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Να γίνει παγκόσμιος πρεσβευτής της Πάρου
Καταργήθηκε το ΕΚΕΜΕΛ - Ελεύθερο το Σπίτι της Λογοτεχνίας

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΥΚΙΑΝΟΙ Ν’ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ
ΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟΝ ΕΜΠ/ΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΜΕ ΒΑΖΑΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΡΧΙΛΟΧΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
"ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ" ΤΟΥ ΤΣ. ΤΣΑΠΛΙΝ 
το Σάββατο 17/03 στις 6μμ, 
στην αίθουσα του Αγίου 
Αθανασίου στον Κώστο.
Τιμή εισόδου: 1,00 €

Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Ανοιχτά κάθε μέρα!

Αρκουλή Άννα
Ε σ τ ι α τ ό ρ ι ο

Αγ. Γεώργιος
Νάουσα Πάρου

Τηλ.: 22847 71171

Από 16/03 σας περιμένουμε!
Ανοιχτά κάθε Παρασκευή & Σάββατο βράδυ

και Κυριακές μεσημέρι!

Θύμα της οικονομικής κρίσης το ΕΚΕΜΕΛ δεν 
υφίσταται πλέον. Κατά συνέπεια δεν ισχύει και η 
σύμβαση που είχε με το Δήμο Πάρου για το Σπίτι 
της Λογοτεχνίας. Έτσι, ο Δήμος Πάρου θ’ απο-
φασίσει πως θα το αξιοποιήσει, αν θα συνεχίσει 
το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη από το ΕΚΕ-
ΜΕΛ πριν κλείσει  ή αν θα πραγματοποιήσει νέα 
σύμβαση με άλλον φορέα. Από το Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), που δημιούργησε το ΕΚΕΜΕΛ, 
υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση ανακαίνισης 
του κτιρίου και αξιοποίησής του. Επίσης, η τέως 
διευθύντρια του ΕΚΕΜΕΛ, διευθύντρια σήμερα 
της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, προτείνει το 
Σπίτι της Λογοτεχνίας να περάσει στην Ένωση. 

Η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη 
ανέφερε στη ΦτΠ, πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
προτάσεις συνεργασίας για τις οποίες θεωρεί ότι 
πρέπει άμεσα να κληθούν το Συμβούλιο της Το-
πικής Κοινότητας και οι κάτοικοι των Λεύκων, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και 
το Δημοτικό Συμβούλιο για να τις αξιολογήσουν 
και να αποφασίσουν. 

Άποψη για το θέμα έχει ο Πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Λευκών Απ. Παντελαίος. Δεν 
είμαι κατά, λέει, του να συνεχιστεί η λειτουργία 
του, να έχει όμως ανταποδοτικότητα. Όλα αυτά 
τα χρόνια, φιλοξενούνταν διάφοροι καλλιτέχνες, 
συγγραφείς, κανείς δεν έμαθε ποτέ τι έκαναν 
και τι προσέφεραν. Πιστεύω, ότι τουλάχιστον 
διαφημίστηκε η Πάρος μέσα από αυτούς, αλλά 
ούτε αυτό το έμαθαν οι Λευκιανοί, γιατί κανείς 
δεν μας ενημερώνει. Θέλουμε και θα διατυ-
πώσουμε την άποψή μας, όταν έρθει η ώρα, το 
Σπίτι της Λογοτεχνίας να επαναλειτουργήσει, 

να επαναπροσδιοριστεί όμως η λειτουργία του, 
αλλά να βρεθεί και τρόπος, κάποιο πρόγραμμα 
ίσως, για να ανακαινιστεί το κτίριο. Θα θέλαμε 
επίσης, το Σπίτι να μπορεί να φιλοξενεί και τα 
διάφορα συγκροτήματα που καλούνται από το 
Δήμο ή ακόμη και Λευκιανούς εκτός Πάρου, 
που θέλουν να έρθουν στο νησί και δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα. 

Επί τάπητος λοιπόν το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για να ληφθούν αποφάσεις για το 
πώς θ’ αξιοποιηθεί το Σπίτι της Λογοτεχνίας.

Η ΦτΠ, μίλησε με τον κ. Σωκράτη Καμπου-

ρόπουλο, Ειδικό Σύμβουλο του Εθνικού Κέ-
ντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ. Όπως μας είπε, για το 
Σπίτι της Λογοτεχνίας έχει σταλεί επιστολή προς 
τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, με την οποία 
του ζητούν ν’ αναλάβει το ΕΚΕΒΙ σε συνεργασία 
με το Δήμο τη συνέχιση του Σπιτιού της Λογο-
τεχνίας. Την επιστολή υπογράφει η Διευθύντρια 
του Κέντρου κ.  Βελισάρη, η οποία  το 2004 
που έγινε η πρώτη συμφωνία, ήταν διευθύντρια 
του ΕΚΕΜΕΛ. Είμαστε, λέει ο κ. Καμπουρόπου-
λος,  ένας εθνικός δημόσιος οργανισμός για το 
βιβλίο, χρηματοδοτούμε τις μεταφράσεις (έχου-
με δημιουργήσει τμήμα) και γνωρίζουμε ότι έχει 
ενδιαφερθεί και η Ελληνοαμερικανική ένωση, η 
οποία όμως είναι ιδιωτικός οργανισμός.

Στην ερώτηση, εάν προτείνει το ΕΚΕΒΙ κάτι 
συγκεκριμένο, απάντησε:

«Έχουμε ζητήσει μια συνάντηση με τον Δή-
μαρχο Χρ. Βλαχογιάννη. Θα εξηγήσουμε, ότι 
για το Δήμο Πάρου, εάν αποδεχτεί την πρότασή 
μας, θα είναι μια νέα συνεργασία από μηδενική 
βάση. Σκεφτόμαστε ότι σαφώς το Σπίτι της Λο-
γοτεχνίας χρειάζεται συντήρηση, αλλά και μία 
αναβάθμιση του πλαισίου λειτουργίας του. Για-
τί εκτιμώ, ότι το ΕΚΕΜΕΛ κατά κάποιο τρόπο,  
αδιαφορούσε για τις λεπτομέρειες λειτουργίας. 
Πολλά οφείλονται στην κ. Κατερίνα Ραγκού-
ση, η οποία είναι ένας μικρός ήρωας. Πράγμα-
τι φρόντιζε να είναι όλα στην εντέλεια, αλλά με 
μόχθο παραπάνω από το ανθρώπινο. Και από 
την άλλη, πολλοί έκαναν χρήση καταχρηστικά, 
και δεν έλεγχε κανείς, αν οι καλλιτέχνες, συγ-
γραφείς κ.λπ., έβγαλαν το βιβλίο που είπαν κ.λπ.               
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 202
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: 

Υστέρνι 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 (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

Η κότα και το αυγό
Τι έγινε πρώτα, η κότα ή το αυγό; Ο χαρακτήρας των 

ανθρώπων φτιάχνει το σύστημα ή το σύστημα διαμορ-
φώνει το χαρακτήρα και το ήθος μας; Στη Χημεία μάθα-
με για τις αμφίδρομες αντιδράσεις. Δυο χημικές ενώσεις 
ανακατεύονται και παράγουν δυο άλλες, αλλά αυτές οι 
καινούριες φτιάχνουν πάλι τις πρώτες. Νονοί, φοροκλέ-
φτες, μαφιόζοι, φακελάκηδες, εργολάβοι του διαβόλου, 
θα γίνουν όλοι  άγγελοι, όταν αλλάξει το σύστημα; Το σύ-
στημα το αλλάζουν οι άνθρωποι κι αυτοί μολύνονται απ’ 
αυτό, έχουμε δηλαδή αμφίδρομη αντίδραση. 

Αλλά για ποιο σύστημα μιλούμε και για ποιον παράδει-
σο; Θα μπορούσε να φτιάξουμε έναν νοητό από τα θετι-
κά άλλων πατρίδων. Συντάξεις Γερμανίας λ.χ., περίθαλ-
ψη Γαλλίας ή Αγγλίας, δικαιοσύνη Αμερικής, κοινωνικό 
κράτος Σουηδίας, εκπαίδευση Φινλανδίας. Μαχόμαστε 
για παράδεισο δυσθεώρητου ύψους, που τον χαίρονται 
άγγελοι, δεν τον φτάνουν οι άνθρωποι. 

Τι έγιναν οι ιδεολογίες; Επικράτησε ένας ποσοτισμός 
και φαίνεται ότι ζηλέψαμε τα ήθη  καπιταλιστών και κα-
ταναλωτών. Δώστε μας περισσότερα να γίνουμε κι εμείς 
σαν και σας. Και ήρθε ώρα που με μια μονοκοντυλιά 
μας αφαίρεσαν τα μισά. Είμαστε πίσω από κάθε αίτημα, 
πίσω από κάθε αξίωση και διαμορφώσαμε ξεχωριστά 
φέουδα. Στο όνομα του λαού κάθε δουκάτο ζήτησε το 
πιο μεγάλο κομμάτι πίττας και όσοι βαρώνοι μπορούσαν 
να κατεβάζουν διακόπτες πήραν τη μερίδα του λέοντος 
κι έμειναν στους άλλους τα ψίχουλα.

