
Σκέψου τον πλανήτη σου...
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Κανένα σπίτι
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 

Ξεχειλίζουν η λαϊκή οργή και αγανάκτηση 

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!

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

ΛΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ
Πολύ μεγάλη ήταν η αντα-

πόκριση του κόσμου στο κά-
λεσμα της Λαϊκής Επιτροπής 
την Κυριακή 29 Ιανουαρίου, 
που γέμισε ασφυκτικά την 
αίθουσα στον Αρχίλοχο.  Η 
αγωνία για την αντιμετώπι-
ση της λαίλαπας μέτρων, της 
συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-
ΝΔ-ΛΑΟΣ, τα συναισθήματα 
της οργής και της αγανάκτη-
σης ήταν έκδηλα στα πρόσω-
πα και στα λόγια των παρευ-
ρισκομένων. Δεν αντέχουμε, 
δεν μπορούμε άλλο να πλη-
ρώνουμε χαράτσια. Και δεν έχουν πληρώσει, τουλάχιστον το 
χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Όμως, το τι μέλει γενέσθαι, για το αν 
μέσα στο χειμώνα τους κόψουν το ρεύμα, τους απασχολεί, 
γι΄αυτό και αντιδρούν δυναμικά. 

«Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα», ήταν το σύνθημα της Λαϊκής 
Επιτροπής. Σύνθημα επί της ουσίας, γιατί επαγρυπνούν όλοι 
και δεσμεύτηκαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε κανέναν 
να κόψει το ρεύμα στους Παριανούς. Άλλωστε οι εργαζόμε-
νοι στη ΔΕΗ, δηλώνουν ότι δεν θα κόψουν το ρεύμα σε κανέ-
να σπίτι επειδή δεν πληρώθηκε το χαράτσι. 

Η Λαϊκή Επιτροπή δεν αφήνει περιθώρια για απρόο-
πτες καταστάσεις, γι' αυτό συνέστησε επιτροπές αγώνα 
για κάθε περιοχή. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών,  θα 
είναι σ’ επιφυλακή, ώστε μόλις αντιληφθούν το πα-

ραμικρό σε κάποιο σπίτι 
να ειδοποιήσουν τη Λαϊκή 
Επιτροπή, στο τηλ.: 6942 
95 4242, ώστε να «σηκώ-
σει τοίχο» στο οποιοδήπο-
τε συνεργείο επιχειρήσει 
να κόψει το ρεύμα σε συ-
μπολίτη μας. 

Οι επιτροπές διαμορφώ-
θηκαν στη διάρκεια της συγ-
κέντρωσης. Υπήρξε μεγάλη 
προθυμία από τους συμπο-
λίτες μας για συμμετοχή, μία 
κυρία μάλιστα δήλωσε ότι 

προτίθεται, μιας και είναι άνεργη, να μεριμνήσει όχι μόνο για 
τις Καμάρες που είναι η περιοχή της, αλλά για όλο το νησί. 

Πέρα από τη μη διακοπή ρεύματος, κατά τη συγκέντρωση 
αποφασίστηκαν επίσης: 

1. Για τη δεύτερη δόση του χαρατσιού, να επαναληφθεί η 
παράδοση στη ΔΕΗ των δηλώσεων που αναφέρουν ότι δεν 
πληρώθηκε το χαράτσι μαζί με τα αντίγραφα του λογαρια-
σμού της ΔΕΗ και τις αποδείξεις πληρωμής του ρεύματος, 
όπως και για την πρώτη δόση.

Τόποι συγκέντρωσης δηλώσεων είναι: το κατάστημα του 
Βασίλη Λάβδα (τοπικά προϊόντα), στην Παροικιά κάτω από 
την Αστυνομία ή τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πά-
ρου- Αντιπάρου, καθημερινά από τις 10.30 έως τις 14.00.
	 	 	 	 																								συνέχεια	σελ.5

Έτσι αντιμετωπίζουμε την κρίση

Στηρίζουμε
την αγορά μας!

Μπορεί η οικονομική κρίση να έχει κυριολεκτικά γονατίσει 
την αγορά και τα νοικοκυριά, βοηθώντας όμως εμείς οι ίδιοι 
τον τόπο μας, μπορούμε να σταθούμε όρθιοι κόντρα στα χτυ-
πήματα μέσω των μέτρων που εξαγγέλλονται συνεχώς.

Μπορούμε να στηρίξουμε τον τόπο μας, κάνοντας τις αγο-
ρές μας εδώ στο νησί μας. 

Οι έμποροι, οι εστιάτορες, όλος ο επιχειρηματικός κόσμος 
προβαίνει σε όσο γίνεται καλύτερες προσφορές. 

Εμείς αναδεικνύουμε ΔΩΡΕΑΝ τις προτάσεις – προσφορές 
τους προς ενημέρωση των συμπολιτών μας, αλλά και για ν’ 
ανταποδώσουμε στους επιχειρηματίες για την πολυετή τους 
στήριξη προς τα έντυπά μας που σταθερά επιλέγουν για την 
ενημέρωση ή την προβολή τους, όπως είναι ο Επαγγελματι-
κός Οδηγός ΔΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ και η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ.

Δείτε λοιπόν, τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις που κάνουν 
προσφορές και σκεφτείτε: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή στην 
κρίση που βιώνουμε. Αγαπάμε τον τόπο μας; Στηρίζου-
με την αγορά μας!

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Νέο Αεροδρόμιο

Προχωρούν κανονικά
οι διαδικασίες

Από την επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Νέο πεδίο ελιγ-
μών Κρατικού Αερολιμένα Πάρου» της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ γνωστοποιήθηκε το πρακτικό Ι του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη ανάδοχου για την κατασκευή του έργου. 

Με την γνωστοποίηση που τοιχοκολλήθηκε, η επιτροπή 
ανακοινώνει ότι η πρώτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώ-
θηκε στις 30/01/12 και ενημερώνει τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό ότι εντός πέντε ημερών μπορούν να υποβάλουν 
τις τυχόν ενστάσεις τους.        συνέχεια	σελ.	7
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 196
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.

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή                                                                

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης                 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

                                                                                         
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 - «ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 23: Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί με συγχρηματο-

δότηση του ΕΤΠΑ
                              
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου καλεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τους 

Δήμους των Μικρών Νησιών & Περιοχών Χαμηλής Οικονομικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου την «Εγνατία Οδός ΑΕ» για υποβολή προτάσεων 
έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος.

 Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Κατηγορία Πράξης «Βελτίωση / κατασκευή 
περιφερειακών και τοπικών οδών».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να επικεντρώνονται στην υλοποίηση 
δράσεων συμπλήρωσης - βελτίωσης βασικών υποδομών μεταφορών (δρόμοι) και ει-
δικότερα :

Υλοποίηση έργων βελτίωσης υφιστάμενων οδών που αφορούν σε βελτίωση χάρα-
ξης και ασφάλειας, σε διαπλατύνσεις καθώς και στην κατασκευή / βελτίωση τεχνικών

Υλοποίηση έργων κατασκευής νέων περιφερειακών και τοπικών οδών. Προτεραιό-
τητα θα δοθεί σε έργα σύνδεσης της «χώρας» κάθε νησιού με το λιμάνι ή το αεροδρόμιο 
και με χώρους σημαντικού τουριστικού, πολιτιστικού ή οικολογικού ενδιαφέροντος  

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων 
με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε  8.000.000 € και προέρχεται από πόρους του 
ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.  

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τις 01.02.2012 έως τις 15.12.2012. 
Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική και διενεργείται μέχρι εξαντλήσεως της 
συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης. Η ημερομηνία λήξης υπο-
βολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή μέσω 
των ιστοσελίδων www.notioaigaio.gr και www.kriti-aigaio.gr με την εξάντληση της συ-
νολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται 
το ποσό των 300.000 €.  

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Δι-
αχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, 
84100 Ερμούπολη, τις ώρες 9:00 έως 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις εί-
ναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής 
την ημερομηνία αποστολής. Η αναλυτική πρόσκληση και όλα τα συνοδευτικά έντυπα 
βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.notioaigaio.gr, www.kriti-
aigaio.gr και www.espa.gr. 

Το έντυπο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης που θα υποβληθεί στο φάκελο με 
τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογρα-
φή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι παραγόμενο από το σύστημα ηλε-
κτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συ-
μπλήρωση των τεχνικών δελτίων και άλλες διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη 
διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη. Αρμόδιοι: Αραγιάννης Βαγγέ-
λης και Κίκιλης Δημήτρης (τηλέφωνα: 2281360823 & 2281360827 αντίστοιχα, e-mail: 
evagarag@mou.gr & dkikilis@mou.gr.

       
Ο Περιφερειάρχης

Ιωάννης Μαχαιρίδης 

Με πρωτοβουλία της αστυνομίας, συζήτηση
στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Προτάσεις
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

Οι προτάσεις και οι επισημάνσεις που έγιναν από τον νέο 
Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παροικίας Γ. Αβραμίδη, 
συζητήθηκαν εκτενώς στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινό-
τητας Παροικίας, στην οποία, εκτός των τοπικών συμβούλων, 
παρίσταντο και δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και ο αστυνομι-
κός διοικητής με δύο συναδέλφους του αξιωματικούς. 

Οι προτάσεις – επισημάνσεις της Αστυνομικής Υπηρεσίας 
αφορούν στη μη επαρκή σήμανση στο υφιστάμενο οδικό δί-
κτυο και στην πρόκληση φθορών στις υπάρχουσες πινακίδες, 
γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την ανάγνωσή τους από τους 
οδηγούς και λοιπούς χρήστες των οδών. Προτείνεται η απο-
κατάσταση των  φθορών και η τοποθέτηση πινακίδων με τα 
όρια ταχύτητας, για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυ-
χημάτων στο μέλλον. 

Σε ότι αφορά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, ο κ. Αβραμίδης γνωστοποιεί, ότι η 
Αστυνομική Υπηρεσία διατίθεται, στο μέτρο των δυνατοτήτων 
και του υπάρχοντος προσωπικού, να καλύψει ένα μεγάλο 
μέρος των υφισταμένων αναγκών για επαρκή τροχονομική 
αστυνόμευση, πλην όμως λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης και 
απασχόλησης και σε άλλα καθήκοντα, πλην των τροχονομι-
κών,  θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει στον Δήμο την αναγκαι-
ότητα λήψης ειδικότερων μέτρων από  μέρους του.

Εκτιμά λοιπόν, ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η τοποθέ-
τηση φωτεινού σηματοδότη στον Περιφερειακό δρόμο της 

Παροικίας (διασταύρωση 
Γκίκα),  η λειτουργία του 
οποίου θα προσαρμόζεται 
στις εκάστοτε εποχιακές και 
κυκλοφοριακές συνθήκες 
και ανάγκες, με δυνατότητα 
απενεργοποίησης του κατά 
τους  χειμερινούς μήνες, 
όπου δεν υφίσταται σημα-
ντικό πρόβλημα κυκλοφο-
ρίας στη συγκεκριμένη οδό. 
Επίσης, είναι αναγκαία και 
μία περαιτέρω διαρρύθμιση 
του συγκεκριμένου οδικού 
σημείου, με την κατασκευή 
υπερυψωμένης νησίδας στο 
κέντρο της διασταύρωσης 
που θα διευκολύνει την είσο-
δο και έξοδο των  οχημάτων 
από και προς την Παροικία. 

