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Πολεοδομικό νοικοκύρεμα
σε όλη την Πάρο

Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η Πάρος έχει επι-

τέλους το Γενικό Πο-
λεοδομικό της Σχέδιο 
(Γ.Π.Σ.), το οποίο ανοί-
γει το δρόμο επίλυσης 
πολλών προβλημά-
των σε σχέση με τη 
χρήση γης και την 
ανέγερση οικοδομών.

Παράλληλα …εκτο-
πίζει το άρθρο 14 του 
Σ.Π.Δ. Σηφουνάκη για 
την εκτός σχεδίου 
δόμηση, το οποίο εάν 
εγκριθεί τελικά δεν 
θα ισχύει στην Πάρο, 
καθώς υπερισχύει το 
ΓΠΣ και η δόμηση θα γίνεται με τους όρους που προβλέ-
πονται σ’ αυτό. 

Το επόμενο βήμα, μετά τη δημοσίευση της απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, είναι η διαμόρφωση πο-
λεοδομικών μελετών και αυτό είναι ένα θέμα. Οι μελέτες 
στοιχίζουν και θα πρέπει ο Δήμος από τώρα ν’ αναζητήσει 
πόρους. 

Το σημαντικότερο όμως, που ήταν η έγκριση του ΓΠΣ 
από το ΣΧΟΠ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έγινε και 
τώρα θα υπογραφεί η απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα 
και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Μπορεί αυτό να γίνει σε ένα με ενάμιση μήνα μπορεί και 

σε 15 ημέρες, μας λέει ο 
Σύμβουλος του Δημάρ-
χου Γ. Κουζούμης.

Η τελική απόφαση θα 
σταλεί και στο Δήμο και 
τότε θα γίνουν γνωστές 
οι τροποποιήσεις που 
έγιναν και αν είναι αυτές 
που πρότειναν οι μελετη-
τές ή αυτές που πρότεινε 
το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Με το ΓΠΣ που μετά 
από δύο χρόνια, είναι 
πλέον πραγματικότητα, 
καθορίζονται οι χρήσεις 
γης και ξεκαθαρίζει το 

τοπίο σε σχέση με τις εκτός σχεδίου περιοχές, δηλαδή, 
που θα χτίζεται και τι θα χτίζεται. Επίσης, ανοίγει ο δρόμος 
για να γίνουν επεκτάσεις των σχεδίων των οικισμών και 
πολεοδομήσεις. Να γίνουν πολεοδομικές μελέτες για κάθε 
οικισμό, με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργείου και 
του Δήμου. Αυτό είναι ένα αρκετά ακριβό κομμάτι, καθώς 
αυτές οι μελέτες κοστίζουν ακριβά γιατί είναι πολύπλοκες. 
Σύμφωνα με τον κ. Κοζούμη η πολεοδομική μελέτη περι-
λαμβάνει και  4-5 υποστηρικτικές μελέτες, όπως γεωλογι-
κή, διευθέτηση ρεμάτων κ.λπ. και δυστυχώς δεν χρηματο-
δοτείται από το ΕΣΠΑ. Τις πληρώνει ο δήμος ή το αρμόδιο 
υπουργείο. 

w w w . p a r o s - v a c a t i o n s . c o m

Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο
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Επί ποδός οι φορείς για τα λιμενικά έργα 

Με επιμονή
για δεσμεύσεις
με χρονοδιάγραμμα

Τη δέσμευση του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη και του 
Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Στ. Γα-
βαλά, για την υλοποίηση έργων στο λιμάνι της Παροικίας, 
ζητούν όλοι οι φορείς που συνυπέγραψαν την επιστολή με 
την οποία ζητούν θεματικό Συμβούλιο για το συγκεκριμέ-
νο ζήτημα. Ανάλογο αίτημα προς το ΔΛΤ είχαν υποβάλει 
από τον περασμένο Σεπτέμβριο 40 πολίτες του νησιού μας 
και ακόμη δεν έχουν πάρει απάντηση.

Οι εκπρόσωποι των φορέων (Εμποροεπαγγελματίες, 
ΝΟΠ, επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες, εκπρόσω-
πος των ενοικιαζομένων δωματίων), συναντήθηκαν την 
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στα γραφεία του Εμπ/κού 
Συλλόγου και επιβεβαίωσαν την απόφασή τους να πιέσουν 
για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στο λιμάνι που θα 
δώσουν ώθηση στην τουριστική κίνηση του νησιού που 
φθίνει μέρα με τη μέρα. Σε πρώτη προτεραιότητα έχουν 
θέσει τους χώρους αναμονής και επιβίβασης στο κεντρικό 
λιμάνι και τις πλωτές εξέδρες, που όπως είπαν, είναι ένα 
πλωτό ξενοδοχείο άνω των τετρακοσίων κλινών. 

Οι φορείς θα απαιτήσουν την υλοποίηση ορισμένων έρ-
γων, όπως οι πλωτές εξέδρες, να γίνουν πριν από τη νέα 
σεζόν και δέσμευση χρονική για τα άλλα λιμενικά έργα, 
όπως κιόσκια στο λιμάνι, καθαρισμό και τάξη στο Βίτζι, 
Εμπορικό λιμάνι… Η αοριστολογία των μελετών και των 
υπογραφών που τελειωμό δεν έχει, δεν είναι απαντήσεις 
γι’ αυτούς, όταν βλέπουν ότι εδώ και πολλά χρόνια, με 
το άλλοθι της γραφειοκρατίας, δεν προχωράει τίποτα στο 
νησί, ενώ στα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια γίνονται μικρά ή 
μεγάλα έργα.        σελ.3
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, 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,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

του Χρίστου Γεωργούση

Ερωτήματα και απορίες
Τι έφταιξε για την κατρακύλα της χώρας μας και πολ-

λοί τρίβουν τα χέρια τους ονειρευόμενοι δίκες, κυνη-
γητά και εκδικήσεις; Είμαστε σε θέση να αναφερθού-
με στις αιτίες, να αξιολογήσουμε και να επιμερίσουμε 
τις ευθύνες και να λάβουμε μαθήματα για καλύτερη 
πορεία στο μέλλον; Για πολλούς φταίνε μόνο οι πολιτι-
κοί και τους αποδοκιμάζουν εδώ κι εκεί συχνά. Πίσω 
απ’ αυτούς βρίσκονται και άλλα σκοτεινά, μηχανισμοί 
και συνήθειες, ξένοι και ντόπιοι σατανάδες της συμ-
φοράς. Είμαστε σίγουροι ότι η ματιά μας πάει παντού; 
Τόση οργή και δεν είδαμε καμιά συγκέντρωση για τα 
φακελάκια στα νοσοκομεία που συνεχίζονται, ούτε για 
τη διαφθορά και τις μίζες. Τόση αγανάκτηση και δεν 
ακούσαμε για τους μεγαλοκαρχαρίες της φοροδιαφυ-
γής, που τους βάζουν από τη μία πόρτα και τους βγά-
ζουν απ’ την άλλη. Μουντζώνουμε το κοινοβούλιο και 
στο τέλος θα ανεμίσουμε πάλι κάτω από μπαλκόνια 
σημαίες και λάβαρα. 

Ζητούμε, απαιτούμε, επαιτούμε αλληλεγγύη από 
τους ξένους, σαν να ήταν υποχρεωμένοι να μας στέρ-
γουν και στην ίδια τη χώρα μας καταλήξαμε στην 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με πρώτο 
Γολγοθά Παθών τα νοσοκομεία, τα οποία μεταβάλαμε 
σε οίκο Εμπορίου. Στις υπηρεσίες σύστημα και υπάλ-
ληλοι σαδιστές βασανίζουν στις ατέλειωτες ουρές τον 
κόσμο, ενώ τα δικαστήρια έγιναν  καταστήματα εξυ-
πηρέτησης της δικαστικής νομενκλατούρας. 

Μιλούμε για την πλουτοκρατία, που μέχρι στιγμής 
δεν εκδήλωσε καμιά τάση βοήθειας και αλληλεγγύ-
ης και δεν οργανώσαμε καμιά συγκέντρωση εναντίον 
της, εναντίον της απονιάς της. Μας μεταβίβασε ήθη, 
τρόπους και συμπεριφορές και διαμόρφωσε νέα αξί-
ες ανάμεσά μας. 

Κι εμείς, για να της μοιάσουμε, μάθαμε μόνο να ζη-
τούμε και οργανώσαμε εκατοντάδες διαμαρτυρίες για 
τα κεκτημένα μας, ενώ το δικαίωμα της νεολαίας να 
έχει υπερηφάνεια και δουλειά στον τόπο της δεν το 
υπολογίσαμε. Ή μήπως έγινε και δεν το μάθαμε κά-
ποια κινητοποίηση για την ανεργία;

Τα βάζουμε μόνο με τους πολιτικούς, όχι με το σύ-
στημα και τους μοχλούς του και τα γρανάζια τους. Τη 
μηχανή του κακού τη λαδώνουμε και τη συντηρούμε 
κι εμείς. Είμαστε επιρρεπείς σε καινοτόμες αφέλειες, 
γιατί πλέουμε σε ρηχά νερά πολιτικής και συνθηματο-
λογούμε ασφαλείς στη βόλεψή μας. Τι σημαίνει ευρύ 
αντιμνημονιακό μέτωπο; Ποιοι θα είναι έξω απ’ αυτό; 
Αντιμνημονιακοί είναι και οι εραστές κάθε άκρου και 
οι μπαχαλάκηδες και πολλοί πλουτοκράτες, νονοί και 
μαφίες διάφορες. 