Αρκούν τα μέχρι τώρα μέσα και τα όπλα μας να ανα-
τρέψουμε τη λογική της ολιγαρχίας; Στόμωσαν και δεν 
αποδίσουν, γιατί αυτοί νικούν και θριαμβεύουν. Αλλά 
εμείς συνεχίζουμε με τα ίδια συνθήματα, τα ίδια σκου-
ριασμένα χατζάρια. Φαίνεται μας αρέσουν οι ήττες, ίσως 
γιατί έτσι μπορούμε να φωνάζουμε περισσότερο. Τις 
φωνές και διαφωνίες ερωτευτήκαμε. Τα ρήγματα αγα-
πήσαμε και το να είμαστε διαρκώς απέναντι. Εμείς οι 
καλοί, οι άλλοι η κόλαση. 

Θεωρούμε όμως πιο εχθρούς τους δικούς μας που 
συχνά έχουν διαφοροποιημένες σκέψεις κι ανακαλύ-
ψαμε πολλά επίθετα να τους βαφτίζουμε περιφρονητικά 
και απαξιωτικά. Ο μεγάλος εχθρός είναι ο εσωτερικός, 
είπε και ο Μαρκεζίνης τις μέρες του Πολυτεχνείου και 
οι πιστολέρο της χούντας σκότωσαν πάνω από εκατό. 
Η συνεννόηση και η συνεργασία θεωρούνται αμαρτία. 
Δεν συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς είμαστε καθαρότεροι, 
συνεπέστεροι, αγωνιστικότεροι, ωραιότεροι. Ας τρώμε 
τα μούτρα μας, ας χάνουν  όλοι που μας ακολουθούν. 
Θα τα πάρουμε πίσω στον Παράδεισο! Ή όλα λοιπόν ή 
τίποτα. Αφήνουμε τους άλλους καπετάνιους του πλοίου 
να οδηγούν στο γκρεμό, αλλά δεν μας νοιάζει, γιατί έτσι 
λάμπουμε εμείς που δεν πιλοτάρουμε. Δεν θέλουμε να 
βρούμε τρόπο να πάμε στη γέφυρα του πλοίου, ως κα-
πετάνιοι, τιμονιέρηδες. Καλύτερα να μη λερωνόμαστε με 
τέτοιες ευθύνες που ίσως αναδείξουν ότι κι εμείς δεν τα 
καταφέρνουμε κι εμείς έχουμε αδυναμίες, είμαστε άν-
θρωποι κι εμείς κι έχουμε τα τρωτά μας. Κάτι απ’ την 
κόλαση που βλέπουμε στους άλλους, αγγίζει κι εμάς.

Να οριστεί λοιπόν ξανά αυτός ο Παράδεισος και να συ-
νεννοηθούμε για τους δρόμους που οδηγούν εκεί αλλά 
και να καθαριστούμε, για να τον αξίζουμε ως άνθρωποι.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Συνεχίζει τη δράση «Ψωνίζω και Στηρίζω», 
ο Σύλλογος Γυναικών «Αρηίς»

Δυστυχώς η λίστα
διευρύνεται…

Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου 
«ΑΡΗΙΣ», εδώ και αρκετό διά-
στημα έχει ξεκινήσει τη διανομή 
τροφίμων σε συμπολίτες μας 
που το έχουν ανάγκη. Συγκε-
κριμένα, ο σύλλογος έβαλε σε 
εφαρμογή την ιδέα της δράσης 
«Ψωνίζω και Στηρίζω»,  για 
όσους δεν μπορούν αυτό το 
χειμώνα, στρώθηκε στη δου-
λειά και πραγματοποιεί ήδη 
ενάμιση μήνα τώρα, τη δράση 
αυτή. Τα σηματοδοτημένα κα-
λάθια και τα καροτσάκια στα 
Σούπερ Μάρκετ γεμίζουν από τους συμπολίτες μας επίσης, 
που ψωνίζοντας ρίχνουν κάτι και σ’ αυτά. Ένα γάλα, μια παιδι-
κή τροφή ,ένα συσκευασμένο τρόφιμο ή καθαριστικό…

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Συλλόγου έχουν συλ-
λεχθεί και μοιραστεί τρόφιμα 1230 κιλών για τον 1ο μήνα. Η 
δράση αφορά ένα πληθυσμό 133 ατόμων μεταξύ των οποίων 
42 παιδιά, που συνεχώς διευρύνεται. Η συχνότητα παραλα-
βής είναι εβδομαδιαία και γίνεται κάθε Πέμπτη 4:30-5:30 στο 
συγκρότημα δωματίων ‘’Δαμίας’’, στην Παροικία.

Αναφορικά, είναι 9 μονογονεϊκές οικογένειες με 1-3 παιδιά, 
11 μοναχικοί και γέροντες, 8 τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογέ-
νειες και βέβαια οικογένειες και με τους δυο γονείς ανέργους. 
Από τα 133 άτομα, οι 113 είναι Έλληνες και οι 20 αλλοδαποί. 
51 άτομα στο ΔΔ Παροικίας, 21 στο ΔΔ Νάουσας, 16 στο ΔΔ 
Λευκών, 17 στο ΔΔ Αρχιλόχου, 25 στο ΔΔ Αγκαιριάς και 3 στο 
ΔΔ Μάρπησσας. Ο Σύλλογος «Αρηίς», αναφέρει στο Δελτίο 
Τύπου του, ότι ιερείς, πρόεδροι των Δημοτικών Διαμερισμά-
των, το ΕΠΑΨΥ και πολίτες του νησιού, του γνωστοποιούν 
με απόλυτη αξιοπρέπεια και εχεμύθεια τα άτομα που έχουν 

πραγματική ανάγκη. 
Δεν θα πρέπει να παρα-

ληφθεί βέβαια, η συνδρομή, 
με ομόφωνη απόφαση, του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΠΕΦΟ, που διέθεσε μέρος 
των εσόδων από την λαχει-
οφόρο αγορά της εκδήλω-
σής του, στην πρωτοβουλία 
«Στηρίζω και Ψωνίζω».  

Το ενημερωτικό δελτίο Τύ-
που του Συλλόγου έχει στα-
λεί και στον Δήμαρχο και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, με την 
επισήμανση: «Αντιλαμβανό-
μενοι το τι συμβαίνει στον 
τόπο μας και περιμένοντας 
τις δομές και τους θεσμούς, 
ανασκουμπωθήκαμε και δεν 
περιμέναμε για να δράσου-
με». 

Ενωτική Κίνηση Προόδου

Περιμένουμε απαντήσεις
Σίγουρα ο περιφε-

ρειακός δρόμος στην 
Αντίπαρο θα γράψει 
τη δική του ιστορία, 
αφού λίαν συντόμως, 
δυστυχώς για εμάς, 
θα μοιάζει με χιλιο-
μπαλωμένη τράτα 
που τόσο εύγλωττα 
και στοχευμένα ανα-
φέρει και το παραδοσιακό μας τραγούδι. Μετά την πρώτη 
λακκούβα, στο μόλις προ τετραμήνου ανακατασκευασμένο 
περιφερειακό, ήρθε να προστεθεί άλλη μία, ίσως σε λίγο και-
ρό να προστεθούν και άλλες.

Οι προχειρότητες της δημοτικής αρχής δεν έχουν ούτε αρχή 
ούτε τέλος, αντί να αναζητήσει και να αποδώσει ευθύνες, εκεί 
που ανήκουν, προσπαθεί με μπαλώματα να κρύψει την ανε-
πάρκειά της και τις λακκούβες στον περιφερειακό δρόμο που 
δημιουργήθηκαν μετά τις τελευταίες βροχές.

Γι’ αυτό το λόγο και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει 
καμία απάντηση, ξαναρωτάμε το κ. δήμαρχο:

1. Γιατί o συγκεκριμένος ασφαλτοστρωμένος δρόμος που 
παραδόθηκε στην κυκλοφορία παρουσιάζει τόσες ελλείψεις 
και κακοτεχνίες; Ποιες ρήτρες κατά του εργολάβου προβλέ-
πουν οι σχετικές συμβάσεις; 

2. Πότε και με ποιον τρόπο διενεργήθηκαν οι έλεγχοι κα-
ταλληλότητας, καθώς και η συμμόρφωση του εργολάβου με 
τις προδιαγραφές;

Ο επικεφαλής της παράταξης
Ιωάννης Βασιλόπουλος

Τέλος Μαρτίου
η Ώρα Γης

Το Σάββατο 31 Μαρ-
τίου είναι η φετινή Ώρα 
Γης.  Η WWF Eλλάδας, 
απευθύνει κάλεσμα 
σε όλο τον κόσμο και 
ζητεί να κατεβάσει τον 
διακόπτη του ηλεκτρι-
κού για μία ώρα, από 
τις 8.30 το βράδυ.

