ελεύθεροι επαγγελματί-
ες  και επαγγελματίες πολιτικοί. Πώς να νιώσετε τον πο-
λίτη όταν  δεν έχετε δουλέψει με μεροκάματο ή με μισθό. 
Όταν δεν έχετε νιώσει την έλλειψη, όταν δεν στερηθήκατε 
τα βασικά αγαθά, όταν δεν κρυώσατε το χειμώνα, δεν χρη-
σιμοποιήσατε λεωφορείο ή τρόλεϊ, ή δεν περιμένατε στην 
ουρά στα ιατρεία του ΙΚΑ, ή δεν περιμένατε ένα μήνα για 
να κάνετε μια ανάλυση αίματος, ή δεν ταλαιπωρηθήκατε 
στα νοσοκομεία. Αντίθετα εσείς και οι δικοί σας περνάτε 
μια άνετη ζωή με τις παχυλές αμοιβές και συντάξεις. τις 
οποίες θα σας τις χαλάλιζε ο λαός αν τον εξυπηρετούσατε 
και τον βοηθούσατε  και όχι να τον φέρετε εκεί που είμαστε 
τώρα στο μαύρο χάλι, στην αβεβαιότητα, τον τρόμο, στον 
εξευτελισμό.

Εγώ που σας τα γράφω είμαι 76 ετών, δούλεψα 40 χρό-
νια και κατέβαλα όλες τις εισφορές στην ανώτατη κλίμακα 
στο ΙΚΑ και  πλήρωσα και πληρώνω τους φόρους μου στο 
ακέραιο…

Με ποιο δικαίωμα εσείς μου ορίζετε με πόσα χρήματα 
θα πρέπει να ζήσω και με κρατάτε όμηρο των δικών σας 
επιλογών και για άλλες περικοπές. Ποιο δικαίωμα έχετε 
εσείς σε μένα ένα ελεύθερο πολίτη να με υποχρεώνε-
τε στα τελευταία χρόνια της ζωής μου να κινδυνεύω να 
ζήσω εξευτελισμένος , γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο 
η περικοπή των  εισοδημάτων αλλά και η έλλειψη σωστής 
περίθαλψης και υποδομής. Στο νησί που ζω δεν έχουμε 
νοσοκομείο, και το Κέντρο Υγείας υπολειτουργεί. Δεν γίνο-
νται αιματολογικές  εξετάσεις, δεν υπάρχει γυναικολόγος, 
παιδίατρος, ουρολόγος, οφθαλμίατρος, ωρυλά κ.α.

Θα μου πείτε, και τι θα αλλάξει τώρα που σας τα αναφέ-
ρω; Πρέπει να τα ακούτε από τους απλούς πολίτες με απλά 
ακομμάτιστα λόγια για να ξέρετε ότι δεν αστειευόμαστε πια 
και ότι βαρεθήκαμε να ακούμε τα εκλογο-στοχευμένα κη-
ρύγματα  σας.

Επειδή σε όλη μου τη ζωή έζησα και ζω αξιοπρεπής και 
υπερήφανος, θέλω να ξέρετε ότι όσο αντέχω θα αγωνίζο-
μαι με τους συνανθρώπους μου για να αλλάξουμε την κα-
τάσταση, θα σας κρίνω και θα σας καταψηφίζω. Και τώρα, 
αντί για ευχή θα παρακαλέσω το Θεό να μας απαλλάξει 
από όσους πολιτικούς είναι ασυνείδητοι και από όσους εί-
ναι ανίκανοι. Όσο γι’αυτούς που δεν υπάρχουν και για όσα 
έφταιξαν να φροντίσει ανάλογα Εκείνος. Για τους υπόλοι-
πους  ικανούς και ευσυνείδητους, που διαθέτουν ανοιχτό 
και προοδευτικό μυαλό, τους εύχομαι καλή δύναμη και 
καλή τύχη και να αγαπήσουν πραγματικά την Ελλάδα και 
τους ταλαιπωρημένους αλλά υπερήφανους Έλληνες. www.fonitisparou.gr

Άµεση πρόσβαση σε όλα τα φύλλα από το 2008 έως σήµερα

Νέα αρχειοθέτηση φύλλων ανά εβδοµάδα, µήνα και έτος

Άµεση προώθηση φύλλου σε τρίτο πρόσωπο µέσω e-mail

Επιλογή µεγέθυνσης & σµίκρυνσης γραµµατοσειρών

Ανάγνωση χωρίς χρήση συγκεκριµένου προγράµµατος

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

7.800 επισκέψεις από 31 χώρες 16.220 αναγνώσεις τευχών 2.520 νέοι αναγνώστες

“ “

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ...