Η συζήτηση επί των προτά-
σεων ήταν εκτενής και ενδι-
αφέρουσα και με την ευκαι-
ρία τέθηκαν επί τάπητος και 
άλλα ζητήματα που αφορούν 
στο κυκλοφοριακό στην Πα-
ροικία. Με θετική γνωμο-
δότηση του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας, 
το θέμα θα συζητηθεί και 
θα ληφθούν αποφάσεις σε 
συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Μητέρες εθελόντριες 
από την Αντίπαρο

 Αυτό το γράμμα απευθύνεται σε όλο τον κόσμο που έδειξε 
έμπρακτα την καλοσύνη και την  στήριξή του στις ενέργειες 
που κάναμε τον τελευταίο χρόνο.

Δεν είμαστε κάποιος σύλλογος, ούτε επαγγελματίες. Είμα-
στε απλά μητέρες που ενώσαμε τις ιδέες μας, τις δυνάμεις 
μας και με οδηγό την αγάπη για τα παιδιά μας καταφέραμε 
αυτά τα λίγα αλλά σημαντικά για μας επιτεύγματα. 

 Σε συνεργασία με την ομάδα της Φιλοστοργίας που επανα-
λειτούργησαν το πνευματικό κέντρο της ενορίας μας  κάναμε 
τα εξής: Αρχίσαμε τα Χριστούγεννα του 2010, λέγοντας τα κά-
λαντα με τα παιδιά μας και το χρηματικό ποσό που μαζέψα-
με το δωρίσαμε, στον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 
δημοτικού σχολείου Αντιπάρου και στο Πνευματικό κέντρο.

Το Πάσχα 2011, φτιάξαμε λαμπάδες με χειροποίητα στολί-
δια, κάνοντας ένα παζάρι για κοινωφελή σκοπό. Τα χρήματα 
δόθηκαν:

-Για την αλλαγή ενός παραθύρου στην Γ τάξη του δημοτι-
κού σχολείου Αντιπάρου.

-Δωρεά ενός ποσού, το καλοκαίρι στο Π.Π. ιατρείο Αντιπά-
ρου για την άμεση αγορά αναλώσιμων υλικών περίθαλψης.

-Δωρεά στο πνευματικό κέντρο Αντιπάρου και στην εκκλη-
σία Αγίου Νικολάου, ανταποδίδοντας την βοήθεια, μιας και τα 
κεριά και οι λαμπάδες για τον σκοπό αυτό ήταν από την ενο-
ρία μας. Επίσης με την βοήθεια του Πατήρ Δημήτριου και της 
Πρεσβυτέρας κας Στυλιανής, βάψαμε τα αυγά της Ανάστασης 
για την εκκλησία με παραδοσιακό και οικολογικό τρόπο.

 Παραμονές Πρωτοχρονιάς, μαζέψαμε ‘’ασκέλες’’ για το 
καλό του χρόνου και πουλώντας τις, καταφέραμε να αγορά-
σουμε και να δωρίσουμε στο Π.Π. ιατρείο Αντιπάρου τα πα-
ρακάτω:

-Ένα παιδιατρικό στηθοσκόπιο.
-Ένα παιδιατρικό πιεσόμετρο.
-Παιδικά κολάρα και παιδικές πατερίτσες.
Για όλα τα παραπάνω σας ευχαριστούμε πολύ.

Ομιλία στον Αρχίλοχο 
για την κατάθλιψη

Το βιβλιοπωλείο «Αναγέννηση» προσκαλεί στην ομιλία: α) 
Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις από μυοσκελετικές παθήσεις 
που οδηγούν στην κατάθλιψη – οστεοπόρωση. β) Νικήστε 
κρίση και κατάθλιψη με πίστη στη δύναμη του σήμερα.

Ομιλητές είναι: Γιάννης Λαφαζάνος, χειρούργος ορθοπεδι-
κός και Γιώργος Δημόπουλος, ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής. 

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, στις 6.30 
μ.μ. στην αίθουσα του Αρχίλοχου στην Παροικία. Θα γίνει 
επίσης παρουσίαση βιβλίων του συγγραφέα Γ. Δημόπουλου. 
Αποσπάσματα θα διαβάσει η φιλόλογος Νίκη Μήτσιου.

Εκλογή νέου Δ.Σ.
Καλούνται τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Προδρόμου 

Πάρου «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ»  το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 
5 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου (ΔΕΞΑΜΕΝΗ). 

Θα γίνει Γενική Συνέλευση, ο οικονομικός απολογισμός, ο 
απολογισμός δράσης και εκλογές Νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου.

Ασυνείδητοι
δηλητηριάζουν ζώα

Η κ. Π. Στ. που κατοικεί 
στην Νάουσα κατήγγειλε στο 
Σύλλογο Προστασία Ζώων ( 
PAWS), ότι βρήκε στις 20 Ια-
νουαρίου 2 νεκρές γάτες δί-
πλα στην τροφή τους. Γάτες 
που τις τάιζε η ίδια και όπως 
είπε, μία ημέρα πριν ήσαν υγι-
έστατες. Κατήγγειλε απίσης ότι 
έχουν εξαφανιστεί ακόμη 11 
γάτες από τη γειτονιά της. 

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι 
προφανώς πρόκειται για δη-
λητηρίαση και υπενθυμίζει  ότι 
η κακοποίηση τιμωρείται  με 
χρηματικό πρόστιμο και φυλά-
κιση (νομος 3170). Η  καταγγέλλουσα θα απευθυνθεί και στην 
αστυνομία.

Επίσης ο Σύλλογος προσέφερε προστασία σε ένα Ροτβάι-
λερ  που βρέθηκε σε άθλια κατάσταση στην Άλικη με δερματι-
κή αρρώστια και λεϊσμανίαση. Παρά την ταλαιπωρία του είναι 
πολύ γλυκός και υπάκουος. Χρειάζεται θεραπεία και ένα καλό 
σπίτι.  Όποιος ενδιαφέρεται Μπορεί να  δει τον «Τουτνικς» στο 
καταφύγιο του συλλόγου στην Τρυπητή – τηλ.: 6975060927 - 
6951851575 - 22840-42073.

Ποδηλατικός 
Γύρος

Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  σε συνερ-
γασία με τον Ποδηλατικό 
Όμιλο Πάρου και την Ομά-
δα διάσωσης  διοργανώνει 
ανοιχτό ποδηλατικό αγώνα 
ορεινής ποδηλασίας 13χλμ., 
την Κυριακή 12 Φεβρουα-
ρίου στις 11:30 π.μ.

Η εκκίνηση θα δοθεί από 
τον χώρο των αρχαίων λα-
τομείων στο Μαράθι και θα 
διεξαχθεί στη διαδρομή  Μα-
ράθι – Μοναστήρι Θαψανών 
– Βουνιά και τερματισμό  στο 
Μαράθι. Πριν την έναρξη του 
αγώνα θα προηγηθεί ομιλία 
για τα αρχαία λατομεία από 
τους κ.κ. Χ. Γεωργούση και 
Σπ. Μητρογιάννη.

Δηλώσεις συμμετοχής: 
6945206202, 6942870222 
και 2284360128 καθώς 
και στο cyclestore, Οrange 
Café, και στα γραφεία της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Επίσης μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυν-
σης www.paros.gr.

«Η μνήμη του νησιού…»
Με χαρά διαβάσαμε στη Φωνή της Πάρου πως ο Σύλλογος 

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ θα αρχίσει την ψηφιοποίηση του αρχείου του ζη-
τώντας την συμβολή όσων κατέχουν ντοκουμέντα. 

Για την ενημέρωση των αναγνωστών θέλουμε να θυμί-
σουμε πως ο Σύλλογός μας ΚΥΚΛΟΣ- ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΟΠΤΙΚΟ-
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ από πενταετίας έχει προχωρήσει στην 
ψηφιοποίηση ταινιών-φωτογραφιών-μουσικής κλπ δημιουρ-
γώντας την Οπτικοακουστική μας Συλλογή που είναι ελεύθε-
ρα προσβάσιμη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του νησιού. Εκεί 
περιλαμβάνονται πολλά ντοκουμέντα που αφορούν στη δρά-
ση του ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ, καθώς και στο επεισόδιο με τίτλο: « ΜΙΑ 
ΠΑΡΟΙΚΙΩΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ» της σειράς ντοκυμαντέρ ΤΕΧΝΕΣ 
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ σκηνοθεσίας Γιάννη Τριτσιμπί-
δα-Φοίβου Κοντογιάννη-Σπύρου Τριτσιμπίδα. Επεισόδιο, που 
περιέχει, με αφορμή τα πορτραίτα του Νίκου Σαρρή και Χρί-
στου Γεωργούση, την ιστορία του παροικιώτικου Συλλόγου 
με πλούσιο υλικό, φωτογραφικό και βίντεο.  

Το φετινό καλοκαίρι τα ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
ΑΡΧΕΙΑ θα παρουσιάσουν όπως και στο παρελθόν νέα κι-
νηματογραφικά αποκτήματα της Συλλογής μας. Ελπίζουμε η 
προσπάθεια ψηφιοποίησης του ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ να αναζωογονή-
σει το ενδιαφέρον του κοινού για τη διατήρηση της μνήμης 
του νησιού.

Γιάννης Τριτσιμπίδας, σκηνοθέτης



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ...

Το νέο

Να προετοιµάσω τη διαφήµισή µου

               και να
 ελέγξω τα στοιχεία µου!

ετοιµάζεται!...

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΣΗ» 
 
Επώνυμα, ποιοτικά και σε χαμηλές τιμές εσώρου-
χα, πιτζάμες, μπουρνούζια, κάλτσες που εξασφα-
λίζουν «εσωτερική άνεση» διαθέτει στο κατάστημά 
της η κ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ. Οι συλλογές των εσωρού-
χων χαρακτηρίζονται από  διακριτική πολυτέλεια 
και σωστή εφαρμογή, ενώ εξασφαλίζουν άνεση. 
Στο κατάστημα θα βρείτε τώρα σε προσφορά σετ 
εσωρούχων της γνωστής εταιρείας luna μόνο με 
15€! 
Παροικία - Διασταύρωση, 22840-22761

«ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» 
 

Μπορεί λόγω των οικονομικών συγκυρι-
ών να περνάμε περισσότερες ώρες στο 
σπίτι συντροφιά με φίλους, αλλά πάντα 
θέλουμε κάτι γρήγορο και νόστιμο για 
την παρέα. Η  PIZZAlIcIous μας 
δίνει «γευστικές λύσεις»! Γρήγορα 
και οικονομικά, η πίτσα της παρέας 
στην πόρτα μας! Από τις προτάσεις 

του καταλόγου θα βρείτε τον 
συνδυασμό που θα ικανοποιήσει 
και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο 
και …για τον Φλεβάρη με κάθε 
πίτσα τιμοκαταλόγου, σας κάνουν 

δώρο αναψυκτικό 300ml! 
Παροικία - Περιφερειακός, 22840-27148

«ΕΠΙΠΛΑ ΜΕ… ΑΠΟψΗ» 
 
Με πολύχρονη παράδοση στην κατασκευή και εμπορία επίπλων η 
εταιρεία ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΕ φροντίζει να προσφέρει έπιπλα για το σπίτι ή 
τον επαγγελματικό χώρο που διακρίνονται για την αισθητική και την 
ποιότητά τους. Μεταξύ των άλλων προϊόντων που θα συμπληρώσουν  
ή θα ανανεώσουν την επίπλωσή σας, ξεχωρίζουν οι προσφορές: 

Μια πολυθρόνα (μοντ bella) 125€ και ένα διπλό κρεβάτι με δερμάτινη 
επένδυση (μοντ Ερριέτα) με 469€. Προτάσεις-λύσεις για όλους και για 
κάθε οικονομική δυνατότητα!