Αναπτυξιακός Σύλλογος Μώλου- Τσουκαλιών
- Γλυφάδων  «Πρόοδος - Ανάπτυξη»
Νέο Δ.Σ

Πρόεδρος: Τζανακοπούλου Μαρουσώ, Αντιπρόεδρος: 
Πυργής Ιωάννης, Γεν. Γραμματέας: Κεφάλα Μαριαλέττα, 
Ταμίας: Αντιπαριώτη Μοσχούλα, Έφορος εκδηλώσεων: 
Φυσιλάνη Γιακουμίνα, Έφορος περιβάλλοντος: Πυργής 
Δομένεγος, Έφορος δημ. σχέσεων: Ραγκούσης Ιωάννης, 
Αναπληρωματικό μέλος: Μόνος Νικόλαος.

Μουσική 
Δωματίου

Η ΚΔΕΠΑΠ καλωσορίζει 
την Άνοιξη στην Πάρο με τη 
διοργάνωση ενός κύκλου 
μουσικής δωματίου με δύο 
συναυλίες για φλάουτο και 
πιάνο και για βιολί και πιά-
νο. Στην πρώτη συναυλία με 
τίτλο "Ανοιξιάτικη Σονάτα", 
την Τετάρτη 21 Μαρτίου, 
η Αφροδίτη Βαζάκα στο 
φλάουτο  και η Κωνσταντί-
να Ανδρεάκου στο πιάνο, 
έχουν επιλέξει ακούσμα-
τα από το Μπαρόκ ως την 
Τζαζ ερμηνεύοντας Handel, 
Schubert, Frank, Farkas 
και Bowling. Στη δεύτερη 
συναυλία το Σάββατο 28 
Απριλίου, ο βιολονίστας 
Ανδρέας Χανιώτης, σε συ-
νεργασία με την πιανίστα 
Κωνσταντίνα Ανδρεάκου 
θα στραφούν σε πιο κλασσι-
κά ακούσματα και θα  ερμη-
νεύσουν έργα των  Mozart,  
Schubert και Dvorzak. Και 
οι δύο συναυλίες θα γίνουν 
στην Παροικιά στην αίθουσα 
του Αρχιλόχου, στις 8:30 μ.μ.

συνέχεια από σελ.1
Εμείς, ως ΕΚΕΒΙ, έχουμε κατά νου ένα πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ που θα μπορούσαμε να το δούμε με την Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου και να κάνουμε πρόταση ν’ ανακαινιστεί και ν’ 
αναβαθμιστεί αυτό το Σπίτι. Υπάρχουν επίσης Ευρωπαϊκά 
δίκτυα, που έχουν πιο εύκολες χρηματοδοτήσεις από το 
γραφειοκρατικό ΕΣΠΑ, υπάρχουν προγράμματα, μέσω 
των οποίων  μπορείς να διοργανώνεις εκδηλώσεις χρημα-
τοδοτούμενες από αυτά, που να γεμίζουν το χώρο. Εμείς 
μπορούμε να μπούμε δυναμικά και να οργανώσουμε 
πράγματα: να κάνουμε πρόταση για παράδειγμα, για ένα 
Πανευρωπαϊκό φεστιβάλ λογοτεχνίας ή να γίνει στην Πάρο 
το Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών. Να προ-
σελκύσουμε ξένους, γιατί αυτό δεν έχει γίνει έως σήμερα. 
Εμείς, όταν ήταν Διευθύντρια του ΕΚΕΜΕΛ η κ. Βελισά-
ρη, είχαμε φέρει δύο καλοκαίρια αμερικανούς,  οι οποίοι 
έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και επαινούσαν μετά 
την Ελλάδα. Το θέμα λοιπόν είναι, να έρθουν ξένοι και να… 
βγάλουν μετά την Ελλάδα και την Πάρο προς τα έξω. 

Μιλήσαμε και με την κ. Ζέρβα, η οποία μας είπε, ότι η 
σύμβαση που είχε ο Δήμος με το ΕΚΕΜΕΛ, εφόσον αυτό 
έπαψε να λειτουργεί, λύεται και δεν ισχύει. Οπότε, για το 
Σπίτι της Λογοτεχνίας αποφασίζει πλέον ο Δήμος. Όμως, 
είπε, έχει ήδη εκδοθεί ένα πρόγραμμα για όλη τη χρονιά 
και εκτιμώ ότι ο Δήμος επιθυμεί να υλοποιηθεί. Ένα πρό-
γραμμα, που είναι σε εξέλιξη και αφορά αρκετά σημαντι-
κά πράγματα. Σεμινάρια με ξένα Πανεπιστήμια, το Σάμερ 
Σκουλ Γερμανικού πανεπιστημίου, θα έρθουν ποιητές και 
συγγραφείς, συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Ρώμης, 
όπου θα καταλήξει σε συναυλία με τον Σαββόπουλο, γιατί 
θα μεταφράσουν και τραγούδια του.  

Σε ότι αφορά τα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν για 
την κ. Ζέρβα, ότι με τη διάλυση του ΕΚΕΜΕΛ παίρνει ως 
«προίκα» τα δύο Σπίτια Λογοτεχνίας Κρήτης και Πάρου, 
η κ. Ζέρβα απάντησε: Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτό 
που έχω να πω, είναι, ότι δημιουργήθηκε, σε συνεργασία 
με την Ελληνοαμερικανική Ένωση (μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός ελλήνων της Αμερικής) ένα Ινστιτούτο Λογοτε-
χνικής Μετάφρασης και αυτό το Ινστιτούτου θα τρέξει τις 
δραστηριότητες του ΕΚΕΜΕΛ. Είναι η ίδια ομάδα ανθρώ-
πων, από και πέρα όμως, είναι θέμα του Δήμου αν θα συ-
νεργαστεί, με το νέο φορέα. 

Να γίνει παγκόσμιος 
πρεσβευτής της Πάρου

Καταργήθηκε το ΕΚΕΜΕΛ
- Ελεύθερο το Σπίτι της Λογοτεχνίας

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΥΚΙΑΝΟΙ
Ν’ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
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Κατά πλειοψηφία πέρασε η πρόταση
των αρχιτεκτόνων για το Δημοτικό κτίριο στο λιμάνι

Παραδοσιακό καφενείο 
- λαϊκά προϊόντα

Η πρόταση των δύο αρχιτεκτόνων κ.κ. Κουζούμη και Κατο-
πόδη για το παραδοσιακό καφενείο στην Παροικία ψηφίστηκε 
κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο με 12 ψήφους 
υπέρ. Η πρόταση περιλαμβάνει εξωτερικές παρεμβάσεις στο 
κτίριο (αφαιρείται η πέργκολα) και οι μετατροπές θα επιβαρύ-
νουν τον ενοικιαστή. Κατά πλειοψηφία πέρασε και η πρόταση 
για τη χρήση του. Δηλαδή θα λειτουργήσει ως παραδοσιακό 
καφενείο, θα υπάρχει χώρος πολιτισμού με πληροφοριακό 
υλικό, βιβλία κ.λπ. και χώρος με παραδοσιακά προϊόντα. 

Μία ενδιαφέρουσα πρόταση κατατέθηκε από τον πρόεδρο  
της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου Ν. Τσιγώνια, 
ο οποίος όπως είπε, γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία 
Αγροτικού Συνεταιρισμού με όλους τους παραγωγούς, ο 
οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει το παραδοσιακό καφε-
νείο προσφέροντας «λαϊκές τιμές».  

Όπως είπε ο κ. Τσιγώνιας, ο επισκέπτης θα μπορεί να κα-
θίσει, να ψωνίσει αγροτικά προϊόντα, αλλά και να επισκεφτεί 
το χώρο πολιτισμού στον οποίο θα υπάρχουν καρτ ποστάλ, 
φωτογραφίες κ.λπ.

Ωστόσο, για την ανάληψη από ιδιώτη του παραδοσιακού 
καφενείου, θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός, γιατί δεν μπο-
ρεί βάση του νόμου να γίνει απευθείας ανάθεση.

«Ασφαλισμένοι»
οι μαθητές μας

Με εξαίρεση την επικεφαλής 
της παράταξης «Πάρος ΑΞΙΑ» 
Γρηγορία Πρωτολάτη, ομόφω-
να ψηφίστηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο η απόφαση ασφαλι-
στικής κάλυψης όλων των μα-
θητών των σχολείων του νησιού 
μας. Η ασφάλεια θα καλύπτει του 
μαθητές μία ώρα πριν από την 
έναρξη των μαθημάτων, κατά τη 
διάρκεια και μία ώρα μετά τη λήξη, σε εκδρομές κ.λπ., στην περίπτωση ατυ-
χήματος. Για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, είχε στείλει επι-
στολή σε ασφαλιστικές εταιρίες και ανταποκρίθηκαν στέλνοντας προσφορές 
οκτώ εταιρίες. Η πιο συμφέρουσα ήταν αυτή της ασφαλιστικής εταιρίας ING, 
ο εκπρόσωπος της οποίας (παρευρίσκετο στη συνεδρίαση του Δ.Σ.), Γρηγό-
ρης Παλαμίδας εξασφάλισε και πρότεινε ως χορηγό του προγράμματος τον 
επιχειρηματία Μανώλη Λουκή. 