Να μη μιλήσουμε για τα έργα των κυβερνητών και 
το χαράτσι με τη ΔΕΗ, μια από τις στυγνότερες πράξεις 
βίας εναντίον των πολιτών. Χρειάζεται άλλος δρόμος 
και ιδέες καινούριες και δεν θα τα βρούμε, αν συνε-
χίσουμε να μη κατευθύνουμε τα πυρά της κριτικής σε 
όλες τις κατευθύνσεις και προς εμάς τους ίδιους τους 
πολίτες που μας έπιασαν στον ύπνο.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

«Τα μέτρα «εκτέλεσαν» 
την αγορά»

Με αφορμή το περιεχόμενο του Νέου Μνημονίου και τα 
μέτρα της νέας δανειακής σύμβασης, η Διοίκηση της ΕΣΕΕ 
συνεδρίασε εκτάκτως, υπό διευρυμένη σύνθεση με τη 
συμμετοχή των Προέδρων των Ομοσπονδιών μελών της. 
Μοναδικό θέμα αποτέλεσε η διαμόρφωση και συγκρότη-
ση ενός ενιαίου και αποτελεσματικού πλαισίου αντίδρασης 
του εμπορικού κόσμου. Στο ψήφισμα που εκδόθηκε ανα-
φέρονται οι αποφάσεις της Συνομοσπονδίας, όπως: 

Να σταλεί εκ νέου επιστολή στον Πρωθυπουργό, στους 
Αρχηγούς των Κομμάτων και τους Βουλευτές του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου, στην οποία θα διατυπωθεί τεκμηρι-
ωμένη αιτιολόγηση για την επερχόμενη και αναπόφευκτη 
εσωτερική παύση πληρωμών στην αγορά.  

Να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στις Βρυξέλλες, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταί-
ρων και την υποβολή έγγραφης διαμαρτυρίας σε όλα τα 
θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

Έως ότου εξειδικευτούν 
τα μέτρα και πριν από την 
εφαρμογή των εξαντλητι-
κών φορολογικών μέτρων 
του Νέου Μνημονίου, να 
προταθεί ισοδύναμης από-
δοσης αναπτυξιακών μέ-
τρων στη θέση των υφεσι-
ακών. 

Να ενισχυθεί από τους 
εμπόρους η καμπάνια «Κα-
ταναλώνουμε ό,τι παρά-
γουμε», ιδιαίτερα στο χώρο 
των τροφίμων.

Να οργανωθεί πανεμπο-
ρικό συλλαλητήριο με χρο-
νική αφετηρία την Κυριακή 
11 Μαρτίου, ημερομηνία 
διεξαγωγής της Ετήσιας Τα-
κτικής Γενικής Συνέλευσης 
της ΕΣΕΕ, καθώς και περι-
φερειακές συγκεντρώσεις  
εκτός Αθηνών. 

Να συμμετάσχει η Συνο-
μοσπονδία πανελλαδικά σε 
όλες τις εκδηλώσεις δια-
μαρτυρίας  ενάντια στο Νέο 
Μνημόνιο και στα μέτρα 
εξόντωσης της μικρομεσαί-
ας ελληνικής επιχειρηματι-
κότητας, καθώς επίσης και 
να επανεξεταστεί η δράση 
των κινητοποιήσεων του 
κλάδου, αμέσως μετά το 
τέλος των εκπτώσεων, σε 
συνεργασία με την ΓΣΕΒΕΕ.

Η Συνομοσπονδία (έμπο-
ροι και επιχειρηματίες)
εκτιμά επίσης ότι θα πρέπει 
να γίνουν άμεσα εκλογές. 
Παράλληλα, «καταδικάζει 
τις εικόνες ντροπής και εκ-
φράζει την αγανάκτησή της  
για τις εκτεταμένες ζημιές, 
τους εμπρησμούς, τους 
βανδαλισμούς και το «πλιά-
τσικο» στις 153 εμπορικές 
επιχειρήσεις του ιστορικού  
κέντρου της Αθήνας, εκ 
των οποίων οι 45 κατα-
στράφηκαν ολοσχερώς και 
δύσκολα θα επαναλειτουρ-
γήσουν».

Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Νοτίου Αιγαίου

Είκοσι εκατομμύρια ευρώ 
από την Περιφέρεια

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νοτίου 
Αιγαίου που δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινο-
τομίας και της παραγωγής προϊόντων που προσδίδουν 
προστιθέμενη αξία στην τουριστική μας βιομηχανία, ήταν η 
πρόταση του Περιφερειάρχη Γ. Μαχαιρίδη στη συνάντηση 
που είχαν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου οι Περιφερειάρχες 
της χώρας με τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Μι-
χάλη Χρυσοχοίδη, τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Μωραΐτη 
και την Ειδική Γραμματέα του ΕΣΠΑ Γεωργία Ζεμπελιάδου. 

Κατά τη συνάντηση που είχε αντικείμενο την αναζήτηση 
πόρων του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, ο κ. Μαχαιρίδης έκανε γνωστό ότι η Περιφέρεια 
θα διαθέσει για τον συγκεκριμένο σκοπό είκοσι (20) εκα-
τομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο ενός προγράμματος, την ευ-
θύνη σχεδιασμού του οποίου θα έχει η Περιφέρεια και θα 
αρχίσει η υλοποίησή του άμεσα και σε χρονικό διάστημα 
δέκα οκτώ μηνών. 

Ο κ. Μαχαιρίδης επανέλαβε την άποψή του, ότι στα νησιά 
μας μπορούμε και πρέπει να παράγουμε προϊόντα, σημει-
ώνοντας πως «είναι απαραίτητο, να ενισχυθούν τοπικές 
επιχειρήσεις παραγωγής αντιπροσωπευτικών ειδών της 
περιοχής μας, τα οποία εισάγουμε, όπως είδη λαϊκής τέ-
χνης, αργυροχρυσοχοΐας, κλπ, που μπορούν να διοχετευ-
θούν στην τουριστική μας αγορά». 

Η οριστικοποίηση της πρότασης θα γίνει έως τις 15 Μαρ-
τίου, μετά από συνεργασία της Περιφέρειας με τα Επιμελη-
τήρια και άλλους φορείς του Νοτίου Αιγαίου.

Προσφορά της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου

Υπηρεσία Υποστήριξης 
για τις ΜΜ επιχειρήσεις

Ο Εμπ/κός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου ενημερώνει τα 
μέλη του για την κίνηση προσφοράς της Εθνικής Συνομο-
σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), προς τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, η ΕΣΕΕ θα παρέχει δωρεάν στις εμπορι-
κές επιχειρήσεις της χώρας υπηρεσίες συμβουλευτικής 
υποστήριξης σε κρίσιμους για τη λειτουργία τους τομείς, 
όπως χρηματοοικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, τε-
χνολογικά, προώθησης προϊόντων κ.λπ.

Για να συμμετάσχει μια μικρομεσαία εμπορική επιχεί-
ρηση στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών Μ.Μ.Ε. 
θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Σ.Ε.Ε. συμπληρωμένο το 
Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση 
συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει 
να φέρει την ένδειξη: Αίτηση για την παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης προς την επιχείρηση: (αναγράφονται ευκρι-
νώς η επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρη-
σης που υποβάλλει την αίτηση). Στο πλαίσιο της πράξης: 
«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις μικρομεσαίες εμπορικές 
επιχειρήσεις» και θα πρέπει να κατατεθεί στη διεύθυνση: 
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου - Μητρο-
πόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία 
Ε.Σ.Ε.Ε.) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς προσκομίζοντας 
την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής (Αναλυτική Πρόσκλη-
ση Επιλογής Ωφελουμένων, Έντυπο αίτησης συμμετοχής, 
και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ (www.esee.gr/Προσκλήσεις Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Έργων της ΕΣΕΕ στο 
ΕΣΠΑ).

Για τυχόν διευκρινήσεις ή βοήθεια στην κατάθεση της 
συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο 
γραφείο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου καθημερινά 10.30 – 13.30 μμ.

Συμμετοχή
στα συσσίτια αγάπης

Οι  στιγμές που βιώνουμε είναι δύσκολες ,όλοι μαζί 
όμως μπορούμε να τα καταφέρουμε, προσφέροντας ότι 
έχουμε περίσσευμα γιατί κάποιος συνάνθρωπός μας στην 
διπλανή πόρτα το έχει ανάγκη.

O Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηις» αναζητεί σή-
μερα περίσσευμα αγάπης και προσφοράς για την υποστή-
ριξη στην προετοιμασία του συσσιτίου της Στέγης Αγάπης 
του  Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
στην Παροικία, πίσω από το ΚΑΠΗ.

Δηλώστε και Προσφέρετε εθελοντική εργασία, από τις 
9:00- 12:00, έστω και μια μέρα το μήνα. Δηλώστε σήμερα 
και καθημερινά 10.00 – 12.00 το πρωί τη συμμετοχή σας 
στον π. Σπυρίδωνα Φωκιανό στο τηλέφωνο 2284024890 
ή την ίδια ώρα στο γραφείο του Ιερού Ναού Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών που βρίσκεται στην παλαιά αγορά Παροικίας.

