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Σημαντικά έργα υποδομής 
προς υλοποίηση 

Χρήστος Βλαχογιάννης - Δήμαρχος Πάρου

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

ΕΠΙΠΛΟ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΩΡΟ

Επωφεληθείτε
από τις εκπτώσεις µας!

ΕΩΣ 50%
1ο κατάστηµα

2ο κατάστηµα

Πλατεία Νάουσας

Περιφερειακός Νάουσας
τηλ.: 22840 51261 & 22840 53390

«ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

Λαϊκή Eπιτροπή Πάρου
Δεν θα επιτρέψουμε 
διακοπή ρεύματος
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 11πμ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΛΟΧΟ

Η Κυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου ΠΑΣΟΚ-ΝΔ- Καρα-
τζαφέρη εντείνει την επίθεσή της ενάντια στο λαό. 

Μαζί με τη ΔΕΗ απειλούν με διακοπή του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος τα νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσει το χαράτσι  
ή αρνούνται να υποκύψουν στον εκβιασμό τους.

Η λαϊκή αγανάκτηση σε όλη τη χώρα δυναμώνει. Τα συνερ-
γεία της ΔΕΗ, που επιχειρούν να κόψουν το ρεύμα σε όσους 
δεν έχουν πληρώσει, συναντούν την οργανωμένη λαϊκή αντί-
δραση και αποχωρούν. Στην Αττική, τη Μακεδονία, στη Στε-
ρεά, στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στα νησιά η διαμαρτυρία 
μεγαλώνει. 

Στην Πετρούπολη ο Δήμος κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα 
και έως τις 30/4 η ΔΕΗ δεν μπορεί να προχωρήσει σε διακο-
πές. Ο Δήμος Νάξου προσφεύγει σε ασφαλιστικά μέτρα υπε-
ρασπιζόμενος τους δημότες του.

Για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ, 
τους αγρότες, τη νεολαία, τη γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, 
τους ανέργους, δεν υπάρχει άλλη λύση, από την ανυπακοή 
στις εντολές του μαύρου μετώπου.

Σηκώνουμε το ανάστημά μας και αγωνιζόμαστε, ώστε τα 
εκατοντάδες απλήρωτα χαράτσια στο νησί μας σήμερα, να γί-
νουν χιλιάδες αύριο.                     σελ.2

Νέο Αεροδρόμιο Πάρου
Κατατέθηκαν προσφορές

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία 
κατάθεσης προσφορών για το νέο αεροδρόμιο της Πάρου. 
Κατατέθηκαν 10 προσφορές και έως την Παρασκευή (σήμε-
ρα), θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής της εταιρίας 
που θα κατασκευάσει το πεδίο ελιγμών. Ελπίζουμε να μην 
υπάρξουν ενστάσεις!

Σε τροχιά υλοποίησης μπαί-
νουν αρκετά και σημαντικά 
έργα υποδομής στο νησί μας. 
Έργα που θα δώσουν ώθηση 
στην ανάπτυξη της Πάρου και 
στον τουρισμό της. Όπως δη-
λώνει στη συνέντευξή του ο 
Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, 
ο Δήμος δεν χρωστάει και 
παρά το μέγεθός του και την 
οικονομική στενότητα, έχει 
δρομολογήσει πολλά και ση-
μαντικά έργα που καλύπτουν 
διάφορους τομείς. Αποποιείται 
τον τίτλο του «μνημονιακού» 
που του αποδίδουν ορισμένοι και ξεκαθαρίζει την άποψή του 
πάνω στο ζήτημα αυτό. Τάσσεται υπέρ του ν’ αποδοθούν ευ-
θύνες σε εκείνους που έφεραν τη χώρα σ’ αυτή τη δυσμενή 
κατάσταση και τονίζει ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν 
γίνουν, θα πρέπει να τους αποδώσουμε αυτό που τους αξίζει. 
«Οι καταστροφείς του χτες, δεν μπορούν να είναι οι σωτήρες 
του αύριο», τονίζει ο κ. Βλαχογιάννης.

Περίπου ένας χρόνος μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
σας στη νέα θητεία σας ως Δήμαρχος Πάρου. Ποιο είναι το 
στίγμα αυτής της περιόδου;

Είναι γεγονός ότι όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει τη βα-
θιά οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε ως χώρα. Έχουμε 
συνειδητοποιήσει, ότι περνάμε την περίοδο των ισχνών αγε-
λάδων. Έχουμε αντιληφθεί όλοι μας, ότι η συντριπτική πλει-
ονότητα των Δήμων της χώρας είναι στο κόκκινο και είναι 

χρεωμένοι. Μπροστά σ’ αυτή 
την κατάσταση ο Δήμος της 
Πάρου, πρέπει να τονίσω, ότι 
είναι οικονομικά υγιής. Αντα-
ποκρινόμαστε απολύτως στις 
υποχρεώσεις μας, χειριζό-
μαστε τα οικονομικά με πολύ 
μεγάλη προσοχή και με καλή 
διαχείριση προσπαθούμε ν’ 
ανταποκριθούμε στις δύσκο-
λες συνθήκες για την εποχή. 

Περικόπτουμε τις άνευ ου-
σίας δαπάνες, ακολουθούμε 
σφιχτή πολιτική και επιτυγ-

χάνουμε ένα σημαντικό έργο μέσα σ’ αυτό τη δύσκολη συ-
γκυρία. Καταφέραμε αυτή την εποχή να εντάξουμε πολλά και 
σπουδαία έργα στο ΕΣΠΑ και σε άλλα προγράμματα, τα οποία 
άρχισαν να υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν το αμέσως επό-
μενο χρονικό διάστημα. 

Κατά κόρον σας κατηγορούν ότι είστε «μνημονιακός» και 
γι’ αυτό δεν πιέζετε την Κυβέρνηση για τα σοβαρά προβλή-
ματα που απασχολούν την Πάρο. Τι απαντάτε; 

Η πατρίδα μας περνάει μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η 
χώρα μας συνεχώς βουλιάζει και αυτό δεν συνέβη τυχαία. 
Συμβαίνει, γιατί πάντα ζούσαμε με δανεικά και διαπιστώνου-
με ότι από τη στιγμή που αυτά τελειώσανε, έχουμε πολύ σο-
βαρά προβλήματα και η κατάσταση είναι απογοητευτική. Το 
υγιές κομμάτι της κοινωνίας μας, οι νέοι, σκέφτεται να εγκα-
ταλείψει ή ήδη έχει εγκαταλείψει τη χώρα. συνέχεια σελ. 4-5
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 195
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Δημήτρης Αρκουλής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

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

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευχαριστήρια

Ο σύλλογος Καθηγητών ΕΠα.Λ. Πάρου, οι μαθη-
τές και οι καθηγητές του ήλεκτρολογικού τομέα του 
σχολείου, ευχαριστούν ολόθερμα τον κ. σιφναίο Δη-
μήτρη του ιωάννη, εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο, για την 
οικονομική του στήριξη στην τοποθέτηση ελαστικού δα-
πέδου προστασίας στα εργαστήρια και στην παροχή κα-
λωδίων. 

Ομοίως ευχαριστούν τον κ. Μητρογιάννη Σπύρο για τη 
δωρεά ηλεκτρολογικού υλικού.Οι πράξεις τους – ειδικά 
τις δύσκολες εποχές που διανύουμε όλο ι- είναι αξιοθαύ-
μαστες κι ελπίζουμε να βρουν μιμητές για τη βέλτιστη και 
ασφαλή εκπαίδευση των παιδιών μας, του πραγματικού 
μέλλοντος του τόπου μας.

το προεδρείο του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού 
συλλόγου «Οι Κολυμπήθρες» Νάουσας Πάρου, ευχα-
ριστεί όλους τους φίλους και τα μέλη που παραβρέθηκαν 
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου, την 
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και τους τίμησαν με την πα-
ρουσία τους.  Ευχαριστεί επίσης, τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχο-
γιάννη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας 
Γ. Μπαρμπαρήγο, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Κ. 
Ροκονίδα και Π. Κουστουράκη (Αντιδήμαρχο) και τη σύμ-
βουλο της Δημοτικής Κοινότητας Άννα Πολυκανδριώτη.