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ερώτηση Τρεμόπουλου στο Ευρωκοινοβούλιο για 
την αλλαγή φορολογικών ρυθμίσεων στα νησιά

Ο μειωμένος ΦΠΑ 
ΔΕΝ είναι πολυτέλεια!

Το θέμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά 
φέρνει στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής των Οι-
κολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος. Σε ερώτησή 
του, επισημαίνει τους κινδύνους από μια ενδεχόμενη κα-
τάργηση όλων των ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων 
για τους νησιώτες. 

Όπως τονίζει, «οι νησιώτες βρίσκονται αβοήθητοι στο 
μάτι του κυκλώνα, αντιμετωπίζοντας την πρωτόγνωρη 
οικονομική κρίση ταυτόχρονα με τις ιδιαιτερότητες που 
απορρέουν από τη νησιωτικότητα, οι οποίες αναγνωρί-
ζονται στο άρθρο 174 της συνθήκης της Λισσαβώνας. Ως 
τώρα, ως ελάχιστο δείγμα στήριξης των νησιωτών, σε όλα 
τα νησιά των περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, 
καθώς και στα νησιά των Βορείων Σποράδων, τη Σκύρο, 
τη Σαμοθράκη και τη Θάσο, εφαρμόζονται συντελεστές 
ΦΠΑ μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με αυτούς της υπό-
λοιπης Ελλάδας. Το Υπουργείο Οικονομικών όμως προσα-
νατολίζεται στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και όλων των ευ-
νοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για τους φορολογούμε-
νους που διαμένουν μόνιμα σε μικρά ελληνικά νησιά με 
πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, χωρίς να έχει γίνει καμιά 
συστηματική μελέτη που να σταθμίζει τις συνέπειες αυτών 
των μέτρων στην τοπική οικονομία, την απασχόληση, τον 
τουρισμό, την κοινωνική συνοχή». Για τους λόγους αυτούς 
ο κ. Τρεμόπουλος ρωτά τηνΚομισιόν:

1. Αποτελεί θέση της Κομισιόν και του εκπροσώπου της 
στην τρόικα η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ και των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων στα νη-
σιά του Αιγαίου; 2. Έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις από μια 
τέτοια κίνηση σε θέματα  τοπικής οικονομίας, τουρισμού, 
κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης;  3. Σε τι περαιτέρω 
ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη στήριξη των νησιω-
τικών κοινωνιών που πλήττονται ιδιαίτερα στην κρίσιμη 
αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης;

Αγιασμός των Υδάτων 
σε Πάρο και Αντίπαρο
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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, πω-
λείται κατοικία 156m2 σε 
οικόπεδο 740m2 με 4 υπνο-
δωμάτια, 2 σαλόνι – κουζίνα, 
3 μπάνια, γκαράζ 50m2. Τιμή: 
250.000€ Τηλ.: 6940622456, 
6958684932. Κος Κοντάη Βα-
σίλης.

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

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώ-
του ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, 
πέργολες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, κα-
λοριφέρ, air condition, θέα, 
ειδική κατασκευή. 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. Τιμή 
245.000€ Έκπτωση στα με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
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 απε-
ριόριστη θέα και σε εξαιρετική 
τιμή. Τηλ.: 6942985111, info@
paroshouses.eu. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 μπάνια, τζακούζι, 
μεγάλο σαλόνι, κουζίνα, καλο-
ριφέρ, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. Τιμή: 
175.000€. Έκπτωση στα με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οι-
κία 85τμ2 πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 185.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
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      

ΠΑΡΟΙΚ ΙΑ 
– ΠΑΤΟΥΜΕ-
ΝΟΣ, πωλείται 
ο ι κ ό π ε δ ο 
4800τ.μ. με 
πηγάδι μέσα. 
Πολύ καλή 
ευκαιρία. Τι-
μή: 45.000€ 
( Σ υ ζ η τ ή σ ι -
μη). Τηλ.:  
6976818757.

Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ 
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΦΡΟΥΤΑ όλων 
των ειδών που αγαπούν την 
ποιότητα, περιβόλι 855τ.μ. με 
2 πηγάδια και νερό ΔΕΥΑΠ, 
με σπίτι 35τ.μ. δίπλα σε πο-
ταμάκι, εντός σχεδίου. Τηλ.: 
6932319774.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 65.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768.

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτή-
μα (15 λεπτά από Παροικιά) 
15.604τμ2 με κατοικιά, αποθή-
κες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 
220 ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται   με       
φωτοβολταϊκά.       .Επιπλωμέ-
νο. Θέα. Τιμή 165.000€. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                           
-  ΠΡΟΣΦΟΡΑ              

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΟΥΝΑΔΟΣ, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα – 
δυάρι. Τηλ.: 6972077052.

ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιάζεται οικία 
40τ.μ. με απεριόριστη θέα. Τηλ.: 
22840 21569, 6977367790. 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ– ΚΛΗΜΑΤΑ, ε-
νοικιάζεται τεσσάρι 150m2 
και 60m2 στην περιοχή 
Κακάπετρα Παροικίας με θέρ-
μανση. Τηλ.: 6979226028, 
6977454539.

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

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται δυάρι. 
Τηλ.: 22840 53384.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ε-
νοικιάζεται σπίτι σε 1ο όροφο 
120m2 με 3 υ/δ, w.c., κουζίνα, 

σαλόνι, barbeque, αυτόνομη 
θέρμανση & θέα στο λιμάνι. 
Τηλ.: 6936670555. 

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010΄. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Επίσης, κατάστημα 
100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, e-
mail: oasis@yahoo.gr 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ    

ΚΥΡΙΑ, ζητείται σε εστιατόριο 
για λάντζα & μπουφέ. Ωράριο 
σπαστό. Τηλ.: 22840 23652. 

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΑ, 46 ετών  γνώστης της 
Ελληνικής γλώσσας με 12ε-
τή παραμονή στην Ελλάδα, 
με άδεια παραμονής, άδεια 
οδήγησης & εμπειρία στην 
φροντίδα ηλικιωμένων α-
τόμων, ζητά εργασία. Τηλ.: : 
6973709113, 22840 22100. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ηλεκτρικής – ακουστικής κι-
θάρας, ηλ. μπάσου, μουσικών 
εφαρμογών Cubase / Nuendo 
από έμπειρο μουσικό με πο-
λυετή πορεία στον χώρο της 
μουσικής. Τηλ.: 6974036340. 

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

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

ΝΕΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών με 5ετή προϋπηρεσία 
ως πωλήτρια, γραμματειακή 
υποστήριξη, τηλεφωνικό κέ-
ντρο, υποδοχή, ζητεί ανάλογη 
εργασία. Τηλ.: 6938407914. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ, 
τεχνικός διακόσμησης, με 
γνώσεις αρχιτεκτονικού σχε-
δίου, κατασκευή μακέτας, 
AUTOCAD, MS Office, ζητά ερ-
γασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο 
ή εταιρία. Τηλ: 6981178828.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ,αναλαμβά-
νει 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 – υποδο-
χή, ζητεί μόνιμη εργασία. Τηλ.: 
6986641717.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, ανα-
λαμβάνει οικιακές εργασίες, 
φύλαξη παιδιών ή ζητεί εργα-
σία σε εστιατόριο, για πρωινές 
ώρες. Τηλ.: 6972938242. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια κά-
τοχος επάρκειας της ιταλικής 
γλώσσας, παραδίδει μαθήμα-
τα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και 
παιδιά, μαθητές Γυμνασίου 
- Λυκείου, ατομικά και ομαδι-
κά. Προετοιμασία εξετάσεων 
και αντίστοιχων διπλωμάτων, 
κρατικών & ιταλικών. Τηλ.: 
6974365805. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΟΙΚΙ-
ΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, είδη 
δώρων κλπ. στην Παροικία, 
πωλείται λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή πολύ λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

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. 