Παροικία - Περιφερειακός, 22840-22989

ΦθΗΝΑ ΑΠΟ ΜΑΓΑζΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ! 
 
Αυτό είναι το σλόγκαν της αλυσίδας MegaElectrics της οποίας 
μέλος είναι το κατάστημα του Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΙΦΝΑΙΟΥ. 
Μεταξύ των άλλων προσφορών αυτής της περιόδου, στο 
κατάστημα θα βρείτε τηλεόραση GRUNDIG 32VLC4114C με 
279€ (ανάλυση 1366Χ768-φωτεινότητα 500cd/m2-συνδέσεις 
zoom:3x,ψηφιακός δέκτης MPEG-4<,λειτουργία game<) 
Παροικία - Περιφερειακός, 22840-23785

Έπιπλο | Φωτιστικό | Διακόσµηση

στα καταστήµατα 

1ο κατάστ.:  Πλ. Νάουσας | 2ο κατάστ.: Περιφερειακός Νάουσας
Τηλ: 22840 51261 & 53390

«ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΕΡβΙΤΣΙΑ» 
 
Με ταλέντο και φροντίδα εδώ και χρόνια τα καταστήματα ΤΑΝΤΑΝΗΣ προσφέρουν ξεχωριστά προ-
ϊόντα οικιακού εξοπλισμού. Τόσο με τις ιδιαίτερες συλλογές υαλικών όσο και με  έπιπλα ή διάφορα 
χρηστικά αντικείμενα που θα δώσουν ξεχωριστό τόνο στην οικιακό ή επαγγελματικό χώρο. Σερβί-
τσια πιάτων, ποτηριών, μαχαιροπήρουνων για κάθε ώρα και για κάθε περίσταση. Προτάσεις που 
εντυπωσιάζουν για τον πρωινό καφέ, το δείπνο μέχρι και τα επίσημα ιδιαίτερα γεύματα. Τώρα όλα τα 
σερβίτσια Ιonia με έκπτωση 30% ! αποκτείστε αυτό που σας ταιριάζει. 
Νάουσα, 22840-51261

«ΚΑθΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ» 
 
Στην 3Μ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ προσφέρει εδώ και χρόνια όλα όσα 
χρειάζονται για την προσωπική και οικιακή φροντίδα. Στόχος, λύσεις στην  
καθαριότητα με προϊόντα σε χαμηλή τιμή, αλλά με εξαιρετική απόδοση. 
Σε ειδικά χαμηλές τιμές προσφέρονται προϊόντα για τους ανέργους με 
επιπλέον έκπτωση 10% δίνοντας ένα μήνυμα ευαισθησίας και αλληλεγγύης 
προς τον συνάνθρωπο. Επίσης, προτάσεις για τον επαγγελματία που θέλει 
ουσιαστική οικονομία με ποιοτικά προϊόντα.  
Αγ.Ραφαήλ, 22840- 28383

«Η ΝΕΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΑΣ» 
 
Στο κατάστημα ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ πάντα διατίθεται 
μεγάλη γκάμα οικιακών συσκευών. Αξιόπιστες, μοντέρνου 
σχεδιασμού που προσδίδουν σε κάθε μικρή καθημερινή 
στιγμή ένα άγγιγμα πολυτέλειας. Εάν πρόκειται να απο-
φασίσετε την αντικατάσταση της ηλεκτρικής σας σκούπας, 
δείτε πρώτα την προσφορά του καταστήματος. Aπό τη 
σειρά της miele το μοντέλο S5211-ECOLINE. Ευέλικτη, με 
σούπερ εξοπλισμό, 1300watt ,με  2 χρόνια εγγύηση και 
δυνατότητα επέκτασης μόνο 180€. 

Παροικία - Περιφερειακός, 22840 22357

«ΠΑΝΤΑ ΟΜΟΡΦΗ» 
 
Όλος ο κόσμος της περιποίησης και της ομορφιάς προσιτός σε κάθε γυναίκα. 
Αρώματα, είδη περιποίησης και μακιγιάζ, βαφές μαλλιών και αξεσουάρ, όλα γνω-
στών εταιρειών στη διάθεσή σας από τα καταστήματα gAlerIe de beAute στην  
Παροικία. Τα καταστήματα της αλυσίδας εξασφαλίζουν την γνησιότητα των προϊό-
ντων και φυσικά την χαμηλή τιμή, ίδια για σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από μια μεγάλη 
ποικιλία επώνυμων προϊόντων θα βρείτε αυτό που ταιριάζει  στις δικές σας ανάγκες 
και επιθυμίες. Όλοι άλλωστε, έχουμε δικαίωμα στην περιποίηση και την ομορφιά, 

όπως όλοι θέλουμε να επιλέγουμε όμορφα δώρα για τους αγαπημένους μας. Από 1-11 Φεβρουαρίου προσφέρονται 
όλα τα προϊόντα της σειράς ELVIVE της L'OREAL στη μισή τιμή. Επίσης οι βαφές CRISTAL COLOR της L'OREAL για το ίδιο 
διάστημα θα είναι 1+1 δώρο. 
Παροικία - Περιφερειακός, 22840 22669

Έπιπλο | Φωτιστικό | Διακόσµηση

στα καταστήµατα 

1ο κατάστ.:  Πλ. Νάουσας | 2ο κατάστ.: Περιφερειακός Νάουσας
Τηλ: 22840 51261 & 53390
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (9η αγωνιστική)

ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 04/02/12 15:00

ΘΥΕΛΛΑ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 05/02/12 12:15

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 04/02/12 15:30

Α.Ο.ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 05/02/12 15:15

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 04/02/12 09:00

ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ Δ.ΣΤ. ΑΝΔΡΟΥ 04/02/12 16:30

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΤΗΝΟΥ 05/02/12 12:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική)

Α.Σ.ΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΙΟΥ 04/02/12 15:15

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 05/02/12 09:15

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 05/02/12 10:00

ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 04/02/12 15:00

ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 04/02/12 15:30

Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 05/02/12 11:00

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)

ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 05/02/12 13:00

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 05/02/12 15:30

«Θύελλα» ο Α.Ο.Π.

Μεγάλη νίκη με 1-0 
μέσα στη Σαντορίνη

Με γκολ του Μπάλιου στο 89’ ο Α.Ο. Πάρου επικράτησε με 
1-0 της Θύελλας Καμαρίου στη Σαντορίνη. Η ομάδα της Πά-
ρου, ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, πήρε 
το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο εκτός έδρας, έφτασε στους 
9 βαθμούς, και βλέπει με άλλο μάτι την πορεία της στο φετινό 
πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Κυκλάδων.

Το παιχνίδι, που ήταν για την 2η εξ αναβολής αγωνιστική, 
είχε πολλές φάσεις μπροστά στις δυο εστίες και ικανοποίησε 
τους 150 περίπου φιλάθλους που βρέθηκαν στοπ γήπεδο.

Πολύ καλή η διαιτησία του Ζαράνη. Με σωστές υποδείξεις 
οι επόπτες Αρμακόλας και Φαρμάκης.
Θύελλα	Καμαρίου: Μηνδρινός Β., Πάγια, Λυγνός Χ., Μπάλι-

ακας, Ζώτος, Γαλαίος, Βλαβιανός, Ξαγοράρης (75’ Γουρέλης), 
Λυγνός Ε., Δαμίγος, Δεναξάς (46’ Αρβανίτης).
Α.Ο.Πάρου: Χαριστός, Αρκουλής (93’ Κρώνης), Άσκο, Κα-

ραγκούνης (91’ Βαρθακούρης), Λάπη, Καζακίδης, Γιουρτζί-
δης, Μουράι, Ζήκος, Πετρόπουλος (75’ Μπάλιος), Δαφερέρας.

Γεύση από τρίποντο
Το πρώτο τρίποντο πήρε η ομάδα του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας επικρατώντας με 3-2 του Παμμηλιακού στο γήπεδο των Μαρ-

μάρων. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν και αιφνιδίασαν τους φιλοξενούμενους και στο 9’ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0.
Στο 5’ ο Αριανούτσος με ωραία κάθετη πάσα βρήκε τον Μανώλη Ρούσσο και εκείνος πλάσαρε σωστά για να κάνει το 1-0. 

Στο 9’ πάλι ο Αριανούτσος μπήκε από δεξιά και τροφοδότησε κατάλληλα τον Μοστράτο ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει 
το 2-0. Στο 29’ ο Παμμηλιακός μπήκε και πάλι στο παιχνίδι μειώνοντας σε 2-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ψαθά Ν.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να τελειώσουν το παιχνίδι και στο 52’ ο  Μοστράτος βρήκε 
πολύ ωραία τον Αριανούτσο κι εκείνος έκανε το 3-1. Από εκείνο το σημείο και μετά ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και το μόνο 
που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 3-2 στο 85’ με τον Μπαργιάμη σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή. 
Καλή η διαιτησία του Δεσύπρη και των εποπτών Μενδρινού και Κουζούμη.
ΑΜΕΣ	Νηρέας: Παπαδάκης, Ρούσσος Π., Μπαρμπαρήγος, Δελημπαλταδάκης (46’ Τριπολιτσιώτης), Τέτλα, Μπίμπα, Τόδρη 

(78’ Γκέμπορις), Ρούσσος Μ., Χατζήα, Μοστράτος, Αριανούτσος(76’ Σουλίδης).
Παμμηλιακός: Μήτση, Καμακάρης, Πουλάκης, Ατανάσοβ, Σιδέρης Α., Μπαργιάμη, Κυρίτσης, Πετσίνης, Παπαδημητρίου (71’ 

Κατρής), Ψαθάς Α., Ψαθάς Ν. (68’ Σιδέρης Σ.)

Κλέβει την παράσταση 
το παριανό ντέρμπι

Το Παριανό ντέρμπι ανάμεσα στον Α.Ο. Πάρου και τον 
ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας κλέβει την παράσταση στο ποδοσφαι-
ρικό πρωτάθλημα Κυκλάδων της Α’ κατηγορίας την ερχόμε-
νη 9η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου.

Μπορεί οι δυο ομάδες μας να μην ξεκίνησαν καλά το φετινό 
πρωτάθλημα και να έμειναν πίσω στη βαθμολογία αυτό όμως 
δεν μειώνει σε τίποτα την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την 
ερχόμενη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 15:15 στο Δημοτικό 
Στάδιο Παροικιάς.

Και οι δυο ομάδες προέρχονται από νίκες, έχουν ανεβα-
σμένη ψυχολογία, και αυτή που θα καταφέρει να πάρει το 
τρίποντο θα πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στην κορυφή της 
βαθμολογίας.