Όπως είπε, η ασφάλιση θα είναι ετήσια και η οικονομική απαίτηση είναι 
5.000 ευρώ. Στο ερώτημα, εάν κάθε χρόνο θα πρέπει να υπάρχει χορηγός, 
ο κ. Λουκής, που επίσης ήταν παρών στο Δ.Σ., δήλωσε ότι θα καλύπτει την 
ασφάλιση των μαθητών για μία πενταετία. Τόνισε μάλιστα πως είναι τιμή του 
να συνεισφέρει στη νεολαία του νησιού και πως θα είναι δίπλα στον Δήμαρ-
χο και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τέτοιου είδους κινήσεις. 

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ευχαρίστησε τόσο τον κ. Παλαμίδα όσο 
και τον κ. Λουκή και ευχήθηκε να υπάρξουν και στο μέλλον μιμητές τους 
για ανάλογες πράξεις.

Ενεργοποίηση των ΚΑΠΗ
Δραστηριότητες στους χώρους των ΚΑΠΗ, αποφάσισε το 

Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας - Πρόνοιας και Αλ-
ληλεγγύης. Στόχος είναι η ενεργοποίηση των μελών τους, η 
γεφύρωση των γενεών, η καταγραφή, η διάσωση και μετα-
λαμπάδευση της γνώσης και της εμπειρίας των μελών των 
ΚΑΠΗ, στις νεώτερες γενιές των Παριανών. Οι δραστηριό-
τητες ξεκίνησαν με συναντήσεις στα ΚΑΠΗ Μάρπησσας και 
Παροικίας, όπου παρασκευάστηκαν παραδοσιακά νηστίσιμα 
γλυκά, τα μπουρεκάκια με σέσκουλα. 

Την Τρίτη 20 Μαρτίου, στις 6 μ.μ., θα γίνει η επόμενη συνά-
ντηση στο ΚΑΠΗ Αγκαιριάς όπου και εκεί θα παρασκευαστεί 
ένα παραδοσιακό έδεσμα το «Αραντό». Εν τω μεταξύ, ξεκίνη-
σαν οι συναντήσεις των ομάδων εργασίας για τη δημιουργία 
του «Διατροφικού Ημερολογίου των Παριανών».

Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου

Στόχος η επαναλειτουργία
Ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου (PAWS), μπορεί ν’ ανέστειλε τη λει-

τουργία του λόγω οικονομικών προβλημάτων, οι εθελοντές όμως που βρίσκο-
νται εκεί και προστατεύουν τα ζώα συνεχίζουν τις προσπάθειες για να μπορέσει 
να ξαναλειτουργήσει ο Σύλλογος. 

Σε συνάντηση που είχαν τα μέλη του Συλλόγου με τον Δήμαρχο, φάνηκε 
πρόθυμος να βοηθήσει και να ενισχύσει την προσπάθεια. Άλλωστε, αν η Πάρος 
δεν έχει αγέλες από αδέσποτα ζώα, στον PAWS οφείλεται, ο οποίος κάνει τη 
δουλειά που θα έπρεπε να έκανε ο Δήμος. Επίσης τα μέλη του Συλλόγου προ-
ετοιμάζονται για εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Γι’ αυτό ζητούν εθελοντές 
που θα θέλουν να πάρουν μέρος. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινω-
νούν με την κ. Λενα Γιακουμοπούλου: 22840-42073 - 6951 851 575. 

Ψηφίζουν
οι έμποροι

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή του 
και τη διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την Ανάδει-
ξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών 
Συλλόγων Αττικής, Ομόρων Νομών και Νή-
σων Αιγαίου, πραγματοποιεί ο Εμποροεπαγ-
γελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου και 
καλεί όλα τα μέλη του να δώσουν το παρόν.

Συγκεκριμένα, η πρώτη Σύγκληση ορίζεται 
για την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2012. Σε περί-
πτωση μη απαρτίας η οριστική επαναληπτική 
ορίζεται την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 και 
ώρα 18:00 μμ στο γραφείο του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων στη θέση Μπουνταράκι-Παροικία.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1.Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμ-

ματέα και ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης.
2.Παρουσίαση Πεπραγμένων Διοίκησης. 

3.Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού. 
4.Τοποθετήσεις μελών επί των Πεπραγμένων. 
5.Ψηφοφορία για την έγκριση Πεπραγμένων 
Διοίκησης και Οικονομικού Απολογισμού. 

Δυνατότητα Οικονομικής Τακτοποίησης θα 
υπάρχει και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέ-
λευσης.

Ο Σύλλογος καλεί τα μέλη του Εμπ/κού Συλ-
λόγου Πάρου-Αντιπάρου που θέλουν να συμ-
μετέχουν στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στην 
εξελεγκτική επιτροπή, στων Αντιπροσώπων 
της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττι-
κής, Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου, να 
καταθέσουν την υποψηφιότητά  τους έως την 
Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 14.30 λίγο πριν 
από την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλί-
ου, στο γραφείο του Συλλόγου.

Μουσικοκινητική αγωγή
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκό-

πας ο Πάριος» ανακοινώνει την έναρξη μαθη-
μάτων Μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά 
προσχολικής  ηλικίας 4-6 ετών και καλεί το 
Σάββατο 17/03, στις 17:30 μ.μ. στη Δεξα-
μενή, παιδιά και  γονείς για πρώτη συνάντη-
ση και οριστικοποίηση  της ώρας  μαθημάτων. 
Υπεύθυνη μαθημάτων: Παυλάκη Βασιλική (Παι-
δαγωγός προσχολικής ηλικίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ).



4 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 www.fonitisparou.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13η αγωνιστική)
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ: 5-0
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ: 0-2
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ: Αναβλήθηκε
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)
Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ1-0
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική)
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ: Αναβλήθηκε
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ: 3-0 α.α.
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: 7-1
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ: 2-4
Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ: 2-0
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ: 3-4
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ: Αναβλήθηκε

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (14η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 18/03/12 11:00
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 18/03/12 11:30
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 18/03/12 12:30
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 17/03/12 09:30
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΣ ΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 17/03/12 19:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 18/03/12 14:15
ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 17/03/12 15:30
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 21/03/12 18:30
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)
ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 15/03/12 16:45
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 18/03/12 16:00
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ 18/03/12 11:30
ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣ ΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 17/03/12 21:00

Αν μπορούσατε  να φανταστείτε 
πως νιώθει και αισθάνεται ένας άν-
θρωπος όταν με πολλή φροντίδα και 
αγάπη για τους συνανθρώπους του 
ετοιμάζει μια παρουσίαση ή μια ομι-
λία με θέματα που αφορούν όλο τον 
κόσμο και όταν την ημέρα της ομιλί-
ας ή της παρουσίασης το ακροατήριο 
είναι σχεδόν άδειο.

Πρόσφατα έγινε μια ομιλία σχολι-
κού συμβούλου  της  Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης που απευθυνόταν σε  
γονείς και διδάσκαλους. Στην ομιλία 
παραβρέθηκαν περί τα είκοσι άτο-
μα από τα οποία τα οκτώ ήταν μέλη 
του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων, δυο 
εκπαιδευτικοί και η διευθύντρια του 
σχολείου. Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση θα έπρεπε να παραβρίσκο-
νται τουλάχιστον εβδομήντα άτομα 
κρίνοντας από τον αριθμό των παι-
διών που φοιτούν στο σχολείο.

Όταν σε μια ομιλία που έχει άμεση 
σχέση με τα παιδιά μας και εμείς αδι-
αφορούμε, τότε τι να υποθέσουμε ότι 
θα συμβεί με μια ομιλία για το περι-
βάλλον. Να σας πω εγώ τι συνέβη το 
περασμένο καλοκαίρι. Από ένα ολό-
κληρο χωριό με το ζόρι μαζεύτηκαν 
είκοσι δυο άτομα εκ των οποίων τα 
δώδεκα ήταν μέλη του Δ.Σ. του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου με συγγενείς, 
φίλους και παιδιά.

Το φαινόμενο της μη προσέλευσης 
συμπολιτών μας σε εκδηλώσεις  που 
δεν έχουν σχέση με πανηγύρια είναι 
πολύ γνωστό και οι υπεύθυνοι για 
την οργάνωση ομιλιών, συζητήσεων, 
εκθέσεων ζωγραφικής και άλλων 
παρόμοιων εκδηλώσεων  προβλη-
ματίζονται αρκετά, σε σημείο που 
αποφεύγουν τη διοργάνωσή τους.

Αν είναι δυνατόν στο νησί μας, που 
μας λείπει η επαρκής πληροφόρηση 
και ενημέρωση σε θέματα υγείας, 
διατροφής, πολιτισμού, εκπαίδευσης 
, τέχνης, να μην δίνουμε τη δέουσα 
προσοχή  και να αδιαφορούμε. Θα 
συμφωνούσα με την αποχή αν οι 
εκδηλώσεις αυτές γίνονται τους μή-
νες Ιούλιο και Αύγουστο, για όσους 
έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό. 
Όμως, ακόμη και σε αυτούς τους μή-
νες, οι υπόλοιποι  ενήλικες και παιδιά 
για ποιο λόγο να μην συμμετέχουν; 
Έπειτα , είναι και θέμα ευγένειας 

και σεβασμού προς το πρόσωπο 
ή τα πρόσωπα που κάνουν τόσο 
κόπο για μια παρουσίαση. Τρέμει η 
ψυχή των υπεύθυνων κάθε φορά 
που προγραμματίζεται μια παρόμοια 
εκδήλωση από το φόβο μήπως δεν 
συγκεντρωθούν αρκετοί ακροατές 
ή θεατές. Δυστυχώς όμως ο φόβος 
τους επαληθεύεται σχεδόν κάθε 
φορά  και παρ όλες τις προσπάθει-
ες να συγκεντρωθούν συγγενείς και 
φίλοι, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: 
Άδεια καθίσματα. 