Γενική Συνέλευση
Καλούνται όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αγκαιριάς στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα γί-
νει την Κυριακή 4 Μαρτίου (της Ορθοδοξίας) στις 10.30 
το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αγκαιριά.

Θα γίνει οικονομικός απολογισμός, απολογισμός δράσης 
και εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κλείνει προσωρινά ο Paws
Λόγω έλλειψης πόρων,  δυστυχώς διακόπτει – ας ελπίσουμε - προ-

σωρινά το έργο του ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων. Σε ανακοίνωσή 
του αναφέρει: «Από σήμερα, δεν μπορούμε να περισυλλέγουμε και να 
φιλοξενούμε αδέσποτα σκυλιά στο καταφύγιό μας. Επίσης σταματάμε 
το πρόγραμμα χειμερινής σίτισης γατών και οι στειρώσεις μπορούν να 
γίνονται μόνον εφόσον πληρώνονται από τις γειτονιές. Ζητάμε σπίτια 
για προσωρινή φιλοξενία σκύλων, τροφές για σκύλους και γάτες και 
φυσικά δωρεές όσο μικρές κι αν είναι. Μέχρι να μπορέσουμε να ξανα-
δουλέψουμε, ζητάμε ότι αφορά στα αδέσποτα να απευθύνονται στον 
Δήμο. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη συνεργασία σας».
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 συνέχεια από σελ.1
Η πολεοδομική μελέτη μόνο για την Παροικία, την παλιά 

και το νέο κομμάτι, στοιχίζει περίπου 1.200.000 ευρώ. Εί-
ναι όμως απαραίτητη, γιατί θα λυθεί το πρόβλημα πολλών 
ιδιοκτητών που πληρώνουν φόρους για τις ιδιοκτησίες 
τους, αλλά δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν. 

Να σημειωθεί, ότι η Πάρος είναι ο πρώτος Δήμος στις 
Κυκλάδες που αποκτά Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Τώρα, 
στο πλαίσιο Καλλικράτη, ΓΠΣ θα πρέπει να αποκτήσουν  
όλοι οι Δήμοι υποχρεωτικά μέσα στην επόμενη πενταετία, 
το οποίο όμως θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. Σηφουνάκη. 

Έχουμε έναν μπούσουλα
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης δήλωσε: «Η ψήφιση του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πάρου είναι πάρα 
πολύ σημαντικό γεγονός, διότι μετά την ταλαιπωρία τό-
σων ετών έχουμε πλέον στα χέρια μας ένα μπούσουλα, ο 
οποίος βάζει τα αναπτυξιακά όρια του νησιού μας. Από δω 
και στο εξής θα γνωρίζουμε τι χτίζεται και που χτίζεται. Θα 
νοικοκυρευτεί το νησί μας στο βαθμό που μας επιτρέπεται 
σήμερα. Κανονικά θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από πολ-
λά χρόνια σ’ ένα προηγμένο μέρος όπως είναι η Πάρος. 
Δυστυχώς όμως, εμείς στην Ελλάδα, σ’ αυτό τον τομέα 
υστερούμε πολύ. Βεβαίως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η 
Πάρος είναι το πρώτο νησί που έχει ΓΠΣ και αυτό είναι 
για μας μια αισιόδοξη προοπτική.  Από δω και στο εξής θα 
μπορούμε, αφού εκπονηθούν οι πολεοδομικές μελέτες, να 
κτίσουμε τους οικισμούς, γιατί έως σήμερα, μετά την πτώ-
ση του Σχεδίου Πόλης της παροικίας, δεν μπορούσαμε να 
χτίσουμε στην Παροικιά, ενώ χτίζαμε εκτός οικισμών. Επί-
σης, θα μπορούμε να κάνουμε επεκτάσεις των οικισμών 
και νομίζω ότι από δω και στο εξής η Πάρος θα μπορεί με 
το ΓΠΣ να προστατέψει το περιβάλλον και τον εαυτό της».

Πολεοδομικό
νοικοκύρεμα
σε όλη την Πάρο

Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ
ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Και επειδή, οι απαντήσεις 
που δόθηκαν από τον κ. Γα-
βαλά στη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Παροικίας, αλλά 
και στο Δημοτικό Συμβούλιο 
κατά την ψήφιση του Προϋ-
πολογισμού και του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δ.Λ.Τ., 
ήταν πολύ αόριστες, ζήτησαν 
και συναντήθηκαν εκ νέου 
με τον Δήμαρχο και του έθε-
σαν για μία ακόμη φορά τα 
αιτήματά τους, αλλά και την 
αποφασιστικότητά τους για 
χειροπιαστά έργα και όχι στα 
χαρτιά και στα λόγια. Επισήμαναν επίσης, ότι αν δεν δουν 
αποτελέσματα άμεσα και επειδή τους κούρασαν και τους 
απογοήτευσαν τα «θα», θα τους βρουν απέναντί τους. 

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Η Πάρος αντί ν’ αναπτύσσεται 
μένει στάσιμη, με αποτέλεσμα κάθε είδους επαγγελματίας 
στο νησί μας, να βιώνει έντονα οικονομικά προβλήματα, 
χωρίς να βλέπει φως στο τούνελ. Παράλληλα αγωνιούν, 
μήπως τα χρήματα του Δ.Λ.Τ., πάνω από 3,5 εκατομμύρια, 
απορροφηθούν από την Κεντρική εξουσία για να καλύ-
ψουν άλλες ανάγκες, αυτές των τροϊκανών.  

Στη συνάντηση των φορέων στον Εμπ/κό Σύλλογο ει-
πώθηκαν πολλά. Το ρεζουμέ είναι, η αγωνία όλων για την 
εξέλιξη αυτού του τόπου και το μέλλον του. Να γίνουν 
κάποια έργα για την καλοκαιρινή σεζόν και να μπουν σε 
τροχιά υλοποίησης τα υπόλοιπα.

Ο Πρόεδρος του ΝΟΠ Λευτέρης Πώλος, εκτιμά ότι δεν 
εισακούστηκαν οι φορείς που υπέγραψαν την επιστολή, 
αφού δεν έγινε τελικά το θεματικό συμβούλιο στο Δ.Λ.Τ.  
Το αίτημά μας αυτό, εξακολουθεί να υφίσταται λέει, γιατί 
«κατά την προσωπική μου άποψη το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δ.Λ.Τ. δεν είναι τόσο αναπτυξιακό όσο εγώ τουλάχι-
στον θα το ήθελα ως κάτοικος ενός νησιού». 

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό 

που εισπράξαμε σε σχέση 
με τα θέματα που μας απα-
σχολούν, είναι μία από τα 
ίδια, δηλώνει ο Πρόεδρος 
του Εμπ/κού Συλλόγου Απ. 
Αλιπράντης. Δηλαδή, όσα 
ανέφερε ο κ. Γαβαλάς στη 
συνεδρίαση του συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας, 
επαναλήφθηκαν και στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο. Αοριστο-
λογίες και «θα». 

Ως Εμπορικός Σύλλογος 
είπε, συνεχίζουμε και θα 
παρακολουθούμε από κο-
ντά όλα τα θέματα, ώστε για 

όλες τις μελέτες που έχουν προχωρήσει να μας δώσουν 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων. Εκτιμούμε ότι 
πρέπει να γίνουν το γρηγορότερο δυνατό, για να επωφε-
ληθούμε από αυτά τα έργα, που είναι η ανάπτυξη του νη-
σιού μας. 

Τα σκέπαστρα στο λιμάνι, οι πλωτές εξέδρες, το εμπο-
ρικό λιμάνι, που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα κ.λπ., πρέπει 
επιτέλους να προχωρήσουν. 

Στην περίπτωση που πάρουμε τις ίδιες απαντήσεις, να 
περιμένουν και τη δική μας, λέει ο κ. Αλιπράντης και προ-
σθέτει: Ο Εμπ/κός Σύλλογος με 450 μέλη, αλλά και όλοι οι 
υπόλοιποι φορείς  περιμένουμε μια ανάπτυξη.  Ο ΝΟΠ, οι 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες και οι άλλοι φο-
ρείς που συνυπέγραψαν την επιστολή προς τον Δήμαρχο, 
δηλαδή σχεδόν η μισή Πάρος, εάν εξακολουθήσουν να 
αδρανούν, θα μας  βρουν μπροστά τους. Γιατί όσο καθυ-
στερούν τα έργα, το οικονομικό μας πρόβλημα θα εντεί-
νεται. 

Εν κατακλείδι, αυτό που ζητάμε όλοι οι φορείς από 
το ΔΛ.Τ. είναι να γίνει εργαλείο ανάπτυξης για το 
νησί, ειδικά σ’ αυτή την περίοδο που η αγορά έχει 
στεγνώσει από ρευστό. Τα 3,5 εκατομμύρια πρέπει 
να γίνουν «φιλί ζωής» για τον τόπο μας.

Επί ποδός οι φορείς για τα λιμενικά έργα 

Με επιμονή για δεσμεύσεις
με χρονοδιάγραμμα
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«Όσο κάνεις το πρόβατο τόσο θα φτιάχνεις στη ζωή σου λύκους»

Δύο χρόνια τώρα το μόνο που ακούμε από τα χείλια των πρωθυπουργών και των υπουρ-
γών μας είναι ότι έχουμε μπει σε πόλεμο με κάποια συμφέροντα οικονομικά.