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 Ιούλιο, 
πωλείται σε πολύ καλή τιμή. 
Τηλ.: 6977317581.  

MERCEDES ELEGANT 
1.800 κυβικά, 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, πωλεί-
ται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6973061083, 22840 41743.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑ-
ΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, στην 
παραλία της Παροικίας. 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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ

3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Κυριακή 22 Ιανουαρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22810 77468 & 697 6797449

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

22840 53555

¾ ¸ ¼ ¹ ° º ¶ ª  ¶ º Æ Ë ¦ ¿ ª ¶ ¹ ª
¦Ã¹ÃÆ¸Æ° & Ã¹ºÃÁÃ»¹°. Æ¿Ä°.

22840 53555
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
WE WISH ALL OUR READERS
A VERY HAPPY NEW YEAR !!

J A N U A R Y
13 Jan, 7pm, Cutting of the New Year Pita of 
AMES Marpissaikos,  Women's Association of 
Marpissa and Local Community of Marpissa, 
Agrotoleschi Hall, Marpissa.

13 Jan, 8.30pm, Movie "The Adventures of 
Tin-Tin" at Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 
5€. Info: Palassia 693-703-4981.

14 Jan, 7pm, Cutting of the New Year Pita of 
MEAS Yria Lefkes at Koinotiko Megaro, Lefkes.

15 Jan, 11am, Sunday 3-hour Hike organ-
ised by the Folkdance Group of Naoussa (XON),  
meeting in Paroikia at the "Maro" station and 
walking to Kakapetra, Aghios Arsenios, Aner-
atza and Angeria. Info: Babis 697-771-3005.

15 Jan, 6pm, Cutting of the New Year Pita of 
"Scopas O Parios" at the "Dexameni" in Prodro-
mos. 

15 Jan,  7.30pm, Movie "The Adventures of 
Tin-Tin" at Nireas Hall, Naoussa. Info: 22840-
53550.

O N G O I N G   A C T I V I T I E S
• Orthodox church services at the Ekatontapy-
liani daily Orthros (matins) 7.30am, Esperinos 
(vespers) 6pm (from Nov at 5pm). Liturgy (main 
service) Sat 7.30am, Sun 7am.  Info: 22840-
21243.

• Christian fellowship in homes, Sun 10-12am. 
Songs/ hymns, videos in English, Bible reading 
in English, German, French, Dutch/Flemish. 
Info: 22840-42358.  

• Catholic mass, 11am & 5pm  Sun at Ag. 
Antonios, Paroikia. Info: Father Richard 22830-
51474, 697-643-0870, email ricthn@otenet.
gr. Also at  5pm on Sat &  Sun at Ag.Georgios, 
Naoussa in English, German & other languages  
Info: Father Ernst 22840-28386, 697-381-4666, 
email ernst-gicklhorn@gmx.net 

• Weekend walks organised by the Folkdance 
Group of Naoussa (XON). Info: Babis 697-771-
3005.

• Weekend walks organised by Parosweb 
Community. Info:  www.paroscommunity.com/
walkers 

• Live music with Stelios & Dimitris at Dami-
anos Taverna, Ambelas every Fri & Sat evening 
and Sun lunchtime. Info: 22840-51100, 51057 

• Live music at Bakiri Restaurant, Naoussa 
every Fri & Sat 8pm and Sundays. Info: 693-
844-3601, 695-768-784.

• Yoga classes with Oona every Mon+Wed 10-
11.30am, Tue 6-7.30pm, Wed 6-7.30pm. Info: 
697-935-1951, www.yoga-paros.com

• Track sports, cycling & walking sessions daily 
4.15-6.45pm at Paroikia stadium. Info: Maria 
693-879-9341.   

