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Νομοθέτημα
για τους αετονύχηδες

Προεδρικό Διάταγμα για τη δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 22840 52623ASTERAS PARADISE HOTEL  |  5Ο ΧΙΛ. ΝΑΟΥΣΑ - ΧΩΡΙΑ
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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 Παροικία (πλησίον Ταχυδροµείου), τηλ: 22840 27207

Κοντοσούβλι • Εξοχικό • Κοτόπουλο σούβλας
Κοκορέτσι • Γύρος χοιρινός • Γύρος κοτόπουλο
Μπιφτέκι κοτόπουλο • Μπιφτέκι µοσχαρίσιο

Κεµπάπ • Καλαµάκι χοιρινό • Καλαµάκι κοτόπουλο

ΟΛΑ  ΜΕ  ΕΝΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ  ΣΤΗΝ  ΠΟΡΤΑ  ΣΑΣ!

 Κάθε µέρα
από το µεσηµέρι...

µέχρι αργά
το βράδυ!

Αναστάτωση έχει προ-
καλέσει σε πανελλαδικό 
επίπεδο και κυρίως στα 
νησιά το Σχέδιο Προεδρι-
κού Διατάγματος για τη 
χρήση Γης και ειδικότερα 
το άρθρο 14, δεν έχουν 
ωστόσο αντιδράσει ακόμη 
όλοι οι Δήμοι.

Ο Δήμος Πάρου, ένας 
από τους πρώτους Δή-
μους που αντιδρούν, έφε-
ρε το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη Δευτέρα 16 
Ιανουαρίου. Κοινή άπο-
ψή ότι το συγκεκριμένο 
άρθρο παραδίδει τη μικρή ιδιοκτησία στα μεγάλα συμφέ-
ροντα και ομόφωνα ψηφίστηκε η πρόταση για απάλειψη 
του άρθρου 14, συνάντηση με τον εμπνευστή του Σ.Π.Δ. κ. 
Σιφουνάκη και έντονη διαμαρτυρία με εξώδικο, για τη μη 
έγκριση εδώ και δυόμιση χρόνια του Γενικού Πολεοδομι-
κού Σχεδίου, το οποίο, εάν εγκριθεί το Π.Δ., ακυρώνεται. 

Το επίμαχο άρθρο 14, ούτε λίγο – ούτε πολύ καταργεί 
την ανέγερση κατοικιών στις εκτός σχεδίου περιοχές, επι-
τρέπει την ανέγερση αγροτόσπιτων, αποθηκών ή σταύλων, 
επιτρέπει όμως και την ανέγερση μικτών ξενοδοχειακών 
μονάδων και τουριστικών κατοικιών. 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, είναι 

ένα άρθρο κατά των μι-
κροϊδιοκτητών 

και υπέρ των «αετονύ-
χηδων». 

Τόνιζε επίσης, πως 
αν είχε εγκριθεί το ΓΠΣ, 
δεν θα υπήρχε πρόβλη-
μα από το συγκεκριμέ-
νο άρθρο. Τώρα όμως, 
εφόσον εγκριθεί, το ΓΠΣ 
θα τιναχτεί στον αέρα, θα 
ζητηθούν πίσω τα 300.000 
ευρώ που δαπανήθηκαν 
για τη μελέτη του από 
την Ε.Ε. και θα πρέπει να 
εξευρεθούν άλλα χρήματα 

για την πραγματοποίηση νέας μελέτης ΓΠΣ. 
Με αυτό το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, ουσιαστικά 

καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση, τόνισε η επικεφαλής 
της Πάρος ΑΞΙΑ Γρηγορία Πρωτολάτη, προσθέτοντας, ότι 
αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη για όλη την Ελλάδα.

Τόνισε επίσης, ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα απαξιώσουν τη 
γη των μικροϊδιοκτητών, οι οποίοι θ’ αναγκαστούν να την 
πουλήσουν. Είναι είπε, μια λάθος στόχευση της Πολιτείας, 
καθώς εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα και πρότεινε ο 
Δήμος της Πάρου να «σύρει το χορό των κινητοποιήσε-
ων», αφού όπως διαπίστωσε, περιέργως δεν υπήρξε αντί-
δραση από τους άλλους Δήμους της χώρας.  συνέχεια σελ.5

ΟΜΟΦΩΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες 2012

Θολό τοπίο
Το πρόβλημα με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις τέθηκε τη 

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, συζη-
τήθηκαν όλα τα προβλήματα και ομόφωνα ψηφίστηκαν 
οι προτάσεις όπως τις ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Χρ. Βλα-
χογιάννης, ο οποίος έλαβε υπόψη και τις προτάσεις που 
κατατέθηκαν από όλες τις παρατάξεις.

Οι προτάσεις που θ’ αποσταλούν προς το αρμόδιο 
υπουργείο είναι:

■ Επαναλειτουργία του δρομολογίου Θεσ/νίκη – Σπο-
ράδες – Κυκλάδες – Κρήτη και επιπλέον, Δωδεκάνησα – 
Σάμο – Ικαρία. 

■ Μείωση της τιμής των εισιτηρίων που είναι αποτρε-
πτικά για τους επισκέπτες και τους τουρίστες.

■ Επίσπευση των διαδικασιών για τα λιμενικά έργα, 
σύμφωνα και με την πρόταση Πουσσαίου για την ενδοκυ-
κλαδική συγκοινωνία με βελτίωση και αξιοποίηση των μι-
κρών μαρίνων στον Μώλο, στην Αλυκή, στο Πίσω Λιβάδι 
κ.λπ.

■ Καλή εσωτερική διασύνδεση κυρίως με τα νησιά που 
διαθέτουν αεροδρόμιο, όπως Μύκονο και Σαντορίνη.

■ Σύντομα το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει αποφάσεις 
για τη βελτίωση των χώρων υποδοχής στο λιμάνι της πα-
ροικίας, εφόσον προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου και πρόβλεψη για την υποδοχή κρουαζιε-
ρόπλοιων. 

■ Διεκδίκηση για συμμετοχή στο Περιφερειακό όργανο 
που πρόκειται να συσταθεί και το οποίο θα καθορίζει τις 
ακτοπλοϊκές γραμμές σε επίπεδο Περιφέρειας.

■ Να γνωρίζει εγκαίρως ο Δήμος τα δρομολόγια όλων 
των εταιριών για όλο το χρόνο, ώστε να ενημερώνει τουρί-
στες και επισκέπτες.

Στις προτάσεις αυτές που ψηφίστηκαν ομόφωνα από το 
Δημοτικό συμβούλιο θα συμπεριληφθούν και προτάσεις 
που κατέθεσαν οι παρατάξεις Πάρος ΑΞΙΑ και Λαϊκή Συ-
σπείρωση.                       συνέχεια 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

Π έ Ν θ η

ΤΑΡΟΥΛΑ ΛΑΟΥΡΑΚη
Έφυγε από κοντά μας στις 15 Ιανουαρίου 2012 η πολυαγα-
πημένη μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή Ταρούλα Λαουρά-
κη. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι μας συμπαρα-
στάθηκαν σ‘ αυτές τις δύσκολες ώρες. 

Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚ. ΣΚΙΑΔΑ
Την σκέψη μου έστειλα παντού να βρω λέξεις με αξία
Να γράψω τα ομορφότερα λόγια στην Ασπασία!
Κι όμως δεν τα κατάφερα λέξεις για να ταιριάξω,
Λόγια που δεν υπάρχουνε για σένα να γράψω.
Ο ξαφνικός σου ο χαμός μας έχει όλους λυπήσει 
Κι εμείς που σ’ αγαπήσαμε για πάντα θα μας λείψεις.
Ήσουνα παράδειγμα ανθρωπιάς κι όλα σου μετρημένα 
Κι όλες οι μάνες θα ‘  θελαν  να ήταν σαν κι εσένα.
Πάλεψες μ ‘  αξιοπρέπεια με σεβασμό και πίστη
Γιατί ήσουν της Κρήτης λεβεντιά γενιά του Ψηλορείτη.
Παντού και πάντα έτρεχες βοήθεια να δώσεις 
Σε αρρώστους και σε φτωχούς το χέρι σου ν ΄ απλώσεις.
Μαζί με τον Νικόλα σου ζήσατε ευτυχισμένοι,
Λεβέντες τέσσερις φέρατε στον κόσμο φημισμένοι.
Ευτυχισμένη έφυγες και με πολλά εγγόνια
Και την καλή τους την γιαγιά θα την θυμούνται αιώνια.
Καλό ταξίδι σου εύχομαι και οι Άγιοι μαζί σου 
Και στων Αγγέλων τα φτερά να βρίσκεται η ψυχή σου.
Καλό σου ταξίδι Ασπασία, 

Βαγγέλης Νικ. Παρούσης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας για την αγαπημένη μας Ασπασία Νικολάου 
Σκιαδά.           Ο σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια.

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Αγκαιριάς την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 , 
μετά την Θεία λειτουργία.

ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ Λ. θηΒΑΙΟΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 έφυγε από κοντά μας για πάντα ο 
Παναγιώτης Θηβαίος ετών 77. Ο Παναγιώτης, ναυτικός στο 

επάγγελμα, έχασε την πρώτη του γυναίκα, την Πολυξένη, 
σχετικά νωρίς και έμεινε μόνος να μεγαλώσει τα δυο τους 
παιδιά, Λευτέρη και Δήμητρα. Ο 
Θεός όμως δεν τον άφησε έτσι, του 
έστειλε δίπλα του την Άννα Δαμία 
την οποία παντρεύτηκε και έζησαν 
μαζί μέχρι το τέλος του, στην Πάρο 
κοντά σε συγγενείς και φίλους. Τα 
παιδιά και τα εγγόνια του, που λά-
τρευε τον επισκέπτονταν συχνά και 
τότε ήταν πραγματικά ευτυχισμένος. 
Τα τελευταία 3 χρόνια ταλαιπωρή-
θηκε πολύ από προβλήματα υγεί-
ας, τα οποία τον κρατούσαν αρκετό 
καιρό μακριά από την Πάρο που τόσο αγαπούσε. Δίπλα 
του πάντα, η γυναίκα του Άννα, του στάθηκε με υπομο-
νή σε κάθε δυσκολία. Είχε βέβαια και τα παιδιά του, που 
και αυτά έτρεχαν κοντά του όποτε τα είχε ανάγκη. Υπήρξε 
ένας καλός άνθρωπος αγαπητός σε όλους! Στην καθημε-
ρινή βόλτα του στην θάλασσα, που έκανε ακόμα και όταν 
η κατάσταση της υγείας του δεν το επέτρεπε, όλους τους 
χαιρετούσε με αγάπη. Στις 2 Ιανουαρίου όλοι οι φίλοι και 
οι συγγενείς, μαζί με την σύζυγο του Άννα τα παιδιά και τα 
εγγόνια του, βρέθηκαν στην Εκατονταπυλιανή για να πουν 
το στερνό αντίο στον αγαπημένο τους Παναγιώτη. Καλό τα-
ξίδι ας είναι ελαφρύ το χώμα της Πάρου που σε σκεπάζει. 

Η σύζυγος Άννα τα παιδιά και τα εγγόνια.

Έφυγες και μας άφησες ένα κενό μεγάλο 
Το γέλιο σου το βροντερό δεν θα ακούμε άλλο.
Η δυνατή σου η φωνή γεμίζει την καρδιά μας
Τώρα θα λείπει σε όλους μας μέσα στην γειτονιά μας.
Ήσουνα άνθρωπος καλός όλους τους αγαπούσες
Έλεγες πάντα το καλό κανένα δε μισούσες.
Πολύ ταλαιπωρήθηκες τον τελευταίο χρόνο
Όμως η Άννα δίπλα σου γιάτρευε κάθε πόνο.
Και σαν πατέρας άξιος είχες και τα παιδιά σου 
Που δεν σ αφήσανε ποτέ χωρίς να 'ναι κοντά σου.
Πάντα θα σε θυμόμαστε με αγάπη στην καρδιά μας
Και ευχόμαστε πραγματικά να ήσουνα κοντά μας.
Αφού αυτό δεν δίνεται ένα μόνο ζητάμε
Κοντά να είσαι στο Θεό και έτσι δεν θα πονάμε.

Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας
Η σύζυγος τα παιδιά και τα εγγόνια.

Κινηματογραφική 
Λέσχη στον Αρχίλοχο

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 20:45
ΣΙΝΕΜΑ : DRIVE Περιπέτεια του Ν. Γ. Ρεφν με τους: Ρά-

ιαν Γκόσλινγκ, Κάρει Μάλιγκαν     Ένας στάντμαν συμμετέ-
χει σε διάφορες ληστείες ως οδηγός. Όταν γνωρίζει τη νεα-
ρή γειτόνισσά του, τον γιο και τον άντρα της και αποφασίζει 
να τους βοηθήσει, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια θανάσιμη 
παγίδα.

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 18.00                       
Παιδικό  σινεμά: Ο γιος του αϊ Βασίλη  (ARTHUR 

CHRISTMAS) Μεταγλωττισμένο, είσοδος: 3  ευρώ. Όταν το 
τέλεια εξοπλισμένο επιτελείο του Αϊ-Βασίλη στον Βόρειο 
Πόλοξεχνά να παραδώσει ένα παιδικό δώρο, ο μικρός 
αναλαμβάνει να διορθώσει το λάθος με τον παλιό παραδο-
σιακό, αλλά επικίνδυνο πλέον  τρόπο.

Το ίδιο έργο θα παιχτεί και την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 
17.00.

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 18.00    
Θέατρο  σκιών από τον γνωστό καραγκιοζοπαίχτη  Αθα-

νασίου.
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 20.45
ΣΙΝΕΜΑ :  ΑΙ ΕΙΔΟΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ   (THE IDES OF 

MARCH), Πολιτικό θρίλερ του Τζ. Κλούνει με τους: Τζ. 
Κλούνει, Ρ. Γκόσλινγκ. Ένα νεαρό στέλεχος της προεκλογι-
κής καμπάνιας ενός προοδευτικού κυβερνήτη για το προ-
εδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών ανακαλύπτει τη σκο-
τεινή, γεμάτη σκληρά παζάρια και φονικούς εκβιασμούς, 
πλευρά της πολιτικής.

«Ψωνίζω και στηρίζω όσους δεν μπορούν 
αυτό το χειμώνα»

Βοήθησε κι ΕΣΥ
Ο Σύλλογος Γυναικών Πά-

ρου «Αριής», με στόχο την  
προσφορά σε οικογένειες 
που δεν μπορούν ν’ αντα-
πεξέλθουν στις δυσκολίες, 
συλλέγει τρόφιμα (γάλα, λάδι, 
όσπρια, ζυμαρικά, ρύζι, ντο-
ματοπολτό, ζάχαρη, αλεύρι, 
παιδικές κρέμες κ.λπ),  είδη 
προσωπικής και οικιακής 
υγιεινής . Πρόθυμα ανταπο-
κρίθηκαν οι εκπρόσωποι των Σούπερ Μάρκετ, σε όσα 
τουλάχιστον απευθύνθηκε ο Σύλλογος και τοποθέτησαν 
καλάθια, στα οποία οι καταναλωτές θα προσφέρουν ότι 
μπορούν.  Καλάθια συγκέντρωσης τροφίμων θα βρείτε στα 
Super markets Γαληνός (Παροικία & Νάουσσα), Μαρι-
νόπουλος-Carrefour (Παροικία & Μάρπησσα ),  Βιδάλης 
(Παροικία), ΑΒ Βασιλόπουλος(Νάουσσα) και PROTON 
στην Αλυκή. 

 Σύντομα ο Σύλλογος θα ενημερώσει και γι’ άλλες συμ-
μετοχές καταστημάτων, αλλά και για τη διαδικασία και τον 
τρόπο διάθεσής τους σ’ όσους έχουν ανάγκη. Για περισ-
σότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Πρόεδρο του 
Συλλόγου Σταυρούλα Τρίχα (6947325919) και την Αντιπρό-
εδρο Στέλλα Φυρογένη (6942582321).

Δεν γνωρίζουμε πότε τοποθετήθηκαν τα παράθυρα στην Αγία Άννα, αλλά αυτό δεν έχει και τόσο 
σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι … δένουν με το περιβάλλον, με το μαρμάρινο εκκλησά-
κι, μία κούκλα… Συγχαρητήρια σ’ αυτόν που το σκέφτηκε να βάλει πλαστικό μοντέρνο κούφωμα, 
αντί του ξύλινου, στο παραδοσιακό εκκλησάκι. Έφερε κοντά το παλαιό με το νέο… Μπράβο! 

Μουσικές 
αναδρομές

Ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δημοτι-
κού Σχολείου Νάουσας 
διοργανώνει Μουσικές ανα-
δρομές με λαϊκά, ρεμπέτι-
κα και σμυρναίικα, με τους: 
Βαλεντίνα, Αστέριο Ρήγα, 
Δημήτρη Ροσσίδη, Πέτρο 
Ακάλεστο, Μανώλη Ακάλε-
στο, Δημήτρη Αποστολάκλη, 
Κίμωνα Ξύγκη.

Η εκδήλωση θα γίνει την 
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 
20.30 μ.μ. στην αίθουσα του 
Νηρέα, με είσοδο 10 ευρώ.

Προπώληση εισιτηρίων: 
Στα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου, Ταντάνης Αργύρης, 
Αλιπράντης Νικόλας Καφε-
ζαχαροπλαστείο, Καλογήρου 
Αντώνης Ανθοπωλείο, Σαίτα 
Βιβλιοπωλείο, Coffee Shop 
(Παροικία).

Πεζοπορία
Το Τμήμα Πεζοπορίας 

του ΧΟΝ ανακοινώνει ότι η 
αναβληθείσα λόγω κακο-
καιρίας πεζοπορία θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 
22 Ιανουαρίου στη διαδρο-
μή Παροικιά (σημείο συνά-
ντησης: πρατήριο «Μάρω») 
–Κακάπετρα - Άγιος Αρσέ-
νιος – Ανερατζά - Καμάρι. 
Η πεζοπορία θα διαρκέσει 
τρεις ώρες και θα ξεκινήσει 
στις 11.00. Αρχηγός θα είναι 
η κ. Μαρία Παντελαίου.