Δε γνωρίζω πόσοι από τους ανα-
γνώστες αυτής της σελίδας έχουν 
συμμετάσχει σε σεμινάρια  ή σε 
ομιλίες. Εύχομαι να είναι πολλοί. Για 
όσοι δεν συμμετείχαν θα ήθελα να 
τους πληροφορήσω ότι σε μια ομι-
λία διάρκειας μιας ώρας ο ομιλητής 
μας δίνει πληροφορίες σε κάποιο 
θέμα όπου θα χρειαζόταν κανείς να 
διαβάσει  ένα βιβλίο για να τις εμπε-
δώσει. Και από τη στιγμή που γενικά 
δεν διαβάζουμε βιβλία, μια ομιλία σε 
οποιοδήποτε θέμα μας είναι τόσο 
χρήσιμη. Λοιπόν, δεν είναι κρίμα να 
χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες;

Μια άλλη συνήθειά μας είναι όταν 
δεν θυμόμαστε την ημερομηνία και 
την ώρα μιας εκδήλωσης όπου πα-
ράλληλα με τις ανακοινώσεις θα 
πρέπει να μας υπενθυμίζουν τηλε-
φωνικά. Όμως και τα τηλέφωνα θα 
πρέπει να γίνονται την παραμονή και 
όχι τρεις τέσσερις μέρες πριν, μην τυ-
χόν και ξεχάσουμε πάλι. Δηλαδή δεν 
φτάνει που οργανώνει κάποιος μια 
επιμορφωτική εκδήλωση, θα πρέπει 
και από πάνω να φροντίζει μήπως 
και λησμονήσουμε να πάμε σαν να 
πρόκειται για αγγαρεία. Είναι έτσι ή 
δεν είναι;  Λοιπόν κάποια στιγμή και 
οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι ομιλητές 
και οι διάφοροι οργανωτές θα μας 
πουν «Γεια χαρά σας βρε παιδιά, άι-
ντε και του Χρόνου» και αν τους εί-
δατε και αν τους ακούσατε.

Για φανταστείτε όμως το χειρότερο 
θα είναι, αυτά που γράφω να τα δια-
βάζουν συμπολίτες που δεν ανήκουν 
σε αυτή την κατηγορία των αδιάφο-
ρων. Τότε ο κόπος μου πήγε χαμέ-
νος. και σας ζάλισα άδικα.

Δημήτρης Καλανδράνης

Η αδιαφορία μας δεν έχει όρια Κ.Ο.Β. Πάρου του

Με τα μπάζα δεν χτίζεται σπίτι
Με τα μπάζα της οικοδομής δεν χτίζεις καινούργιο σπίτι.Τώρα υπάρ-

χει πείρα.Μην ανέχεστε την κοροϊδία τους και τα μαγειρέματά τους!
Πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ λένε πως θα φτιάξουν 

δικά τους κόμματα και πως αυτό είναι ελπίδα για το λαό. Λένε ψέματα. 
Οι διαφωνίες με τα πρώην κόμματά τους, εκφράστηκε κάτω απο την 
πίεση που ασκεί η λαϊκή δυσαρέσκια για την κυρίαρχη πολιτική και 
αυτή πάνε να ενσωματώσουν ξανά στο σύστημα.

Με «νέα» πρόσωπα και ιδέες ήρθε στο προσκήνιο η προηγούμενη 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία αποδείχτηκε η πιο αντιδραστική και η 
πιο επικίνδυνη για το λαό τις τελευταίες δεκαετίες.

Ποιος δεν θυμάται σήμερα τις παράτες των τότε «νέων» υπουργών, 
όπως ο Δρούτσας , η Μπιρμπίλη και τόσοι άλλοι που αποτέλεσαν το 
«λάιφ-στάιλ»της πολιτικής; Αλλαξε κάτι; Αντίθετα αποδείχτηκε πε-
ρίτρανα, ότι το σύστημα έχει πολλούς τέτοιους αναλώσιμους, αφού 
πρώτα φυσικά κάνει τη βρώμικη δουλειά του. Δηλαδή, να εξαπατήσει 
για άλλη μια φορά. Αλλοι πάλι, στο πλαίσιο διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ, πλα-
σάρουν σαν «νέο» τις προτάσεις που καταθέτουν με «πλατφόρμες», 
λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει. Είναι δημαγωγοί και υπο-
κριτές. Οι προτάσεις τους για την οικονομία είναι ίδιες και απαράλλα-
κτες με αυτές που υπηρέτησαν από κυβερνητικές ή στελεχικές θέσεις.

Η ΝΔ πάλι, βλέπει το «νέο» στην ανάπτυξη, την οποία δήθεν θα φέρει 
η δική της διαχείρηση. Πρόκειται για «ανάπτυξη»που πατάει στα απο-
καΐδια των εργασιακών και λαϊκών δικαιωμάτων και από την οποία 
έχουν να ωφεληθούν και πάλι οι «έχοντες και οι κατέχοντες». Αλλοι 
πάλι, δήθεν προοδευτικοί, λένε πως η ελπίδα για το λαό βρίσκεται σε 
νέα πρόσωπα, λες και δεν μετράει η πολιτική που θα εφαρμόσουν, 
αλλά τα πρόσωπα.

Ξεκαθαρίζουμε και υπογραμμίζουμε πως το πραγματικά καινούρ-
γιο, η μόνη αλλαγή σήμερα στην Ελλάδα που μπορεί να ανοίξει μια 
πόρτα, ένα παράθυρο, είναι, τα δύο κόμματα να χάσουν όσο μπορούν, 
να χάσουν περισσότερο.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ανοιχτά τα μάτια για κάθε μεταμφίε-
ση του πολιτικού συστήματος,είτε είναι κεντροκουβελέικο,είτε κεντρο-
αριστερό, είτε κεντροσυριζέικο,είτε κεντροδεξιό, είτε νεοδημοκρατικό 
κεντρώο. Την άλλη μέρα οι εργαζόμενοι να στριμώχνουν την κυβέρ-
νηση, αν βγει μια τέτοια από τις εκλογές και ταυτόχρονα με ένα όσο γί-
νεται πιο ισχυρό ΚΚΕ για να μπορεί από καλύτερες θέσεις να διεκδικεί 
τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.

Η πλάστιγγα ή θα γείρει με την πλευρά των πολυεθνικών και της ΕΕ 
ή θα γείρει με την πλευρά της λαϊκής εξουσίας και το ΚΚΕ. Μέση λύση 
δεν υπάρχει. Η περίοδος, το λίγο έτσι λίγο αλλιώς, έχει περάσει ανε-
πιστρεπτί.Τέρμα στις φρούδες ελπίδες και στις αυταπάτες. Ή θα πάμε 
χρόνια πίσω ή θα τραβήξουμε μπροστά. Δεν υπάρχει μέσος δρόμος.

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΚΙ ΕΣΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ

Εθνική Επέτειος
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα πραγμα-

τοποιηθεί και φέτος  ο εορτασμός της 
ιστορικής επετείου της 25ης Μαρτίου 
1821. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 11 το πρωί: 
Προσκύνημα, κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο της ηρωίδας Μαντώς Μαυρο-
γένους. 

Την Κυριακή 25 Μαρτίου: 7.30 το πρωί 
θα σημάνουν  χαρμόσυνα οι καμπάνες 
όλων των εκκλησιών. Στις 10 το πρωί θα 
τελεσθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Επι-
μνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων 
στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων. 

Θα ακολουθήσει η παρέλαση των μα-
θητών στην Παραλιακή Λεωφόρο και θα 
ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα 
στο χώρο του A’ Κ.Α.Π.Η Δήμου Πάρου.

Ημέρα Γυναίκας
Mε αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα 

της Γυναίκας» ο Σύλλο-
γος Γυναικών Νάουσας 
Πάρου διοργάνωσε την 
Πέμπτη 8 Μαρτίου, ομι-
λία με θέμα: «Χαμένοι 
στη Μετάφραση -  εξε-
λίσσοντας τη σχέση μας 
ως ζευγάρι».Το θέμα 
ανέπτυξε η κ. Κυριακή Πολυχρόνη, ψυ-
χοθεραπεύτρια. 

«Ένα βράδυ»
Μόλις κυκλο-

φόρησε το νέο 
τραγούδι του Πα-
ριανού Stan, με 
τίτλο «1 βράδυ»! 
Είναι το 5ο κατά 
σειρά single που 
παρουσιάσει ο Stan σε μουσική και στί-
χους δικούς του. Πολύ σύντομα θα βγει 
και το video clip.