Λαϊκή Eπιτροπή Πάρου
Δεν θα επιτρέψουμε
διακοπή ρεύματος

 ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 11πμ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΛΟΧΟ 
συνέχεια από σελ.1
Δεν έχουμε να πληρώσουμε, δεν θέλουμε να πληρώσουμε. 
Οργανώνουμε τον αγώνα μας. Παντού επιτροπές για να μην  επιτρέψουμε σε κανέναν να 

κόψει το ρεύμα σε καμιά λαϊκή οικογένεια. 
Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη, για να μην περάσει η τρομοκρατία.
Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Ολοι  μαζί, με τον αγώνα μας μπορούμε.
Ολοι στη συγκέντρωση στην αίθουσα του «Αρχίλοχου» την ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1 ώρα 11.00.
Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Κανείς δεν μπορεί να το κόψει από κανένα. Απαντάμε στον 

εκβιασμό:
ΔΕΝ ΠΛήρΩΝΟυΜΕ - ΔΕΝ σΚυΒΟυΜΕ τΟ ΚΕΦαΛι - 
Να ΚαταρΓήΘΕι τΩρα τΟ χαρατσι

...Ταξιδεύει στο εξωτερικό
το πρόγραμμα προβολής της Πάρου
Βέλγιο και Ολλανδία
οι πρώτοι σταθμοί 

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, μέσω πρωτότυ-
πων προωθητικών ενεργειών, ανακοίνωσε η Τουριστική 
Επιτροπή του Δήμου Πάρου για το μήνα Φεβρουάριο. Ο 
Δήμος σε συνεργασία με τους φορείς του νησιού, πρόκει-
ται να προβεί σε δράσεις στο Βέλγιο και την Ολλανδία με 
στοχευμένες ενέργειες στις οποίες θα έχουν δυνατότητα 
συμμετοχής και οι επαγγελματίες του νησιού για επαφές 
με ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους. Αναλυ-
τικά, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Έκθεση Βρυξελλών - Βέλγιο, 2-6 Φεβρουαρίου 2012
Η κ. Lut Van Bogaert, μέλος της τουριστικής επιτρο-

πής και ξενοδόχος στο επάγγελμα με καταγωγή από το 
Beveren του Βελγίου, αλλά μόνιμη κάτοικος για χρόνια της 
Πάρου θα μεταβεί στην έκθεση των Βρυξελών.

Ο ΕΟΤ Βελγίου θα παραχωρήσει  χώρο για να διανεμη-
θεί το νέο διαφημιστικό υλικό του Δήμου, καθώς και των 
Συλλόγων του νησιού. Στις 5 Φεβρουαρίου θα  παραστεί 
στο περίπτερο του ΕΟΤ ο Δήμαρχος του Beveren (κωμό-
πολη του Βελγίου με 130.000 κατοίκους), προκειμένου να 
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς το Δήμο Πάρου σε 
ημερίδα αφιερωμένη στην Πάρο και να κοινοποιήσει το 
γεγονός στην τοπική επαγγελματική κοινότητα. Στην εκ-
δήλωση θα παρευρεθεί και ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλα-
χογιάννης και θα έχει συνάντηση με την Διευθύντρια του 
ΕΟΤ Βελγίου κ. Σκαρβέλη καθώς και με τον Δήμαρχο του 
Beveren. 

 Άμστερνταμ: 3ήμερη Παρουσίαση της Πάρου: 6,7 & 8 
Φεβρουαρίου 2012

Αποστολή του Δήμου Πάρου με επικεφαλής το Δήμαρχο 
κο Χρήστο Βλαχογιάννη, επαγγελματίες του Τουρισμού και 
παραγωγούς της Πάρου θα μεταβεί στο Άμστερνταμ μετά 
από πρόσκληση του ΕΟΤ Ολλανδίας για το τριήμερο αφιέ-
ρωμα που οργανώνεται για το νησί.

Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει: παρουσίαση της Πάρου 
σε Δημοσιογράφους, συναντήσεις με ταξιδιωτικούς πρά-
κτορες, όπου οι επαγγελματίες του νησιού θα έχουν τη δυ-
νατότητα να παρουσιάσουν τις επιχειρήσεις τους, ημέρες 
αφιερωμένες στο ολλανδικό κοινό, όπου οι παραγωγοί της 
Πάρου θα παρουσιάσουν και θα διανείμουν τα προϊόντα 
τους, προσφέροντας γεύσεις και μυρωδιές από το νησί.

BEVEREN, Βέλγιο 15 Φεβρουαρίου 2012
Μετά από πρωτοβουλία της κ. Lut Van Bogaert, ο Δή-

μαρχος του BEVEREN μαζί με τουριστικούς πράκτορες και 
δημοσιογράφους καλούν τον Δήμο Πάρου, τους επαγγελ-
ματίες του τουρισμού και τους τοπικούς παραγωγούς στο 
BEVEREN του Βελγίου, όπου η Πάρος θα παρουσιαστεί 
ως ο ιδανικός προορισμός για διακοπές. Θα υπάρξουν πα-
ριανά ελληνικά κεράσματα, τα οποία θα επιμεληθεί η κ Lut 
van Bogaert μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της Πάρου. 
Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, οι επαγγελματίες που θα 
παρευρεθούν θα έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν  
με ταξιδιωτικούς πράκτορες και να παρουσιάσουν τις επι-
χειρήσεις τους.

  Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι 
ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες στις υπεύθυνες της ορ-
γάνωσης των εκδηλώσεων  κυρίες Μαρία Χανιώτη (τηλ 
6930900903) και Χριστίνα Φωκιανού ( τηλ 22840 41413 
και 6946 124323).

Επιστολές Εμπ/κού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου
προς Δήμαρχο Νάξου και ΟΑΕΕ
Δώστε λύση στη στέγαση
του κλιμακίου 

Επιστολή προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έστειλε Ο Εμποροεπαγγελματι-
κός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, με την οποία εκφράζει τη διαμαρτυρία του προς τον 
Δήμαρχο για τη μεταφορά του κλιμακίου του ΟΑΕΕ από τη Χώρα της Νάξου στην Τραγαία, 
20 χιλιόμετρα από τη Χώρα Νάξου.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι  το κλιμάκιο του ΟΑΕΕ εξυπηρετούσε εκτός από τους 
επαγγελματίες της Νάξου και αυτούς των άλλων νησιών (Πάρου – Αντιπάρου – Ίου – 
Αμοργού – Μικρές Κυκλάδες). 

Ο Σύλλογος ζητεί από τον Δήμαρχο Νάξου να επανεξετάσει την απόφασή του, «γιατί 
πραγματικά υποχρεώνετε τους επαγγελματίες σε επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία, αφού 
θα πρέπει να διανύουν την απόσταση των 20 χιλιομέτρων, όποτε χρειαστεί να έρθουν σε 
επαφή με το κλιμάκιο του ΟΑΕΕ». 

Τονίζει επίσης, πως αν δεν βρεθεί λύση ο Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου «θα 
απαιτήσει από τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ να μεταφέρει το κλιμάκιο στην Πάρο».

Ανάλογη επιστολή έχει σταλεί και στον ΟΑΕΕ.

 «Όχι» επτά βουλευτών στην κατάργηση της Γ. Γ. Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής

Απαραίτητη η λειτουργία της
Αντίθετοι με «την αιφνιδιαστική και αναιτιολόγητη κατάργηση της Γενικής Γραμματείας 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», δηλώνουν επτά βουλευτές και ζητούν να σταματήσει 
κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ζητούν επίσης, να γίνει άμεσα ουσιαστική δια-
βούλευση με την συμμετοχή τους, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Οι επτά βουλευτές, Βαρδίκος Πυθαγόρας, Ζωίδης Νικόλαος, Κασσάρας Γεώργιος, Κρε-
μαστινός Δημήτριος, Παπαμανώλης Γεωργιος, ρήγας Παναγιώτης, Τσουρή Ελπίδα, 
εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν στο ενδεχόμενο κατάργησης  της Γενι-
κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:

• Αφαιρεί από το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου ένα θεσμικό κεκτημένο και ένα πολύτιμο 
εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού

* Περιορίζει την δυνατότητα διαμόρφωσης και εφαρμογής νησιωτικών πολιτικών για 
την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 

• Στερεί τα νησιά από μια κρατική δομή που παρεμβαίνει εξειδικευμένα και άμεσα σε 
κρίσιμους τομείς όπως οι θαλάσσιες συγκοινωνίες, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, 
ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η διαχείριση των υδατικών πόρων.

•Εξαφανίζει την εμβληματικού χαρακτήρα παρουσία του κράτους στην εθνικά ευαίσθη-
τη περιοχή του Αιγαίου

Ξεκινά η διανομή 
τροφίμων 
Ζητούνται
εθελοντές 

Ο σύλλογος Γυναικών 
Πάρου «αρηίς», ενημερώ-
νει  ότι χάρη στην βοήθεια 
όλων η συλλογή τροφίμων 
έχει ήδη ξεκινήσει από τις 
26 Ιανουαρίου και θα γίνεται 
κάθε Πέμπτη 4:30-5:30μ.μ 
στο συγκρότημα δωματίων 
«Δαμίας», που βρίσκεται στο 
δρόμο Παροκίας – Καμαρών, 
απέναντι από το πάρκινγκ 
του γηπέδου.

Ο Σύλλογος προσκαλεί 
όποιον θα ήθελε να προ-
σφέρει εθελοντική εργασία 
για την προετοιμασία κάθε 
Πέμπτη στις 10-12 π.μ το 
πρωί και το μοίρασμα των 
τροφίμων σε όσους έχουν 
ανάγκη, το απόγευμα 4:30-
5:30 μ.μ., να έρθει σε επα-
φή με την Πρόεδρο κ. Τρί-
χα (6947325919) και την 
Αντιπρόεδρο κ.  Φυρογένη 
(6942582321).