Πρωτοχρονιάτικες πίτες
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου θα κόψει την 

πρωτοχρονιάτικη πίτα του στη γενική συνέλευση μελών, 
που θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και ώρα 19.00 στην 
αίθουσά του, στην Νάουσα (στο δρόμο πάνω από το γυ-
μνάσιο). 

Ο Σύλλογος Κρητικών Πάρου – Αντιπάρου  «Ο Ψη-
ΛΟΡέΙΤηΣ» προσκαλεί  στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας στην Ταβέρνα «ΜΑΡΑΘΙ»  την Κυριακή 29 Ιανουαρί-
ου από τις 13:00 και μετά, με καλή ρακή και κρητική ορχή-
στρα. Τιμή εισόδου: 20 €

 Το Δ.Σ. του συλλόγου «Ατλαντίς» του Άσπρου Χω-
ριού, προσκαλεί την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 
το βράδυ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας που θα 
γίνει στην πολιτιστική αίθουσα του συλλόγου στον ισόγειο 
χώρο του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. Θα ακολουθούσουν ο 
απολογισμός δράσης της χρονιάς που πέρασε, βραβεύ-
σεις μαθητών, διασκέδαση με ζωντανή μουσική, κάλαντα 
με την παραδοσιακή τσαμπούνα και κάλαντα περιοχών της 
Ελλάδος με τη χορωδία Νάουσας Πάρου.

Ο Σύλλογος «Οι Κολυμπήθρες» ενημερώνει τα μέλη 
και τους φίλους του, ότι θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου στις 18.30 στο εστιατό-
ριο «Κολυμπήθρες» στην Νάουσα.

η Τοπική Οργάνωση της Ν.Δ. Πάρου – Αντιπάρου 
προσκαλεί στην κοπή της πίτας  στις 22 Ιανουαρίου στον 
Αρχίλοχο, στις 12 το μεσημέρι. Καλεσμένος στην εκδήλω-
ση είναι ο πρώην υπουργός Παιδείας και υπεύθυνος σύ-
νταξης του προγράμματος της Ν.Δ. Ευρ. Στυλιανίδης.

Στο Κέντρο Α.Μ.έ.Α.Ι. στην Νάουσα θα γίνει η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης 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. 

Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Μώλου - Τσουκαλιάς - 
Γλυφάδων «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞη», ανακοινώνει ότι 
αντί της καθιερωμένης εκδήλωσης κοπής της βασιλόπι-
τας, θα διαθέσει το αντίστοιχο ποσό στο Γηροκομείο Πά-
ρου.



13 η Έκδοση
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Τριάρα ο Α.Ο.Π.
στο Φιλώτι

Ο Α.Ο. Πάρου παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό ποδό-
σφαιρο σημείωσε την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα και 
την πρώτη εκτός έδρας με 3-0 στο γήπεδο του Αγίου Αρσενί-
ου επί του Φιλωτίου. Τα γκολ σημείωσαν ο Γιουρτζίδης στο 
19’, ο Πετρόπουλος στο 38 ’και ο Αρκουλής στο 42’.

Τεσσάρα ο Αστέρας 
στην Αναγέννηση

Με δυο γκολ του Βιτζηλαίου και δυο του Κληρονόμου ο 
Αστέρας Μαρμάρων σημείωσε μεγάλη νίκη με 4-2 μέσα στον 
Άγιο Αρσένιο επί της Αναγέννησης Νάξου. Η ομάδα των Μαρ-
μάρων παρέμενε στην κορυφή της βαθμολογίας του δευτέ-
ρου ομίλου της Β’ κατηγορίας.

ΑΝΑΓέΝΝηΣη ΝΑΞΟΥ: Βασιλάκης, Δεγαΐτας, Πιταράς, 
Bailey (50’ Καραμάνης), Ζήνδρος, Belegu, Βασαλάκης, Βαγε-
νάς, Μπάκαλος Αρχηγός, Λίκα (68’ Σιδερής), Κεραμιώτης (80’ 
Καρποντίνης).

ΑΣΤέΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ: Σερέπας A., Σάμιος Ν. (82’ Ρούσ-
σος Π.), Σάμιος Κ., Αλιπράντης Φ., Ρούπας Δ. Αρχηγός, Καρα-
νίκης Π., Κρητικός Ν. (84’ Ρούσσος Ε), Panaitiu C. (32’ Λουκής 
Γ.), Χριστόφορος Χ., Βιτζηλαίος Π., Κληρονόμος Σ.

Ανώτερος ο Νηρέας παραχώρησε ισοπαλία (1-1) 
στην πρωτοπόρο Άνω Μερά

Κλώτσησε την ευκαιρία
Ανώτερος ο Νηρέας δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις 

κλασσικές ευκαιρίες που δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο 
με αποτέλεσμα οι παίκτες της Άνω Μεράς να «τσιμπήσουν» 
τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) με εύστο χτύπημα πέναλτι του 
Μαρτίνου στο 85’. Ένα πέναλτι για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν 
έντονα οι γηπεδούχοι. Ο Νηρέας είχε προηγηθεί στο 29’ με τον 
Βλάχο. Θα μπορούσε στο ημίχρονο να είχε σημειώσει άλλα 
δυο γκολ αν ο Βλάχος στο 25’ νικούσε στο τετ-α-τετ τον Αγγε-
λίδη και αν στο 40’ στην εκπληκτική τριπλή ευκαιρία Ρούσσου 
Μ., Βλάχου και Μοστράτου ο Αγγελίδης και το οριζόντιο δοκά-
ρι δεν έσωναν την εστία της Άνω Μεράς.

Από το 74’ ο Νηρέας έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής 
(2η κίτρινη) του Κορτιάνου και από το 80’ έπαιζε με 10 παί-
κτες και η Άνω Μερά λόγω αποβολής (2η κίτρινη) του Δήμα. 
Πολλά τα παράπονα των γηπεδούχων για τα σφυρίγματα του 
διαιτητή Κουζούμη.

ΑΜέΣ ΝηΡέΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ (Ανδρέας Σπυρόπου-
λος): Παπαδάκης, Ρούσσος Π. (76’ Μετάϊ Κέβιν), Τέτλα, Δε-
λημπαλταδάκης, Μπαρμπαρήγος, Χατζία, Τόδρης, Κορτιάνος, 
Βλάχος (67’ Σουλίδης), Ρούσσος Μ. (81’ Κρητικός), Μοστρά-
τος.

Α.Σ. ΑΝΩ ΜέΡΑ (Νίκος Τζιόβας): Αγγελίδης, Ονουφόρκο, 
Κουτσούκος (13’ λ.τρ. Ψυχράμης), Καρατζόπουλος, Κεραμυ-
δάς, Γάτσος, Μαρτίνος, Κουκάς, Ασημομύτης Α. (59’ Ασημο-
μύτης Ν.), Θεοχάρης, Τόσκα (66’ Δήμα).

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΜΕΣ Νηρέας Α.Σ.Ανω Μερά 1-1
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ Διακόπηκε
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 0-1
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 0-3

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ 3-6
Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ 0-2
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ 2-0

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 3-1
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ 0-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2-4

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 0-4

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 4-3

ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ 1-3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8η αγωνιστική)

ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ Δ Σ. ΜΗΛΟΥ 21/01/12 15:00

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 22/01/12 11:00

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 22/01/12 11:30

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 22/01/12 19:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική)

ΑΣ ΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΙΟΥ 21/01/12 15:00

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 21/01/12 16:30

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 22/01/12 09:15

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική)

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 22/01/12 15:00

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ 22/01/12 16:00

Ένας εμπειρικός καλλιτέχνης φτιάχνει καράβια 

Ο …στόλος του Μίλτου Ταντάνη
Ο «Κουρσάρος», η «Βαρβάρα», ο 

«Μίλτος», είναι ορισμένα από τα ονό-
ματα που δίνει στα καραβάκια του ο 
κ. Μίλτος Ταντάνης. Μαραγκός το 
επάγγελμά του και το χόμπι του πα-
ρεμφερές. Και πάλι ξύλο και εργαλεία 
μαραγκού και κοπίδι… Ο κ. Ταντά-
νης κατασκευάζει πανέμορφα σκαριά 
με την κάθε λεπτομέρεια που έχουν 
τα σκάφη που έχει δει στο λιμάνι της 
Νάουσας, το μικρό καΐκι του γιου του 
και άλλα. Τα φτιάχνει σε μικρογραφία 
στο μαραγκούδικό του στον Αμπελά με 
πολύ μεράκι και ο φίλος του Γιάννης 
Τριπολιτσιώτης τα ζωγραφίζει. 

Ο ίδιος μας λέει, πως αρκετές φο-
ρές κάνει το χόμπι του έως αργά τη 
νύχτα. Το σκάφος «Μίλτος», που είναι 
η ναυαρχίδα του «στόλου» του και φέ-
ρει το όνομα του εγγονού του, του πήρε 
δύο χρόνια για να το ολοκληρώσει. Η 
«Βαρβάρα», το όνομα της εγγονής του 
και τα άλλα σκάφη του, 5 έως 6 μήνες. 