Η τρίτη παριανή ομάδα ο Αστέρας Μαρμάρων που την 
περασμένη αγωνιστική είχε ρεπό υποδέχεται την ερχόμενη 
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στα Μάρμαρα στις 9:15 το πρωί τη 
Λάβα Εμπορείου για τον 2ο όμιλο της Β’ κατηγορίας. Το παι-
χνίδι είναι για την 9η αγωνιστική και η παριανή ομάδα θέλει τη 
νίκη για να παραμείνει σε τροχιά ανόδου.

Ρε συ, είναι δυνατόν 
να συμβαίνουν
τέτοια πράγματα;

Τα παπαγαλάκια της πληρω-
μένης ενημέρωσης, τα γκόλτεν 
μπόϊς του κάθε επιχειρηματία, 
οι «ατσαλάκωτες φάτσες» που 
κάθε βράδυ εισβάλουν στα σπί-
τια μας, η αστική προπαγάνδα 
δίνει ρέστα στην υποκρισία, αλλά 
ταυτόχρονα  είναι και γυμνή.

Πριν από λίγες ημέρες, αρκε-
τοί δημοσιογράφοι δήλωναν έκ-
πληκτοι... γιατί διάφοροι συνάν-
θρωποί μας πήγαν στο Σύνταγμα 
να πάρουν τζάμπα λάχανα και πατάτες. Οι 
ίδιοι αυτοί δημοσιογράφοι δεν έχουν καμιά 
έκπληξη για τις χιλιάδες απολύσεις, για το 
πετσόκομμα στα μεροκάματα.

Απορούν όμως με τη φτώχεια. Είναι οι ίδιοι 
που με περισπούδαστο ύφος βεβαιώνουν 
πως δεν καταργούνται ο 13ος και ο 14ος 
μισθός, την ώρα που αυτοί οι μισθοί έχουν 
ήδη εξαφανιστεί στην πράξη από τις τιμές στα 
προϊόντα και τα φορολογικά χαράτσια.

Μην τους ακούτε. Λένε συνειδητά ψέματα, 
γιατί αυτό συμφέρει τόσο στα αφεντικά τους 
όσο και στο σύστημα. Μην «βρωμίζετε» άλλο 
τα αυτιά σας με την οργανωμένη και κατευ-
θυνόμενη παραπληροφόρηση.

Τους ακούσατε να σας ενημερώνουν για...
καμιά 400ριά απεργούς χαλυβουργούς εκεί 
στον Ασπρόπυργο που βρίσκονται στην 88η 
μέρα απεργίας; Εκεί και αν έχουν μείνει έκ-
πληκτοι...Ακούς εκεί απεργία.

Πως το έλεγε η Μαλβίνα: «Οξω...φλούφλη-
δες απ’ την παράγκα».

Και μόνο
το «λεξικό»...τους,
δείχνει τις
προθέσεις τους

Ο καπιταλισμός δεν είναι καπιταλισμός. Εί-
ναι η « οικονομία της ελεύθερης αγοράς»...

Ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ιμπεριαλισμός. 

Είναι «παγκοσμιοποίηση»...
Οι βομβαρδισμοί λαών δεν είναι βομβαρδι-

σμοί. Είναι « προληπτική δράση»...
Οι δολοφονίες αμάχων δεν είναι δολοφονί-

ες. Είναι « παράπλευρες απώλειες»...
Η κατάργηση του 8ωρου δεν είναι κατάρ-

γηση αλλά «ελαστική σχέση εργασίας»...
Η απόλυση και η ανεργία δεν 

είναι απόλυση ούτε ανεργία. Εί-
ναι 

«εργασιακή εφεδρεία»...
Η μισο – ανεργία δεν είναι μισο 

– ανεργία. Είναι «απασχολησιμό-
τητα»...

Ο εργασιακός μεσαίωνας δεν 
είναι εργασιακός μεσαίωνας. Εί-
ναι « εκ περιτροπής εργασία»...

Οι μίζες δεν είναι μίζες. Είναι « 
χορηγίες»...

Το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου δεν 
είναι ξεπούλημα. Είναι «αξιοποίηση»...

Η ιδιωτικοποίηση δεν είναι ιδιωτικοποίηση. 
Είναι « μετοχοποίηση»...

Η μετατροπή της χώρας σε ενέχυρο και σε 
υποθήκη δεν είναι ενέχυρο ούτε υποθήκη. 
Είναι « εμπράγματη εγγύηση»...

Η καταστροφή κεφαλαίου δεν είναι κατα-
στροφή κεφαλαίου. Είναι «κούρεμα»...

Η στάση πληρωμών δεν είναι στάση πλη-
ρωμών. Είναι « πιστωτικό γεγονός»...

Η πτώχευση δεν είναι πτώχευση. Είναι « 
επιλεκτική χρεοκοπία»...

Αυτό είναι το « λεξικό» του συστήματος. 
Είναι διαδεδομένο και στα τέσσερα σημεία 
του πλανήτη. Ειδικά στην Ελλάδα, έχουν ανα-
γάγει σε επιστήμη το διασυρμό των εννοιών 
και των λέξεων. Δείγμα του πόσο μικροί είναι 
και πόσο πολύ φοβούνται να μιλήσουν στη 
γλώσσα του λαού. 

Οι κύριοι που κυβερνούν και η τάξη που 
τους χρησιμοποιεί για να κυβερνούν, θα 
έχουν – αργά ή γρήγορα – να αναμετρηθούν 
με ένα λαό που κανένα καθεστωτικό « λεξι-
κό» και καμιά πλύση εγκεφάλου δε θα του 
αλλάξει άποψη για τις έννοιες που κρύβουν 
οι λέξεις

 «τσίπα», «φιλότιμο», και «αξιοπρέπεια».
Όσο δε πιο κρίσιμες αναδεικνύονται οι 

ώρες που διανύουμε, με τόσο μεγαλύτερη 
σφοδρότητα θα πεταχτούν στα αζήτητα, εκεί 
που τους αξίζει, όσοι χωρίς τσίπα και χωρίς 
φιλότιμο παίζουν με τη ζωή και την αξιοπρέ-
πεια του λαού.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Επιμελητήριο Κυκλάδων προς Σηφουνάκη

Τροποποιείστε
το άρθρο 14 του Σ.Π.Δ.

Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 
Ν. Σηφουνάκη, έστειλε το Επιμελητήριο Κυκλάδων με θέμα: Σχέδιο Π.Δ. «Κατηγορίες και πε-
ριεχόμενο χρήσεων γης».

Στην επιστολή μεταφέρεται η αντίδραση που έχει προκαλέσει το άρθρο 14 στους εμπλε-
κόμενους φορείς, αλλά και τους άμεσα ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες γης εκτός σχεδίου και 
εκτός οικισμών.  Από το Επιμελητήριο προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 14, ώστε να 
διατηρηθεί η πρόβλεψη για χρήση κατοικίας ή να προστεθεί επί πλέον άρθρο με πρόνοιες για 
τις εκτός σχεδίου περιοχές. 

Τέλος, σημειώνεται πως: «Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτό το αίτημά μας, ευελπιστού-
με, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα υπογράψει αυτό το διάταγμα». 

Έναρξη αποκριάς
Οι Απόκριες ξεκινούν. Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου σας προσκαλεί να τις 

«υποδεχθούμε» την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 8:00 μ.μ. στην ταβέρνα «Μπακίρι» στους Αγ. 
Αναργύρους Νάουσας Πάρου. Σας περιμένουμε όλους με τις παρέες σας να διασκεδάσουμε 
(και να τ’ αφήσουμε όλα για λίγο πίσω μας), με ζωντανή μουσική απ’ την πολύ καλή μουσική 
συντροφιά που παίζει στο μαγαζί!

Παράταση διαβούλευσης
για το άρθρο 14

Κάτω από την πίεση της λαϊκής κατακραυγής για το επίμαχο άρθρο 14 του Σχεδίου Προε-
δρικού Διατάγματος, ο Υπουργός κ. Σηφουνάκης, έδωσε παράταση στην διαβούλευση κατά 
ένα μήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επίμαχο άρθρο θα αναμορφωθεί ριζικά και θα 
απαλειφθούν οι επίμαχες διατάξεις.

Σε Δελτίο Τύπου του κ. Ρήγα, αναφέρεται: «Εν όψη της υποχρεωτικής ολοκλήρωσης του 
χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου Π.Δ. είναι απαραίτη-
τη προκειμένου να προβλεφθούν όλες οι σύγχρονες χρήσεις γης για τις εκτός σχεδίου δόμη-
σης περιοχές. Επομένως, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία είναι επιβεβλημένη και 
απόλυτα αναγκαία. Αυτό που είναι μη αποδεκτό και χρήζει άμεσης ρύθμισης είναι η παράλη-
ψη της κατοικίας ως δυνητικής χρήσης στην εκτός σχεδίου περιοχή. Ως εκ τούτου,  η πρόταση 
μας θα αφορά στην συμπλήρωση του άρθρου 14 του προτεινόμενου σχεδίου Π.Δ. με την 
προσθήκη της κατοικίας στις προβλεπόμενες χρήσης γης. Αυτή την πρόταση θα καταθέσω και 
προσωπικά κατά την συζήτηση του σχεδίου του Π.Δ. στην αρμόδια επιτροπή της βουλής με 
την επιδίωξη να συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση νομοθετικό κείμενο.

Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σας».
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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

συνέχεια	από	σελ.1
2. Θα επιχειρηθεί να υπο-

βληθούν μαζικές αιτήσεις 
απαλλαγής από το χαράτσι 
στην εφορία. 

3. Να γίνει κατάθεση αίτη-
σης ασφαλιστικών μέτρων 
κατά της ΔΕΗ και προσω-
ρινής διαταγής μη διακοπής 
του ρεύματος, γιατί, όπως 
αναφέρεται σε δελτίο Τύπου 
της Λαϊκής Επιτροπής, «θε-
ωρούμε άδικο και αντιλαϊκό 
το χαράτσι, γιατί δεν έχουμε 
ή δεν θέλουμε να το πλη-
ρώσουμε, γιατί αρνούμαστε να υποκύψουμε στον κυβερνητικό εκβιασμό «πληρώνετε ή σας 
κόβουμε το ρεύμα». 

Αναφέρεται επίσης, πως «μετά την αλλαγή στάσης του Δημάρχο και την απόφασή του να  
στηρίξει ο Δήμος αίτηση κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων, κάτω από την πίεση ενός κι-
νήματος που ολοένα μεγαλώνει, ξεκαθαρίζουμε ότι θα συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια».  

Στους συγκεντρωμένους στον «Αρχίλοχο» μίλησε ο Κ. Ροκονίδας, ο οποίος ενημέρωσε 
για τη δραστηριότητα όλο αυτό το διάστημα της Λαϊκής Επιτροπής (2 μήνες από τη δημιουργία 
της). Όπως είπε, έγιναν ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε όλα τα χωριά του νησιού, κεντρική 
συγκέντρωση στον Αρχίλοχο, συγκεντρώθηκαν οι απλήρωτοι λογαριασμοί και οι υπεύθυνες 
δηλώσεις, που ξεπερνούν τις 450 και είναι άλλοι τόσοι λογαριασμοί απλήρωτοι που ακόμη 
δεν έχουν παραδοθεί στη Λαϊκή Επιτροπή. Έγινε υγκέντρωση στα γραφεία της ΔΕΗ, ελήφθη 
η απόφαση για εξώδικο προς τη ΔΕΗ γιατί δεν παρελήφθησαν οι υπεύθυνες δηλώσεις. Το 
εξώδικο έχει αναλάβει ο δικηγόρος Σπ. Λάβδας και ο δικαστικός επιμελητής κ. Κεφάλας. Εκ-
δόθηκαν ενημερωτικά δελτία Τύπου κ.λπ.. 