Επιστολή Τζανακόπουλου - Μπιζά προς
το Περιφερειακό Συμβούλιο για το Σ.Π.Δ. για τη χρήση γης

Να τεθεί προς συζήτηση
Επιστολή προς τον  Πρόεδρο του Περ/κού Συμβουλίου Γ. Γκούφα έστειλαν οι Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι Π. Τζανακόπουλος και Κ. Μπιζάς, με την οποία ζητούν να συμπεριληφθεί στην επόμε-
νη συνεδρίαση του Π.Σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, 
«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσης Γής».

Η διαβούλευση για το συγκεκριμένο Π.Δ. είναι έως τις 31 Ιανουαρίου. Ήδη το θέμα συζητή-
θηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου στις 16 Ιανουαρίου όπου ομό-
φωνα καταδικάστηκε η επιχειρούμενη άδικη απαξίωση χιλιάδων περιουσιών και ζητήθηκε η 
απάλειψη του άρθρου 14 του Σχεδίου Π.Δ. 

Όπωβς αναφέρουν στην επιστολή τους οι κ.κ. Τζανακόπουλος και Μπιζάς, «οι ρυθμίσεις του 
σχεδίου και ιδιαιτέρως αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 14 έχουν  εμβάλλει σε βαθειά ανη-
συχία τους κατοίκους των Νησιών μας, καθόσον με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται καταργείται 
καθολικά η  εκτός Σχεδίου πόλεως ανέγερση κατοικιών. Όπως είναι κατανοητό χιλιάδες μικροϊ-
διοκτησίες, που αγοράστηκαν με δάνεια ή κληρονομήθηκαν από Γονείς και για τις οποίες μεταβι-
βάσεις πληρώθηκαν φόροι και άλλα έξοδα με βάση την αξία που είχαν ως άρτιες και οικοδομή-
σιμες περιουσίες, απαξιώνονται πλήρως με δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο στους ιδιοκτήτες των 
αγροτεμαχίων, αλλά και σε μια σειρά εργαζομένων σε επαγγέλματα συναφή με την οικοδομή».



13 η Έκδοση
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συνέχεια από σελ.1
Επικοινωνώντας με πολλούς από αυτούς, διαπιστώνω ότι στο εξωτερικό ντρέπονται 

να πουν ότι είναι έλληνες. Θεωρώ ότι κινδυνεύουμε οι σημερινοί έλληνες να χαρακτηρι-
στούμε από την ιστορία, ως ανάξιοι απόγονοι ένδοξων προγόνων. Εκτιμώ, ότι είναι ώρα ν’ 
αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας για να ορθοποδήσει η χώρα και να προσφέρουμε ότι ο 
καθένας μας μπορεί. Να γίνουμε πιο αποδοτικοί στη δουλειά μας, να συνειδητοποιήσου-
με ότι όλοι είμαστε το κράτος και να μην το έχουμε απέναντι. Πρέπει να εγκαταλείψουμε 
την πολιτική του ανήλικου παιδιού που ζητάει συνεχώς από το κράτος σαν να είναι κάτι 
άλλο απέναντι από εμάς. Διότι σήμερα, ακόμη και αν θέλει να ικανοποιήσει τα αιτήματά 
μας, δεν μπορεί. Βεβαίως όμως, είναι και ώρα απόδοσης ευθυνών. Θα πρέπει ν’ αποδώ-
σουμε τις ευθύνες σ’ αυτούς, που όλα αυτά τα χρόνια μας παραμύθιαζαν και μας έλεγαν 
για δυνατή Ελλάδα, που μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης Ευρώπης 
και του σύγχρονου κόσμου και να τους ανταμείψουμε ανάλογα με τη δουλειά που έκα-
ναν και κάνουν και με αυτά που μας πρόσφεραν και μας προσφέρουν. Νομίζω ότι το 
2012, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,  πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι 
οι αποφάσεις που θα πάρουμε δεν θα είναι αποφάσεις μόνο για μας, αλλά για 
όλους μας. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ώστε ν’ αφήσουμε πίσω μας την Ελλάδα 
του χτες. την Ελλάδα της αναξιοκρατίας, του ρουσφετιού, της πολυνομίας, της 
ατιμωρησίας, της γραφειοκρατίας, της κοινωνικής αδικίας, της προχειρότητας. 
Νομίζω ότι έχουμε όλα τα προσόντα, μπορούμε και πρέπει να φτιάξουμε τη σύγχρονη 
Ελλάδα, η οποία θα μπορεί να ανταγωνιστεί τις προηγμένες χώρες του κόσμου. Και βέ-
βαια, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι οι καταστροφείς του χτες δεν μπορούν να 
γίνουν σωτήρες του αύριο. 

Αυτές είναι οι σκέψεις μου, οι οποίες και με χαρακτηρίζουν. Για το τι λέει ο καθένας 
και η κάθε μια, το προσπερνάω αδιάφορα. Εξ άλλου, πώς να είμαι «μνημονιακός» όταν 
έχω υποστεί και εγώ τις συνέπειες αυτής της πολιτικής στα πραγματικά εισοδήματά μου. 
Με την ευκαιρία, θα ήθελα επίσης να πω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά 
πρέπει να έχουν στη διάθεση των πολιτών τα οικονομικά τους έσοδα και ακόμη, αν ήταν 
δυνατόν, να έχουν διαφανείς τσέπες. Εγώ το έκανα. Ως Δήμαρχος κατέθεσα τα έσοδά μου 
στην ιστοσελίδα του Δήμου και προκαλώ να μου πουν πόσοι άλλοι δήμαρχοι το έχουν 
πράξει. Όσο για το μισθό μου, 2.200 ευρώ είναι τα καθαρά έσοδά μου ως Δήμαρχος που 
περίπου αυτά θα τα έπαιρνα και ως δάσκαλος με την προϋπηρεσία που έχω. 

Είπατε ότι οι καταστροφείς του χτες δεν μπορούν να γίνουν σωτήρες του αύριο. Άρα 
πιστεύετε ότι…;

Ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Αλλά αυτό εξαρ-
τάται και από μας. Πρέπει την ώρα της ευθύνης, ν’ αποφασίσουμε σωστά.

Τώρα, σχετικά με το χαράτσι. Πιστεύω ότι δεν είναι δίκαιο, ακόμη και από αυτούς που 
το επέβαλαν έχει γίνει παραδεκτό ότι δεν ήταν δίκαιο. Αλλά μέσα στη βιασύνη τους να 
ανταποκριθούν στις εντολές της Τρόικας και του ΔΝΤ, ενήργησαν με την προχειρότη-
τα που διακρίνει όλα τα νομοθετήματα που τελευταία έχουν ψηφιστεί και προτάθηκε το 
χαράτσι ως μοναδική εναλλακτική λύση είσπραξης εσόδων. Το συντομότερο δυνατό, το 
λάθος πρέπει να διορθωθεί. Η χώρα μας δεν μπορεί να γυρίσει σελίδα αν δεν ψηφιστεί 
νέο φορολογικό σύστημα απλό, λειτουργικό και κοινωνικά δίκαιο. 

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για απραξία, αλλά και ο κόσμος θέλει να δει αυτό το 
έργο. Ποια είναι λοιπόν τα έργα που έχουν ενταχθεί;

Είναι γεγονός, ότι αυτοί που ευκαιριακά και επιφανειακά ασχολούνται με τα κοινά δεν 
θέλουν να παραδεχτούν τα έργα που έχουν ενταχθεί και για τα οποία τους έχουμε ενημε-
ρώσει και συνεχίζουν να επιμένουν για απραξία του Δήμου. Εγώ θα σας αναφέρω αρχι-
κά, ότι όλη η αντιπολίτευση δεν είναι στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχει η αντιπολίτευση της κα-
λοπροαίρετης κριτικής και της προσφοράς και βεβαίως ακούμε τη φωνή της. Υπάρχουν 
όμως και στελέχη της μείζονος αντιπολίτευσης που υπακούουν τυφλά στα κελεύσματα 
δύο ανθρώπων, οι οποίοι συστηματικά τα τελευταία περίπου 2μιση χρόνια προσπαθούν 
αδιάκοπα και έχουν επιδοθεί σ’ έναν αγώνα να εκμηδενίσουν το έργο του Δήμου. Και 
αυτοί μάλιστα η επιμονή τους, τους κάνει να παραμερίζουν κανόνες αντικειμενικής ενη-

Σημαντικά έργα υποδομής
προς υλοποίηση 

Χρήστος Βλαχογιάννης - Δήμαρχος Πάρου

«ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

μέρωσης και δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Προφανώς αναφέρομαι σε κατόχους ή ερ-
γαζόμενους σε ΜΜΕ τοπικά. 