Την τέχνη για την γλυπτική στο ξύλο 
την κατέχει καλά, αφού φτιάχνει χρό-
νια τώρα πανέμορφα σκαλιστά έπιπλα. 
Έτσι, από μόνος του σιγά – σιγά άρχι-
σε να σκαλίζει στο ξύλο τα καράβια 
του. Μεγάλα, μικρά, όλα καταπληκτικά 
έργα, με τους σκαρμούς τους, τα σκα-
λίσματά τους, τα πάντα, ανάλογα με το 
είδος του καραβιού. Εμπορικό, όπως η 
«Βαρβάρα», τουριστικό, ψαράδικο, όλα 
ένα και ένα, κοσμούν τον τοίχο πέρα- 
πέρα, σε ένα χώρο που είναι για την 
παρέα… Εκεί ο κ. Ταντάνης περνάει 
όμορφες στιγμές με τους φίλους του 
και μαζί καμαρώνουν το… στόλο του.

Έκπληξη από μαθητές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους… έψαλαν τα κάλαντα!

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο στη συ-
νεδρίαση που έγινε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου. Μία ομάδα παιδιών είχε στήσει ένα κα-
ραβάκι που έφτιαξαν τα ίδια τα παιδιά και λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, 
αρχικά έψαλαν τα κάλαντα. Στη συνέχεια τους τα «έψαλαν», με ένα ποίημα, που άκουσε 
με προσοχή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Κοινή ομολογία ότι τα παιδιά παρακολουθούν τις 
εξελίξεις και προβληματίζονται… Το ποίημα του Μάρκελου, του Τάσου, του Χρίστου και 
της Μαριέττας έχει ως εξής:

Πολλά βαπόρια στο νησί / θέλω να ξαναρθούνε
και έναν καλό παιδίατρο / να τον υποδεχτούμε.
Με τις αυξήσεις της ΔΕΗ / μας άλλαξαν τα φώτα,
χαράτσια δεν πληρώνουμε / και κάνουμε την κότα.
Δήμαρχε κάτι θα σου πω / μη με παρεξηγήσεις,
Λακκούβες άνοιξαν παντού / και πρέπει να τις κλείσεις. 
Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχάρη τα παιδιά για την ευχάριστη και… διδα-

κτική έκπληξη. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Κοντός έκοψε στη συνέχεια τη 
βασιλόπιτα και προσέφερε στα παιδιά από ένα κομμάτι, όπως και σε όλους τους Δημοτι-
κούς Συμβούλους, αλλά και στους άλλους παραβρισκόμενους στη συνεδρίαση.

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

και οι EK∆OΣEIΣ KAΣTANIΩTH

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

του συγγραφέα και ηθοποιού ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΪΝΑ

Τ Α  Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α  Α Π Α Τ Ο Υ Ν

το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012 στις 7.00 µ.µ.

στην αίθουσα ΚΑΛΟΥ∆Α.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ

Παρουσίαση βιβλίου

Έκκληση PAWS

Φροντίστε τα ζώα
Πολλοί άνθρωποι στην Πάρο αφήνουν τις γάτες και τα 

σκυλιά τους να γεννούν και στη συνέχεια να δίνουν τα γατάκια 
ή τα κουτάβια στους γνωστούς ή να τα πετούν στα σκουπίδια, 
κάτι το οποίο είναι έγκλημα. Ο PAWS περνάει τον περισσότε-
ρο καιρό να μαζεύει ανεπιθύμητα κουτάβια και γατάκια και 
προσπαθεί να βρει σπίτια όχι μόνο στην Πάρο,  αλλά και στο 
εξωτερικό. Γι ‘αυτό καλεί τους Παριανούς να στεριώνουν τα 
σκυλιά και τις γάτες τους. 

Στο κείμενο που εξέδωσαν τα μέλη της Φιλοζωικής ανα-
φέρονται και στην κακοποίηση των  ζώων: «Δυστυχώς βλέ-
πουμε πολλά περιστατικά παιδιών και ενηλίκων να βλάπτουν 
ζώα και κυρίως τις γάτες. Θεωρούμε ότι και οι γονείς και τα 
σχολεία είναι υπεύθυνα και ο νόμος 3170 επιπλέον αναφέ-
ρει ότι είναι καθήκον του δήμου να ενημερώνει για την καλή 

μεταχείριση των ζώων. 
Διαδώστε το μήνυμα 
ότι είναι έγκλημα να 
βλάπτει κανείς ένα ζώο 
και αν αυτό συμβεί να 
το καταγγέλλετε στην 
αστυνομία». 

Ο PAWS αναφέρεται 
και στα τροχαία ατυχή-
ματα: «Υπάρχουν ακόμα 
πολλές γάτες θύματα 
αυτοκινήτων σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού. Η Φιλοζωική 
τονίζει ότι «πολλές γάτες μπορούν να σωθούν εάν οι οδηγοί 
μειώνουν την ταχύτητά τους και αν πραγματικά κάνουν μια 
προσπάθεια να αποφεύγουν τις γάτες που όντος ξεπετιούνται 
ξαφνικά μπροστά μας. Αν χτυπήσει κάποιος γατούλα μπορεί 
να την πάει  στον  κτηνίατρο κ. Λάμπρου στην Παροικιά ή στον 
κ. Τσιγώνια στην Μάρπησσα».

Ο Δήμος Αντιπάρου και οι Εκδόσεις Kαστα-
νιώτη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλί-
ου του συγγραφέα και ηθοποιού Στέλιου Μάινα 
«Τα φαινόμενα απατούν». 

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 28 Ιανου-
αρίου  στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα ΚΑΛΟΥΔΑ.
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συνέχεια από σελ.1 Μέσα στην οικονομική κρίση, κάποιοι υπουργοί νομοθετούν στα μου-
λωχτά, τόνισε ο επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μ. Ισηγώνης και χαρακτήρισε 
το Σχέδιο του Π.Δ. ως «ένα οριζόντιο μέτρο που μεταφέρει την μικρή ατομική ιδιοκτησία στο 
μεγάλο κεφάλαιο». Ο κ. Ισιγώνης πρότεινε επίσης κινητοποιήσεις για την ανατροπή αυτού 
του προγραμματισμού. 

«Τερατούργημα» χαρακτήρισε η εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Παρασκευή Κα-
πούτσου (απουσίαζε ο κ. Ροκονίδας), το Σ.Π.Δ. που βάζει «στο στόχαστρο  εκείνη τη μερίδα 
των λαϊκών στρωμάτων που έχουν κτηματική περιουσία» και τόνισε: με τα προβλεπόμενα 
από το σχέδιο του σχετικού Π.Δ. είναι φανερό ότι:

Εκμηδενίζει την αξία της μικρής ιδιοκτησίας γης, ενώ στο παρελθόν αυτή αγοράστηκε, 
κληρονομήθηκε ή μεταβιβάστηκε σε υψηλές εμπορικές και αντικειμενικές αξίες και κατα-
βλήθηκαν τα ανάλογα ποσά στο κράτος.

Διαμορφώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις να βρεθεί συγκεντρωμένη πολύ μεγάλη 
έκταση γης σε πολύ λίγα χέρια  και με εξευτελιστικές τιμές . 

Με τις προτεινόμενες ζώνες χρήσης, φροντίζει για την ανάπτυξη της «επιχειρηματικότη-
τας» από  αυτούς που έχουν ή που θα βρεθούν με  μεγάλες εκτάσεις,  δηλαδή το κεφάλαιο.

Η οικοδομική δραστηριότητα, από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονο-
μίας θα δεχθεί ένα ακόμα πλήγμα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους στην 
οικοδομή.

Τέλος πρότεινε, «το Δημοτικό Συμβούλιο να καταδικάσει με την απόφασή του το συγκε-
κριμένο σχέδιο Π.Δ. και με κάθε τρόπο να ενημερώσει και να ξεσηκώσει τον παριανό λαό 
για αυτό που του ετοιμάζουν.

Το λόγο ζήτησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π. Τζανακόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι μαζί 
με τον συνάδελφό του Κώστα Μπιζά θα θέσουν το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου 
θα μεταφέρουν το κλίμα της συνεδρίασης και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο 
Δημοτικό Συμβούλιο αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο του Σώματος Λ. Κοντό η επιστολή με 
τις θέσεις του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Ν. Κυκλάδων.  

Ο Σύλλογος εκτιμά ως θετική την έκδοση του νέου Π.Δ., επισημαίνει όμως πως «από την 
ανάγνωση των διατάξεων τόσο του άρθρου 14 καθώς και των διατάξεων άλλων άρθρων 
του υπό έκδοση Νέου Προεδρικού Διατάγματος εύλογα δημιουργούνται απορίες ως προς 
τη σκοπιμότητα του περιεχομένου αυτών και όχι μόνο».

Ο Σύλλογος προτείνει: «Ολόκληρο το άρθρο 14 πρέπει να απαλειφθεί καθόσον όπως είναι 
διατυπωμένο φαίνεται να λειτουργεί μόνο στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχή 
και όχι εντός πολεοδομούμενου ή πολεοδομημένου χώρου.