• Gymnastics classes for men and women 
organized by the Women's Association of 
Marpissa at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. 
Every Tue 6.15-8.15pm & Sat 4-6pm. Info:  
Lambrini 6974332624, Dimitra 22840-41141, 
Antonia 6974366546.

• Gymnastics class with Eleni Sarri every 
Monday, Wednesday & Friday at 8.30-9.30 or-
ganised by the Folkdance Group of Naoussa 
(XON). Info: 22840-52971.

• Tai chi classes every Saturday at 10am at 
Tao's Center, Ambelas. Info: Lynn 698-499-
6174, 22840-28882, www.taos-greece.com 

• Yoga, meditation, Chi Kung,  daily at Tao's 
Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.
taos-greece.com 

• Women's Aerobic, Power Yoga & Pilates class 
every Tue 5-6pm & Fri 7.30-8.30pm with Ma-
ria Pantelaiou at Physis Sports Club, Marmara. 
Info: Vangelis 22840-42544. 

• Yoga, Latin Dance & Sewing classes organ-
ised by the Paros Women's Association "Ariis". 
Cost: 10 euros per month. Mon 4.30pm Yoga 

in Paroikia. Tue 9am Yoga in Paroikia & 10am 
Sewing in Angeria. Info: Stavroula 694-732-
5919, Tasia 693-667-0556.  

• Greek dancing lessons by the Scopas Associ-
ation in Prodromos. Info: Katerina 22840-42778, 
697-791-4881.

• Greek dancing lessons, theatrical group & 
storytelling for kids by the Folkdance Group 
of Naoussa (XON).  Info: 22840-52971, www.
paros-xon.gr

• Greek dancing lessons, choir & theatre group 
(adults/children) of the Music Dance Group of 
Naoussa at their hall in Naoussa. Also in As-
pro Chorio and Kostos. Info: 22840-52284 & 
6977774321.

• Greek dancing lessons, choir & theatre group 
(adults/children) of the Marpissa Women’s As-
sociation. Info: 697-733-7854,  697-874-3388.

• Self-defence courses at Olympus Gym, Par-
oikia. Info: 22840-22233.

• Quiz Night every Thu 10pm from February on-
wards at Micro Cafe, Paroikia Info: Colin/Stella 
22840-24674.

• Movie Club (free) every Fri 8pm at Tao's 
Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.
taos-greece.com

• Italian language lessons.  Info: Mona 697-
436-5805. 

• Music, Art & Dance Lessons of the Municipal 
Department for Cultural Development (KDE-
PAP). Info: 22840-22860.

• Daily tennis lessons for adults, all levels at 
Paros Tennis & Sports Club, Aghia Irini. Info: 
22840-24280, www.parostennisclub.com

• Hip-hop classes for adults, Paroikia & Naous-
sa. Info: Lisa 694-245-8477.

 
C H I L D R E N 'S  A C T I V I T I E S
• Montessori preschool classes (Greek & 
English) for children 2.2-5.5 years. Mon-Fri 
9am-1pm & Tue+Thu 5-7.30pm at Linguakids 
Montessori, Naoussa. Info: Katerina 22840-
55117, 697-282-4325.

• Music, Art & Dance Lessons of the Municipal 
Department for Cultural Development (KDE-
PAP). Info: 22840-22860.  

• Edutainment for kids in English at Myrsini’s 
Educational Centre, Paroikia.  Sat 9am-3pm. 
Info: 22840-22850, www.myrsini.edu.gr
 
• Arts & Crafts classes for kids (Greek & Eng-
lish), Tue 6-7pm (3-3.5yrs), Tue 7.30-8.30pm or 
Wed 6-7pm  (4-6yrs), Wed 7.30-8.30pm or Thu 
6-7pm (7-9yrs), Mon 7.30-8.30pm or Thu 7.30-
8.30pm (10-13yrs) at Polina's Studio, Marmara. 
Info: Polina 22840-42939, 695-550-9594.
Storytelling & Theatre Workshop in English 
every Fri 2.30-4.45pm for children aged 4-7 
years at Linguakids Montessori, Naoussa.  Info: 
Vicki 694-484-0089.