Λευκή ισοπαλία παραχώρησε
ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας στον Πανθηραϊκό

Απροσπέλαστες άμυνες, 
αλάνθαστοι πορτιέρο…

Το γκολ έλειψε από την αναμέτρηση του Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα με 
τον Πανθηραϊκό την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στο Δη-
μοτικό Στάδιο Παροικιάς, που παρακολούθησαν περίπου 50 
φίλαθλοι. Το τελικό 0-0 ήρθε μετά την πολύ καλή αμυντική δι-
άταξη των δυο ομάδων, αλλά και την πολύ καλή απόδοση των 
δυο πορτιέρο Παπαδάκη (Νηρέα) και Ξαγοράρη (Πανθηραϊκό).

Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με πολλές απουσίες, όπως του 
πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος Γιώργου Μοστράτου 
λόγω τιμωρίας.

Αναβλήθηκε…
Το παιχνίδι του Α.Ο. Πάρου στη Μήλο με τον Παμμηλιακό 

που ήταν προγραμματισμένο για την Δευτέρα 12 Μαρτίου ανα-
βλήθηκε και η ΕΠΣ Κυκλάδων θα ορίσει και πάλι νέα ημερο-
μηνία διεξαγωγής του.

Δεν πήγε Σαντορίνη
Με μια λιτή ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 9 Μαρτίου το 

Δ.Σ. του Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρα Μαρμάρων Πάρου έκανε γνωστό, ότι 
ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον 
Αστέρα Τραγαίας και γενικότερα για την αντιμετώπιση που έχει 
το σωματείο από την ΕΠΣ Κυκλάδων δεν θα πάει στη Σαντορί-
νη –κάτι που έγινε- για να παίξει με τον Α.Ο. Πύργου. Αναλυτι-
κά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το διοικητικό συμβούλιο του 
Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμάρων Πάρου, θέλει να ζητήσει δημόσια 
συγνώμη από την διοίκηση, τους παίκτες και τους φίλους του 
Α.Ο. Πύργου γιατί σαν ένδειξη διαμαρτυρίας δεν θα ταξιδέψου-
με για να αγωνιστούμε στο προγραμματισμένο μεταξύ μας παι-
χνίδι του Σαββάτου 10 Μαρτίου 2012.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓΩΝ. ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ. ΗΤΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 23 11 7 2 2 32 9

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 22 9 7 1 1 29 9

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 21 11 7 0 4 27 18

ΑΣ ΙΟΥ 17 10 5 2 3 21 22

ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 11 10 4 1 5 19 25

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 1 9 0 1 8 5 29

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 0 10 1 1 8 19 40

ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 9 9 2 3 4 11 14

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 3 12 1 2 9 6 31

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓΩΝ. ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ. ΗΤΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 26 12 8 2 2 18 10

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 22 11 7 1 3 20 10

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 21 11 7 2 2 23 10

ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 15 11 4 3 4 17 13

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 14 12 3 5 4 16 19

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 13 10 4 1 5 16 15

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 10 10 3 1 6 15 20

ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 9 9 2 3 4 11 14

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 3 12 1 2 9 6 31



13η  έκδοση

το δεξί χέρι του επαγγελµατία

ή µήπως σε
...κάτι σαν το δούναι λαβείν;

Εσείς θα προβληθείτε
στις σελίδες του                                 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  Σ Τ Ι Σ  Α Π Ο Μ Ι Μ Η Σ Ε Ι Σ

Εκµεταλλευθείτε τις ανταποδοτικές παροχές και χτίστε
ένα δυνατό επαγγελµατικό προφίλ:
    ∆ΩΡΕΑΝ διαφηµιστική καταχώρηση στο www.dounai-lavein.gr

    ∆ΩΡΕΑΝ αφιέρωµα στο ένθετο “Βόλτα” στην ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

    ∆ΩΡΕΑΝ καταχώρηση στις γαλάζιες σελίδες* του ∆ούναι Λαβείν

* αγγλόφωνο ευρετήριο

1.
2.
3.

«ΠΕΡΙ ΟΡΕξΕΩΣ» …Γ. ΠΕιΚΟΣ

Κλασικές ελληνικές γεύσεις με μαγειρευτά, αλλά και 
της ώρας. Μια καλή λύση για σπιτικό φαγητό όταν θέ-
λετε να φάτε έξω ή όταν θέλετε «Πακέτο» για το σπίτι.
Οι καθημερινές προτάσεις που προσφέρονται έχουν τα 
πάντα: όσπρια, ζυμαρικά, ψάρι, κρέας, λαχανικά… ότι 
δηλαδή θα περιλαμβάνει μια σωστή κουζίνα.
Ο κ. Πέικος, διαλέγει ο ίδιος τα υλικά και μαγειρεύει, 
φροντίζοντας να μένουν ευχαριστημένοι, όσοι επιλέ-
γουν το «μεζεδομαγειρίον» του, στο οποίο παρέχει 
σπιτικές γεύσεις, καλή ποιότητα και ιδιαίτερα προσεγ-
μένες τιμές, στοιχείο απαραίτητο τέτοιους καιρούς. 
Παροικία 22840 – 22115

Ο ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Νέα πρόταση στο χώρο της επισκευής και συντήρησης 
του αυτοκινήτου. Ο κ. Ιωσήφ Βασιλείου λειτουργεί 
το πλήρως οργανωμένο συνεργείο αυτοκινήτων και 
βουλκανιζατέρ στους Αγίους Αποστόλους. Εξασφαλί-
ζει τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου, αλλά και τη 
δική σας ασφάλεια. 
Συνδυάζοντας την εμπειρία, το μεράκι, τη συνέπεια 
και παρέχοντας χαμηλές τιμές, αποτελεί μια νέα 
πρόταση που θα πρέπει να εξετάσει κανείς σοβαρά 
όταν έρθει η ώρα του επόμενου σέρβις του αυτοκινή-
του του.
Νάουσα, Άγιοι Απόστολοι, 22840 52297 

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ χΡΩΜΑ 

Δυναμική και πολύχρονη παρουσία στο χώρο των 
χρωμάτων, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας, έχει 
το κατάστημα της κ. Ευαγγελίας Μπαρμπαρίγου στην 
Νάουσα. Η ποικιλία προϊόντων, όπως και η μεγάλη 
γκάμα τιμών, δίνουν τη σωστή λύση στον επαγγελμα-
τία, αλλά και στον ιδιώτη που «πιάνουν» τα χέρια του. 
Οι γνώσεις και η συνεχής ενημέρωση για κάθε νέο 
προϊόν, όπως και η άμεση εξυπηρέτηση είναι το 
«κλειδί» της καλής επικοινωνίας με τους πελάτες που 
δείχνουν εμπιστοσύνη στην κ. Μπαμπαρίγου. Εδώ 
θα βρείτε χρώματα που θ’ ανανεώσουν το χώρο σας, 
σιδηρικά και εργαλεία που θα …λύσουν τα χέρια σας, 
πόμολα και κουρτινόξυλα που θα δώσουν στυλ στο 
χώρο σας. Να θυμάστε επίσης, ότι εδώ θα βγάλετε 
ΣΩΣΤΑ αντίγραφα κλειδιών!
Νάουσα 22840 – 53393

ΟΛΟΤΑχΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥζΙΝΑ!

Με την τάση που επικρατεί για επιστροφή στο σπίτι 
και την κουζίνα μας, η αυξανόμενη ανάγκη μαγειρι-
κής δημιουργίας απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία και 
σκεύη. Τώρα όμως η ενασχόληση με την μαγειρική 
και την ζαχαροπλαστική γίνεται εύκολη, δημιουργική 
και ευχάριστη. Ο κ. Γ. Χανιώτης στο κατάστημά του, 
της αλυσίδας Cook-Shop τα κάνει όλα εύκολα, αφού 
προσφέρει σκεύη, εργαλεία μαγιρικής, σερβίτσια… 
όλα γνωστών οίκων του εξωτερικού σε προσιτές 
τιμές. Όλα είναι υψηλής ποιότητας, μας εξυπηρετούν 
στην οικιακή κουζίνα, αλλά είναι και πολύ ωραίες 
προτάσεις για δώρα.
Παροικία 22840 – 23266

µ°ª¹¤¶¹ÃË ¹¿ª¸¼
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, πω-
λούνται κατοικίες, Τηλ: 
6977200338

ΚΑΛΑΜΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται 2άρι διαμέρισμα. Τηλ.: 
6976407362 

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

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 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 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατα-
σκευή, βεράντες, πέργολες, 
κήπος, πισίνα. Τιμή 245.000€ 
Έκπτωση στα μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές 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 με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768.

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΟΥ, κτή-
μα 9 στρέμματων πωλείται. 
Τηλ: 6977200338

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΠΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ), 
πωλείται οικόπεδο 3 στρέμ-
ματα, 1/3 εξ-αδιαιρέτου. Με 
νερό και δέντρα, κατάλληλο 
για κήπο. Τηλ.: 6973741701  

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

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.Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.
de,Τηλ. 6932285768.