»Η διατήρησή του δημιουργεί την εντύπωση στους ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων στην 
εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχή ότι το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί να απαξιώσει τις ιδιο-
κτησίες τους, προκειμένου να αγοραστούν αντί πινακίου φακής από ισχυρούς οικονομικούς 
παράγοντες.

»Να απαληφθεί από τα επί μέρους άρθρα η προτεινόμενη εκμετάλλευση κατά χρήση, 
καθόσον αυτή καλύπτεται από τα Προεδρικά Διατάγματα στα οποία υπάγονται τα γήπεδα 
(οικόπεδα) των περιοχών αυτών.

»Ένας ακόμη λόγος που συνηγορεί στην απαλοιφή της προτεινόμενης εκμετάλλευσης, 
είναι ότι για τις χρήσεις αυτές δεν υπάρχει αιτιολογία ούτε προτείνεται από κάποια μελέτη 
κατά την οποία θα έπρεπε να εξετάζεται και η βιωσιμότητα της επιχείρησης (π.χ. ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΑ κλπ.).

Οι μελετητές επισημαίνουν επίσης, ότι «το ΥΠΕΚΑ νομοθετεί χωρίς να λαμβάνονται υπό-
ψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, παρά το γεγονός ότι αυτό επιτάσσεται 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101 του Συντάγματος της Ελλάδας.

Την αντίδρασή τους στο συγκεκριμένο Σχέδιο Π.Δ., είχαν εκφράσει από τη γνωστοποίησή 
του, ο βουλευτής Κυκλάδων Π. Ρήγας και 34 ακόμη βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έστει-
λαν επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  Γιώργο 
Παπακωνσταντίνου και τον Αν. Υπουργό Νίκο Σηφουνάκη. Με την επιστολή τους ζητούν την 
απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος και την εισαγωγή του στη Βουλή ως νομοθετική 
ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να τοποθετηθούν και ανάλογα να ψηφίσουν. 

Στην επιστολή μεταξύ των άλλων επισημαίνεται: «Η αδυναμία της Πολιτείας να αντιμε-
τωπίσει την αυθαίρετη δόμηση και η ανικανότητά της να προχωρήσει, για δεκαετίες -λόγω 
μιας απαράδεκτης  γραφειοκρατίας- σε   πολεοδόμηση περιοχών με πιεστικές ανάγκες, πα-
ράλληλα με την άνθηση μιας διαπλοκής, από τις πλέον κλασικές, των ελεγκτικών και μη 
μηχανισμών, με μεγάλα αλλά και μικρά συμφέροντα, συμπληρώνεται τώρα με μία αδιανό-
ητη και αδικαιολόγητη απαγόρευση. Εκατομμύρια περιουσίες απαξιώνονται. Οι ιδιοκτήτες 
τους, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες, εγκλωβίζονται και εξαπατώνται 
για άλλη μια φορά από το ελληνικό  κράτος. Ένας ολόκληρος κλάδος, από τους σημαντικό-
τερους -αυτός της οικοδομής- που ήδη χειμάζεται από την οικονομική κρίση, δέχεται καίριο 
πλήγμα. Μια νέα γενιά αυθαιρέτων ετοιμάζεται».

Νομοθέτημα
για τους αετονύχηδες

Προεδρικό Διάταγμα για τη δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές

ΟΜΟΦΩΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες 2012

Θολό τοπίο
συνέχεια σελ.1

Κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης τόνισε ότι η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία 
είναι κοινωνικό αγαθό και επιπλέον συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Η Πολιτεία 
όμως, με την πολιτική που εφαρμόζει αφήνει την αγορά να ρυθμίζει τις συνθήκες, με αποτέλε-
σμα οι νησιώτες να αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 

Ο Δήμαρχος πρότεινε: 
■ Να έχουν λόγο ο Δήμος και η  Περιφέρεια στο ακτοπλοϊκό 
■ Να υπάρξει ένα όργανο που θα ελέγχει τις τιμές των εισιτηρίων που σήμερα είναι μη 

ανταγωνιστικές
■ Να εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο
■ Να λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα, που θα πρέπει να γίνει πολιτική της Ε.Ε., ώστε να 

χρηματοδοτούνται ακόμη και οι επισκευές πλοίων. 
■ Επανασύνδεση Θες/νίκης με Κυκλάδες  - Κρήτη και Δωδεκάνησα
■ Καλύτερη σύνδεση με την πρωτεύουσα του Νομού την Σύρο, καθώς και με την Μύκονο 

και την Σαντορίνη. 
■ Δημόσιο κοινωνικό αγαθό χαρακτήρισε την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία και η κ. Πρωτο-

λάτη, η οποία τόνισε επίσης πως είναι ακριβά τα εισιτήρια, κάνοντας μάλιστα σύγκριση με τις 
τιμές εισιτηρίων αντίστοιχων αποστάσεων σε ακτοπλοϊκές γραμμές του Εξωτερικού.

Η κ. Πρωτολάτη μεταξύ των άλλων πρότεινε: Μείωση του ΦΠΑ των εισιτηρίων από 23 σε 
6,5%, κατάργηση του επίναυλου, επιδότηση της ακτοπλοϊκής γραμμής Θεσσαλονίκης - Σπο-
ράδες - Πάρος – Κρήτη, εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στο πλαίσιο των προγραμ-
μάτων του ΕΣΠΑ, ακτοπλοϊκά δρομολόγια σε συγκεκριμένες πρωινές ώρες με νησιά των Κυ-
κλάδων που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Στην τοποθέτησή της η εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Παρασκευή Καπούτσου  
(απουσίαζε ο κ. Ροκονίδας) κάλεσε τους κατοίκους των νησιών  και τους φορείς, να αγω-
νιστούν μαζί με τους άλλους νησιώτες και τους ναυτεργάτες για ένα Εθνικό Δημόσιο Φορέα 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και να διεκδικήσουν: 

1. Καθημερινή απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών μας στη βάση των αναγκών με την ηπει-
ρωτική Ελλάδα( Πειραιά- Ραφήνα- Θεσσαλονίκη), αλλά και μεταξύ των νησιών (ενδοκυκλαδι-
κά- Κρήτη- Μύκονος- Δωδεκάνησα κλπ), καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

2. Ασφαλή και σύγχρονα πλοία. 
3. Μείωση της τιμής των εισιτηρίων των επιβατών και των ναύλων των οχημάτων, τη στή-

ριξη με επιπλέον εκπτώσεις των συνταξιούχων, των φοιτητών, των ΑμΕΑ, των πολυτέκνων 
και των στρατιωτών. 

4. Πλήρη, σταθερή εργασία για τους ναυτεργάτες, μείωση του ημερήσιου εργάσιμου χρό-
νου, 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο. Μισθούς και συντάξεις, εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα που 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργατών της θάλασσας. 

5. Άμεση βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων στην Παροικιά για την ασφαλή και απρό-
σκοπτη  πρόσδεση των πλοίων , για τη αξιοπρεπή αναμονή επιβατών χειμώνα- καλοκαίρι

6. Αποτροπή της παραπέρα ιδιωτικοποίησης των λιμανιών και επαναφορά στο Δημόσιο 
όσων έχουν ιδιωτικοποιηθεί.

Η άποψη για μη ιδιωτικοποίηση των λιμανιών εκφράστηκε και από τον Δήμαρχο, αλλά και 
από τους επικεφαλής των άλλων παρατάξεων.

Ο επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μανώλης Ισιγώνης σχολιάζοντας τις προ-
τάσεις Πουσσαίου για την ενδοεπικοινωνία, τόνισε: «Στην πρώτη ανάγνωση, λες επιτέλους 
κάποιος το σκέφτηκε, έστω προτείνοντας συνδέσεις δύσκολες ή ανέφικτες μιας και λείπουν 
οι υποδομές, για τη χρησιμοποίηση άλλων μέσων εκτός από καΐκια. Παράδειγμα η πρόταση 
Αγιος Γεώργιος Αντιπάρου – Σίφνο. Διαβάζοντας όμως προσεχτικά το κείμενο είδα ότι η δια-
σύνδεση «αφορά πρωτίστως το σχεδιασμό ανταποκρίσεων μεταξύ των νησιών και βοηθά στη 
διασύνδεση των μέσων μεταφοράς που υπάρχουν κυρίως στα μεγαλύτερα και πιο ανεπτυγ-
μένα νησιά». Επίσης, στη σελίδα 3 αναφέρεται: «Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία συνθη-
κών που να τείνουν στην αυτάρκεια και τη μείωση της εξάρτησης από το κέντρο». Εκείνο που 
καταλαβαίνω είναι ότι προετοιμάζεται, κάτω από την πίεση των εταιριών, η δημιουργία 2-3 
γραμμών κορμού, που θα εξυπηρετούνται από τα μεγάλα πλοία, με την επίτευξη οικονομικής 
κλίμακας για τις μικρές εταιρίες και από και πέρα ενδοεπικοινωνία με καΐκια για την ώρα και 
βλέπουμε. Οι προτάσεις δε για χρηματοδότηση του εγχειρήματος με την ΣΔΙΤ, προωθούν την 
παράδοση του ελέγχου των λιμανιών που θα βελτιωθούν, εκσυγχρονιστούν ή κατασκευα-
στούν στα ιδιωτικά συμφέρονταΙδιοτικοποίηση λοιπόν από την πλάγια πόρτα» Ο κ. Ισιγώνης 
αναρωτήθηκε τι λόγο θα έχουν τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και αν πρόκειται να καταργηθούν 
και συνέστησε προσοχή, «γιατί πίσω από καλές προθέσεις μπορεί να κρύβονται ανεξέλλε-
γκτες καταστάσεις». 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π. Τζανακόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι οι προτάσεις 
Πουσσαίου για το ακτοπλοϊκό κινούνται σε σωστή κατεύθυνση, ενώ ο συνάδελφός Κ. Μπιζάς 
εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για το γεγονός ότι ο κ. Πουσσαίος έστειλε τις προτάσεις του προς 
το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς προηγουμένως να τις καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε ο Τουριστικός πράκτορας Δ. Πετρόπου-
λος, ο οποίος χαρακτήρισε ως «θολό» το τοπίο της Ακτοπλοΐας για το 2012. 