Ο απολογισμός δράσης μας, είπε ο κ. Ροκονίδας, είναι η απάντηση σε όσους πίστευαν ότι ο 
αγώνας μας είναι καταδικασμένος. Το κίνημα, πρόσθεσε, φουντώνει σε όλη τη χώρα και με τα 
στοιχεία της ΔΕΗ, οι απλήρωτοι λογαριασμοί ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο, ενώ είναι πολλές 
οι δικαστικές αποφάσεις υπέρ των πολιτών ή των Δήμων που έχουν κάνει προσφυγές κατά 
του χαρατσιού μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. 

Γι’ αυτό, τόνισε ο κ. Ροκονίδας, όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα 
έχει ο αγώνας μας. Και αυτό διαφαίνεται από το γεγονός, ότι άνθρωποι που πλήρωσαν την 
πρώτη δόση, βλέποντας το κίνημα να φουντώνει, τώρα δεν πληρώνουν. Αν το κίνημα είπε, 
δεν πήγαινε καλά, ούτε η Κυβέρνηση θα έκανε πίσω, ούτε τα δικαστήρια θα έπαιρναν ανα-
σταλτικές αποφάσεις. 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Ροκονίδας τόνισε: «η Κυβέρνηση δείχνει απανθρω-
πιά απέναντι στο λαό. Είναι όμως μικρή μπροστά στην κοινωνική αλληλεγγύη. Γι’ 
αυτό διαλαλούμε: Να μην τολμήσουν να κόψουν το ρεύμα σε κανένα σπίτι». 

Στους συγκεντρωμένους μίλησαν και ο κ. Γιάννης Μαούνης, ο κ. Σωτήρης Χουλιάρας, 
ο κ. Μ. Ισιγώνης, ενώ τη συζήτηση συντόνιζε ο κ. Θ. Μαλατέστας. 

Σκληροί στις τοποθετήσεις τους κατά των Κυβερνητικών μέτρων ήσαν και όσοι συμπολίτες 
μας τοποθετήθηκαν στη συγκέντρωση. Αγανάκτηση, οργή, θυμός, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
απελπισία. Τα Κυβερνητικά μέτρα μας εξουθενώνουν, μας ταπεινώνουν. Δεν αντέχουμε. Μία 
κυρία έκανε λόγο για «εσχάτη προδοσία», αφού όπως είπε, σε λίγο καιρό η ΔΕΗ και άλλες 
ΔΕΚΟ, θα ανήκουν στους δανειστές μας και έτσι,  όχι μόνο η δημόσια περιουσία, αλλά και η 
ιδιωτική υποθηκεύεται. Γι’ αυτό τόνισε, θα πρέπει να θέσουμε τους βουλευτές Κυκλάδων προ 
των ευθυνών τους. Να μην υπογράψουν τη νέα δανειοδότηση και να παραιτηθούν. 

Στη ΦτΠ ο κ. Μ. Λεοντή  δήλωσε: « Η κατάσταση πάει στο απροχώρητο. Πιστεύω όμως ότι 
δεν θ’ αντέξουν για πολύ. Όλο αυτό θα το ανατρέψουμε».

Ο κ. Β. Σαρρής είπε: «Εμείς οι επαγγελματίες, έτσι κι’ αλλιώς, τα πληρώνουμε τα χαράτσια 
διότι είναι θέμα φορολογικής ενημερότητας, αφού χωρίς αυτήν, δεν μπορούμε να κάνουμε 
τη δουλειά μας. Το κύριο όμως είναι, ότι  πρέπει να εμποδιστεί το κόψιμο του ρεύματος  στον 
κόσμο, γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Ωστόσο πιστεύω, ότι θα περάσουν και άλλα μέτρα με άλλο 
τρόπο. Σ’ αυτό πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί ο έλληνας ότι είχε να δώσει το έδωσε πολλα-
πλάσια από ότι του αντιστοιχούσε. Ας τα πάρουν από όσους έχουν κλέψει. Βέβαια, όσα έχουμε  
πάρει από τους δανειστές μας, έχουμε πληρώσει πολύ περισσότερα και φυσικά τα έχει πλη-
ρώσει ο λαός. Εκτιμώ ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα. 
Όλο αυτό που γίνεται είναι επίθεση στους εργαζόμενους στους μικρούς επιχειρηματίες. Μας 
έριξαν σε βαρέλι χωρίς πάτο, ενώ κάποιοι ακόμη και τώρα πλουτίζουν. Οπότε ο κόσμος πρέ-
πει να θυμάται τι του έταξαν και τι έλαβε». 

Στη συγκέντρωση στον Αρχίλοχο εκτός από τους πολίτες παραβρέθηκαν, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Κοντός, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Γ. Καρατζάς. 

Η Λαϊκή Επιτροπή πλήρως ικανοποιημένη από τη λαϊκή συμμετοχή στο δελτίο Τύπου της 
τονίζει: «Οι παριανές και οι παριανοί έδωσαν δυναμικό παρόν, εκφράζοντας την οργή και την 
αγανάκτηση τους για τη πολιτική της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου. Επιβεβαίωσαν  τη 
συστράτευσή τους με τη Λαϊκή Επιτροπή ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ και τη συμμετοχή τους 
στην οργάνωση του αγώνα, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο διακοπής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος σε οποιοδήποτε παριανό νοικοκυριό. 

» Η Λαϊκή Επιτροπή καθημερινά εντείνει τις δραστηριότητες για την οργάνωση της πάλης 
και των κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας.

»Η κυβέρνηση Παπαδήμου και οι εταίροι της πρέπει να πληρώσουν την επίδειξη θράσους, 
απανθρωπιάς και υποκρισίας απέναντι στους εργαζόμενους, τους άνεργους, τη νεολαία, τους 
συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους .

 »Είναι ανάγκη να διαπιστώσει αυτή η κυβέρνηση πόσο μικρή είναι μπροστά στη λαϊκή απο-
φασιστικότητα, στη συντονισμένη δράση και αλληλεγγύη. Ο λαός έχει τη δύναμη και πρέπει 
να επιβάλει την κατάργηση του εξοντωτικού χαρατσιού με κάθε τρόπο. Για κάποιους είναι πια 
και ζήτημα επιβίωσης...

»Εμπρός να κλιμακώσουμε τη δράση μας ενάντια στο χαράτσι και τη διακοπή του ρεύματος 
σήμερα και αύριο να οργανώσουμε τον αγώνα για άλλα λαϊκά προβλήματα».

Κανένα σπίτι
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 

Ξεχειλίζει η λαϊκή οργή και αγανάκτηση 

ΛΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ

Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 Δήμου Πάρου 

Ελπιδοφόρο σε δύσκολη περίοδο
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από το δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 

Πάρου για το 2012. Αρνητικά ψήφισε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Ροκονίδας, 
κρίνοντας ότι είναι ελλιπές, δεν έχει τη δομή που θα έπρεπε και βέβαια απουσιάζει μία στρα-
τηγική μελέτη για σχολικά κτίρια. 

Τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα, χωρίχονται σε δύο κατηγορίες. 
Σσε συνεχιζόμενα και προτεινόμενα και όπως είπε ο Δήμαρχος  Χρ. Βλαχογιάννης, για την 
κατάρτισή του ελήφθησαν υπόψη τα αιτήματα όλων των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπι-
κών Κοινοτήτων. Πιστεύω, είπε ο κ. Βλαχογιάννης, ότι σε μεγάλο βαθμό θα καταφέρουμε να 
υλοποιήσουμε το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα. Αυτό γιατί έχουν δοθεί δύο ακόμη δόσεις από 
τη ΣΑΤΑ και έτσι μαζί με την πρώτη δόση το συνολικό ποσό είναι περίπου ένα εκατομμ. ευρώ. 
Σ’ αυτά προστίθενται τα χρήματα από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, από το ΕΣΠΑ και από το Ειδικό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνονται ασφαλτοστρώσεις δρόμων, αποκατάσταση λακ-
κουβών σε δρόμους του νησιού, συντηρήσεις πλακόστρωτων, μελέτες για την αποκατάσταση 
των κατακρημνίσεων σε Δρυό , Αρύακα και Αμπελά, συντηρήσεις γηπέδων, διαγραμμίσεις 
πάρκινγκ, τοιχία αντιστήριξης όπου χρειάζεται, επισκευή και συντήρηση των λιμνών του Δρυ-
ού, υπογειώσεις δικτύων της ΔΕΗ, διαπλατύνσεις δρόμων, αποστραγγιστικά έργα, συντηρή-
σεις σχολείων κ.λπ. 

Το σύνολο του προϋπολογισμού των έργων αυτών είναι 1.806.474,59 ευρώ.
Στα συνεχιζόμενα έργα περιλαμβάνονται, η κατασκευή των Νηπιαγωγείων Μάρπησσας, 

Νάουσας και Αγκαιριάς, η αναπαλαίωση των ανεμόμυλων στην Αγία Άννα, αποκαταστάσεις 
των ΧΑΔΑ, μελέτες για τη διάνοιξη του Β’ περιφερειακού Παροικίας, μελέτες για την αποχέ-
τευση Αγκαιριά και τη μεταφορά λυμάτων Λευκών – Κώστου, σχέδια εφαρμογής αρχιτεκτο-
νικής μελέτης παραλιακού μετώπου Παροικίας, τσιμεντοστρώσεις δρόμων, βελτιώσεις δρό-
μων, κατασκευή πεζόδρομου στον Περιφερειακό της Παροικίας, κ.λπ. 

Το σύνολο του προϋπολογισμού των συνεχιζόμενων έργων είναι 6.832.995,02 ευρώ.

Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 του Δήμου Αντιπάρου

Ρεαλιστικό και εφικτό
Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αντι-

πάρου, στο οποίο περιλαμβάνονται έργα που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα και έργα από τα 
τακτικά έσοδα του Δήμου.