• Tennis academy at Aghia Irini. Daily lessons 
for children aged between 4 and 18 yrs. Info: 
Aris 694-579-5614, email: tennisparos@yahoo.
gr

• Daily tennis lessons for children, all levels 
at Paros Tennis & Sports Club, Aghia Irini. Info: 
22840-24280, www.parostennisclub.com

• Karate lessons at Shorin Ji Ryu school, 
Paroikia. Info: Manolis 22840-24950, 694-508-
4731.

• Greek dancing & theatre lessons by Scopas 
Association, Prodromos - info: Katerina 22840-
42778, 697-791-4881; Folkdance Group of 
Naoussa (XON) - info: 22840-52971, www.pa-
ros-xon.gr; Music Dance Group of Naoussa in 
Naoussa, Aspro Chorio & Kostos - info: 22840-
52284, 697-777-4321;  Marpissa Women’s 
Association - info: 697-733-7854,  697-874-
3388.

• Kids Hip-hop classes, Paroikia & Naoussa. 
Info: Lisa 694-245-8477.

• Kids aerobics every Tue & Sat 4-5pm with 
Maria Pantelaiou at Physis Sports Club, Mar-
mara. Info: Vangelis 22840-42544. 

• Swimming & sailing lessons for kids or-
ganised by NOP (Paros Nautical Club). Info: 
22840-21800, www.paros-sailing.gr

• 

Μήνυμα της Κ.Ο.Β Πάρου του             για τη νέα χρονιά

Ελπίδα για το λαό το μέτωπο 
αντεπίθεσης και ανατροπής

Το 2012 μπορεί να γίνει χρονιά γόνιμη για το λαό. Όσο πιο γρήγορα η λαϊκή αγανάκτηση, 
που φουντώνει κατά των βάρβαρων μέτρων κυβέρνησης-τρόικας-επιχειρηματικών ομίλων, 
μετεξελιχθεί σε συνειδητή συμμετοχή στο οργανωμένο ταξικό εργατικό κίνημα, τόσο πιο γρή-
γορα οι αγώνες θα αποκτήσουν αποτελεσματικότητα και προοπτική.

Θα διαμορφωθεί το ελπιδοφόρο λαϊκό μέτωπο της αντεπίθεσης και ανατροπής. Για να 
εμποδιστούν τα χειρότερα, για να αλλάξει ριζικά ο συσχετισμός των δυνάμεων σε βάρος των 
κομμάτων του συστήματος και της ΕΕ, υπέρ της λαϊκής συμμαχίας και εξουσίας.

Η οργανωμένη αντίσταση και στο νησί μας ενάντια στο χαράτσι των ακινήτων μας γεμίζει 
αισιοδοξία και δείχνει το δρόμο για μελλοντικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν όλες οι λαϊκές οικογένειες. 

Αξίζει να αγωνιστούμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για μια νέα οργάνωση της κοι-
νωνίας, όπου θα είναι εξασφαλισμένη για όλους η σταθερή εργασία, με ελεύθερο χρόνο και με 
σύγχρονες δωρεάν παροχές στην Υγεία,  στην Παιδεία, στην κατοικία, στις διακοπές.

Με αποδέσμευση από την ΕΕ. Με λαϊκή εξουσία που θα διαγράψει ολόκληρο το χρέος και 
θα κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής. Με κεντρικό σχεδιασμό και λαϊκό έλεγχο θα βάλει 
τον παραγόμενο πλούτο στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, στην υπηρεσία αυτών που τον 
παράγουν.

«Γράμμα» στους απεργούς από μαθητές Δημοτικού σχολείου στην Χίο

«Σας θαυμάζουμε
γιατί ξεπεράσατε το φόβο...»

Η πραγματικά απίστευτη αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί στον πολυ-
ήμερο ηρωικό και περήφανο αγώνα των χαλυβουργών δε σταματάει 
και καθημερινά συνεχίζει να εκπλήσσει και να συγκινεί. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα αποτελούν οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτι-
κού Σχολείου Λαγκάδας της Χίου. 