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικό-
πεδο, 740 τμ, εντός σχεδίου 
πόλεως, 40μ από την  πα-
ραλία. Τηλ.: 6977445256 & 
6976562308 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ       
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται σε 
κεντρικότατο σημείο, επι-
πλωμένη κατοικία 65 τμ. (2 
υπνοδωμάτια, καθιστικό), 
για σεζόν. Τηλ. 6978333147, 
2109961170. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΥΡΓΑΚΙ, ε-
νοικιάζονται 1 γκαρσονιέρα 
22 τμ. και 2 οικίες 48 τμ. 
έκαστη, υπνοδωμάτιο, χολ, 
κουζίνα-καθιστικό, βερά-
ντα, με εξαιρετική θέα στο 
λιμάνι. Τηλ.: 6948872161, 
2108041920, 6973304112 

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 90 τμ, 
α’ όροφος, 2 υπνοδωμάτια, 
αυτόνομη θέρμανση, βερά-
ντες με θέα θάλασσα. Τηλ.: 
6994410167 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται με-
ζονέτα, με απεριόριστη θέα. 
Τηλ.:  6972092675 

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

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 – 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. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    
- ΖΗΤΗΣΗ                        

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΜΑΡΠΗΣ-
ΣΑ – ΜΑΡΜΑΡΑ, ζητείται 
σπίτι προς ενοικίαση, άνω 
των 90τμ., με κεντρική θέρ-
μανση. Τηλ.: 6972295318

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΝΕΑ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ, αναλαμβάνει φύλαξη 
παιδιών, στα ελληνικά, αγ-
γλικά και γερμανικά, για 
πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6948204205 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΨΗΣΤΗΣ, 
48 ετών, 30 χρόνια εμπει-
ρία, ζητάει εργασία για τη 
σεζόν 2012 σε εστιατόριο 
– ταβέρνα ή να αναλάβει ξε-

νοδοχείο. Τηλ.: 6981112446

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑ 
στην ελληνική κουζίνα και 
όχι μόνο, ζητά εργασία. Τηλ: 
210 2409721, 6939119250.

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

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ 
πωλείται. Τηλ.: 2284022123 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΟΥΒΛΑ-
ΤΖΙΔΙΚΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ 
πωλείται, ολόκληρος ή με-
μονωμένος, σε πολύ καλή 
κατάσταση, σε τιμή ευκαιρί-
ας. Τηλ.: 6978976476.

ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ για 
ζωή πωλούνται. Τηλ.: 
6976698165 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ «ΑΙΝΙΓΜΑ», στην 
παραλία της Παροικίας 
(πλατεία Βεντουρή) πω-
λείται. Τηλ.: 6974960256, 
2284024664.

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

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€

Έχεις site; Μήπως θέλει ανανέωση;
Δεν έχεις; Μπορούµε να σου φτιάξουµε!

graphic & web design

τ: 22840 28025, e: nadia@smileweb.gr

• σχεδιασµός & φιλοξενία ιστοσελίδων • SEO ιστοσελίδων• υπηρεσίες διαφήµισης στο διαδίκτυο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛ.:22840 22445

Μια ζωή πολύ...τέλεια!

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ!

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

16 Mar, 2.45-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop in English for children aged 4-8 years 
at Linguakids Montessori, Naoussa. Info: Vicki on 
694-484-0089.

16 Mar, 7pm, The Archilochos Theatrical So-
ciety presents the comedy  "Eχθροί εξ Aίματος" 
(Enemies by Blood) by Arkas at the Archilochos 
Hall, Paroikia.  Info: Giorgos  694-484-5372.  
http://www.archilochos.gr
 
17 Mar, St. Patrick's Day.
 
17 & 18 Mar, 8.30pm, "Vodka Molotov" the-
atrical performance by the Music Dance Group of 
Naoussa at their hall in Naoussa. Info: Ypapandi 
22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/
naussagr.htm
 
17 Mar, The Archilochos Theatrical Society pre-
sents the comedy  "Eχθροί εξ Aίματος" (Enemies 
by Blood) by Arkas in Lefkes.  Info: Giorgos  694-
484-5372.  http://www.archilochos.gr
 
17 Mar, 8.30pm, Music & dance performance 
'Fones Paradosis' by the Folkdance Group of 
Naoussa (XON) at the Nireas Hall, Naoussa. Info: 
Babis 22840-52971, www.paros-xon.gr
 
17 Mar, 9pm, "Music of the Stars" classical 
music concert by Vassilis Rakopoulos (classi-
cal guitar), Giorgos Kaloudis (cello) & Themis 
Nikoloudis (violin) at the Archilochos Hall, Par-
oikia.  Info: Giorgos  694-484-5372.  http://www.
archilochos.gr

18 Mar, 7pm, The Archilochos Theatrical So-
ciety presents the comedy  "Eχθροί  εξ Aίματος" 
(Enemies by Blood) by Arkas at the Archilochos 
Hall,  Paroikia.  Info: Giorgos  694-484-5372.  
http://www.archilochos.gr
 
18 Mar, 7.30pm, Movie at the Nireas Hall, 
Naoussa.  Facebook: Κινηματογραφική λέσχη 
Α.Μ.Ε.Σ. "Νηρέας"
 
21 Mar, 8.30pm, "Spring sonata for Piano & 
Flute"  concert by Konstantina Andreakou (piano) 
and Afroditi Vazaka (flute) at the Archilochos Hall, 
Paroikia.  Info: Giorgos  694-484-5372.  http://
www.archilochos.gr
 
22 Mar, World Water Day. The international ob-
servance of World Water Day is an initiative that 
grew out of the 1992 United Nations Conference 

on Environment and Development (UNCED) in Rio 
de Janeiro. See www.worldwaterday.org
 
24 & 25 Mar, 5-9pm, Exhibition of books by 
Christos Georgoussis at the Archilochos Hall, 
Paroikia. Info: Giorgos 694-484-5372, http://
www.archilochos.gr 
 
23-25 Mar, 9pm, The Archilochos Theatrical 
Society presents the comedy  "Eχθροί εξ Aίματος" 
(Enemies by Blood) by Arkas at the Archilochos 
Hall,   Paroikia.  Info: Giorgos  694-484-5372.  
http://www.archilochos.gr
 
24 & 25 Mar, 8.30pm, "Vodka Molotov" the-
atrical performance by the Music Dance Group of 
Naoussa at their hall in Naoussa. Info: Ypapandi 
22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/
naussagr.htm
 
25 Mar, Independence Day & Annunciation of 
the Virgin Mary, national holiday. After the church 
service (around 11am), the schoolchildren hold 
a parade. In Paroikia the parade starts from 
the Ekatontapyliani; in Naoussa from the main 
square. Also in Marpissa and Antiparos. In the 
evening the Women’s Club of Marpissa organise 
a candle-lit procession (lambadiforeia) around 
the village starting from the Agrotoleschi Hall 
around 7.30pm. Info: Irini 694-518-6978. There 
is usually also a candle-lit procession in Prodro-
mos around 6pm and in Paroikia around 7pm.
 
25 Mar, 3am, European summertime begins. 
Clocks go forward one hour.
 
 "SHOP & SUPPORT" CAMPAIGN
The Women's Association of Paros "Ariis" an-
nounces that, thanks to the efforts of Parian 
citizens, during the first month of the "Shop & 
Support" campaign which collects food donated 
by shoppers at local supermarkets and distrib-
utes it to those in need, a total of 1,230 kg of food 
was given out to 133 people, including 42 chil-
dren, and these numbers are increasing weekly.  
These statistics include 9 single parents with 1-3 
children, 11 people (some senior citizens) living 
alone, 8 families with 3 or more children and 
families with both parents unemployed.  Of the 
133 individuals, 113 are Greek and 20 are for-
eigners. They live in the following areas: Paroikia 
(51), Naoussa (21), Lefkes (16), Archilochos (17), 
Angeria (25) and Marpissa (3).

The Association thanks everyone who has helped 
make this initiative work including the Church, 
presidents of the local communities, the EPAPSY 
psychological support centre, and all those who 
have donated and volunteered.  They ask us all to 
continue to support their efforts to help our fel-
low citizens in need.

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

πάντα στην πρώτη σελίδα της google

Μπές και δες!

τ: 22840 28025 | e: nadia@smileweb.gr

Την «νύφη» την πληρώνουμε πάλι εμείς

Αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Μειωμένη ταχύτητα για τον μήνα Μάρτιο, η οποία από την 1η Απριλίου επανέρχεται στα 

συνήθη πλαίσια, αυξάνεται όμως η τιμή των εισιτηρίων για επιβάτες και οχήματα κατά 5%. Οι 
εκπρόσωποι της Blue Star αποδίδουν τις αυξήσεις, αλλά και τη μείωση της ταχύτητας στην 
τιμή του πετρελαίου, που έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Τη «νύφη» όμως την πληρώ-
νουν οι νησιώτες, που θα πληρώνουν ακόμη ακριβότερα ένα ταξίδι στην Αθήνα, οι επιπτώσεις 
όμως θα «χτυπήσουν» και τον τουρισμό, που ήδη λόγω της κρίσης έχει μειωθεί σημαντικά. 

Την αύξηση των ναύλων κατά 5% επιβεβαίωσε στη ΦτΠ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εται-
ρίας Μ. Σακέλης, ο οποίος την είχε προαναγγείλει λίγες ημέρες πριν στον ΗΧΩ FM. 