Τα έργα λοιπόν, που έχουν ενταχθεί είναι τα εξής: Νηπιαγωγείο Μάρπησσας, 450.000 
ευρώ, το έργο εκτελείται. Νηπιαγωγείο Νάουσας, 800.000 ευρώ έχει δημοπρα-
τηθεί. Νηπιαγωγείο αγκαιριάς, 1.550.000 ευρώ δημοπρατήθηκε. ανεμόμυλοι 
αγίας Άννας, 650.000 ευρώ έχει δημοπρατηθεί και τις αμέσως επόμενες ημέρες 
ξεκινάει. υλοποιήθηκε το έργο της αφαλάτωσης. αγοράστηκαν δύο κοντέινερ 
αξίας 1.200.000 ευρώ και είναι σε εξέλιξη τα συνωδά έργα προϋπολογισμού 
250.000 ευρώ. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα της αστικής ανάπτυξης η ανάπλαση 
του παραλιακού της Παροικίας 3.000.000 ευρώ, σε συνεργασία με την ΔΕυαΠ 
έχουμε εντάξει το σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεδιαχείρισης 2.880.000 ευρώ 
που δημοπρατείται στις 14 Μαρτίου, η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων της Νάουσας 450.000 ευρώ που δημοπρατήθηκε, επί-
σης η αγορά του εξοπλισμού για τον χυτα 999.000ευρώ που έχει εγκριθεί και 
ετοιμάζεται η δημοπράτησή του άμεσα. Εάν αυτό για κάποιους λέγεται απραξία, για 
μένα λέγεται ανοιχτή πρόκληση για σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο Δήμο. Σύγκριση που 
έχει να κάνει με το εάν σ’ αυτό το διάστημα, δήμος αυτού του μεγέθους όπως της Πάρου, 
έχει εντάξει τόσα πολλά έργα. Βεβαίως, πρέπει ν’ αναφερθώ και σ’ αυτό το πολύ μεγάλο 
έργο του νέου αεροδρομίου που δημοπρατήθηκε στις  24 ιανουαρίου, κατατέ-
θηκαν 10 προσφορές, ανοίχτηκαν οι οικονομικές και εξετάζονται τα δικαιολογητικά. Η 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου (σήμερα). Το έργο είναι προϋ-
πολογισμού 23. 350.000 ευρώ. Προχωράει επίσης, η μελέτη του Εμπορικού λιμανιού 
και πιστεύω ότι θα λυθεί ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα. Σ’ αυτό το σημείο, θέλω να ευχα-
ριστήσω για μια ακόμη φορά τον υπουργό Γιάννη ραγκούση, ο οποίος για αυτά τα δύο 
τουλάχιστον έργα, ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ και κατάφερε να έχει αυτά τα αποτελέσματα 
που επιδιώκαμε επί σειρά ετών και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. 

Μιλάτε για δημοπράτηση έργων. Έχει ξεκινήσει κάποιο έργο και αν υπάρχει χρονο-
διάγραμμα έναρξης εργασιών για όσα έχουν δημοπρατηθεί ή είναι προς δημοπράτηση 
άμεσα;

Ναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το Νηπιαγωγείο της Μάρπησσας και τα συνω-
δά έργα της αφαλάτωσης στον Πέπονα.

Πότε ξεκινούν οι εργασίες για τα άλλα Νηπιαγωγεία; 
Το Νηπιαγωγείο της Νάουσας όπως σας είπα, έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται να 

υπογραφεί η σύμβαση για να προχωρήσει. Το ίδιο ισχύει και για το Νηπιαγωγείο της 
Αγκαιριάς, όπως και για τους Ανεμόμυλους. Αυτά είναι έργα που θα ξεκινήσουν σύντομα. 

Η παραλιακή λεωφόρος στην Παροικία;
Η παραλιακή χρειάζεται μελέτη και έως 31 Μαρτίου θα πρέπει να υποβληθεί το τεχνικό 

δελτίο που θα αναφέρει συγκεκριμένα τα έργα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε από την πε-
ριοχή της Εκατονταπυλιανής, αφού γι’ αυτή την περιοχή υπάρχει έτοιμη μελέτη και μπο-
ρούμε να την υποβάλουμε γρήγορα. Έγινε πάντως πολύ σοβαρή δουλειά όλον αυτό τον 
καιρό, ώστε να ετοιμαστεί ο φάκελος για την παραλιακή. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε 
τα έργα, μετά το ερχόμενο καλοκαίρι. Και βέβαια, αυτή η ανάπλαση θ’ αλλάξει την εικόνα 
του παραλιακού μετώπου και θα αξιοποιήσει το Αγροκήπιο, που αποτελεί τον πνεύμονα 
της Παροικίας. 

ΕΠΟΜΕΝή αΓΩΝιστιΚή (28 & 29 IANOYAριΟυ)

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η αγωνιστική)

ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 28/01/12 15:15

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 28/01/12 19:00

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 29/01/12 11:15

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 29/01/12 19:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 28/01/12 09:00

Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ 29/01/12 12:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική)

ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 28/01/12 16:15

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 29/01/12 10:15

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική)

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ 27/01/12 12:45

Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 ΜΥΚΟΝΟΥ 28/01/12 15:00

ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠ. ΣΥΡΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 28/01/12 15:00

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική)

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 28/01/12 15:00

ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝ. ΝΑΞΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 28/01/12 15:30

Να συνεχίσει το σερί νικών θέλει ο ΑΟΠ με τη Θύελλα στη Σαντορίνη

O Νηρέας υποδέχεται τον Παμμηλιακό
Συνεχίζεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, καιρού επιτρέποντος, το ποδοσφαιρικό 

πρωτάθλημα Κυκλάδων σε όλες τις κατηγορίες. Το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω 
των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στα νησιά μας τα παιχνίδια, με από-
φαση της ΕΠΣ Κυκλάδων, αναβλήθηκαν.

Για την πρώτη κατηγορία θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική με τον Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα Νάουσας 
να υποδέχεται τον Α.Σ. Παμμηλιακό το Σάββατο στις 15:15 στο γήπεδο των Μαρμάρων.

Ο Α.Ο. Πάρου θα ταξιδέψει μέχρι την Σαντορίνη όπου το Σάββατο στις 19:00 τον περιμέ-
νει στο γήπεδο Καμαρίου η τοπική Θύελλα.

Η τρίτη μας ομάδα, ο Αστέρας Μαρμάρων, που μετέχει στον 2ο όμιλο της Β’ κατηγορίας 
αυτή την αγωνιστική έχει ρεπό.

Πρωτάθλημα Παίδων
Το περασμένο Σαββατοκύριακο διεξήχθησαν δυο μόνο παιχνίδια για την 5η αγωνιστική 

του 2ου ομίλου του πρωταθλήματος παίδων:
» Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ: 0-3
» ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ: 1-4

ΟΜΑδΑ ΒΑθ. ΑΓΩΝ. ΝΙΚΕΣ ΙΣΟπ. ΗΤΤΕΣ ΥπΕΡ ΚΑΤΑ
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 12 4 4 0 0 19 7
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 9 4 3 0 1 11 4
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 6 4 2 0 2 8 16
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 3 4 1 0 3 10 12
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 0 4 0 0 4 3 12

Δ.Σ. Αντιπάρου
για το Σχέδιο Π.Δ. 
χρήσης γης

Καθολική 
απόσυρση

Ένα και μοναδικό ήταν 
το θέμα της έκτακτης συ-
νεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αντιπάρου, 
που έγινε την Τρίτη 24 Ια-
νουαρίου. «Θέσεις Δ.Σ. 
Αντιπάρου στη δημόσια δι-
αβούλευση επί του Σχεδίου 
Π.Δ. «Κατηγορίες και περι-
εχόμενο Χρήσεων Γης» και 
ειδικότερα επί των άρθρων 
14 και 16.

Μετά από μακρά συζήτη-
ση, το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε ομόφωνα να 
ζητηθεί η καθολική από-
συρση του συγκεκριμένου 
Σχεδίου Π.Δ.
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Φέτος οι διακοπές πάνε...

paros-vacations.com

Πληροφορίες: 22840 28025

Με τα έργα στο λιμάνι. Πολύς κόσμος πια έχει αρχίσει και αγανα-
κτεί. Όχι μόνο οι επισκέπτες, αλλά δικοί μας, Παριανοί, που περι-
μένουν το πλοίο μέσα στο κρύο ή τη βροχή. Τι θα γίνει;

Για αυτό το θέμα έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις με τον 
Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ., τον Λιμενάρχη και με πολίτες που γνωρίζουν 
καλά τα του λιμανιού. Θεωρώ πως έχουμε κάνει την απαραίτητη 
προετοιμασία, ώστε το θέμα να τεθεί και επίσημα στα θεσμικά όργα-
να Δ.Λ.Τ. και Δημοτικό Συμβούλιο, για να δρομολογηθεί και να ξεκι-
νήσει η υλοποίησή του μετά το καλοκαίρι.

Τι σκεπτόσαστε για το Δημοτικό καφενείο σε σχέση με την εξυ-
πηρέτηση των επιβατών στα πλοία; 

Για το Δημοτικό καφενείο έγινε μια πρώτη συζήτηση στο Δ.Σ. και 
αυτό το μήνα θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις. 