Συγκεκριμένα: 
ΣΑΤΑ και Νέο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2012 ,  451.848,26€. Έκτακτα Ειδικευμένα, 

271.644,48€, Από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ, 153.600,00€, Από Τακτικά έσοδα, 
160.523,86€. Σύνολο εσόδων: 1.037.616,60€. Αναλυτικά:

α)Προτεινόμενα από ΣΑΤΑ-Νέο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2012
1) Έργο αναδιαμόρφωσης & επέκτασης δημοτικού καταστήματος, 70.000,00€, 2) Προμήθεια 

ειδικών χημικών τουαλετών για παραλίες, 20.000,00€, 3)Τοιχεία αντιστήριξης, 20.000,00€, 4) 
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, 90.000,00€, 5)Προμήθεια ντουζιέρων, 10.000,00€, 6) Αντικατάστα-
ση μόνωσης σχολικών κτιρίων, 30.000€, 7) Επέκταση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
30.000,00€, 8)Αφαλατώσεις 34.500,00€, 9)Ανάπλαση περιοχής Σιφνέικου Γιαλού & ανάδειξη 
παραλίας 65.000,00€, 10)Μελέτη και προμήθεια υπογειοποιημένων κάδων 20.000,00€, 11)
Ανάπλαση περιοχής & ανάδειξης παραλίας Αγ. Σπυρίδωνα 62.348,26€. Σύνολο: 451.848,26€

β) Έκτακτα Ειδικευμένα (Δημ. Επενδύσεων)
1)Αλλαγή δικτύου ύδρευσης, 100.000,00€, 2) Για το Δημοτικό Γκαράζ , 40.000,00€
3) Θεομηνίες –Τοιχεία αντιστήριξης, 25.530,48€, 4) Υπόλοιπο πυροπροστασίας, 16.114,00€,
5) Για τοπογραφική μελέτη Αιγιαλού, 10.000,00€, 6)Προμήθεια Υδροφόρας, 80.000,00€.
Σύνολο: 271.644,48€
γ) Από το Αναπτυξιακό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ 
1) Μελέτη Δημοτικού γκαράζ, 22.600,00€, 2)Τοπογραφική αποτύπωση Οικισμού Αγ.Γεωργί-

ου, 41.000,00€, 3)Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την               Κατασκευή δικτύου 
ύδρευσης Αγ.Γεωργίου, 45.000,00€, 4)Μελέτη Δημοτικού καταστήματος, 45.000,00€. Σύνολο: 
153.600,00 €

δ) Από τακτικά έσοδα  
1) Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού, 15.000,00€
2) Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Γυμνασίου, 15.000,00€, 3) Συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων στην Γαλανταριά, 50.000,00€, 4) Ανάπλαση περιοχής & ανάδειξης παραλί-
ας Αγ. Σπυρίδωνα, 32.651,74€, 5) Ανάπλαση περιοχής Σιφναίικου Γυαλού & ανάδειξη παρ., 
10.000,00€, 6) Έργο αναδιαμόρφωσης & επέκτασης δημοτικού καταστήματος, 37872,12€. Σύ-
νολο: 160.523,86€

Τελικό σύνολο= 1.037.616,60€
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                 

ΡΕΤΙΡΕ 100τμ, με 3 κρε-
βατ/ρες, σαλόνι - κουζίνα, 
μπάνιο, wc, 2 θέσεις πάρ-
κινγκ σε υπόγειο γκαράζ, 
μεγάλες βεράντες, 8ος 
όροφος, απεριόριστη θέα 
Φιλοπάππου-Ακρόπολη-
Περαιά. Διευθ: Αετίωνος 
15-17, Ν.Κόσμος. Τιμή: 
320.00. Τηλ: 6932852126

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, 
πωλούνται 3 κατοικίες 
156m2, 148m2, 147m2 
σε οικόπεδο 2 στρεμμά-
των η κάθε μία με πηγάδι. 
Πωλούνται μαζί ή ξεχωρι-
στά. Τιμή: 650.000€. Τηλ.: 
6940622456, 6958684932. 
Κος Κοντάη Βασίλης. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 
2 κρεβατοκάμαρες, 2 
μπάνια, τζακούζι, με-
γάλο σαλόνι, κουζίνα, 
καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασι-

λέματος. Τιμή: 175.000€. 
Έκπτωση στα μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, air 
condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βερά-
ντες, πέργολες, κήπος, 
πισίνα. Τιμή 245.000€ 
Έκπτωση στα μετρητά, ευ-
κολίες, 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, ενδο-
δαπέδια θέρμανση όλες 
τις ηλεκτρικές συσκευές, 
με απεριόριστη θέα και 
σε εξαιρετική τιμή. Τηλ.: 
6942985111, info@
paroshouses.eu. 

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα 

καινούργια 85τμ2, 80τμ2, 
76τμ2 και 60τμ2 Επίσης 
σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥ-
ΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρί-
α Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
οικία 85τμ2 πετρόχτι-
στη, με θέα την Αντίπαρο, 
2 κρεβατοκάμαρες, σα-
λόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βε-
ράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 
185.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ             

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕ-
ΝΟΣ, πωλείται οικόπεδο 
4800τ.μ. με πηγάδι μέσα. 
Πολύ καλή ευκαιρία. Τι-
μή: 45.000€ (Συζητήσιμη). 
Τηλ.:  6976818757.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙ-
ΑΣ, αγρόκτημα 8 περίπου 
στρ., σε ήσυχο μέρος, οι-
κοδομήσιμο. Τιμή 65.000€ 
Ευκολίες, ανταλλαγές, έκ-
πτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768.

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα 
(15 λεπτά από Παροικι-
ά) 15.604τμ2 με κατοικιά, 
αποθήκες και παλαιό μύ-
λο (ημιτελή). 220 ελιές 
και πολλά οπωροφόρα.
Ηλεκτροδοτείται   με   φω-
τοβολταϊκά.Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€. www.
p a r o s h o m e s . l i v a d a s .
de,Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ            

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γραφείο επί της παραλί-
ας, απέναντι 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 
νεόδμητο διαμέρισμα 
75τ.μ. με 2 υ/δ, καθι-
στικό – κουζίνα, μπάνιο, 
αυτόνομη θέρμανση, 
κήπο & θέα θάλασσα. Τηλ.: 
6944711141 Κος Νίκος. 

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑ-
ΤΑ, ενοικιάζεται σπίτι σε 
1ο όροφο 120m2 με 3 
υ/δ, w.c., κουζίνα, σαλόνι, 
barbeque, αυτόνομη θέρ-
μανση & θέα στο λιμάνι. 
Τηλ.: 6936670555. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

Ο ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα βιολιού, θεωρητικής 
μουσικής σε παιδιά και ε-
νήλικες. Τηλ.: 6979005160.

ΚΟΠΕΛΑ 21 ΕΤΩΝ, από-
φοιτος ΙΕΚ Πληροφορικής, 
με καλή γνώση Αγγλικών, 
ζητάει δουλειά σε γραφείο. 
Τηλ.: 6989924457. 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
αναλαμβάνει την φροντίδα 
ηλικιωμένων ατόμων ή 
ζητεί εργασία σε καφετέρι-
α, εστιατόριο ή ξενοδοχείο. 
Τηλ.: 6986160827.

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε 
παιδιά Δημοτικού, Γυ-
μνασίου & Λυκείου. Τηλ.: 
6977445803. 

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΑ, παραδίδονται από 
καθηγήτρια, κάτοχο επάρ-
κειας, με σπουδές στην 
Ισπανία. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6936250130. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι-
ΕΚ, τεχνικός διακόσμησης, 
με γνώσεις αρχιτεκτονικού 
σχεδίου, κατασκευή μακέ-
τας, AUTOCAD, MS Office, 
ζητά εργασία σε αρχιτε-
κτονικό γραφείο ή εταιρία. 
Τηλ: 6981178828.

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ι Α , α -
ναλαμβάνει μελέτη και 
διαμόρφωση εσωτερικών 
χώρων σε συμφέρουσες 
τιμές. Τηλ: 6981178828.

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ            

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ, 
Έλληνας έως 35 ετών, ζη-
τείται για σουβλατζίδικο. 
Τηλ.: 6936849101.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                                

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
τυποποίησης & συσκευα-
σίας τοπικών προϊόντων 
& καθαρισμό πατάτας για 
εστιατόριο. Τιμή: 16.000€.
Τηλ.: 22840 27275.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 
σε πολύ καλή κατάσταση, 
πωλείται (έπιπλα κρεβα-
τοκάμαρας, τραπεζαρία, 
χαλιά, τηλεόραση, στερεο-
φωνικό κλπ) Τιμή: 1.500€ 
όλα μαζί. Δυνατότητα & με-
μονωμένη πώληση. Τηλ.: 

6985968356, 6977313636. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜ-
ΜΩΤΗΡΙΟΥ, πωλείται. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972000710.

PEUGEOT 306, μοντέλο 
95΄, πωλείται σε πολύ κα-
λή κατάσταση. Τιμή: 1.200€ 
Τηλ.: 6982552808. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε καταπλη-
κτική τιμή αχρησιμοποίητα: 
ντουλάπια κουζίνας επάνω 
2,80μ. κάτω 1,70μ. συν 
συρταριέρα 0,50μ. Τιμή: 
500€. 2 παράθυρα με εξώ-
φυλλα 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, δερ-
μάτινο. Τιμή: 11.000€. Τηλ.: 
22840 22706, 6977845488. 

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
πωλείται στην Χρυσή Ακτή, 
πάνω στον κεντρικό δρό-
μο, δίπλα στη στάση του 
λεωφορείου. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6933393691. 

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ

3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Μάρπησσα, Πάρος  •  τ: 22840 42698  •  κ: 6972.850743

Αποστολές µε αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα, ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

° ¦ Ã º ¤ ¶ ¹ ª Æ ¹ º Ã ª  ° Á Æ ¹ ¦ Ä Ã ª ¿ ¦ Ã ª

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

22840 53555

¾ ¸ ¼ ¹ ° º ¶ ª  ¶ º Æ Ë ¦ ¿ ª ¶ ¹ ª
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22840 53555
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Τι θα πει αυτό;
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WHAt's oN
IN PAros & ANtIPAros
F e b r u A r Y

3 Feb, 2.45-4.45pm, 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.

3 Feb, 8.45pm, Movie "Tower Heist" at the 
Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 5€. Info: 
Palassia 693-703-4981, http://www.archilochos.
gr

4 Feb, 6pm, Women's Association of Paros 
"Ariis" cutting of the New year pita at the Damia 
Mezedopoleio on the seafront, Paroikia. Face-
book:  syllogos.gynaikon.parou.ariis

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, Car Racing Club of Paros (A.L.A.P.) 

"Slalom" race, Kambi-Angeria. Facebook:  
A.L.A.P(Agwnistiki Lesxi Autokinitou Parou)

5 Feb, 1.30pm, Archilochos Society pita cutting 
and luncheon at Elaea Restaurant, Seafront, Par-
oikia (22840-23652). Price: 12€ per person. Live 
music. Tickets from Nikos Rangoussis "Palaios 
Fournos" Bakery 22840-23595, 693-706-5939, 
694-484-5372.  http://www.archilochos.gr

5 Feb,  7.30pm, Movie "Tower Heist" 
at the Nireas Hall, Naoussa.  Facebook: 
Κινηματογραφική-λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας 

5 Feb, 8pm, Women's Association of Naoussa 
Carnival Party with live music at Bakiri Taverna, 
Ag.Anargyrous, Naoussa. Info: 22840-51402.

10 & 11 Feb, 8pm, Theatrical performance 
of "Mazi" by Panagiotis Spyrou of the Folkdance 
Group of Naoussa (XON) Children's Theatre group 
at the Nireas Hall, Naoussa.  Info: 22840-52971, 
www.paros-xon.gr, facebook:  The Dance Group 
of Naoussa Paros
11 Feb, Annual European 112 Day to raise 
awareness of the single EU emergency number. 
See http://ec.europa.eu/112

11 Feb, 9pm, The Car Racing Club of Paros 
(A.L.A.P.) Dance at the Ysterni Taverna. Facebook:  
A.L.A.P(Agwnistiki Lesxi Autokinitou Parou)

NoN-PAYMeNt oF sPecIAl ProPertY 
tAX cAMPAIgN

Φέτος οι διακοπές πάνε...

paros-vacations.com

Πληροφορίες: 22840 28025

Νέο Αεροδρόμιο

Προχωρούν κανονικά
οι διαδικασίες
συνέχεια	από	σελ.1
Την επόμενη Τρίτη με νέα γνωστοποίηση η επιτροπή του διαγωνισμού θα μας ενημερώσει 

αν θα προχωρήσουν στην εξέταση των πιθανών ενστάσεων ή θα ανακοινώσουν οριστικά τον 
ανάδοχο του έργου. 