Ο κ. Πετρόπουλος πρότεινε: 
1. Ενεργοποίηση όλων των φορέων (Περιφέρεια Ν. Αιγαίου / Υπ. Ανάπτυξης / Υπ. Προ-

στασίας του Πολίτη / Υπ. Οικονομικών κ.α.) που μπορεί να επηρεάσει ο Δήμος ώστε α) να κα-
ταργηθεί επιτέλους ο λεγόμενος προστατευτισμός μιας μικρής ομάδας ανθρώπων που κρατά 
εγκλωβισμένους 1.500.000 πολίτες της νησιώτικης χώρας (απελευθέρωση – εναρμόνιση ελ-
ληνικής νομοθεσίας με τη Κοινοτική Οδηγία 3577/92)

β) Να μειωθεί στα επίπεδα των επιβατών το Φ.Π.Α. των εμπορευμάτων
γ) Να καταργηθεί ο επίναυλος στα εισιτήρια για τις άγονες γραμμές
δ) Να εναρμονιστεί το Φ.Π.Α. των εισιτηρίων της ακτοπλοΐας όπως των ξενοδοχείων
2. Άμεση ενεργοποίηση και υλοποίηση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Π & Α
α) Χώρο υποδοχής επιβατών
β) Χώρο ασφαλής πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και επιβατηγών σκαφών με σύγχρονες 

περιβαντολλογικές μεθόδους που δεν απαιτούν τσιμεντοστρώσεις αλλά βασίζονται σε πασα-
λοδομές. 

3. Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Πάρου στα κέντρα αποφάσεων της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου σε σχέση με τις ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις ώστε να έχουμε άποψη και λόγο στο 
σχεδιασμό των συγκοινωνιών. 

Επίσης ο κ. Πετρόπουλος ανακοίνωσε το πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2012, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που έχουν δώσει οι ακτοπλοϊκές εταιρείες στη διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοι-
νωνιών, με πλοία που έχουν προορισμό την Πάρο:

1. Τα τρία ενδο-κυκλαδικά «ARTEMIS-AQUA JEWEL-AQUA SPIRIT»
2. Το ταχύπλοο H.S.P.4 στη γραμμή Πειραιά - Πάρο – Νάξο – Ίο – Θήρα
3. Το ταχύπλοο F.C.4 στη γραμμή Ηράκλειο – Θήρα – Ίο – Πάρο –Μύκονο 
4. Το ταχύπλοο SEAJET 2 στη γραμμή Ραφήνα – Τήνο –Μύκονο – Πάρο
5. Το νεότευκτο B.S. Delos στη γραμμή Πειραιά – Πάρο – Νάξο – Ίο – Θήρα
6. Το B.S. Paros στη γραμμή Πειραιά – Πάρο – Νάξο – Μικρές Κυκλάδες
7. Το B.S. Ithaki για Ιούλιο / Αύγουστο στη γραμμή Ραφήνα – Σύρο – Πάρο – Νάξο
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                 

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.

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.

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. 

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      

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 4800τ.μ. 
με πηγάδι μέσα. Πολύ καλή 
ευκαιρία. Τιμή: 45.000€ (Συζη-
τήσιμη). Τηλ.:  6976818757.

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              

ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιάζεται νε-
όδμητο διαμέρισμα 75τ.μ. με 
2 υ/δ, καθιστικό – κουζίνα, 
μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, 
κήπο & θέα θάλασσα. Τηλ.: 
6944711141 Κος Νίκος. 

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 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 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε παιδιά Δημοτικού, 
Γυμνασίου & Λυκείου. Τηλ.: 
6977445803. 

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. 

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.  

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€

22840 53555

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

22840 53555

Ç °òçÀ; È 
Τι θα πει αυτό;

¶¦¹ªÆÃ¤ÃÌ°ÄÆ° º°ÄÆ¶ª ¼°º¶¤Ã¹ °¼¹ª¶ª ¶ÁÆË¦° MENU

Ο ∆ερµατολόγος ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
θα εξετάζει στην Πάρο σε τακτά χρονικά διαστήµατα

δερµατολογικές παθήσεις - αισθητικές πράξεις
(botox, peeling, εµφυτεύµατα υαλουρονικού, µεσοθεραπεία).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ  |  ΤΗΛ: 22840 24410

Η Παιδίατρος ΜΑΝΤΖΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑ,
τ. επιµελήτρια Ν. Παίδων Αγλαΐα Κυριακού,

θα εξετάζει ανά 15ήµερο στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ  |  ΤΗΛ: 22840 24410
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
J A N U A R Y

20 Jan, 2.30-4.45pm, Storytelling & Thea-
tre Workshop in English for children aged 4-8 
years at Linguakids Montessori, Naoussa. The 
workshop includes reading and interpretation 
of children's stories plus games and activi-
ties that introduce the basics of theatre - facial 
expression, voice modulation, improvisation, 
poise and movement - through song and dance, 
as well as making of props, masks/costumes 
and sets to create simple stage performances.  
Info: Vicki on 694-484-0089.

20 Jan, 8.45pm, Movie "Drive" at the Archilo-
chos Hall, Paroikia. Entrance: 5€. Info: Palassia 
693-703-4981, http://www.archilochos.gr

21 Jan, 6pm, Children's Movie "Arthur Christ-
mas" at the Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 
3€. Info: Palassia 693-703-4981, http://www.
archilochos.gr

21 Jan, 11.30pm, Rock Live evening "Release 
The Hounds" at Deja Vu, Potami, Paroikia.

22 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. Dress comfortably and bring 
water.  Info: Babis 697-771-3005.
 
22 Jan, 5pm, Children's Movie "Arthur Christ-
mas" at the Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 
3€. Info: Palassia 693-703-4981, http://www.
archilochos.gr
22 Jan,  7.30pm, Movie "Drive" at the Nireas 
Hall, Naoussa. Facebook: Κινηματογραφική-
λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας 

23 Jan, 6pm, Shadow Theatre (Karagiozis) 
with the Athanasiou Troupe at the Archilochos 
Hall, Paroikia. Entrance: 3€. Info: Palassia 693-
703-4981, http://www.archilochos.gr 

25 Jan, 7pm, Cutting of the New Year Pita of 
the Folkdance Group of Naoussa (XON) at their 
hall in Naoussa. Info: http://www.facebook.
com/groups/28990769712/

25 Jan, 8.30pm, Musical evening with Laika, 
Rebetika and Smyrneika music at the Nireas 
Hall, Naoussa, Paros. Entrance 10 euros. 

27 Jan, 8.45pm, Movie "The Ides of March" 
at the Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 5€. 
Info: Palassia 693-703-4981, http://www.ar-
chilochos.gr

PAROS FOOD BANK

"Shop and support those who cannot shop 
this winter!"
The Women's Association of Paros "Ariis" is 
implementing a programme to collect and 
distribute food to those in need during the 
months of January, February and March. Work-
ing together with local supermarkets they are 
planning for a basket to be made available near 
the checkout which will be labelled for dona-
tions to be placed there.
Every time we shop and pass this basket let's 
- each one of us - leave whatever we can - a 
tin of milk, a packet of pasta, oil, pulses, a tin 
of tomatoes, sugar, flour, toiletries, babyfood... 
(that is, non-perishable items). As soon as the 
basket is full, members of the association will 
collect the food and distribute it weekly.
Ariis has already received positive answers 
from Carrefour-Marinopoulos in Paroikia & 
Marpissa, Vitalis in Paroikia, AB Vasilopoulos 
in Naoussa, and Galinos in Paroikia & Naoussa. 
They expect others to join as well. They have se-
cured a space in Paroikia for the distribution of 
the food that is donated and are now looking for 
volunteers to help. Specifically right now they 
need someone to be the responsible collector 
for the Carrefour-Marinopoulos supermarket in 
Marpissa. This means to check with the desig-
nated employee responsible for the Ariis Food 
Basket, pick up the contents when it is full and 
take them once a week to Paroikia. If you can 
do this (or volunteer to help in any other way), 
please contact the President of the Association 
Mrs Triha (694-732-5919) or the Vice-president 
Mrs Fyrogeni (694-258-2321).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
ΜΑΖΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ
την κρίση!