Τι γίνεται με τις πλωτές εξέδρες. Είναι άδικο για περίπου 10 ημέ-
ρες, επειδή άλλαξε ο χρόνος  να χαθεί η υπογραφή Βενιζέλου και 
να απαιτείται άλλη υπογραφή, που αυτό σημαίνει νέα καθυστέρη-
ση. Δεν θα έπρεπε και εσείς και ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ να πιέσετε, 
ώστε να είχατε έστω και στην εκπνοή του 2011 την έγκριση της 
Κτηματικής Υπηρεσίας; 

Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα με τις πλωτές εξέδρες, έχει γίνει γεφύρι 
της Άρτας. Διαρκεί πάνω από ένα χρόνο και δεν υπήρξε ουσιαστική 
εξέλιξη, παρά τις πιέσεις που έχουμε ασκήσει. Επιτέλους τώρα, διευ-
κρινίστηκε ποιος θα λάβει την οριστική απόφαση. Αναλυτικά, πριν από 
περίπου ένα χρόνο το Δ.Λ.Τ. υπέβαλε τη σχετική μελέτη για έγκριση 
στη Διεύθυνση του ΠΕΧΟ της Περιφέρειας. Ζητήθηκε έγκριση από το 
ΓΕΝ, ΥΕΝ και ΚΑΣ, το ΠΕΧΟ στη συνέχεια υπέβαλε την πρόταση στην Κτηματική Υπηρεσία 
και στο ΥΕΝ για τελική έγκριση. Μόλις την περασμένη Τρίτη, η Κτηματική Υπηρεσία μας 
ενημέρωσε ότι αρμόδια δεν είναι η ίδια, αλλά η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια, προς την 
οποία τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υποβάλλουμε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.2971/2001. Ελπίζω σύντομα να πάρουμε την έγκριση 
και πιστεύω ότι πριν από το καλοκαίρι οι πλωτές εξέδρες θα έχουν τοποθετηθεί. 

Δεύτερο Δημοτικό και Δεύτερο Γυμνάσιο Παροικίας, υπάρχει ελπίδα μετά το πήγαινε 
– έλα από τον ένα κωδικό σε άλλον; 

Εδώ πραγματικά υπάρχουν διαδρομές από κωδικό σε κωδικό. Η πρόσφατη πληρο-
φόρηση που έχω είναι ότι το υπουργείο Υποδομών ζήτησε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ να 
γνωστοποιήσει ποια έργα συγκεκριμένα σχεδιάζει να προχωρήσει μέσα στο 2012. Στον 
κατάλογο των έργων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ θα συμπεριληφθούν η μελέτη του 2ου Δημοτικού και 
του 2ου Γυμνασίου. Μετά την υποβολή αυτού του καταλόγου, το υπουργείο Υποδομών 
θα τον υποβάλει στο υπουργείο Ανάπτυξης για να γίνει η αλλαγή των κωδικών και να 
προχωρήσουν οι μελέτες. 

Κατακρημνίσεις, σε Δρυό, Γερμανικά, Αμπελά. Που βρισκόμαστε;
Για τις κατακρημνίσεις στον Δρυό έχει γίνει αυτοψία από την Κτηματική Υπηρεσία και 

δόθηκε το «πράσινο φως» για να προχωρήσουμε στην εκπόνηση των μελετών. Και γι’ 
αυτό, στο Τεχνικό πρόγραμμα προβλέπονται οι σχετικές μελέτες. Για τα Γερμανικά και τον 
Αμπελά πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία, αφού η Κτηματική Υπηρεσία το 
αντιμετωπίζει διαφορετικά. 

Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει με τα ζητήματα υγείας και το Κέντρο Υγείας;
Για αυτό το ζήτημα είμαι πολύ απογοητευμένος. Νομίζω ότι αν δεν υπάρξουν νομοθε-

τικές αλλαγές δεν μπορεί να δοθεί καμία λύση. Γιατί ότι και αν κάναμε, όσες υποσχέσεις 
και αν πήραμε δεν τηρήθηκαν και τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Δεν 
υπήρξε βελτίωση σε κανένα τομέα. Περιμέναμε και περιμένουμε παιδίατρο, γυναικολόγο, 
ορθοπεδικό, νοσηλεύτριες, στελέχωση του ΕΚΑΒ κ.λπ. Και με την εφαρμογή όμως του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥ), υπάρχουν προβλήματα, γιατί 
οι γιατροί ειδικότητας που δεν υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας και είναι ιδιώτες, δεν έχουν 
σύμβαση με τον νέο Οργανισμό και έτσι πολλοί ασφαλισμένοι αναγκάζονται να πληρώ-
νουν. Επομένως διαπιστώνουμε ότι είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και πληρώ-
νουμε για την υγεία πολύ περισσότερα από ότι πληρώνουν οι υπόλοιποι έλληνες. Νομίζω 
ότι στον τομέα της υγείας, σε σχέση με τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας, θα πρέπει οι 
κυβερνώντες να βρουν νέες λύσεις, γιατί με την ισχύουσα νομοθεσία η λειτουργία των 
νησιωτικών Κέντρων Υγείας πολύ φοβάμαι ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα είναι δυνατή. 

Εσείς ως Δήμος εξακολουθείτε να πιέζετε ή εγκαταλείψατε την προσπάθεια; 
Εξακολουθούμε να πιέζουμε, αλλά παρά τις υποσχέσεις ότι υπάρχουν ανοιχτές προ-

σκλήσεις ενδιαφέροντος για επικουρικούς γιατρούς κ.λπ., οι πληροφορίες που έχουμε 
από ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο, λένε ότι δεν πρόκειται να βρεθεί παιδίατρος ή 
γυναικολόγος για να έρθει στην Πάρο. Γιατί οι αμοιβές των γιατρών με το ενιαίο μισθολό-
γιο έχουν μειωθεί αρκετά, η ζωή είναι ακριβή και δεν συμφέρει σ’ έναν γιατρό να έρθει 
εδώ. 

Το μικρό νοσοκομείο υφίσταται ως προοπτική;
Το θέμα αυτό έχει σταματήσει στην υπογραφή των συμβολαίων παραχώρησης του οι-

κοπέδου. Όπως γνωρίζουμε η Εκκλησία ζητεί χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης του έργου και καλά κάνει. Η δέσμευση αυτή δεν 
έχει δοθεί, αλλά εγώ πιστεύω ότι σήμερα στα αυτιά μας δεν μπο-
ρεί να ηχήσει ως θετικό γεγονός η ανέγερση νοσοκομείου όταν 
διαπιστώνουμε καθημερινά ότι δεν λειτουργεί το Κέντρο Υγείας. 

Εμπορικό Λιμάνι;
Πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη και αυτό θα γίνει σύντομα. 

Να επανεξετάσουμε και την πρόταση για τη νέα θέση που είπα-
με (Καμινάκι), να το ξανασυζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ώστε να εγκρίνουμε αυτή τη θέση ή κάποια άλλη. 

Ο Δήμος διέθεσε ένα πολύ σοβαρό ποσό για την τουριστική 
προβολή του νησιού μας. Τι περιμένετε από αυτή την κίνηση 
για την τουριστική οικονομία;

Αυτή η μελέτη έχει ανατεθεί εδώ και περίπου δύο χρόνια. Πι-
στεύω ότι έγινε πολύ δουλειά από μια ομάδα κυρίως των με-
λών της Τουριστικής Επιτροπής, την Μαρία Τριβυζά, την Στέλλα 
Φυρογένη την Πρόεδρο Μαρία Χανιώτη, που δούλεψαν πάρα 
πολλές ώρες, για να έχουμε αξιόλογο  υλικό που θα ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο. Η εμπειρία μου 
από αυτή την υπόθεση είναι ότι η πολιτεία πρέπει να δείξει πε-
ρισσότερη εμπιστοσύνη στους Δήμους. Δηλαδή, όταν διαθέτεις 
150-200.000 ευρώ, για να κάνεις ένα διαφημιστικό πακέτο, θα 
πρέπει να υπάρχουν άλλα κριτήρια επιλογής των εταιριών που 
θ’ αναλάβουν το έργο. Γιατί, ναι μεν η εταιρία που ανέλαβε τη 
δουλειά την πήρε μέσα από νόμιμες διαδικασίες, αλλά άλλο να 

πάρει τη μελέτη εταιρία από τη Θεσσαλονίκη, που δεν γνωρίζει την Πάρο και άλλο η του-
ριστική μελέτη ν’ ανατεθεί σε ντόπιο άνθρωπο. Νομίζω ότι η νομοθεσία σε τέτοιου είδους 
υποθέσεις θα πρέπει να ανανεωθεί και να εκσυγχρονιστεί. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα 
της κίνησης αυτής. Επειδή ο κόσμος περνάει μια μεγάλη οικονομική κρίση, θα πρέπει 
στον τουρισμό, την κυριότερη πηγή εσόδων για μας, να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. 
Γι’ αυτό κάνω έκκληση προς τους εκπροσώπους των τουριστικών συλλόγων, να έχουμε 
μια στενή συνεργασία, προκειμένου να καταφέρουμε να παρουσιαστούμε εντός και εκτός 
Ελλάδας, όσο γίνεται καλύτερα και να είμαστε πιο ελκυστικοί. Αυτή η αποστολή δεν είναι 
μόνο του Δήμου, αλλά όλων μας και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να ενταθεί για 
να μειώσουμε τις απώλειες. Γιατί νομίζω το 2012 θα είναι και τουριστικά δύσκολη χρονιά. 