Δυο χρόνια προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να κάτσουμε φρόνιμα γιατί αν αντι-
δράσουμε υπολογίζουν επακριβώς τι κακό θα πάθουμε την επόμενη μέρα.

Εμείς φοβισμένοι από μια προπαγάνδα που θα ζήλευε και ο Ιωσήφ Γκέμπελ κάθε από-
γευμα στης 8 η ώρα χωμένοι στον καναπέ παίρνουμε την δόση φόβου μας.

Μας σερβίρουν τα συμφέροντά τους, «ότι πει ο κάθε τυχάρπαστος υπάλληλος των Βρυ-
ξελλών», ο κάθε Γερμανός υπουργός αξιοθρήνητος με χειραγωγημένη συνείδηση, η κάθε 
άμοιρη πρωθυπουργός τους», το παίρνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσής τους και το κά-
νουν πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο. Θυμηθείτε την Μέρκελ, την ακρόπολη των Αθηνών 
μας και την Αφροδίτη μας στα εξώφυλλα σπουδαίων εντύπων, για να το αντιγράψουν τα 
δικά μας, ότι ανιστόρητο κι αν είναι αυτό, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι οι Ευρωπαίοι 
είναι απέναντί μας . Τώρα όμως τι γίνετε;

Η οργή των Ευρωπαίων έγινε κίνημα, σπουδαίοι πρωθυπουργοί τρέμουν και άρχισαν να 
τα μαζεύουν και εμείς επιτέλους βλέπουμε το αυτονόητο.

Αυτή και μόνον αυτή είναι η αλήθεια. Επιστήμονες, άνθρωποι των γραμμάτων και του 
πολιτισμού βγήκαν στους δρόμους και με κάνανε περήφανο Έλληνα όπως ήθελε η γενεά 
του πατέρα μου, όπως με δίδαξαν οι δάσκαλοι μου και οι καθηγητές μου, έτσι ακριβώς είμαι 
ένας περήφανος Έλληνας, ναι ρε σεις είμαι Ελληναράς και δεν το λέω εγώ, το φωνάζουν 
εδώ και τρία χρόνια οι λεηλατημένοι κάτοικοι της ανατολικής Γερμανίας που η Μέρκελ τους 
λήστεψε τον πλούτο τους, το φωνάζουν στις πλατείες της Σουηδία, της Αυστρίας, του Μονά-
χου, της Ρώμης ,του  Σύδνεϋ, στις πλατείες της Γαλλίας και της Νέας Υόρκης χορεύουν τον 
Ζορμπά με τη μουσική του Μίκη μας, στην Πορτογαλία και την Μαδρίτη τα σπάσανε και τα 
κάψανε δυο μέρες και όλοι αυτοί είχαν ένα σύνθημα: «WE ARE ALL GREEKS»  «ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΟΛΟΙ   ΕΛΛΗΝΕΣ».

Τα όπλα τους λοιπόν δεν υπάρχουν, είναι λόγια και απειλές εκτός και αν εμείς το πιστέ-
ψουμε, τα δικά μας όπλα η αγάπη μας στην Ειρήνη και την ευημερία όλου του κόσμου.  Τα 
ψέματα τέλος .

Να και η ευκαιρία που φέρνει η κρίση, μια καλή λύση για την Πάρο που όλοι αγαπάμε. 
«Ας πιέσουμε όλοι εμείς , αυτούς που μας ζητούσαν την ψήφο  μας και μας έλεγαν ότι θα 
υπερασπιστούν τα συμφέροντα των Παριανών να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι , αυτά που 
τους  χωρίζουν τα ξέρουμε και είναι τα προσωπικά τους συμφέροντα, αυτό όμως που τους 
ενώνει είναι το γενικότερο συμφέρον της Πάρου. Γι’ αυτό προτείνω όλοι εσείς εκεί στην 
δημοτική αρχή αγκαλιάστε αυτό το κίνημα τώρα, πριν το αγκαλιάσουν άλλοι και καλέσετε 
άτομα από αυτές τις πλατείες της Ευρώπης να τους φιλοξενήσετε μερικές μέρες στην Πάρο, 
καλέσετε και λόγια άτομα που γράφουν σε έγκριτες ιστοσελίδες υπάρχουν πολλά, αυτούς 
θέλουμε για να προβάλουν το νησί μας κάνετε κάποιες ημερίδες με ουσία παρά να ξοδεύετε 
χρήματα σε εκθέσεις παρωχημένες, μνημόσυνο τουριστικό,  όπως όλοι οι εκθέτες ομολό-
γησαν εφέτος. 

Δώστε δημοσιότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (στην εποχή του διαδικτύου είναι πανεύκο-
λο) και να είσαστε σίγουροι ότι οι έμποροι θα σας βοηθήσουν για το καλό τους, οι ξενοδόχοι, 
οι Παριανοί επιχειρηματίες το ίδιο, όπως και όλοι οι συμπολίτες μας. Οι φιλέλληνες είναι 
ικανότεροι από πολλούς ταγούς μας αποδεδειγμένα πλέον. Σας προτείνω κύριοι να καλέ-
σετε άμεσα τους δυο Δημάρχους από την Ιταλία που δώσανε τον μισθό τους για το Ελληνικό 
χρέος, τον Κύριο Μάριο Γκάλντι από το Κάβα Ντει Τιρένι και τον Κύριο Τζοβάνι Μπισκατιέλο 
από την κωμόπολη Μπαρονιζι και να διευκολύνουμε σε όποιο Ευρωπαίο φιλέλληνα θέλει 
την Ελληνική υλικότητα να την πάρει στην Πάρο. Να είσαστε σίγουροι ότι όποιος πάει να σας 
μαλώσει εμείς θα είμαστε δίπλα σας .

Τάκης Λάμπρου

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝΚαταγγελία της Ενωτικής Κίνησης Προόδου για τον Περιφερειακό Αντιπάρου 

Καταστρέφεται το οδόστρωμα
Για κακή ποιότητα κατασκευής του περιφερειακού 

δρόμου Αντιπάρου, που έγινε πρόσφατα, κάνει λόγο σε 
δελτίο Τύπου του ο Δημοτικός Σύμβουλος  Γ Βασιλό-
πουλος και τονίζει ότι η παράταξή τους, είχε προειδο-
ποιήσει τον Δήμο. Μάλιστα, στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 30ης Οκτωβρίου 2011, η Ενωτική Κίνηση Προόδου 
είχε καταψηφίσει την έγκριση Α΄ Λογαριασμού για το 
έργο «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών ερ-
γασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα Περιφερειακή 
οδός Αντιπάρου», εντοπίζοντας κατασκευαστικά προ-
βλήματα στην επιφάνεια του οδοστρώματος (κυματο-
ειδείς απολήξεις (κούρμπες) τόσο στην επιφάνεια όσο και στα πρανή του οδοστρώματος).

Ο κ. Βασιλόπουλος επικαλείται τη δήλωση του Δημάρχου Γ. Λεβεντάκη που είπε πει ότι  
«όλοι οι δρόμοι θα χαλάσουν, αυτός δεν θα πάθει τίποτα» και τονίζει ότι τέσσερις μήνες 
«μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαπιστώσαμε ότι το οδόστρωμα άρχισε να αποσυ-
ντίθεται». 

Συγκεκριμένα άρχισαν να παρουσιάζονται τα παρακάτω προβλήματα: • Ξεφλούδισμα του 
ασφαλτικού υλικού στην επιφάνειά του και ρωγμές στο οδόστρωμα πάνω από τα φρεάτια 
του αποχετευτικού αγωγού. 

Γι’ αυτό το λόγο ερωτάται  η Δημοτική αρχή: • Γιατί o συγκεκριμένος ασφαλτοστρωμένος 
δρόμος που παραδόθηκε στην κυκλοφορία παρουσιάζει τόσες ελλείψεις και κακοτεχνίες; 
Ποιες ρήτρες κατά του εργολάβου προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις; •Πότε και με ποιον 
τρόπο διενεργήθηκαν οι έλεγχοι καταλληλότητας, καθώς και η συμμόρφωση του εργολά-
βου με τις προδιαγραφές; • Με ποιον τρόπο και πότε θα αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες;

Ίσως από το Δήμο δοθούν οι απαντήσεις στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες όμως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακολουθούνται με επάρκεια όλα τα 
ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο κομμάτι και εκτιμούν στο Δήμο ότι είναι ένα θέμα 
εκ των ον ουκ άνευ.

Επιστολή Βασιλόπουλου για τα αδέσποτα

Λήψη μέτρων άμεσα
Επιστολή προς τον Δήμαρχο Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκη και τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κ. Φαρούπο, έστειλε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Βασιλόπουλος, με την οποία 
εκφράζει την έντονη αγανάκτηση αρκετών Αντιπαριωτών από τις επιθέσεις που γίνονται 
στα οικόσιτα ζώα τους (κότες, κατσίκια, πρόβατα) από αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν 
στο νησί.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι τελευταίες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από 
σκύλους στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου και Κάμπου και σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες 
των οικόσιτων ζώων έχουν δεχθεί πλήγμα στην περιουσία τους τουλάχιστον δύο φορές 
φέτος, με αποτέλεσμα αφενός να έχουν πολλές απώλειες σε ζώα και αφετέρου να μην 
μπορούν πλέον να προστατέψουν την περιουσία τους.