Οι μαθητές μαζί με τον δάσκαλό τους αποφάσισαν και έφτιαξαν ένα 
μικρό σκετς, το οποίο παίχτηκε στο σχολείο στη Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή τους. Με πρωτοβουλία τους στη συνέχεια είπαν τα κάλαντα και 
μάζεψαν 165 ευρώ που τα έστειλαν στους απεργούς σαν συμβολική 
έμπρακτη ενίσχυση του αγώνα τους.

Το πιο συγκινητικό όμως είναι τα όσα έγραψαν υπό τη μορφή γράμματος στους απερ-
γούς σε σχολική εργασία σε ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς και τις οικογένειές τους: 
«Θαυμάζουμε εσάς και τις οικογένειές σας πρώτα απ’ όλα που ξεπεράσατε το φόβο σας και 
αποφασίσατε να αντισταθείτε στις παράλογες απαιτήσεις του εργοστασιάρχη. Πιστεύουμε ότι 
ο αγώνας σας είναι δίκαιος, αλλά και πολύ δύσκολος. Καταλαβαίνουμε ότι αν πετύχετε θα 
αποτελέσετε φωτεινό παράδειγμα για κάθε εργαζόμενο. Τέλος, πρέπει να πούμε στα παιδιά 
σας ότι καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που περνούν, αλλά πρέπει να νοιώθουν και περήφανα 
για τους γονείς τους που δε συμβιβάζονται με τη χειροτέρεψη της ζωής τους. Σας ευχόμαστε 
καλό κουράγιο στο δύσκολο αγώνα που ξεκινήσατε».

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

T.E. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου 

«Ενωμένοι θα νικήσουμε…»
Εργαζόμενοι –Άνεργοι και συνταξιούχοι –Αυ-

τοαπασχολούμενοι-Επαγγελματίες-Νέες και νέοι. 
Ζήσαμε το 2011 μια από χειρότερες χρονιές της 
ιστορίας μας. Μια βάρβαρη επίθεση στα δικαιώ-
ματά  μας, στην αξιοπρέπειά μας, στον τρόπο ζωής 
μας, στα όνειρά μας, στις ελπίδες μας.

Εκφραστής αυτής της επίθεσης, ο «μαύρος συ-
νασπισμός» των νεοφιλελεύθερων σοσιαλιστών, 
των μεγαλοεργολάβων, των ακροδεξιών,  των συνασπισμένων δυνάμεων του κεφαλαίου, 
των αντικοινωνικών πολιτικών δυνάμεων, όπως αυτές εκφράζονται σήμερα με τη συμμετοχή 
τους στην κυβέρνηση Παπαδήμου. 

 Ζήσαμε όμως και το μεγάλο «ΟΧΙ» του Ελληνικού λαού. Το ζήσαμε στις πορείες, στις πλα-
τείες, στις συγκεντρώσεις. Είδαμε ανθρώπους  όλων των ηλικιών, να αγνοούν τις προκλήσεις, 
να ξεπερνούν το φόβο, να τα βάζουν απευθείας με την εξουσία.  Ζήσαμε την έκπληξη στα 
πρόσωπα των πολιτικών εκφραστών της υποταγής, των πολιτικών εκφραστών της διαπλοκής 
και της μιζέριας. Οι πολίτες τους έκαναν τη ζωή δύσκολη.

Η επέλαση του «μαύρου μπλογκ» δεν σταμάτησε. Όμως η αισιοδοξία για ένα καλύτερο  
αύριο, υπάρχει πλέον στο μυαλό των Ελλήνων. Και είναι συνυφασμένη με τους αγώνες που 
μας περιμένουν.

Οι αγώνες είναι πλέον ο δικός μας  μονόδρομος. Η αντίσταση , η παρεμπόδιση και η οργά-
νωση των δικών μας αγώνων, είναι ο μόνος τρόπος για να ανατρέψουμε την πιο αντιλαϊκή, 
αντιδημοκρατική αντισυνταγματική κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών.