Ποια θα είναι η συνέχεια των ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
για το ακτοπλοϊκό και για την εκτός σχεδίου δόμηση;

Οι αποφάσεις θα σταλούν στα αρμόδια υπουργεία και επιπλέον θα συζήσουμε συνά-
ντηση με τους αρμόδιους υπουργούς. Νομίζω ότι το άρθρο 14 του Π.Δ. που αφορά στην 
απαγόρευση δόμησης στα εκτός οικισμού οικόπεδα, θα πρέπει ν’ αποσυρθεί. Εκεί όμως 
που εμείς επιμένουμε και θα πρέπει να εκφράσουμε ως Δήμος της Πάρου το μεγάλο πα-
ράπονό μας, είναι ότι δεν είναι δυνατόν ένα υπουργείο που υποτίθεται ευαισθητοποιείται 
για το περιβάλλον και προσπαθεί να βάλει τάξη με το συγκεκριμένο Π.Δ. και καλά κάνει, 
να μην έχει εγκρίνει ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που έχουμε καταθέσει εδώ και περί-
που 2μιση χρόνια. Πώς να πιστέψω λοιπόν εγώ, ότι αυτό το υπουργείο ενδιαφέρεται για 
το περιβάλλον, αφού με τη μη έγκριση του ΓΠΣ δεν μπορούμε να βάλουμε τάξη στο νησί 
μας. Πέραν αυτού, κινδυνεύουμε να μας ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα που 
έδωσε για την εκπόνηση της μελέτης του ΓΠΣ, που είναι περίπου 300.000 ευρώ. Πιστεύω 
ότι έστω και τώρα μπορεί να εγκριθεί, για ν’ αποκτήσει και η Πάρος αυτόν τον Πολεοδο-
μικό χάρτη σε σχέση με το περιβάλλον και να πορευτεί στο μέλλον.

Σε ότι αφορά στο ακτοπλοϊκό. Μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα για μας είναι η σύνδε-
ση με Θεσ/νίκη – Κρήτη – Σάμο και Ικαρία. Επιμένουμε σ’ αυτό. Να επανέλθει αυτή η 
γραμμή, αλλά θα πρέπει να τροποποιηθούν κάποιοι όροι, όπως να μην πιάνει το καράβι 
τόσα λιμάνια στις Σποράδες. Να περιοριστούν τα νησιά, αλλά και επίσης, να μην είναι 
υποχρεωμένος ο πλοιοκτήτης να έχει στη γραμμή το καράβι για δέκα μήνες, αλλά μόνο 
για 2-3 μήνες όσο απαιτεί η θερινή περίοδος. Τις προτάσεις αυτές τις έχουμε καταθέσει 
στο Υπουργείο, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Επίσης σοβαρό ζήτημα για μας είναι και 
η διασύνδεση με Μύκονο και Σαντορίνη και ασφαλώς με την πρωτεύουσα του νομού την 
Σύρο. Και επίσης τα δρομολόγια των πλοίων πρέπει να γίνονται εγκαίρως γνωστά, ώστε 
οι επισκέπτες να ξέρουν ακριβώς πως θα κανονίσουν την έλευση και την αποχώρησή 
τους από την Πάρο. 

Κάτι τελευταίο. Τι να περιμένουν οι Παριανοί από τη Δημοτική αρχή για το δύσκολο 
έτος 2012;

Εγώ σας περιέγραψα τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Εκείνο που υπόσχομαι 
προς τους πολίτες, είναι ότι εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και θα εργαστούμε 
όσο μπορούμε, για να έχουμε το Δήμο νοικοκυρεμένο, να πραγματοποιήσουμε σ’ αυτή τη 
δύσκολη περίοδο έργα όσο το δυνατόν περισσότερα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, 
αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί βάζοντας το κοινό συμφέρον πάνω από όλα, γιατί έτσι θα 
κάνουμε την Πάρο ακόμη καλύτερη. 
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 ΠΩΛήσΕισ αΚιΝήτΩΝ   
 & ΕΠαΓΓΕΛ. χΩρΩN                 

ρΕτιρΕ 100τμ, με 3 κρεβατ/
ρες, σαλόνι - κουζίνα, μπάνιο, 
wc, 2 θέσεις πάρκινγκ σε υπό-
γειο γκαράζ, μεγάλες βεράντες, 
8ος όροφος, απεριόριστη θέα 
Φιλοπάππου-Ακρόπολη-Πε-
ραιά. Διευθ: Αετίωνος 15-17, 
Ν.Κόσμος. Τιμή: 320.00. Τηλ: 
6932852126

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. 

αΛυΚή, 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.

ΈΛήτασ, 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.

αΘήΝα – 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.

 ΠΩΛήσΕισ 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 αΚιΝήτΩΝ                           
-  ΠρΟσΦΟρα              

ΠαρΟιΚια, ενοικιάζεται 
γραφείο επί της παραλίας, α-
πέναντι από το λιμάνι στον Α’ 
όροφο. Τηλ.: 22840 22040, 
6973530583.

ΠισΩ ΛιΒαΔι, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 40τ.μ., 
ισόγειο, διαμπερές, κατα-
σκευή 99’, παραδοσιακό, 2 
wc, ανακαινισμένο το 2001’. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6977407532. 

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. 

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

ΠαρΟιΚια – ΚΛήΜατα, ε-
νοικιάζεται σπίτι σε 1ο όροφο 
120m2 με 3 υ/δ, w.c., κουζίνα, 
σαλόνι, barbeque, αυτόνομη 
θέρμανση & θέα στο λιμάνι. 
Τηλ.: 6936670555. 

 ΕρΓασια - Ζήτήσή    

ΚΟΠΕΛα, με προϋπηεσία 
στην κουζίνα, ζητείται για να 
εργαστεί σε καφέ - σνάκ - μπαρ, 
στο Δρυό. Τηλ: 6938509781.

 ΕρΓασια - ΠρΟσΦΟρα    

ΚΟΠΕΛα αΠΟ ΒΟυΛΓαρια, 
αναλαμβάνει την φροντίδα 
ηλικιωμένων ατόμων ή ζη-
τεί εργασία σε καφετέρια, 
εστιατόριο ή ξενοδοχείο. Τηλ.: 
6986160827.

ΟΔήΓΟσ με δίπλωμα Γ’ 
και Ε’ κατηγορίας, ζητεί ερ-
γασία. Τηλ.: 6932202947, 
6980831957. 

ΚαΘήΓήτρια 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 ΜαΘήΜατα 
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 ΜαΘήΜατα, 
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. 

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

ΔιαΚΟσΜήτρια,αναλαμβά-
νει μελέτη και διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων σε 
συμφέρουσες τιμές. Τηλ: 
6981178828.

Κυρια ΠαριαΝή, 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     

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€. 1 
κρεβάτι με στρώμα Τιμή: 100€. 
Ηλ. κουζίνα με αέρα Τιμή: 80€. 
Τηλ.: 6944266653, 22840 
27170. 

RAV4, πωλείται full extra 
11/2008, 27000 χλμ, δερμάτι-
νο. Τιμή: 11.000€. Τηλ.: 22840 
22706, 6977845488. 

ΕΠιχΕιρήσή ΜΕ ΟιΚι-
αΚΟ ΕΞΟΠΛισΜΟ, είδη 
δώρων κλπ. στην Παροικία, 
πωλείται λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή πολύ λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

ΕΠιχΕιρήσή ΨήτΟΠΩ-
ΛΕιΟ – σΟυΒΛατΖιΔιΚΟ, 
πωλείται στην Χρυσή Ακτή, 
πάνω στον κεντρικό δρόμο, 
δίπλα στη στάση του λεωφο-
ρείου. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6933393691. 

ΨήτΟΠΩΛΕιΟ – 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

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



227Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 www.fonitisparou.gr

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
J A N U A R Y

27 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 activities that 
introduce the basics of theatre - facial expres-
sion, 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.

27 Jan, 8.45pm, Movie "The Ides of March" 
at the Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 
5€. Info: Palassia 693-703-4981, http://www.
archilochos.gr, http://www.facebook.com/
groups/321073924574181/

29 Jan, 1pm, Cutting of the New Year Pita of 
the Cretan Association of Paros "O Psiloreitis" at 
the Maratha Taverna, Marathi with good raki and 
live Cretan music. Entrance: 20€. http://skopa-
soparios.blogspot.com/2012/01/blog-post_17.
html

29 Jan, 10.30am, Cutting of the New Year Pita 
of the Local Community of Angeria, the Angeria 
Cultural Association and Angeria Agricultural As-
sociation Angeria Cultural Centre. 

29 Jan,  7.30pm, Movie "The Ides of March" at 
the Nireas Hall, Naoussa. http://www.facebook.
com/pages/Κινηματογραφική-λέσχη-ΑΜΕΣ-
Νηρέας/242656309125609
 
F E B R U A R Y

2 Feb, Ypapandi, 40 days since the birth of 
Christ. Local holiday in Naoussa - schools and 
shops closed.

5 Feb, Start of the Triodion or Apokries (carnival) 
period for the three weeks up to the start of Lent 
on Clean Monday (27 Feb). Traditionally a time for 

fiestas and parties.
 