Ο κ. Βασιλόπουλος επιρρίπτει ευθύνες σε όσους εγκαταλείπουν τα ζώα στην τύχη και 
κατά συνέπεια, αυτά για να επιβιώσουν επιτίθενται στα οικόσιτα. Ένα πρόβλημα, που 
όπως λέει, κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά με την επίλυσή του. 

Ο κ. Βασιλόπουλος ρωτά: «Επειδή προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να έχουμε μεγαλύ-
τερη έξαρση του φαινομένου, λόγω του τέλους της κυνηγετικής περιόδου, (που, όπως 
καλά γνωρίζουμε οι κυνηγοί των οποίων οι σκύλοι δεν εκπαιδεύτηκαν σωστά στο κυνήγι, 
αφήνονται ελεύθεροι,) θα παρακαλούσαμε, προκειμένου να αποφευχθούν και άλλες ζη-
μιές σε συμπολίτες μας και αυτοί να μην προβαίνουν σε αυτοδικίες, να μας ενημερώσετε 
στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο τι προτίθεστε να κάνετε, ποια μέτρα θα λάβετε για την 
αποφυγή παρόμοιων περιστατικών, αλλά και ποια μέτρα θα λάβετε για την προάσπιση της 
δημόσιας υγείας και της περιουσίας των κτηνοτρόφων από τα αδέσποτα ζώα;».

Τονίζει τέλος, ότι ο συνδυασμός τους (Ενωτική Κίνηση Προόδου», προτίθεται κατά τη 
συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο να προτείνει λύσεις για τον περιορισμό του προβλή-
ματος.

Ποδοσφαιρική πανδαισία από τον ΑΟΠ
Οι ακαδημίες του Αθλητικού 

Ομίλου Πάρου το Σαββατοκύ-
ριακο 25 και 26 Φεβρουαρίου, 
έπαιξαν φιλικούς αγώνες στο 
νησί για την καλύτερη προετοι-
μασία τους.

Συγκεκριμένα το Σάββατο οι 
Ακαδημίες τζούνιορ του ΑΟΠ 
αγωνίστηκαν στο γήπεδο των 
Μαρμάρων με τον Μαρπησσα-
ϊκό. Η διοίκηση της Μάρπησσας 
σ’ αυτό τον αγώνα βράβευσε τον προπονητή του ΑΟΠ στις ακαδημίες μας κ. Μ. Φραντζή για την 
προσφορά του στο ποδόσφαιρο

Την Κυριακή οι ακαδημίες προ-τζούνιορ αγωνίστηκαν στην Νάουσα με τον Νηρέα, ενώ οι 
παιδικές ακαδημίες αγωνίστηκαν στο γήπεδο Παροικιάς, επίσης με το Νηρέα.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος

«Πολιτισμός 2007-2013»
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων συμμετέχει εκπροσωπώντας 

την Ελλάδα, στην υλοποίηση της δράσης “Young Μusicians and Old Istruments”, «Nέοι  μουσικοί 
και παλιά (παραδοσιακά) όργανα», σε συνεργασία με  τρείς ακόμα χώρες , Ιταλία, Εσθονία και 
Νορβηγία. Συνολικά, στο πρόγραμμα έχουν μέχρι στιγμής ενεργά συμμετάσχει 7 νέοι μουσικοί 
από την Άνδρο, τη Θήρα (Σαντορίνη), την Κέα, τη Μύκονο, τη Νάξο (2) και την Πάρο. Στόχος του 
προγράμματος είναι η διάδοση της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης,   χρησιμοποιώντας την 
ισχυρή και παγκόσμια γλώσσα της  ίδιας της  μουσικής. 

Η εφαρμογή της ιδέας επικεντρώνεται κυρίως στους νέους μουσικούς και ερευνητές της πα-
ραδοσιακής μουσικής, με στόχο την προβολή του έργου τους, ενώ παράλληλα αναζητώνται μο-
νοπάτια που συνδέουν το παρελθόν της μουσικής  με το μέλλον.

Από το Μάϊο του 2010 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, η χώρα μας ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Κυκλάδων και τώρα ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έλαβε μέρος σε όλες τις δραστηριότητες 
που διοργανώθηκαν από τις χώρες-εταίρους, κάθε φορά με τρείς έως τέσσερεις νέους μουσι-
κούς από τις Κυκλάδες. Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των μουσικών μας εναρμονίζεται απόλυτα 
με τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Οι νέοι αυτοί  πήραν μέρος σε μουσικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν στις χώρες Ιταλία, Νορ-
βηγία και Εσθονία. Συνεργάστηκαν με τους μουσικούς των χωρών αυτών και   ανακάλυψαν 
μέσα από την κοινή τους αγάπη για την παραδοσιακή μουσική, νέους δρόμους προσέγγισής της, 
ενώνοντας διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικά ακούσματα, πάντα με σεβασμό στις ιδιαι-
τερότητες τους. 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, ως διοργανώτρια χώρα 
όπου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, υλοποιεί μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2012: 1. Εκπαιδευτικά 
προγράμματα με συναφές προς το αντικείμενο του προγράμματος θέμα. 2. Τη διοργάνωση της 
τελικής φάσης του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει: Μουσικά εργαστήρια, ηχογράφηση του 
τελικού μουσικού προϊόντος του προγράμματος, διοργάνωση συναυλίας, όπου  θα παρουσιαστεί 
το έργο  των συμμετεχόντων μουσικών στο ελληνικό κοινό, την τελευταία απολογιστική συνά-
ντηση των συν-εταίρων  για την συνολική αποτίμηση του προγράμματος .

Η τελική φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί   στη Σαντορίνη από 31/3 - 7/4/2012.                  

Από το χορό
του Συλλόγου

Ατλαντίς
του Άσπρου Χωριού



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ... το ∆ΩΡΟ ΜΟΥ!!!

Το νέο

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζουµε
 ∆ΩΡΕΑΝ τους επαγγελµατίες

που επιλέγουν το ∆ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ για την προβολή και διαφήµισή τους!

Μας προτιµάτε, µας στη
ρίζετε, σας ευχαριστού

µε και ανταποδίδουµε!

ετοιµάζεται!...

ΣΤΑθΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στον υποδειγματικά λιτό αλλά λειτουργικό και 
φιλόξενο χώρο του ALBATROS θα γευτούμε 
αυθεντικές θαλασσινές γεύσεις. Μετά την απα-
ραίτητη ανάπαυλα και πάλι έτοιμη η κουζίνα του 
να ικανοποιήσει τις γαστρονομικές ορέξεις μας. Η φιλοσοφία των ιδιοκτητών 
είναι να δημιουργούν και να προσφέρουν πιάτα μαγειρεμένα με μεράκι και 
κυρίως με υλικά πρώτης ποιότητας. Κλασικές και καθαρές οι γεύσεις του 
μενού που χρειάζονται όμως εμπειρία και επιδεξιότητα για να  συνεπάρουν 
και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο.  Ο κ. Μιχάλης Καλαλές   διαθέτει όλα 
όσα χρειάζονται για να κάνει και το πιο απλό γεύμα  αξέχαστο. Ψάρι σωστά 
ψημένο,  μεζεδάκια και σαλάτες θαλασσινών, διαλεχτές σαλάτες λαχανικών, 
συνδυασμοί θαλασσινών με πάστα ή ρυζότο. Η εμπειρία τόσων χρόνων και 
η άποψη «περί σωστής κουζίνας» τον δικαιώνουν απόλυτα αφού η σάλα 
είναι τόπος συνάντησης εκείνων που αναζητούν την ουσία της μεσογειακής 
γαστρονομίας και όχι το «δήθεν». Ο σεβασμός στον πελάτη δεν διακρίνεται 
μόνον από την ποιότητα των φαγητών που προσφέρονται αλλά διαπιστώνεται 
και από το σωστό σέρβις και κυρίως από τις ισορροπημένες τιμές αυτή τη 
δύσκολη περίοδο. 
Παροικια –λιμάνι 22840-21848

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜψΟΤΗΤΑ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ…finesse

Η άνεση και η κομψότητα είναι οι δύο λέξεις κλειδιά που ορίζουν τις 
ενδυματολογικές προτάσεις του καταστήματος Finesse. H κυρία Μαρουσώ  
Μπιζά φροντίζει να προσφέρει ρούχα που αναδεικνύουν την θηλυκότητα 
και εξυπηρετούν τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας  σε κάθε ώρα και 
περίσταση. Οι τιμές ανταποκρίνονται στην ποιότητα των ρούχων που φυσικά 
δεν είναι μόνο για μία σεζόν. Ακολουθώντας πάντα τις τάσεις της μόδας κάθε 

γυναίκα μπορεί να επιλέξει κομμάτια που θα συμπληρώσουν την 
γκαρνταρόμπα της, δίνοντας ξεχωριστό στυλ.   Τα αξεσουάρ που 
επίσης μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα Finesse, ακολουθούν 
την μόδα και συμπληρώνουν το ντύσιμο, δίνοντας στυλ σε κάθε 
ρούχο ακόμα και στο πιο minimal λουκ.  Με δύο- τρείς έξυπνες 
αγορές έχετε την δυνατότητα ανανέωσης του στυλ σας και 
αξιοποίησης με σωστούς συνδυασμούς και κατάλληλα αξεσουάρ  
κάθε ρούχου που ήδη υπάρχει. Οι ανοιξιάτικες προτάσεις θα σας 
ενθουσιάσουν αφού απογειώνουν την κομψότητα και κάνουν την 
ανάγκη της ανανέωσης προσιτή!
Παροικία-Βάγια 22840 22044

ΣΤΑθΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ …ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑΣ

Με σταθερή παρουσία από το 1988 λειτουργεί το κατάστημα ηλεκτρικών  ειδών Βαγγέλη Φράγκου 
και Άννας Ρούσσου με ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές και είδη κλιματισμού. Η προσωπική 
και άμεση εξυπηρέτηση  με σειρά προτάσεων για κάθε ανάγκη «κερδίζουν» τους πελάτες που 
τους εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Η μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών που ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις και η αντίστοιχη μεγάλη γκάμα τιμών δίνουν το πλεονέκτημα επιλογών που 
ικανοποιούν  κάθε οικονομική δυνατότητα. Γι αυτό το λόγο άλλωστε λειτουργεί πετυχημένα και η 
λίστα γάμου. Οι χαμηλές τιμές, η δωρεάν μεταφορά και  τοποθέτηση των συσκευών  όπως και η 
σωστή εξυπηρέτηση των πελατών μετά την αγορά, με την παροχή άψογου  σέρβις, ανεβάζει την 
ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ στις πρώτες προτιμήσεις των Παριανών.
Παροικία-Βάγια 22840 22565

ΠΑΜΕ ΣΤΟΥ … «ΜΑΝΩΛΗ» 

Μπορεί ο καιρός να μας τα χαλάει λίγο 
αλλά η διάθεση για μακρινές  βόλτες 
συνεχώς ανεβαίνει καθώς  μεγαλώ-
νει  και η ημέρα αισθητά. Μια βόλτα 
στη παραλία, ένα καφεδάκι απολαμ-
βάνοντας την ηρεμία της θάλασσας 
όλο και μας ιντριγκάρει.  Σε αυτή την 
περίπτωση μια βόλτα στην Αλυκή είναι μια καλή επιλογή, με πρώτη 
στάση στου…  «Μανώλη». Χαλαρό περιβάλλον, φιλική εξυπηρέτηση και 
πολλές γευστικές επιλογές. Καθημερινά από το πρωί έως το βράδυ με 
καφέ, χυμούς, γλυκά, περιποιημένα σνακ και για τους πιο πεινασμέ-
νους γευστικές πίτσες. Ευκαιρία για χαλάρωση και απόδραση από την 
καθημερινή ρουτίνα  στο καφέ-Μανώλης είτε στη φιλόξενη σάλα είτε  
στον εξωτερικό χώρο  με έντονη  την αίσθηση της θαλασσινής αύρας. 
Το καλύτερο αγχολυτικό!
Αλυκή παραλία 22840-92005

Proton…ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!

Εύκολη πρόσβαση και σωστή εξυπηρέτηση στο νέο κατάστημα του ομίλου  
s/m PROTON στην είσοδο της Αλυκής. Με δυνατότητα άνετου parking κάνετε 
τις αγορές σας εξασφαλίζοντας ποιότητα σε τιμές …Proton. Η εξυπηρέτηση 
είναι γνωστή και από το πρώτο κατάστημα που εξακολουθεί να λειτουργεί 
στην παραλία της Αλυκής. Ο κύριος Χρήστος Νίκας έχοντας προσωπική πα-
ρουσία και επίβλεψη στα δύο καταστήματα φροντίζει για τη σωστή λειτουρ-
γία, αλλά και για την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο όμιλος των σούπερ μάρκετ PROTON επιλέγει και προωθεί μόνο 
ελληνικά προϊόντα, πρώτης ποιότητας, εξασφαλίζοντας χαμηλές τιμές για τον 
καταναλωτή, στηρίζοντας παράλληλα έμπρακτα τους έλληνες παραγωγούς. Γι 
αυτό άλλωστε τα σουπερ μάρκετ Proton παραμένουν πρώτα στις προτιμήσεις  
των ντόπιων, αλλά και των επισκεπτών του νησιού.
Αλυκή, τηλ: 22840 91995 & 91117

ΠΕΡΙ ΕξΟΠΛΙΣΜΟΥ…ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ

Έφτασε η ώρα για συντήρηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση του εξοπλι-
σμού χώρων εστίασης . Εστιατόρια, μπαρ, χώροι εστίασης ξενοδοχείων κλπ  
μπαίνουν όπως είναι φυσικό σε αυτή τη διαδικασία  συνήθως  πριν αρχίσει 
η σεζόν .Το κατάστημα της κυρίας Γαλάτουλα  με πολύχρονη παρουσία 
στο χώρο των εξοπλισμών  διαθέτει και προσφέρει ότι ζητά ο σύγχρονος 
επαγγελματίας που θέλει να οργανώσει σωστά το χώρο του, να κάνει πιο 
εύκολα τη δουλειά του εξασφαλίζοντας  το χαμηλότερο δυνατόν κόστος.  Στο 
κατάστημα θα βρείτε σερβίτσια πιάτων, μαχαιροπήρουνα, είδη παρασκευής 
εδεσμάτων (κατσαρόλες, ταψιά κλπ) εργαλεία κουζίνας, μικροσυσκευές. Από 
τις  πολύ καλές τιμές φυσικά μπορεί να επωφεληθεί και η έξυπνη νοικοκυρά 
που θέλει να συμπληρώσει τα της κουζίνας της. Η επιχείρηση ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ με 
την πολυετή, σοβαρή και αξιόπιστη παρουσία της και στο χώρο των ανοξεί-
δωτων κατασκευών  όπως και στον εξοπλισμό  επαγγελματικών ηλεκτρικών 
συσκευών  ή υγραερίου μπορεί και δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη εξοπλισμού.  
Η παροχή σωστής υποστήριξης  και μετά τις αγορές σας  (εγκατάσταση και 
συντήρηση) είναι από τις υπηρεσίες  που παρέχονται συστηματικά και με 
εγγύηση όπου θα πρέπει να συνυπολογίζετε στα συν για τις αγορές σας από 
το κατάστημα επαγγελματικών εξοπλισμών ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ.  
Παροικία περιφερειακός  22840-24565

Δ Ω Ρ Ο Ε Π Ι Τ Α Γ Η

Προσφορά από World Studies
(κα Μαριλένα Τριανταφύλλου)

€ #......................................#

Παροικία Πάρου, τηλ.: 22840 22044

ΔΙΚΤΥΟ SUPER MARKET 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ • τηλ. 22840 91995 

Απολαύστε στο κατάστηµά µας
τον καφέ σας, υπέροχα σπιτικά φαγητά,

καθώς και τα γλυκά µας, αγναντεύοντας
το ηλιοβασίλεµα δίπλα στη θάλασσα.

Ποιότητα
και οικονοµία

για τις αγορές σας!

Μανώλης Σκανδάλης
Τηλ: 22840 92005/fax: 22840 91051
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 98 τμ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτήμα 1800 τμ. με 
10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
120.000 €.  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές  δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de. Τηλ. 6932285768 

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
πωλούνται, με θέα και από-
σταση 30 μ από την παραλία. 
Τηλ.: 6977200338

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙ-
ΑΣ, νεόδμητο διαμέρισμα 
90 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 
υ/δ, κατασκευή ΄11, αυ-
τόνομη θέρμανση, τζάκι, 
υπόγειο πάρκιν, χωρίς ημιυ-
παίθριους, μπάνιο, wc, τιμή 
160.000 ευρώ, συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6977 148518, 22840 
41590 

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
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. Τι-

μή 245.000€ Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de. Τηλ. 6932285768.

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οι-
κία 85τμ2 πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 185.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΚΑΜΠΟΣ – ΒΟΥΤΑΚΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 5.700 
τμ. εκ των οποίων τα 3.200 
τμ εντός οικισμού και το 
πρώτο στον οικισμό με πο-
λύ καλή θέα και πρόσβαση 
στην θάλασσα. Πωλείται και 
μικρότερο κομμάτι. Τηλ.: 
6944276444 

ΔΡΥΟΣ, πωλείται οικόπεδο 
1 στρέμμα, εντός σχεδίου 

με άδεια για μεζονέτες. Ευ-
καιρία. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105.

ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΑΝΕΡΑΤΖΙΑ),πωλείται 
κτήμα 4,9 στρεμμάτων, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο. Τηλ.: 
6944919529

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

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 75.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ενοικιάζεται, 
στο Δρυό, με πλήρη εξοπλι-
σμό. Τηλ.: 2284041178.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ       
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Καλα-
λέ (πλησίον ταχυδρομείου) 
ενοικιάζεται κατοικία 90 τμ., 
υ/δ, κουζίνα, σαλόνι, ένα 
μπάνιο και κεντρική θέρ-
μανση. Τηλ.: 6937409409 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται ισό-
γειο διαμέρισμα 66 τμ2, 2 
κρεβ/ρες, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο, τζάκι, καλοριφέρ, 
πλήρως εξοπλισμένο, 100μ. 
από την κεντρική παραλία. 
Τηλ: 6932901931.

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 40 τμ., 
ισόγειο, διαμπερές, κατα-
σκευή ‘99, παραδοσιακό, 2 
wc, ανακαινισμένο, ανακαί-
νιση ‘01, τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.:  6977407532

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
κατάστημα 40 τμ., ισόγει-
ο, προσόψεως, γωνιακό, 
παραλία, κατασκευή ‹01, 1 
wc, καλή κατάσταση. Τηλ.:  
6974362246.