Μειοδότρια εταιρία έχει αναδειχθεί η εταιρία ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΕ η οποία έδωσε το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης 37,52%.   

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Λεφτά έχουμε…
Έργα δεν βλέπουμε!!!

Έντονη ήταν η δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους της θάλασσας, οι οποίοι ακούν συνεχώς 
για έργα στο λιμάνι και έργα δεν βλέπουν. 

Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση έργων του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ήταν το 
πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας και 
ενημέρωση επ’ αυτών έγινε από τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Στ. Γαβαλά. 

Το συμπέρασμα που βγήκε από την ενημέρωση, ήταν πως έως τη νέα σεζόν, εκτός από το 
έργο της ανάπλασης του λιμανιού στο καρνάγιο (Βίτζι), του οποίου η δημοπρασία γίνεται στις 
28 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις αρχές του καλοκαιριού, κανένα άλλο έργο δεν θα 
έχει υλοποιηθεί. 

Μέσα από ατέρμονες , σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, διαδικασίες χάνεται η ουσία, περνάει ο 
χρόνος και τα έργα βρίσκονται σ’ ένα συνεχές «θα» και στις μελέτες που πρέπει να ολοκληρω-
θούν, να εγκριθούν από τουλάχιστον 16 υπουργεία και υπηρεσιακούς φορείς, με αποτέλεσμα 
να βαλτώνουν όλα τα έργα. Ακόμη και οι πλωτές εξέδρες, που η συλλογή 16 υπογραφών είχε 
ήδη γίνει επί προεδρίας του κ. Λ. Κοντού και υπολειπόταν η υπογραφή Βενιζέλου, φαίνεται 
πως παίρνουν κι’ αυτές την… κατιούσα. Ανακαλύφθηκαν νέα προσχώματα και η εξέλιξη είναι 
πισωγύρισμα. 

Εδώ κολλάει η λαϊκή παροιμία: «Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει», καθώς 
και η συμβουλή του κ. Μιχάλη Πώλου: «Φροντίστε με τα χρήματα του Δ.Λ.Τ. (3.000.000 ευρώ), 
να κάνετε σωστά και καλά έργα, πριν μας τα πάρουν λόγω κρίσης και δεν θα υφίστανται ούτε 
τα χρήματα ούτε το Λιμενικό Ταμείο». 

Από τότε που ήμουν στρατιώτης δεν έχω δει να γίνεται κανένα ουσιαστικό έργο στο λιμάνι, 
ανέφερε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Γ. Περαντινός, εκφράζοντας την 
απογοήτευσή του, γιατί από την ενημέρωση διαπίστωσε ότι τα έργα παραμένουν στα χαρτιά. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση: Σε εξέλιξη είναι το θέμα της νομιμοποίησης όλων των λι-
μανιών της Πάρου και της Αντιπάρου. Έχει κατατεθεί ο φάκελος έγκαιρα και αναμένεται η 
έγκρισή του.

Μετά τη σεζόν θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάπλαση της παραλιακής λεωφόρου της 
Παροικίας. 

Έχουν κατατεθεί οι μελέτες προς έγκριση για την ανάπλαση του χώρου στην Αγία Άννα. 
Μετά τη σεζόν ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατασκευή στεγάστρων (κλειστές αίθουσες 

αναμονής) στο λιμάνι. Προς το παρόν υπάρχει η πρόταση των μελετητών. 
Διερευνάται το ζήτημα μεταφοράς του Εμπορικού Λιμανιού, συζητείται η θέση Καμινάκι. 
Για τον ελλιμενισμό των κρουαζιερόπλοιων θα τοποθετηθούν ναύδετα (μόνιμα ρεμέτζα). 

Έχει γίνει έρευνα επί του θέματος και έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. οι με-
λέτες. 

Έχει γίνει μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και υπάρχει σχέδιο που βελτιώνει 
την όψη της παραλίας (απομάκρυνση βράχων κ.λπ.), ώστε να υπάρχει άμεση επαφή με τη 
θάλασσα. 

Κλοπές ζώων 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνελήφθη τις απογευματινές ώρες, την Τρίτη 31 Ιανουαρί-

ου από αστυνομικούς του Α.Τ. Πάρου, ένας αλλοδαπός, κάτοικος του νησιού μας,  γιατί είχε 
κλέψει δύο αρνιά. 

Δυστυχώς η πείνα οδηγεί και σ’ αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν εκλάπησαν μόνο τα δύο αρνιά. 
Οι επιθέσεις σε κοτέτσια και σε μάντρες είναι τακτικές. Όσοι έχουν κοτόπουλα ή άλλα ζώα, ας 
έχουν το νου τους…

Κατάντια: καταργούν
και την Γ.Γ. Αιγαίου

Ο υπουργός Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στις 12/01/2012, δήλωσε ότι καταργούνται οι 15 
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες του Υπουργείου του. Μεταξύ αυτών και η Γενική Γραμματεία Αιγαί-
ου και Νησιωτικής Πολιτικής, που θα ενσωματωθεί στην Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας.

Οι Θλιβεροί Κυβερνητικοί Φωστήρες, συνεχίζουν να κάνουν «ασκήσεις επί χάρτου…» στις πλά-
τες των νησιωτών. Συνεχίζουν απτόητοι την υποβάθμιση και απαξίωση των νησιωτικών Συμπλεγ-
μάτων του Αιγαίου και των κατοίκων τους.

Μετά την εδώ και χρόνια κατάργηση του Υπουργείου Αιγαίου, λες και είχαν εκλείψει οι λόγοι της 
δημιουργίας του, η Κυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου, καταργεί ακόμα και το ανεπαρκές υποκα-
τάστατό του, την Γενική Γραμματεία Αιγαίου.

Αντί να επανιδρύσουν το υπουργείο Αιγαίου, στην τόσο ευαίσθητη αυτή περιοχή, για να προω-
θήσουν καλύτερα τα εθνικά και τοπικά θέματα ή έστω να δημιουργήσουν ένα αυτοτελές Υπουργείο 
Ναυτιλίας και να ενισχύσουν την υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, αυτοί την καταργούν, με 
τη δικαιολογία των οικονομιών κλίμακας που έχουν δεσμευτεί στα μνημόνια να κάνουν. Και όχι 
μόνο αυτό, αλλά πανηγυρίζουν και επάιρονται για τα… χάλια τους. 

Ο Χρυσοχοίδης, υπουργός και υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (τρομάρα του), σε διατεταγ-
μένη υπηρεσία, προχωρεί στην κατεδάφιση κάθε κρατικής δομής και υπηρεσίας που, ανεξάρτητα 
από την αναγκαιότητα ή όχι της ύπαρξής της, προωθεί την συγκεντροποίηση της εξουσίας και επο-
μένως κάνει ευκολότερο τον έλεγχό της. Στόχος κύριος βέβαια, είναι η διευκόλυνση και παραπέρα 
προώθηση της Fast Track πολιτικής ξεπουλήματος των νησιωτικών περιοχών.

Οι κροκοδείλιες διακηρύξεις τους περί Νησιωτικότητας, Εθνικού Συμφέροντος, Αυτόνομης Ανά-
πτυξης, Προστασίας του Περιβάλλοντος κ.λπ., δεν είναι παρά κούφια λόγια, λεκτικές εξάρσεις και 
μπαρούφες, από στόματα Κοινών Δοσίλογων και Πρακτορίσκων Ξένων Συμφερόντων.
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Όλη η Αντίπαρος στην παρουσίαση
του βιβλίου του Στέλιου Μάινα 

«Τα φαινόμενα απατούν»

Όλοι οι Αντιπαριώτες βρέθηκαν το Σάββατο το βράδυ, 28 
Ιανουαρίου στην αίθουσα ΚΑΛΟΥΔΑ, όπου έγινε η παρουσί-
αση του βιβλίου του συγγραφέα και ηθοποιού Στέλιου Μάινα 
«Τα φαινόμενα απατούν». 

Τον ηθοποιό και συγγραφέα καλωσόρισε ο Δήμαρχος Γ. Λε-
βεντάκης, ο οποίος εξέφρασε την συγκίνησή του, γιατί όπως 
του είπε, «παρουσιάζουμε το βιβλίο σου στον τόπο σου».

Το βιβλίο παρουσίασε η φιλόλογος Μαρία Μαρινάτου. Είναι 
είπε, ένας μοναδικός συνδυασμός λιτότητας και πυκνότητας. 
Αξιοποιεί προσωπικά βιώματα και καταστάσεις, προβάλλει 
πανανθρώπινα ζητήματα, προβληματισμούς και συνήθειες 
του ελληνικού λαού. Μέσα από το βιβλίο βγαίνει η αγάπη του 
συγγραφέα για τη θάλασσα, για τους ναυτικούς, για το νησί 
του και στο κέντρο των διηγήσεών του βρίσκεται ο άνθρω-
πος. 

«Οι άνθρωποι των νησιών έχουν ένα μυαλό που… φεύγει, 
μία ματιά που… ταξιδεύει», είπε ο Στέλιος Μάινας, αναφερό-
μενος στο βιβλίο του, κάτι που διαπιστώνει ο αναγνώστης 
διαβάζοντας τις 40 μικρές ιστορίες της καθημερινότητας.  

Στη συνέχεια διάβασαν μικρά αποσπάσματα οι μαθητές του 
Γυμνασίου Αντιπάρου: Μαργίτσα Γεμελιάρη, Παναγιώτη Κα-
μπάση, Γαρυφαλλιά Μαούνη, Άννα Πατέλη, Ματίνα Σκιαδά, 
ενώ αποσπάσματα του βιβλίου διάβασαν ο συγγραφέας και η 
ηθοποιός Κάτια Σπερελάκη.

Πολύ καλό ήταν το βίντεο – αφιέρωμα που προβλήθηκε, 
ενώ για το συγγραφέα μίλησε ο Δημοσιογράφος και  Διευ-
θυντής του  «Σύρος TV.1» Κομνηνός Στρογγύλης, ο οποίος 
συντόνιζε και την εκδήλωση.  Πολύ άρεσε επίσης στον κόσμο 
το θεατρικό δρώμενο από τους: Άννα Παλαιολόγου, Μαρίκα 
Πατέλη, Παναγιώτη Καμπάση.

Μία όμορφη κατασκευή χάρισε στον Κ. Μάινα ο Γ. Τριαντά-
φυλλος. Έργο δικό του από ξύλα και Κυκλαδίτικο χρώμα…

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσική περιήγηση από 

τους: Μπένο Μαριάνο (Μπουζούκι), Δαμιανό Μαρινάτο (Κι-
θάρα), Αντωνία Τριανταφύλλου (Αρμόνιο), Ευαγγελία Παλαι-
ολόγου (Τραγούδι).