5 Feb, 1.30pm, Archilochos Society pita 
cutting and luncheon at Elaea Restaurant, Sea-
front, Paroikia (22840-23652). Price: 12€ per 
person. Live music. Tickets from Nikos Ran-
goussis "Palaios Fournos" Bakery 22840-23595, 
693-706-5939, 694-484-5372.  http://www.
archilochos.gr, http://www.facebook.com/
groups/321073924574181/

"SHOP & SUPPORT THOSE WHO CANNOT 
SHOP THIS WINTER!"
Paros Women's Association Ariis

Announcement - 23 January 2012
We would like to inform you that thanks to your 
help the collection of food for those in need 
has already begun and baskets with the notice 
"ΨΩΝΙΖΩ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ" (Shop & Support) are now 
available at the checkout of all of the following 
supermarkets on Paros:
Vidalis (Parikia)
Galinos-Laoutaris (Naoussa & Parikia)
Carrefour Marinopoulos (Parikia, Marpissa)
AB Vassilopoulos (Naoussa)
Proton (Alyki), Paroussis (Alyki)
Kleftogianni Maria (Sotires)
Euroagora (Naoussa)
We are in contact with various organizations and 
fellow citizens who know of families in need 
to inform them of the programme and that the 
distribition of food will begin this Thursday 26 
January and take place every Thursday from 
4.30 to 5.30pm every Thursday in Paroikia at 
"Damias Rooms" which is located on the Par-
oikia-Kamares road opposite the municipal 
parking by the stadium.
We'd appreciate hearing from anyone who 
would like to volunteer to help set up on Thurs-
day mornings from 10am to 12pm and with the 
distribution in the afternoon from 4.30-5.30pm. 
Please contact the President of the Association 
Mrs Triha (694-732-5919) or the Vice-president 
Mrs Fyrogeni (694-258-2321).

"PAROS ACTIVE"
Walking, hiking, running, biking.  Stay fit by join-
ing the newly formed "Paros Active" group on 
Facebook. See: http://www.facebook.com/
groups/297016700344358/

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

Συμβουλές προς
επισκέπτες πολιτικούς

Του Δημήτρη Καλανδράνη
Συνήθως λίγο πριν τις εκλογές μας επισκέπτονται διάφοροι υποψήφιοι από όλες τις παρα-

τάξεις  με στόχο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας να τους ψηφίσουμε για λογαριασμό του 
κόμματος τους. Με άλλα λόγια μας επισκέπτονται για την ψήφο μας.

Οι φετινές εκλογές θα είναι ομολογουμένως από τις πιο κρίσιμες των τελευταίων πολλών 
χρόνων, στις οποίες οι έλληνες ψηφοφόροι θα κληθούν να ψηφίσουν τα ίδια κόμματα που 
τους κατάστρεψαν, είτε είναι στα αριστερά , στο κέντρο, στα δεξιά. Και το λέγω αυτό γιατί μερι-
κά από αυτά τα κόμματα προσπαθούν να πάρουν συγχωροχάρτι επειδή βρισκόντουσαν στην 
αντιπολίτευση. Η ευθύνη της καταστροφής βαραίνει όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα καθένα για 
τον ρόλο που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια

Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία των υποψηφίων να αντιμετωπίσουν το εκλογικό σώμα  για-
τί πραγματικά θα πρέπει να έχουν πολύ θάρρος μετά από τόση κατακραυγή να ζητούν την 
ψήφο του λαού. 

Για να τους βοηθήσω να έχει επιτυχία η ομιλία τους, συγκέντρωσα μερικές χρήσιμες συμ-
βουλές που θα ήταν καλό να τις ακολουθήσουν. 

Φίλοι επισκέπτες πολιτικοί,
• Να εξηγήσετε γιατί έρχεστε μόνο τώρα, παραμονές εκλογών  να ζητήσετε την ψήφο 

μας. Πού ήσασταν τόσον καιρό; 
• Να ξέρετε ότι οι έξυπνοι πολίτες εκτιμούν αυτούς που απέδειξαν ότι εργάστηκαν, και 

όταν χρειάστηκε διαφώνησαν με τη γραμμή του κόμματος για το καλό του τόπου. 
• Να ζητήσετε συγγνώμη για την κατάντια που φέρατε το λαό της χώρας και να παρα-

δεχτείτε ότι εσείς και το κόμμα σας έχετε ευθύνη μαζί με τα άλλα κόμματα. Αν έτυχε να κυ-
βερνήσετε, γνωρίζατε την κατάσταση και  ήσασταν ανίκανοι να την διορθώσετε. Αν ήσασταν  
αντιπολίτευση, τις περισσότερες φορές κάνατε το παν  να εμποδιστεί το έργο της εκάστοτε 
κυβέρνησης, με μοναδικό στόχο πάντα να βγείτε κερδισμένοι στις επόμενες εκλογές.

• Μην προσπαθήσετε να μας πείσετε ότι ξαφνικά γίνατε καλοί πολιτικοί τώρα στη μνημονι-
ακή εποχή. Η ιστορία σας ξεκίνησε πριν 35 χρόνια για να καταλήξετε στο θαύμα της πτώχευ-
σης εν καιρώ ειρήνης. Στην εποχή του μνημονίου έγιναν άλλα  οικονομικά λάθη που έσπρω-
ξαν το ναυάγιο πιο βαθειά.

• Για να πιστέψουμε ότι συμπάσχετε με το λαό που υποφέρει, να μειώσετε τους μισθούς 
των βουλευτών για να μην είναι 15 φορές μεγαλύτεροι από αυτούς των εργαζομένων.  

• Για να είστε ίσοι με όλο το λαό, να καταργήσετε την περίφημη βουλευτική ασυλία, την 
οποία υπερασπίζεστε χρόνια τώρα. Γιατί άραγε δεν καταργεί κάποιος την ασυλία; Να μας το 
εξηγήσετε.

• Να ισχύσει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
• Να δηλώνετε το «πόθεν έσχες» όπως όλοι οι πολίτες.. Όποιος είναι καθαρός δεν φοβά-

ται, και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί τόσα χρόνια  γυροφέρνετε το θέμα και δεν το κάνετε.
• Να μην κατηγορήσετε τα άλλα κόμματα γιατί θα γελοιοποιηθείτε. Θα μοιάζετε με το πλή-

ρωμα που βούλιαξε το πλοίο και προσπαθεί να κατηγορήσει ο ένας τον άλλο για το μέγεθος 
της τρύπας που άνοιξε. Όλοι σας ανοίξατε τρύπες στο καράβι «Ελλάς» και το βουλιάξατε. Τι 
σημασία έχει αν ήταν μικρές  ή μεγάλες. Μετράει η πράξη και η πρόθεση.

• Να καταργήσετε την προσωπική φρουρά των πολιτικών  και αν θέλετε να την  έχετε 
να την πληρώνετε εσείς οι ίδιοι. Δεν φταίει ο λαός να σας πληρώνει φρουρά για την κακοδια-
χείριση και τα σκάνδαλα που κάνατε , για τα οποία  εξαγριώθηκε και σας κυνηγάει.

• Να υποσχεθείτε ότι δεν θα διορίζετε συγγενείς, φίλους και ομόχρωμους σας. 
• Να πάψτε να κομματικοποιείτε τους φοιτητές στα πανεπιστήμια.
• Να πάψτε να χρησιμοποιείτε τους συνδικαλιστές σαν όργανα σας για να παρενοχλείτε 

το έργο της όποιας κυβέρνησης.
• Να υποσχεθείτε ότι δεν θα παίρνετε σύνταξη μετά από μόνο τέσσερα χρόνια θητείας στη 

Βουλή. Επιτέλους να συνειδητοποιήσετε ότι ζείτε σε μια χώρα που οι κάτοικοί της υποφέρουν 
εξαιτίας σας και μη μας προκαλείτε.

• Να καταγγείλετε έντονα τη στάση των ελεύθερων επαγγελματιών που δεν δηλώνουν 
τα πραγματικά τους εισοδήματα και δεν αποδίδουν το ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να υστερεί το 
κράτος σε έσοδα και να καλούνται να καλύψουν το έλλειμμα οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. 
Στην ομιλία σας να τους πείτε επί λέξει: «Πώς μπορείτε  να κυκλοφορείτε ανάμεσα στους συ-
μπατριώτες σας που σε μεγάλο βαθμό υποφέρουν εξαιτίας σας» Να το πείτε ακριβώς όπως 
το αναφέρω.  

Σας ευχαριστώ που με διαβάσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην ομιλία σας.

Ψηφιοποιείται ο «Αρχίλοχος»
Ο Αρχίλοχος ξεκινάει την διαδικασία της ψηφιοποίησης του αρχείου του. Το Δ.Σ. του Συλλό-

γου παρακαλεί όποιον έχει κάποια βιντεοκασέτα, DVD, κασέτα ήχου, φωτογραφίες ή οποιο-
δήποτε άλλο υλικό που θα μπορούσε να προστεθεί στο αρχείο, να του το δανείσει. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 6937454266 - 2284023595  ή  email: paroscc@gmail.com ή στην ομάδα του 
συλλόγου στο facebook : Αρχίλοχος Πολιτιστικός Σύλλογος Πάρου.

Συνελήφθησαν δύο από τους «ποντικούς» στην Πάρο για σωρεία κλοπών

Αναζητείται συνεργός τους
Συνελήφθησαν δυο (2) αλλοδαποί για κλοπές στην Πάρο και  αναζητείται ακόμη ένας 

συνεργός τους. Εναντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, αφού 
είχε ξετυλιχτεί το κουβάρι των διαφόρων κλοπών που έγιναν τελευταία, κυρίως σε κατα-
στήματα στο νησί μας. 

Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν δώδεκα (12) διαρρήξεις καταστημάτων, καθώς και δυο 
(2) απόπειρες διαρρήξεων

Οι δύο αλλοδαποί υπήκοοι Γεωργίας (ένας  ανήλικος 17χρονος και ένας 22χρονος)συ-
νελήφθησαν στις 21 Ιανουαρίου από αστυνομικούς του  Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
ενώ αναζητείται ακόμη ένας 19χρονος ομοεθνής συνεργός τους. Οι τρεις αλλοδαποί είχαν 
εντοπιστεί τις πρώτες πρωινές ώρες στην Παροικιά από περιπολούντες αστυνομικούς να 
προσπαθούν να διαρρήξουν κατάστημα (mini market) και αφού έγιναν αντιληπτοί τρά-
πηκαν  σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία συνελήφθη ο 17χρονος, ενώ ο  
22χρονος συνελήφθη απογευματινές ώρες στην Νάουσα, μετά από εκτεταμένη αστυνο-
μική έρευνα.

Ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα και εξέταση του τρόπου δράσης των δραστών 
εξιχνιάστηκαν δυο (2) απόπειρες και δώδεκα (12) διαρρήξεις καταστημάτων που διέ-
πραξαν οι φερόμενοι ως δράστες στην Πάρο από το Νοέμβριου 2011 έως 21-1-2012, 
αφαιρώντας χρήματα, είδη ένδυσης – διατροφής, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
φωτογραφικές μηχανές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από την αστυνομική έρευνα βρέθηκε μέρος των κλεμμένων αντικειμένων και χρημά-
των επιμελώς κρυμμένα σε υπαίθριους χώρους, τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν αποδό-
θηκαν στους δικαιούχους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των φερόμενων ως δραστών έχει αποσταλεί 
στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

Τις αστυνομικές έρευνες και την προανάκριση διεξήγαγε το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.
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Από την κοπή της πίτας της Τ.Ο. της ΝΔ, 
με επίτιμο καλεσμένο τον πρώην Υπουργό 
Παιδείας Ευρ. Στυλιανίδη

Από την κοπή της πίτας του Κέντρου ΑΜΕΑΙ 
Νάουσας

Από την κοπή της πίτας του Συλλόγου "Ατλα-
ντίς" στο Άσπρο Χωριό

Από την κοπή
της πίτας του 

"ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ"

Πρωτοχρονιάτικες πίτες

Επιστολή Δημοτών προς
Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Γιατί δεν έγινε ποτέ
η θεματική συνεδρίαση

Ειδική θεματική συνεδρίαση στο Διαδημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου, που θα αφορά στα λιμενικά 
έργα, ζητούν δημότες του νησιού μας. Το αίτημά τους είχε 
υποβληθεί προφορικά, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
δεν υπήρξε όμως ανταπόκριση. Οι δημότες συγκέντρωσαν 
περίπου 50 υπογραφές και τις έστειλαν στο Δ.Λ.Τ. με το 
αίτημά τους γραπτό αυτή τη φορά, το οποίο έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια προφορικού αιτήματος των παρισταμένων 
στην τελευταία συνεδρίαση του Διαδημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, επανερχόμαστε με την επι-
στολή μας αυτή για να αιτηθούμε τον ορισμό της ημερο-
μηνίας ειδικής θεματικής συνεδρίασης με αντικείμενο: οι 
λιμενικές εγκαταστάσεις στην Παροικία και η λειτουργία 
τους». 

Το θέμα αυτό όμως, για τα λιμενικά έργα στην Παροι-
κιά, συμπεριέλαβε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο 
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας της πόλης Μ. 
Καλακώνας. ή συνεδρίαση θα γίνει στις 31 ιανουα-
ρίου και είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Προ-
σκεκλημένοι στη συνεδρίαση είναι εκπρόσωποι φορέων 
και συλλόγων, καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. 
του Δ.Λ.Τ.

Ο χορός της Α.Λ.Α.Π.
Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Πάρου, προσκαλεί 

στο χορό που διοργανώνει στην ταβέρνα «Υστέρνι», το 
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στις 9 το βράδυ.

Πρωτοχρονιάτικες πίτες
ή Δημοτική Κοινότητα Παροικίας θα κόψει την πρω-

τοχρονιάτικη πίτα στις 31 Ιανουαρίου, στη 1.00 μ.μ. στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο  Πρόεδρος και τα μέλη της τοπικής Κοινότητας 
αγκαιριάς, η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Αγκαιριάς και ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Δ.Σ του Αγροτικού Συλλόγου Αγκαιριάς σας προσκα-
λούν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυρια-
κή 29 Ιανουαρίου στις 10.30 π.μ.  στο Πολιτιστικό Kέντρο 
Αγκαιριάς. 

Θα ακολουθήσει βράβευση επίτιμου μέλους και απολο-
γισμός πεπραγμένων του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Ο Π. σ. αρχίλοχος προσκαλεί σε γεύμα και το κόψιμο 
της πίτας. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 5 Φεβρουαρί-
ου στο εστιατόριο «Ελαία» στις 13:30.

Το μενού είναι πλούσιο και συνοδεύεται με κρασί και 
ζωντανή μουσική. Τιμή: 12 € το άτομο!

Οι προσκλήσεις διατίθενται από «Παλιός Φούρνος» του 
κ. Νίκου Ραγκούση και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
στα τηλέφωνα: 2284023595 6937065939 και 6944845372.

Ο σύλλογος Ερασιτεχνών αλιέων Πάρου-αντιπά-
ρου σας προσκαλεί στην κοπή της πίτας του, που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 29/01/2012 και ώρα 10:30π.μ 
στον Ν.Ο.Π.

Ο σύλλογος Κρητικών Πάρου – αντιπάρου  «Ο Ψή-
ΛΟρΕιτήσ» 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 ορ-
χήστρα. Τιμή εισόδου: 20 €

Στέλιος Μάινας
Παρουσίαση
του βιβλίου του

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου  στις 7.00 
μ.μ. στην αίθουσα ΚΑΛΟΥΔΑ στην Αντί-
παρο, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου 
του συγγραφέα και ηθοποιού Στέλιου 
Μάινα «Τα φαινόμενα απατούν». 

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμος Αντιπάρου και οι 
Εκδόσεις Kαστανιώτη.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η φιλόλογος Μαρία Μαρινά-
του. Κειμενικές αναφορές θα γίνουν από τους μαθητές 
του Γυμνασίου Αντιπάρου: Μαργίτσα Γεμελιάρη, Παναγιώ-
τη Καμπάση, Γαρυφαλλιά Μαούνη, Άννα Πατέλη, Ματίνα 
Σκιαδά.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν, ο συγγραφέ-
ας και η ηθοποιός Κάτια Σπερελάκη.

Θα παρουσιαστεί ένα οδοιπορικό του Στέλιου Μαϊνα 
από το Δημοσιογράφο και  Διευθυντή του  «Σύρος TV.1» 
Στρογγύλη Κομνηνό, θα γίνει Προβολή βίντεο αφιέρωμα 
και παρουσίαση θεατρικού δρώμενου από τους: Άννα Πα-
λαιολόγου, Μαρίκα Πατέλη, Παναγιώτη Καμπάση.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική περιήγηση 
από τους: Μπένο Μαριάνο (Μπουζούκι), Δαμιανό Μαρινά-
το (Κιθάρα), Αντωνία Τριανταφύλλου (Αρμόνιο), Ευαγγελία 
Παλαιολόγου (Τραγούδι).

Αντάμωμα 
Σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών αντάμωσαν ξανά 

Παριανοί και Αντιπαριώτες στις 15 Ιανουαρίου, όπου ο 
Σύλλογος Παρίων – Αντιπαρίων «Η Εκατονταπυλιανή», 
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. 

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, όπως αναφέρεται σε δελτίο 
Τύπου του Συλλόγου, όπου εκτός από κόσμο, «γέμισε με 
αισιοδοξία και πίστη, πως ο τόπος θα πάει και πάλι μπρο-
στά».

Παρόντες εκτός των άλλων, ο Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος 

και του Συλλόγου Γ. Ξένος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Φρ. 
Βελέντζας, η Πρόεδρος της ΟΠΑΣ Άννα Πρωτολάτη, από 
την Νάουσα ο το ζεύγος Μπαρμαρήγου, από τον Σύλλο-
γο Μαρπησσαίων ο κ. Ροδόπουλος, από το Σύλλογο της 
Αγκαιριά ο κ. Σιφναίος και από το Σύλλογο Αντιπαριωτών 
η κ. Χρυσούλα Νικοπούλου.

Κατά την εκδήλωση δόθηκαν τα βραβεία στους νέους 
φοιτητές. 

Σημαδιακό θεωρήθηκε το γεγονός ότι το φλουρί, προ-
σφορά του ζεύγους Πετρόπουλου,  κέρδισε ένας μικρού-
λης. Τόπο στα νιάτα λοιπόν!