ΝΑΟΥΣΑ, στο κέντρο, ε-
νοικιάζεται οικία για σεζόν, 
με ένα δωμάτιο,  κουζίνα, 
μπάνιο. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα, με ένα υπνο-
δωμάτιο, σαλόνι, βεράντα 
με θέα. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία, με ένα υπνο-
δωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, 
με 4 στρέμματα. Δεκτός 
σκύλος. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται δυ-
άρια για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
2284053384 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζο-
νται 2 οικίες 48 τμ. έκαστη, 
υπνοδωμάτιο, χολ, κου-
ζίνα-καθιστικό, βεράντα, 
με εξαιρετική θέα στο λι-
μάνι. Τηλ.: 6948872161, 
2108041920, 6973304112 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 225 τμ. 
ισόγειο και 120 τμ. υπόγειο. 
Ενοικιάζεται και τμηματικά. 
Τ:6977618527, 6978085886 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    
- ΖΗΤΗΣΗ                        

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΜΑΡΠΗΣ-
ΣΑ – ΜΑΡΜΑΡΑ, ζητείται 

σπίτι προς ενοικίαση, άνω 
των 90τμ., με κεντρική θέρ-
μανση. Τηλ.: 6972295318

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

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

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

2 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 
ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ζητούνται 
από ξενοδοχείο στη Νάου-
σα. Τηλ: 22840 52143.

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ζητείται, 
που να γνωρίζει αγγλικά, 
γαλλικά και πολύ καλά ηλε-
κτρονικό υπολογιστή. Τηλ.: 
6977200338 

ΚΟΠΕΛΑ, με καλή γνώ-
ση γαλλικών ζητείται, για 
βοήθεια μεταφράσεως σε 
αρχιτεκτονικό γραφείο. Τηλ.: 
6977200338 

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ζητείται, 
στην Παροικία Πάρου, πε-
ριοχή Λιβάδια, έμπειρη, 
απαραίτητες γνώσεις αγγλι-
κών και υπολογιστών. 
Τηλ.: 6945069970 

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑ-
ΦΕ-ΜΠΑΡ «ΑΙΝΙΓΜΑ», 

στην παραλία της Παροικίας 
(πλατεία Βεντουρή) πω-
λείται. Τηλ.: 6974960256, 
2284024664.

SMART PASSION CABRIO 
πωλείται, μαύρο, 9ος 2007, 
39.500 χλμ, 999 cc, 71 hp, 
CD/mp3, τιμή 8.500 €. Τηλ.: 
6944717719.

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

TOYOTA RAV4 πωλεί-
ται, 2.000 cc, 4Χ4, 10ος 
1999, ABS, ηλιοροφή, 
κοτσαδόρος, σχάρα ορο-
φής, λάστιχα, αμορτισέρ, 
ελατήρια καινούρια, α’ ι-
διοκτήτης, φυλάσσεται σε 
κλειστό garage, τιμή 5.700€. 
Τηλ.: 6944535341 

SUZUKI FREEWIND, 650 
cc, 2001, πωλείται, καινού-
ρια μπαταρία, προστατευτικά 
κάγκελα & πλαϊνά με βα-
λίτσες ταξιδίου, bagster & 
σάκος ταξιδίου, μπαγκαζιέ-
ρα, ψηλό fairing, τιμή 2.000 
€. Τηλ.: 6944572516 

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;

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300
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WHAt's on
in PAros & AntiPAros
M A r C H

2 Mar, 2.45-4.45pm, Storytelling & The-
atre Workshop in English for children aged 
4-8 years at Linguakids Montessori, Naous-
sa. Info: Vicki on 694-484-0089.

3 Mar, 6pm, Lecture "The Gift of Dyslexia" 
in the Polygoniko building, Paroikia. Info: 
Alkisti 694-465-5200, 22840-24495.

3 Mar, 6.15pm, Annual General Assem-
bly of the Hellenic Society for Environment 
& Culture at the Agrotoleschi Hall, Marp-
issa. Info: Anna Aspropoulou 697-208-2228, 
email epitropi@elletparos.gr

3 Mar, 9pm, The Archilochos Theatri-
cal Society presents the comedy "Eχθροί 
εξ Aίματος" (Enemies by Blood) by Arkas, 
directed by Nikos Synodis, at the Archilo-
chos Hall, Paroikia. Cast: Dimitris Yiorgaros, 
Christos Theodorakoudis & Maria Argyroili-
opoulou. Info: Giorgos 694-484-5372. http://
www.archilochos.gr
 
4 Mar, 10.30am, General Assembly and 
elections of the Cultural Association of An-
geria at the Cultural Centre, Angeria. Info: 
Maria 22840-92217.
 
4 Mar, Car Racing Club of Paros (A.L.A.P.) 
"Dirt Road Slalom" race, Tsoukalia Molos.  

4 Mar, 5-7pm, The Parents Association 
of Three-child Families of Paros-Antiparos 
elections at their office on the 1st floor of 
'Myrsini's' (behind the post office). Info: Mag-
gie Armaou 697-260-9728.

4 Mar, 7.30pm, Movie "Mao's Last Danc-
er" (Ο Tελευταίος Xορευτής του Μάο) at the 
Nireas Hall, Naoussa.

4 Mar, The Archilochos Theatrical Soci-
ety presents the comedy "Eχθροί εξ Aίματος" 
(Enemies by Blood) by Arkas in Antiparos. 
Info: Giorgos 694-484-5372. http://www.
archilochos.gr

8 Mar-4 Jun, Paros International Creative 
Music Programme Spring Semester. Info: 
693-494-6750, http://www.parosmusicpro-
gram.org

8 Mar, International Women’s Day. Marp-
issa Women's Association plan to hold a 
gathering at their premises in Marpissa. Info: 
Irini 694-518-6978.

8 Mar, 6.30pm, Lecture organized by the 
Women's Association of Naoussa on the oc-
casion of International Women's Day, at the 
Nireas Hall, Naoussa. The speak is Mrs Kyri-
aki Polychroni, Family & Couples Therapist 
from the Athens Centre for the Study of Man-
kind and president of the European Society 
for Family Therapy and the topic is "Lost in 
Translation - evolving our relationship as a 
couple."  Info: Eleftheria 22840-51402, 694-
553-3328.  

10-14 Mar, Women's Association of 
Naoussa Spring trip to Dubai, U.A.E., in-
cluding desert safari. Info: Eleftheria 
22840-51402, 694-553-3328.  

10 Mar, 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: Ba-
bis 22840-52971, www.paros-xon.gr
 
10 Mar, The Archilochos Theatrical Soci-
ety presents the comedy "Eχθροί εξ Aίματος" 
(Enemies by Blood) by Arkas in Marpissa. 
Info: Giorgos 694-484-5372. http://www.
archilochos.gr

V o L U n t e e r s   n e e D e D
The Paros Women's Association "Ariis" asks 
for volunteers to assist at the soup kitchen of 
the Ekatontapyliani, located behind the KAPI 
on the seafront of Paroikia, which provides 
hot meals daily to those who need them.
Please register to volunteer, even if only for 
one day per month between 9am and 12 
noon, by calling Father Spyridon Fokianos 
on 22840-24890 or at the office of the Holy 
Archangels Church (Pammeyiston Taxiar-
chon) on Market St in the Agora of Paroikia 
(between 10am-12 noon).

Παράσταση διαμαρτυρίας στις 14 Μαρτίου για Υγεία  - Παιδεία

Για να λάβει τέλος ο εμπαιγμός
Παράσταση διαμαρτυρίας διοργανώνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 

Δήμου Πάρου, «λόγω της παντελούς αδιαφορίας από την πλευρά της πολιτείας για τα 
φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν το νησί μας στους χώρους  ΥΓΕΙΑΣ και ΠΑΙΔΕΙΑΣ». 

Η Ένωση καλεί όλο τον κόσμο στις 14 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
μπροστά στο Κέντρο Υγείας  Πάρου. 

Σε δελτίο Τύπου της αναφέρεται: «Ο εμπαιγμός με την ΥΓΕΙΑ και την ΠΑΙΔΕΙΑ στην 
Πάρο πρέπει να λάβει τέλος. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Οφείλουμε και πρέπει να δώσουμε 
όλοι το παρόν τώρα,  για το αύριο και το μέλλον των παιδιών μας.    

Στον αγώνα τους αυτό, οι γονείς έχουν τη συμπαράσταση της Λαϊκής Επιτροπής Πά-
ρου, η οποία συνεδρίασε  την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
της Ένωσης Γονέων Πάρου και του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Παροικιάς και αποφά-
σισε ομόφωνα να στηρίξει και να βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για την 
επιτυχία της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.  

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκαν επίσης τα εξής: 
Στις 11 Μαρτίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 το πρωί θα γίνει εξόρμηση στην Παροι-

κιά και στην Νάουσα για να μοιραστεί έντυπο υλικό στους συμπολίτες μας που θα εξηγεί 
τους λόγους της κινητοποίησης έξω από το Κέντρο Υγείας και ότι η παρουσία όλων μας 
είναι άκρως απαραίτητη.

Η δημιουργία ενός ολιγομελούς και ευέλικτου σχήματος για την καλύτερη οργάνωση 
και προετοιμασία της συγκέντρωσης με την ονομασία Συντονιστικό Φορέων Νησιού.

Διακίνηση αφίσας σε όλους τους επαγγελματίες του νησιού με την παράκληση να την 
αναρτήσουν στις προθήκες των καταστημάτων τους για καλύτερη ενημέρωση των συ-
μπολιτών μας.