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

Υστέρνι Νάουσας
τ: 22840 53555

Επιδοτούμενη πρόσληψη 40 ατόμων στον Δήμο διαδοχικά ανά πεντάμηνο

Πρόγραμμα κοινοφελούς
χαρακτήρα

Συμφωνία  συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Πάρου και του ΚΕΚ ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε 
για την πρόσληψη διαδοχικά στο δήμο 40 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με πεντάμηνη σύμ-
βαση. Είναι μια συμφωνία για τη «δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», που συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προ-
γράμματος στο Δήμο Πάρου θα προσληφθούν: ■ Δεκαέξι (16) εργάτες γενικών καθηκόντων 
■ Δέκα (10) εργάτες καθαριότητας – φροντιστές ■ Τέσσερις (4) φροντιστές καλλιτεχνικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ■ Έξι (6) βοηθητικό προσωπικό ■ Τέσσερις (4) φύλακες – ξεναγοί.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος είναι η 9η Απριλίου 2012 που θα 
προσληφθούν οι πρώτοι πεντάμηνης εργασίας εργαζόμενοι και η ημερομηνία λήξης του προ-
γράμματος θα είναι στις 8 Απριλίου 2013. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα απασχοληθούν σε όλες τις 
Δημοτικές και τοπικές Κοινότητες του νησιού. 

Το ωράριο εργασίας των εργατών γενικών καθηκόντων και εργατών καθαριότητας  δια-
μορφώνεται 7:00 -13.40. Το ωράριο εργασίας όσον αφορά στους φροντιστές καλλιτεχνικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαμορφώνεται σε δύο βάρδιες 7.00-15.00 και 15.00-23.00, 
ανάλογα με τις ανάγκες των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Για τους ωφελούμενους που θα απασχοληθούν στο τουριστικό περίπτερο, το ωράριο δι-
αμορφώνεται σε δύο βάρδιες 10.00-18.00 και 15.00-23.00. Για τους ωφελούμενους που θα 
εργαστούν στα μουσεία το ωράριο διαμορφώνεται σπαστό, 9.00-14.00 και 19.00-22.00 και στη 
δημοτική βιβλιοθήκη, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 
8.00-16.00 και Τετάρτη και Παρασκευή σπαστό 9.00-13.00 και 17.00-21.00. 

Η καταβαλλόμενη αμοιβή, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής 
τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους θα 
καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που θα καταρτισθεί με απόφαση 
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Έφτασε η ώρα να αξιολογήσουμε την πείρα από τη δράση των συλλόγων...

Άνοιγμα νέου κύκλου διεκδικήσεων
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, η ενοποίηση των ολιγοθέσιων δημο-

τικών σχολείων της Μάρπησσας-Μαρμάρων-Προδρόμου-Δρυού σε 
ένα, με έδρα την Μάρπησσα, πήρε σάρκα και οστά μετά από πολύ τρέ-
ξιμο των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, οι αυθαίρετες αίθουσες του Β’ Δημοτι-
κού Σχολείου Παροικίας που κτίστηκαν για να καλύψουν τις τότε ανά-
γκες του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Συλλό-
γου Γονέων και εθελοντική εργασία των γονέων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, η επέκταση των κτιριακών εγκαταστά-
σεων του Α’ Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς και η εξασφάλιση χρημα-
τοδότησής των έγινε με πρωτοβουλία και πολλή δουλειά εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, οι 3 προκάτ αίθουσες στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Παροικίας –μετά 
τις πλημμύρες του 2003 –έφθασαν κατόπιν κινητοποίησης του Συλλόγου Γονέων, όταν μέλη 
του βγήκαν στα ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας και γνωστοποίησαν το πρόβλημα με ταυτόχρο-
νη πίεση των τοπικών αρχών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, η ενοικίαση των χώρων του πρώην εστιατορίου «ΑΠΑΝΕΜΙΑ» 
για την απαλλαγή των μαθητών του Β’ Δημοτικού Σχολείου Παροικίας από τις προκάτ αίθου-
σες, έγινε πράξη όταν ο Σύλλογος Γονέων ξεκίνησε σειρά κινητοποιήσεων με αποκορύφωμα 
το κλείσιμο του σχολείου και όταν το θέμα έγινε ευρύτερα γνωστό.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, από το 2004 ο Δήμος έχει στα χέρια του μελέτη τροποποίησης 
του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Παροικίας για το κομμάτι που αφορά τις κτιριακές εγκαταστά-
σεις του Β’ Δημοτικού Σχολείου Παροικίας. Και αυτό έγινε με πολλή δουλειά και πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Γονέων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, το ζήτημα της κατασκευής νέου Γυμνασίου στην Παροικία το 
ανέδειξε, το προχώρησε και το προχωράει με πείσμα και αποφασιστικότητα ο Σύλλογος Γο-
νέων.

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός. Θα μπορούσε να είναι μακρύτερος. Δεν το κά-
νουμε. Δεν επιδιώκουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση, αλλά ούτε να μηδενίσουμε ή να υπο-
βαθμίσουμε προσπάθειες, ενέργειες και πράξεις άλλων φορέων.

Σκοπός μας είναι να αποδείξουμε και να πείσουμε, με βάση την πείρα που υπάρχει, αλλά 
και με συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι μόνο η αποφασιστική, συλλογική, οργανωμένη και 
με συγκεκριμένο στόχο αντίδραση-αντίσταση-πίεση-πάλη, φέρνει αποτελέσματα. Σε πείσμα 
όλων αυτών που θέλουν να ξεχνούν ή να υποκρίνονται ή δεν το πιστεύουν, αυτό το νόημα 
έχουν τα ρήματα: αγωνίζομαι και διεκδικώ στα απλά ελληνικά.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το να περιγράφουμε τα προβλή-
ματα, το να κάνουμε συζητήσεις επί συζητήσεων, το να εκδίδουμε ψηφίσματα με πολλούς πα-
ραλήπτες, το να ψηφίζουμε αποφάσεις επί αποφάσεων χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, όχι μόνο 
δεν αρκούν, αλλά από ένα σημείο και μετά, αυτή η τακτική καταντάει και επικίνδυνη.

Η μέχρι σήμερα λογική του Δήμου ήταν αυτή της διεκδίκησης δια μέσου ανταλλαγής επι-
στολών, της συναίνεσης, του ήπιου κλίματος, της κόσμιας συμπεριφοράς και της προσαρμο-
γής δήθεν στην αντικειμενική πραγματικότητα, δηλαδή στον συμβιβασμό, όχι μόνο αποτελεί 
εμπόδιο στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά σπρώχνει και πολλούς συμπολίτες μας στο να 
οδηγηθούν στον καναπέ του σπιτιού τους. Αυτή η ταχτική, αυτή η αντιμετώπιση, αυτή η συμπε-
ριφορά, αυτή η πολιτική, οδηγεί στον αναχωρητισμό από τα κοινά. Τροφοδοτεί απαισιοδοξία 
και απογοήτευση.

Ως εδώ όμως. Δεν θα τους περάσει! ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ!
 Όλοι οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του νησιού από κοινού με την Ένωση Γονέων να 

συνεδριάσουν, να συζητήσουν και να ανοίξουν ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων με ποικιλία μορ-
φών αγώνα, μέσα και έξω από τα σχολεία. Με την συμμετοχή των δασκάλων, των καθηγητών, 
των μαθητών, όλων των φορέων του νησιού. Αυτή η λύση είναι μονόδρομος. Χρειάζονται 
κινητοποιήσεις με συλλογικό και οργανωμένο τρόπο που να εξασφαλίζουν τη μέγιστη συμμε-
τοχή συμπολιτών μας. Κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα θα γίνονται ολοένα και χειρότερα.

Ας αντικρύσουμε το 2012 με πίστη και αισιοδοξία, γιατί αυτό μας δείχνει η εμπειρία. Πρέπει 
να την αξιοποιήσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα. Με περισσότερη αλλη-
λεγγύη. Πρέπει να πιστέψουμε στη δύναμή μας. Είμαστε πάρα πολλοί και μπορούμε. Τα παιδιά 
ελπίζουν σε μας. Τα αξίζει ένα καλύτερο μέλλον.

Και στο χώρο της εκπαίδευσης ας γίνει σημαία το: «ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ».

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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Οι Εθελοντές Αιμοδότες 
έκοψαν την πίτα τους

Την Κυριακή 15 
Ιανουαρίου, όπως 
κάθε χρόνο, το Δ.Σ. 
του Συλλόγου Εθελο-
ντών Αιμοδοτών Πά-
ρου έκοψε την Πρω-
τοχρονιάτικη πίτα στο 
ξενοδοχείο «Αγνάντι» 
που παραχωρεί αφι-
λοκερδώς η οικογέ-
νεια Λεοντή. 