Στέλιος Μάινας 

Μικρές
ταξιδιωτικές ιστορίες 

Λίγο πριν από την εκδήλωση στην αίθουσα Καλουδά, για 
την παρουσίαση των φαινομένων που απατούν…, συναντή-
σαμε τον Στέλλιο Μάινα και μιλήσαμε μαζί του. Για τη συγγρα-
φική του δραστηριότητα, για τα επαγγελματικά του σχέδια. Ο 
κ. Μάινας, κάνει πρόβες για ένα θεατρικό που θα βγει στο 
τέλος Φεβρουαρίου. Παράλληλα, ετοιμάζει το νέο του βιβλίο 
με τίτλο: «Εντάσεις».  Η καθημερινότητα και πάλι, οι στιγμές, 
που όπως λέει, «δίνουν αξία στη ζωή μας». 

Μιλήστε μου για το βιβλίο σας.
Το βιβλίο μου είναι μικρές ταξιδιωτικές ιστορίες. Και το τα-

ξιδιωτικές είναι χάριν λόγου. Είναι μικρές ιστορίες στην καθη-
μερινότητά μας με γεγονότα που διαλανθάνουν της προσοχής 
μας. Διότι συνήθως, τα σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν σε 
μια καθημερινότητα, τόσο ίδια με την προηγούμενη που ξε-
φεύγουν της προσοχής μας. Κατά τη δική μου λοιπόν αντίλη-
ψη και άποψη, ίσως εκεί έγκειται η σημαντικότητα της ζωής 
μας, σ’ αυτή την καθημερινότητα, που δεν της δίνουμε αξία, 
αλλά αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, αυτές οι στιγμές έχουν 
αξία στη ζωή μας. Αυτές λοιπόν τις στιγμές εγώ αναλύω, μ’ 
αυτές ασχολούμαι και το βιβλίο και τα διηγήματά μου, γι’ αυ-
τές τις στιγμές μιλάνε. 

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεστε είναι φανταστικά;
Τα πρόσωπα πάντα εμπνέονται από την πραγματικότητα, 

έχουν δηλαδή ένα ρεαλισμό για ν’ αποκτούν βάση. Αλλά εν-
νοείται ότι είναι δημιουργήματα της φαντασίας. 

Παίρνοντας όμως από εικόνες…;
Παίρνοντας από την αλήθεια της καθημερινότητάς μας.
Το έχετε παρουσιάσει και σε άλλες πόλεις, όπως και 

στην Πάρο. Πήγε καλά;
Το έχω παρουσιάσει σε όλη την Ελλάδα, πήγε πάρα πολύ 

καλά εξακολουθεί να πηγαίνει καλά. Φαίνεται ότι οι μικρές 
εύληπτες ιστορίες, χωρίς να έχουν φοβερές φιλοδοξίες με-
γάλης λογοτεχνικής αξίας, αφορούν τον κόσμο.

Σκέπτεται τη συγγραφή και άλλου βιβλίου;
Βρίσκομαι στο μέσον μιας άλλης γραφής, ενός άλλου βιβλί-

ου, το οποίο θα βγει το καλοκαίρι που μας έρχεται. 
Το νέο βιβλίο τι πραγματεύεται;
Αυτό που λένε γενικότερα οι συγγραφείς είναι ότι εμείς 

γράφουμε μια ιστορία. Εγώ δεν είμαι συγγραφέας, ηθοποι-
ός είμαι, τυγχάνει να γράφω. Οι συγγραφείς λοιπόν λένε, μια 
ιστορία γράφουμε και χειριζόμαστε το ίδιο θέμα με άλλα λό-
για, από άλλη οπτική γωνία, από άλλη σκοπιά. Το θέμα πάλι 
το ίδιο είναι. Πτυχές της καθημερινότητας, αλλά μέσα από 
μια πιο συγκεκριμένη ιστορία. Το νέο βιβλίο μου έχει τίτλο: 
«Ένταση» και έχει να κάνει με τις εντάσεις της καθημερινότη-
τας. Δηλαδή, με τις στιγμές που νιώθουμε στριμωγμένοι, με 
την πλάτη στον τοίχο. 

Στο νέο βιβλίο σας ασχολείστε και με τους οικονομι-
κούς μετανάστες; Θυμόμαστε όλοι πως σε κάποια επίθε-
ση που είχατε δεχτεί, είχατε αντιμετωπίσει το γεγονός με 
νηφαλιότητα και ευαισθησία.

Όχι δεν ασχολούμαι μ’ αυτό το ζήτημα. Θέλω να πω, ότι τα 
πολιτικά γεγονότα, αν θέλετε, η πολιτική δράση δεν μ’ ενδι-
αφέρει καθόλου αν δεν έχει σχέση με την προσωπική μου 

καθημερινότητα. Η αντίδρασή μου στο συγκεκριμένο πε-
ριστατικό, πιστεύω ότι είναι μια ανθρώπινη αντίδραση ενός 
οποιουδήποτε μέσου ανθρώπου. Αχρωμάτιστου, χωρίς ταυ-
τότητα και χωρίς κομματική ταμπέλα, που ούτως ή άλλως 
δεν έχω. Θέλω να πω, ότι η δική μου αντίδραση, κατά την 
προσωπική μου γνώμη, ήταν αντίδραση ενός μέσου ανθρώ-
που με νόηση και μυαλό και με θυμικό ελεγχόμενο. Αλλά βε-
βαίως, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι η πατρίδα μας περνάει 
ένα σοβαρό μεταναστευτικό πρόβλημα. 

Πρόβλημα για γι’ αυτούς και για μας.
Για όλους μας και για μας ακόμη περισσότερο, με την έν-

νοια ότι εμείς το έχουμε υποστεί. 
Η συγγραφή σας βγήκε ως ανάγκη έκφρασης;
Πάντα κάποια πράγματα σου βγαίνουν ως ανάγκη. Δεν 

μπορείς να τα προγραμματίσεις. Εάν κάτι δεν είναι αδήρι-
τος ανάγκη δεν μπορεί να επιβιώσει και μάλιστα σήμερα σε 
καιρούς δύσκολους. Αν κάτι μάθουμε από αυτή τη δυσκολία 
της καθημερινότητάς μας, αν κάτι μας ωφελήσει, είναι ότι τα 
πράγματα που πρέπει να κάνουμε ή κάνουμε, να είναι μόνο 
αυτά για τα οποία δεν θα μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θα 
γράφουμε, γιατί μόνο αυτό θα μπορούμε να κάνουμε. Θα 
έχουμε δηλαδή, την πιεστική εσωτερική ανάγκη να εκφραζό-
μαστε. Θέλω να πω, ότι θ’ απομακρυνθούμε λίγο παραπάνω 
από τις υλικές απολαβές. 

Τώρα στο επάγγελμά σας, του ηθοποιού. Υπάρχει κάτι 
που ετοιμάζετε;

Κάνω πρόβες ήδη, για μια παράσταση που θ’ ανέβει στο τέ-
λος του Φλεβάρη στο θέατρο Αθηνών. Το έργο λέγεται: «Μία 
ερωτική ιστορία». Το σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκου-
λάκης και παίζουμε μόνο δύο ηθοποιοί, εγώ και η Δήμητρα 
Ματσούκα.

Είσαστε Αντιπαριώτης;
Η μητέρα μου είναι Αντιπαριώτισα, εγώ γεννήθηκα στην 

Σύρο, όμως πέρασα τα παιδικά και εφηβικά μου καλοκαίρια 
στην Αντίπαρο. Έρχομαι στην Πάρο και στην Αντίπαρο από 
το 1960. 

Έχετε συναισθήματα για τον τόπο αυτό;
Έχω. Όμως, το λευκό του Αιγαίου το οποίο περιγράφω, εγώ 

το ξέρω αχρωμάτιστο. Το έχω δει αυτούσιο και φυσικό και 
όχι φτιαγμένο για ν’ αντιμετωπίζει τα πλήθη των τουριστών. 
Εννοώ ότι οι άνθρωποι τότε έβαφαν τα σπίτια τους άσπρα, 
γιατί έτσι ήταν η ψυχή τους, έτσι ένιωθαν. Υπάρχει ευτυχώς 
ακόμα στα νησιά μας, αλλά και στην Ελλάδα μας, μία πηγαι-
ότητα και μία εσωτερική αντίσταση απέναντι στην ξενόφερτη 
λαίλαπα των άλλων συνηθειών και νομίζω ότι η Περιφέρεια 
πρωτοστατεί σ’ αυτό. Δηλαδή, έχουμε διατηρήσει τα ήθη και 
τα έθιμά μας και μόνο αυτό μπορεί να μας γλιτώσει.  

Όλοι μαζί…
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 

στον χώρο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Αγκαιριάς έγινε με επιτυ-
χία  η εκδήλωση της κοπής της 
πίτας του Τοπικού Διαμερίσμα-
τος, του Αγροτικού και Αλιευτι-
κού Συλλόγου και του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Αγκαιριάς. Στην 
κατάμεστη αίθουσα  κόπηκαν 
συγχρόνως και οι τρεις πίτες, 
ανταλλάχθηκαν ευχές και έγιναν 
απολογισμοί πεπραγμένων από 
τους προέδρους των φορέων. 

Στην εκδήλωση ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος τίμησε, όπως κάθε χρό-
νο έτσι και φέτος τον Γιάννη Μπα-
λίκο, για την προσφορά του στο 
Σύλλογο και στο χωριό. Μίλησαν 
γι αυτόν, ο Μανώλης Ραγκούσης, 
ο Νίκος Αρκουλής, η Άννα Πολυ-
κανδριώτη, ο Δήμαρχος Πάρου 
Χρ. Βλαχογιάννης, ενώ τη βρά-
βευση έκανε ο Δημήτρης Καλαν-
δράνης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
ο Δήμαρχος Πάρου κ. Βλαχογιάν-
νης, ο Αντιδήμαρχος Πάρου Αντ. 
Κωβαίος, ο πρόεδρος του Λιμε-
νικού Ταμείου Στ. Γαβαλάς, η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη, δημοτικοί σύμβουλοι, 
πρόεδροι φορέων και συλλόγων του νησιού και πλήθος κόσμου. 

Το χαρακτηριστικό της φετινής εκδήλωσης ήταν η εμφανής σύμπνοια που υπάρχει μεταξύ 
των φορέων  καθώς και η συνεχής αναφορά στην εθελοντική  συμμετοχή των κατοίκων  στις 
δραστηριότητες του Συλλόγου  και στις πρωτοβουλίες του Τοπικού Διαμερίσματος. 

Από την κοπή πίτας της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας

Από την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου
Αντιπαριωτών και Φίλων της Αντιπάρου 

Κοπή πίτας

Η Πρόεδρος και τα μέλη 

του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυ-

ναικών Πάρου «Αρηίς» 

σας προσκαλούν στην κοπή 

της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, 

το Σάββατο 04 Φεβρουαρί-

ου στις 06.00 μ.μ. στο μεζε-

δοπωλείο του ‘’Δαμία’’ στην 

παραλία της Παροικίας. 

Ο Π. Σ. Αρχίλοχος προ-

σκαλεί σε γεύμα και το κό-

ψιμο της πίτας. Η εκδήλωση 

θα γίνει την Κυριακή 5 Φε-

βρουαρίου στο εστιατόριο 

«Ελαία» στις 13:30. Τιμή: 12 € 

το άτομο!