Κύριε Σακέλη, η αύξηση είναι γεγονός;
Δυστυχώς. Θα αυξηθούν τα εισιτήρια κατά 5%, θα προσπαθήσουμε όμως από 1 Απριλίου 

να πάμε στις κανονικές ταχύτητες και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτό και 
μετά το Πάσχα. 

Η αύξηση είναι απαραίτητη, γιατί οι νησιώτες εδώ έχουν αρχίσει και αγχώνονται είναι 
πολλά τα χρήματα. 

Είναι γεγονός ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια, γι’ αυτό προσπαθούμε να πιέσουμε και εμείς το 
Υπουργείο να μειώσει λίγο τους φόρους πάνω στο εισιτήριο. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη 
γιατί πλέον τα έξοδα έχουν αυξηθεί και πρέπει να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε. Η 
κίνηση έχει μειωθεί και το κόστος του πετρελαίου έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πριν από δύο 
χρόνια. Δεν υπάρχει υπουργείο, δεν υπάρχει τίποτα και πρέπει να βρούμε λύσεις μόνοι μας 
για να μην καταρρεύσουμε. 

Η λύση είναι να την πληρώσει ο κόσμος;
Όλοι την πληρώνουμε. 
Η αύξηση όμως μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο την κίνηση στην Παροναξία, αλλά  

και σε όλες τις Κυκλάδες.
Πιστεύω, ότι ειδικά τα νησιά στις Κυκλάδες, θα βγουν τελικά ωφελημένα, με την έννοια ότι 

ο κόσμος αποφεύγει τις μακρινές διαδρομές, αλλά και για κάποιους που δεν έχουν αυτοκίνη-
το τα νησιά των Κυκλάδων είναι ο μοναδικός προορισμός. Πιστεύω ότι ο κόσμος σαφώς θα 
επιλέξει τις Κυκλάδες για τις διακοπές του, θα είναι η πρώτη επιλογή του. 

Δεν είμαστε υπερήφανοι για αυτή την κατάσταση, αλλά έχουμε και μια μεγάλη ευθύνη. Δεν 
πρέπει και δεν θέλουμε να διακοπούν τα δρομολόγια. Το έχουμε κάνει σε ένα βαθμό. Το Delos 
είναι δεμένο, γιατί δεν είχε προβλεφθεί ότι θ’ αυξηθούν τα καύσιμα όταν το παραγγείλαμε. 
Το πλοίο θα επανέλθει από την 1 Απριλίου και να ευχόμαστε να πάει καλά το Πάσχα, γιατί 
χαθήκαμε όλοι.

Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Ν’ αντιδράσουμε γιατί… βουλιάξαμε
Το ζήτημα της ακτοπλοΐας απασχόλησε την Δευτέρα 12 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο 

Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, αναφέρθηκε στις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των 
νησιωτικών Δήμων προς τα υπουργεία και προς κάθε αρμόδιο φορέα για τη λήψη μέτρων. 
Όπως είπε, η κατάσταση είναι απαράδεκτη και πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί. Γι’ αυτό, τόνισε, όλοι 
οι Δήμαρχοι θα συντονιστούμε και θα ζητήσουμε να ληφθεί μέριμνα για να ισχύσει το μεταφο-
ρικό ισοδύναμο, ενώ άμεσα, τουλάχιστον για το κόστος των  καυσίμων, να δοθεί επιδότηση, 
γιατί βλέπουμε πως όχι μόνο στην Υγεία και την Παιδεία, αλλά και στην ακτοπλοΐα πηγαίνουμε 
χρόνια πίσω. Τίποτα πλέον δεν είναι σίγουρο, είπε ο κ. Βλαχογιάννης και εξέφρασε το φόβο, 
πως από το Φθινόπωρο η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη. 

Για το θέμα αυτό, είχε στείλει επιστολή προς τον Δήμαρχο η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρω-
ση», στην οποία αναφέρθηκε ο επικεφαλής Κ. Ροκονίδας. Στην επιστολή αναφέρεται: «Κύριε 
Δήμαρχε, σας είναι γνωστό ότι τα δρομολόγια της BLUE STAR FERRIES, της εταιρίας που 
μονοπωλιακά εκμεταλλεύεται την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά, πε-
ρικόπηκαν από 1/3/2012 και σχεδόν ταυτόχρονα, λόγω πλεύσης με μειωμένη ταχύτητα επι-
μήκυναν το ταξίδι προς και από την Πάρο κατά μία ώρα. Επίσης σας είναι γνωστό ότι παρά τη 
κατάργηση των εισφορών υπέρ τρίτων, πριν από ένα περίπου χρόνο, η τιμή των εισιτηρίων 
δεν μειώθηκε και τώρα από 1ης Απριλίου 2012 αναμένεται νέα αύξηση των εισιτηρίων κατά  
περίπου10%.

»Επειδή θεωρούμε ότι οι Δήμοι των νησιών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο δρο-
μολόγιο  πρέπει να πάρουν θέση για μια τόσο αρνητική εξέλιξη και  να μην  το προσπεράσουν 
και αυτό όπως τόσα άλλα, ερωτάτε η διοίκηση του δήμου Πάρου, γιατί δεν έχει υπάρξει έως 
τώρα αντίδραση, αν και πως σκέφτεται να αντιδράσει στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση και 
με πιο τρόπο;».

Παρέμβαση έγινε και από την παράταξη «Πάρος ΑΞΙΑ». Όπως είπε η επικεφαλής Γρηγορία 
Πρωτολάτη, η παράταξή της έστειλε στις 10 Μαρτίου επιστολή στην υπουργό Ανάπτυξης Άννα 
Διαμαντοπούλου με την οποία αναφέρεται στις αυξήσεις των εισιτηρίων και στις διαμαρτυρίες 
των κατοίκων, τονίζοντας ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Τονίζεται επίσης, ότι τα 
προβλήματα στην ακτοπλοΐα πλήττουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες και επιβαρύνεται 
η οικονομία του νησιού. Η νησιωτικότητα είπε, θεσμοθετήθηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αλλά παραμένει στα αζήτητα.   

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας, Ν. Λίτινας, προανήγγειλε τη διεξαγωγή 
ημερίδας και στη Σύρο, όπου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 
(ΣΑΣ). Ανάλογη συνεδρίαση έγινε πριν από λίγες ημέρες στην Ρόδο με αντικείμενο την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των νησιωτών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές 
εταιρείες υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης. Στη διήμερη συζήτηση συμμετείχε και ο Πε-
ριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γ.  Μαχαιρίδης. 

Σ’ αυτή τη συνεδρίαση ο κ. Λίτινας ανέφερε, ότι «το διήμερο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο 
ενεργειών και δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο των χρηστών (νησιώ-
τες) όσο και των υπηρεσιών (ακτοπλοϊκές εταιρείες), με σκοπό την λήψη μέτρων που θα δια-
σφαλίζουν την ομαλή ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών και τη βιωσιμότητα των εταιρειών». 

Μουσική των αστεριών
Το Σαββατο στις 21:00 ο «Αρχίλοχος» θα φιλοξενήσει τον Βασίλη Ρακόπουλο και την παρέα 
του σε μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική συναυλία, ενός μικρού συνόλου κλασικής Μουσικής που 
σκιαγραφεί τον Ουρανό και τη Θάλασσα της Ελληνικής Μυθολογίας. 

Παίζουν: Θ. Νικολούδης βιολί, Π. Βαρθακούρης ακουστικό μπάσο, Β. Ρακόπουλος Κιθάρα.
Το περιεχόμενο περιλαμβάνει συνθέσεις από τις ενότητες “musique des étoiles” και “θαλασ-

σογραφίες” του Β. Ρακόπουλου, αντιπαραθέτοντας την αυστηρότητα της κλασικής δομής που 
κυριαρχεί στο “musique des étoiles” σαν σύμβολο εσωτερική τάξης και σταθερότητας, με την 
απρόβλεπτη πραγματικότητα και την έντονη συναισθηματική πλοκή των “θαλασσογραφιών“.



Υστέρνι Νάουσας
τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | info@typoparos.gr

καφετέριες
εστιατόρια | ξενοδοχεία

beach bar | fast food

Ι∆ΑΝΙΚΑ Γ ΙΑ

Drip Stopper

Φάκελοι μαχαιροπήρουνων

Χάρτινα Προϊόντα

µαζί µε χαρτοπετσέτα

Σουβέρ & Σουπλά
µιας ή πολλαπλών χρήσεων

ιδανικό για το στόµιο
των µπουκαλιών

Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας!
Εκτυπώστε τώρα το λογότυπο ή το διαφηµιστικό σας µήνυµα επάνω σε σουβέρ
και σουπλά, ή επιλέξτε να εκτυπώσετε φακέλους για µαχαιροπήρουνα!
Το νέο αυτό πρωτοποριακό προϊόν, σας προσφέρεται από 150 €/1000 τεµάχια!
∆ώστε σήµερα ελάχιστη παραγγελία 500 τεµαχίων και θα έχετε άµεση παράδοση!