Αγώνες για ανατροπή του σκηνικού. Για μια κοινωνία που οι άνθρωποι είναι πάνω από 
τους αριθμούς. 

Στις Κυκλάδες και ειδικά στο νησί μας, το 2012 έρχεται με τις  πλέον δυσοίωνες προβλέ-
ψεις. Η Δημοτική αρχή – και σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και σε επίπεδο Δήμου – αγχώνεται 
μόνο για το αν είναι αρεστή στα κυβερνητικά εκείνα στελέχη, που βοήθησαν στην εκλογή τους. 

 Αγνοεί τα προβλήματα των δημοτών και αρκείται στο να προσυπογράφει αποφάσεις που 
λαμβάνονται «άνωθεν».

Οι αγώνες λοιπόν και σε τοπικό επίπεδο πρέπει να ενταθούν. Ενωτικά, χτίζουμε τη λαϊκή 
ενότητα στη βάση. Για την ανατροπή της βαρβαρότητας σε όλα τα επίπεδα 

 Χτίζουμε την αλληλεγγύη των πολιτών και ενισχύουμε όλοι τις συλλογικότητες εκείνες, 
που αλλάζουν το σκηνικό.

Ενωμένοι θα νικήσουμε τη λαίλαπα.
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με το φακό
 της 

Μητρόπολη Παροναξίας και Δήμος

βράβευσαν τους επιτυχόντες

Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας, επιβράβευσε και φέτος τους νέους και τις νέες, που ει-

σήχθησαν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και κατάγονται από τα νησιά της 

Πάρου και Αντιπάρου. 

Στην εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου στο Ιερό Προσκύνημα Παναγία 

Εκατονταπυλιανή, η Μητρόπολη και ο Δήμος του νησιού προσέφεραν επαίνους και αναμνη-

στικά δώρα στα παιδιά. Ο Μητροπολίτης Καλλίνικος, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, Δημοτικοί 

και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, έδιναν τα δώρα ευχόμενοι στα παιδιά καλή επιτυχία και στη 

συνέχεια της ζωής τους. 

Η Εκκλησία και ο Δήμος τιμούμε τα παιδιά που πέτυχαν στο στόχο τους, τόνισε η Πρόεδρος 

της ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη, δίνοντας το λόγο στον Μητροπολίτη Καλλίνικο.  Ο Σεβασμιότατος 

τόνισε πως η καθιερωμένη πια εκδήλωση για τα παιδιά που κατέβαλαν προσπάθεια να κατα-

κτήσουν μια θέση, έχει βαθιά ριζωθεί στη συνείδηση όλων από την ανάγκη να συμμετέχουμε 

στη χαρά των παιδιών. Για συμβολικούς λόγους είπε ο κ. Καλλίνικος, η εκδήλωση συνδυά-

ζεται με την έναρξη του νέου έτους που σηματοδοτεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και 

ευχήθηκε σε γονείς και παιδιά «ευλογημένο το νέο έτος».

Απευθυνόμενους στους επιτυχόντες ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ανέφερε πως είναι 

πρότυπα, γιατί έθεσαν στόχους και τους πέτυχαν. Η προσπάθεια όμως, και ο αγώνας τόνισε, 

συνεχίζονται και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και πάντα επιτυχίες. 

Στο κακό εκπαιδευτικό σύστημα και στην οικονομική κρίση αναφέρθηκε η φοιτήτρια Ανα-

στασία Γουτσορίδου, εκφράζοντας την αγωνία της για το αβέβαιο μέλλον πια όλων των νέων. 

Ευχή της, ν’ αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να «χτυπηθεί» η παραπαιδεία που εξαντλεί 

την οικογενειακή οικονομία. 

Λόγω του απαγορευτικού, δεν ήταν παρών στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Αντιπάρου Γ. Λε-

βεντάκης, έστειλε όμως μήνυμα με πολλές ευχές για τα παιδιά. 

Μετά την απονομή ακολούθησε μικρή δεξίωση για τους πρωτοετείς φοιτητές και 

φοιτήτριες και για όλους τους παρευρισκομένους.