Την πίτα ευλόγη-
σε ο Μητροπολίτης 
Παροναξίας Καλλίνι-
κος, ο οποίος εξήρε 
για την προσφορά 
τους, την πρόεδρο 
του Συλλόγου Μαρία 
Ναυπλιώτη, τα μέλη 
του Δ.Σ. και όλους 
τους εθελοντές.

Στον απολογισμό 
του έτους για το Σύλ-
λογο αναφέρθηκε η 
κ. Μαρουσώ Φρα-
γκούλη, στο έργο 
και στη σημασία του 
αναφέρθηκε ο κ. 
Αντ. Κωβαίος, ενώ ο 
κ. Αντ. Αρκάς γνω-
στοποίησε τις αλλα-
γές στο καταστατικό 
όπως: Εκλογές για 
την ανάδειξη νέου 
Δ.Σ. θα γίνονται στο 
εξής κάθε τέσσερα 
χρόνια, ο Σύλλογος 
από Αιμοδοτών Εθε-
λοντών Πάρου γίνε-
ται και Αντιπάρου και 
η συνδρομή για κάθε 
έτος είναι 1 ευρώ και 
είναι στην κρίση των 
μελών εάν θα συμ-
βάλλουν με κάτι πε-
ρισσότερο. 

Παρόντες στην κοπή της πίτας ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης, ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Λ. Κοντός, οι τρεις αντιδή-
μαρχοι Μ. Κωβαίος, Μαρουσώ Φραγκούλη, Π. Κουτσου-
ράκης, η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Τζανακόπου-
λος και Μπιζάς, Πρόεδροι και μέλη Συλλόγων και φορέων 
του νησιού και πολύς κόσμος. Από την Αντίπαρο ήταν η 
Αντιδήμαρχος Ελένη Βιάζη, ενώ μήνυμα έστειλε ο Δήμαρ-
χος Γ. Λεβεντάκης. 

Καλή συνεργασία και στις Λεύκες. Σε κοινή εκδήλωση το 
Τοπικό Διαμέρισμα και ο Σύλλογος ΥΡΙΑ έκοψαν την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα. 

Κάθε φορά οι εκδηλώσεις στο Κοινοτικό Μέγαρο συγκε-
ντρώνουν πολύ κόσμο. Το διαφορετικό όμως από τις προη-
γούμενες φορές ήταν ότι παραβρέθηκαν άνθρωποι όλων των 
ηλικιών και κυρίως νέα παιδιά.

Προοδευτικός Συλλόγος Λευκιανών Πάρου

Τίμησε τον
Δημητράκη Λαουτάρη

Στην κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας ξανα-
βρέθηκαν οι Λευκιανοί της 
Αθήνας, την Κυριακή στις 15 
Ιανουαρίου, διασκέδασαν 
όλοι μαζί, αλλά και τίμησαν 
συμπατριώτες τους.

Έτσι, πριν από την έναρξη 
της εκδήλωσης τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή προς τιμή 
των νεκρών του Συλλόγου 
και ιδιαιτέρως του αξέχα-
στου Μαυριδή Καπούτσου, 
που έφυγε πρόσφατα από 
τη ζωή. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος 
Δ. Βαξεβανίδης, ενημέρωσε 
τα μέλη για τα θέματα που 
αφορούν τον Σύλλογο και 
παράλληλα εξήρε τη διαχρονική συμμετοχή του Δημήτρη 
Ραγκούση (Λαουτάρη. Στην τοποθέτησή του τόνισε: «Σήμερα 
ανάμεσά μας είναι και ο Δημήτρης Λαουτάρης. Κύριε Ρα-
γκούση –Αγαπητέ Δημήτρη –ή θείε Δημητράκη. Δεν ξέρω 
πώς να σε προσφωνήσω. Σε θυμάμαι νεαρό από τότε που 
ερχόσουν στον Αη Γιάννη, στον μακαρίτη τον θείο μου, τον 
Γιώργο τον Καπαρό και δεν θα ξεχάσω με πόση χαρά σε πε-
ρίμεναν. Σε θυμάμαι στις Λεύκες αργότερα μαζί με τον Βα-
σίλη τον Μπελαμί, που σας θαύμαζε και σας καμάρωνε όλο 
το χωριό. Ψηλός, ωραίος, ξέγνοιαστος, μα και μπερμπάντης 
όπως ήσουν, πίστεψέ με άθελά σου, να είσαι σίγουρος, ότι θα 
είχες γίνει το πρότυπο του νέου, που αργότερα θα μιμήθηκαν 
πολλοί. Ειλικρινά και εγώ, σαν μικρό παιδί τότε, θα ήθελα να 
σου μοιάσω. Για τη ζωή σου δεν ξέρω πολλά! Κάποτε όμως 
που είπα σε μια γειτόνισσά μου ότι είμαι Παριανός, με έκδη-
λη τη χαρά της, μου είπε ότι και εκείνη ήξερε κάποιον πολύ 
ωραίο άνθρωπο από την Πάρο. Όταν ρώτησα ποιόν, μου είπε 
βέβαια, τον Δημήτρη τον Ραγκούση. Τότε δεν μπόρεσα να 
καταλάβω για ποιόν μου έλεγε. Αργότερα, όταν ο αξέχαστος 
Μπελαμί με παρότρυνε να έρθω στον Σύλλογο, τότε κατάλα-
βα, ότι ο γνωστός της ήσουν εσύ, αυτός που και εγώ από παι-
δί γνώριζα σαν ωραίο άνθρωπο. Τώρα που ήρθαν τα πράγ-
ματα έτσι, και ο Σύλλογος μπήκε και στην δική μου ζωή, σε 
έμαθα και σαν θείο Δημητράκη, έτσι όπως ή Κατερίνα η Αρκά 
σε αποκαλεί σε κάθε αναφορά στο όνομα σου. Καλέ μας Δη-
μήτρη, θεωρούμε σήμερα υποχρέωσή μας, να αναφερθούμε 
στη διαχρονική σου συμμετοχή στον Σύλλογο, να τονίσουμε 
την ευγνωμοσύνη μας ως  Δ.Σ. και να σε ευχαριστήσουμε, 
για ότι προσέφερες στον Σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια που 
τον υπηρέτησες. Σήμερα ή μέρα είναι δική σου, γιατί είσαι 
ανάμεσά μας, το τιμώμενο πρόσωπο. Σου ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση, γιατί θέλουμε να σε έχουμε πάντα κοντά 
μας επειδή σ’ αγαπάμε». 

Μιλώντας επίσης για τον κ. Λαουτάρη, ο Τριαντάφυλλος 
Πάντος αναφέρθηκε στο ήθος και την αμεσότητά του, καθώς 
και στις πολιτικές του απόψεις που χαρακτηρίζουν τον άν-
θρωπο και τους προβληματισμούς του στο κοινωνικό πεδίο.

Να σημειωθεί, ότι και φέτος η οικογένεια του Γιώργου και 
της Μαρίνας Πετροπούλου προσέφεραν το φλουρί της πίτας. 
Ένα χρυσό φλουρί από τον Λαλαούνη.

Ο Άρης Βιτζηλαίος με τον Γιώργο Χανιώτη συνόδεψαν με 
την τσαμπούνα και το τουμπάκι τους τραγουδιστές που είπαν 
τα κάλαντα.

Την πίτα ευλόγησε ο Παπανικόλας παροτρύνοντας για πε-
ρισσότερη αλληλεγγύη και ενότητα στις δύσκολες αυτές ημέ-
ρες.

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου του Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος». 

 Η Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας, ο Σύλλογος Γυναικών 
Μάρπησσας και ο Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησσαϊκός δίνουν το καλό πα-
ράδειγμα. Όλοι μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους 
στην αίθουσα της Αγροτολέσχης.

Κοπή πίτας και βραβεύσεις
για τον ΑΟΠ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το περασμένο Σάββατο 
ο ΑΟΠ, παρουσία των αθλητών του και των γονιών τους, των 
προπονητών, των παραγόντων  και φίλων του Ομίλου. Παρα-
βρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ. 
Κοντός, η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη και ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος Γ. Καρατζάς.

Κατά την εκδήλωση ο ΑΟΠ συνεχάρη δημόσια τις προπονή-
τριες του βόλεϊ,  Λαμπρινή Βαλαβάνη και Μαρία Λαχταρίδου και 
την προπονήτρια του μπάσκετ Μαρία Τσαντάνη. 

Τιμητικές πλακέτες δόθηκαν: Στον παλαιό ποδοσφαιριστή και 
μέλος του ΔΣ του ΑΟΠ Γιάννη Αποστόλου, για την πολυετή του προσφορά στο σύλλογο. 

Στον ποδοσφαιριστή Άρη Λάππη για την πολυετή του προσφορά στην ομάδα και για το ήθος του. 
Στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΑΟΠ και παλαιού μέλους του ΔΣ Χρήστου Καραγιαννιώτη. Την πλακέτα παρέ-

λαβε η σύζυγός του Γεωργία Πατέ – Καραγιαννιώτη.
Τα «φλουριά» στην πίτα ήσαν περισσότερα από ένα. Οι τυχεροί (πάνω από 20 άτομα) κέρδισαν εισιτήρια διαρκείας του ΑΟΠ.

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου
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