Εκ νέου συνεδρίαση στις 7 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 το βράδυ στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου για περαιτέρω έλεγχο και προγραμματισμό δράσεων και 
πρωτοβουλιών.

Στην κινητοποίηση της 14ης Μαίου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου 
Πάρου ζητεί τη συμπαράσταση και των δύο Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Μπιζά και 
Τζανακόπουλου. 

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε μετά τα δυσάρεστα νέα για την εξέλιξη του 2ου Γυμνα-
σίου Παροικίας, ο Σύλλογος ευχαριστεί εκ μέρους του ΔΣ τον κ. Μπιζά για την άμεση 
ανταπόκρισή του, να τους ενημερώσει  για τα αποτελέσματα της συνάντησης μεταξύ Πε-
ριφέρειας και  ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ. 

Στο δελτίο Τύπου τονίζεται: «Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι, η αδιαφορία και η  έλλει-
ψη ουσιαστικής πολιτικής πίεσης προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, από πλευρές που 
διαθέτουν αυξημένο ρόλο θεσμικής εμπλοκής και οι οποίες έχουν εύλογο και  έννομο 
συμφέρον για την υλοποίηση των δύο αυτών έργων, καταδίκασε τα έργα σε μια σταδιακά 
φθίνουσα πορεία ενδιαφέροντος και τα ενέταξε στην κατηγορία των ανώριμων και υπό 
απένταξη έργων από τις χρονικές προθεσμίες του ΕΣΠΑ».

Ο Σύλλογος επαναδιατυπώνει «με κάθε θεμιτό τρόπο και με κάθε ευκαιρία, τη βούληση 
της τοπικής κοινωνίας του νησιού, να μην τοποθετηθούν τα εν λόγω έργα οριστικά στο 
συρτάρι των αζήτητων και θεωρεί ότι όποιος δηλώνει ότι αποτελούν έργα «απόλυτης 
προτεραιότητας» και «επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα», θα πρέπει πλέον να το αποδει-
κνύει με τη πολιτική στάση του, σταθερά και  επιτακτικά και όχι  ευκαιριακά και επικοι-
νωνιακά».

Στην Πάρο τα παιδιά μας
πίνουν αλκοολούχα ποτά

Σε ποια πολιτισμένη χώρα τα ανήλικα παιδιά ξενυχτάνε σε κλαμπ και καταναλίσκουν 
αλκοολούχα ποτά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Τρομάζω όταν ακούω παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου να συζητάνε για το ξενύχτι 
που κάνανε σε κάποιο μαγαζί και να αναφέρουν με τη μεγαλύτερη φυσικότητα ότι ήπιαν 
δυο και τρία ουίσκι, ή τεκίλα, ή βότκα...

Κανονικά τα παιδιά δεν πρέπει να συχνάζουν σε τέτοιους χώρους χωρίς τη συνοδεία 
κάποιου ενήλικα, αλλά ακόμα και αν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να μην τους επιτρέπεται η 
κατανάλωση οινοπνεύματος.

Αν δεν με πιστεύετε πηγαίνετε στα μαγαζιά που συχνάζουν  τα παιδιά σας, κι αν δεν τα 
γνωρίζετε, εκείνα θα σας τα πουν χωρίς πρόβλημα, γιατί γι’ αυτά, η βραδυνη διασκεδαση 
σε κλαμπ είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και δεν το κρύβουν.

Εντύπωση μου κάνουν οι αφηγήσεις των παιδιών που αναφέρονται σε συμμαθητές 
τους που μεθάνε. Πριν ένα χρόνο συζητούσα με μαθήτρια του γυμνασίου σχετικά με τη 
κατανάλωση  αλκοόλ και με κοίταζε περίεργα όταν της είπα ότι στην ηλικία της δεν θα 
έπρεπε να πίνει τέτοια ποτά. Η απάντηση της ήταν αποστομωτική: «αφού δεν μεθάω γιατί 
να μην πίνω δυο ουίσκι;». Με αλλά λόγια, αυτό που την απασχολούσε ήταν ο κίνδυνος 
να μεθύσει, γιατί όλα τα αλλά ήταν φυσιολογικά.  Σε πρόσφατο γλέντι σε μεγάλο εστια-
τόριο παρατήρησα παιδιά ασυνόδευτα να πίνουν ξεροσφύρι μπύρα μέχρι να σερβιριστεί 
το φαγητό. Ένα παρόμοιο θέαμα σοκάρει πραγματικά, και το λυπηρό είναι ότι περνάει 
απαρατήρητο.

Αποκαλυπτική η μαρτυρία μαθητή λυκείου ο οποίος μου ανέφερε ότι τα μαγαζιά στα 
οποία  συχνάζουν τώρα το χειμώνα,  περιμένουν από τους μαθητές να κάνουν κάποιο  
τζίρο αφού δεν υπάρχει τουρισμός.

Δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω τις μαρτυρίες των παιδιών, γιατί σε ένα τόπο 
που λέγεται Ελλάδα, όπου εμείς είμαστε ένα κομμάτι αυτής της χώρας και της μοιάζου-
με,  όταν δεν γίνονται έλεγχοι στα μαγαζιά, τότε τι πρέπει να περιμένουμε; Από την άλλη 
πλευρά καλοί μου φίλοι γονείς των παιδιών, καλά εσείς δεν ρωτάτε που πάνε τα παιδιά 
σας και τι κάνουν εκεί που πάνε;

Δεν θέλω να πιστέψω ότι το γνωρίζετε και δεν λαβαίνετε κανένα μέτρο. Πάντως είναι 
γνωστό ότι ανήλικοι μαθητές οργανώνουν πάρτι σε αυτούς τους χώρους, πράγμα που 
σημαίνει ότι ομάδες ολόκληρες παιδιών, επίσημα  πλέον, βρίσκονται σε τέτοια μαγαζιά.

Εύχομαι το άρθρο μου αυτό να το διαβάσουν γονείς και να φροντίσουν να μπει κάποιος 
έλεγχος στην ανεξέλεγκτη χρήση αλκοόλ και το σύχνασμα σε ακατάλληλους χώρους. Σε 
συνεργασία με την Αστυνομία, τις διευθύνσεις σχολείων και το Δήμο, οι σύλλογοι γονέων 
να αναλάβουν κάποια δράση. Δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Χρειάζε-
ται επιμονή. 

Κλείνοντας να σας αναφέρω ένα περιστατικό στο οποίο φαίνεται η επίδραση του αλκο-
όλ στα μικρά παιδιά. Σε πρόσφατο αποκριάτικο γλέντι σε μεγάλο μαγαζί, με περισσότε-
ρους από 250 θαμώνες, μια παρέα από 10-12 νέους ηλικίας 18-22 ετών κατανάλωσαν 5 
φιάλες ουίσκι. Οι νέοι αυτοί σίγουρα έπιναν όταν ήταν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ένα-
δυο ποτηράκια βότκα, τεκίλα, ουίσκι.

Άντε τώρα να  σταματήσουν να πίνουν.
Δημήτρης Καλανδράνης

Εξακολουθεί να είναι 
μπαζωμένο το ρέμα περί-
που στο ύψος του Αγίου 
Ανδρέα στην Νάουσα. Η 
μηχανικός της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πάρου 
κ. Σκοκάκη, που παρακο-
λουθεί τις εργασίες που 
γίνονται στο συγκεκριμέ-
νο οικόπεδο, εκτιμά ότι 
δεν έχουν ολοκληρωθεί 
σε σχέση με το ρέμα, 
αφού δεν έχει καθαριστεί 
η κοίτη του από τα μπάζα. 

Οι εργασίες που έγιναν 
την περασμένη εβδομάδα 
ουσιαστικά εξαφάνισαν 
την κοίτη του ρέματος. 
Περιμένουμε να δούμε 
αποτελέσματα.
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SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30€

ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 

ΚΕΡΔΙΣΤΕ 100 EΞΤΡΑ ΠΟΝΤΟΥΣ!

(ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 9€ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 200 ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΤΕ)

Ξεφάντωμα και φέτος στην Μάρπησσα. Η Τοπική Κοινότητα και ο Σύλλογος Γυναικών διοργάνωσαν όπως κάθε χρόνο το 
καρναβάλι και όσοι βρέθηκαν εκεί την περασμένη Κυριακή, διασκέδασαν με την ψυχή τους. 
Στην παρέα φέτος ήταν η Μέρκελ και ο Σαρκοζί, τους οποίους οι Μαρπησσαίοι πάντρεψαν και για δώρο τους έδωσαν «το 
ένα παντελόνι που μας απόμεινε…». 

Καρναβάλι στην Αντίπαρο 

Αποκριάτικο Πάρτυ για τα παιδιά πραγματοποίησαν την Κυ-
ριακή 19 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Αντιπάρου και η Κοινω-
φελής Επιχείρηση (Κ.ΕΔ.Α.)Τα παιδιά μασκαρεμένα  έπαιξαν 
αποκριάτικα παιχνίδια, χόρεψαν με τους δυο κλόουν που 
τους μοίρασαν καραμέλες και σερπαντίνες και μικροί , με-
γάλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους . Απόλαυσαν ποπ-κόρν 
και μαλλί της γριάς που επιτόπου παρασκευάστηκε γι αυτά 
από τα μέλη της επιχείρησης.


