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Η συναίνεση για την πρόοδο
- η όξυνση για την καταστροφή…

Γιάννης Λεβεντάκης, Δήμαρχος Αντιπάρου

ΣΥΝΤΟΜΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ …ΞΕΚΑΘΑΡΊΣΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
την Τετάρτη 21 Μαρτίου
έξω από το Κέντρο Υγείας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
για θέματα που αφορούν 
το νησί και τους πολίτες

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΥΚΩΝ - ΚΩΣΤΟΥ:
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ 
Ο ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
για συναυλία στην αίθουσα
του ΑΜΕΣ Νηρέα

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου Γιάννης Λεβεντάκης 
έχει υιοθετήσει την πολιτική της συναίνεσης, 
προκειμένου να προωθηθούν μεγάλα έργα που 
χρειάζεται το νησί για την ανάπτυξή του, αλλά 
και πολιτικές που είναι ίσως άγνωστες στις μι-
κρές νησιωτικές κοινωνίες. Γι’ αυτό, στη συνέ-
ντευξή του στη ΦτΠ, καταγγέλλει τις προσπάθει-
ες έντασης, που όπως λέει, επιδιώκουν οι δυο 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης  και δηλώνει, ότι 
θα αποδείξει ενώπιον όλων των Αντιπαριωτών 
σε λαϊκή συνέλευση το επόμενο διάστημα πως 
απλά κινδυνολογούν.

Ο κ. Λεβεντάκης αναφέρεται στο μεγάλο και 
σημαντικό έργο της αποχέτευσης, αλλά και στο 
έργο του περιφερειακού δρόμου και τονίζει ότι 
η Δημοτική Αρχή έχει πάντα ολοκληρωμένες 
προτάσεις και τεκμηριώνει οτιδήποτε υποστη-
ρίζει…

Ένα μεγάλο έργο, αυτό της αποχέτευσης και 
του Βιολογικού, πήρε το δρόμο της υλοποίη-
σης. Σημαντικό για το νησί έργο, πρώτα όμως 
Δήμαρχε, θα θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται με 
το δρόμο, τον περιφερειακό του νησιού, που 
σύμφωνα με την αντιπολίτευση, αρχίζει και 
φθείρεται.

Πείτε μου εσείς. Περπατήσατε στο δρόμο, εί-
δατε κάποιο πρόβλημα; Και φυσικά σ’ αυτό το 
δρόμο περπατούν και όλοι οι πολίτες της Αντι-

πάρου και βλέπουν. Λοιπόν, ο δρόμος είναι μια 
χαρά. Απλά, αυτοί οι άνθρωποι και από τις δύο 
παρατάξεις «Ενωτική Κίνηση Προόδου» και 
«Μένουμε Αντίπαρο», κινδυνολογούν. Είναι επι-
κίνδυνοι και πολιτικά ανώριμοι. Ψεύδονται σε 
ότι αφορά και στα δύο έργα, δρόμος και αποχέ-
τευση και αυτό θα το αποδείξω τεκμηριωμένα 
στη Λαϊκή Συνέλευση  που θα ζητήσω να γίνει 
σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εκεί θεωρώ, ότι 
θα πέσουν οι μάσκες και των δύο παρατάξεων, 
θα φανεί η αλήθεια και θα υποχρεωθούν εκ των 

πραγμάτων, ν’ ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους 
ότι: «ο Δήμαρχος ψεύδεται».

Το έργο του δρόμου έγινε από άλλον εργο-
λάβο σήμερα, ενώ με τον προηγούμενο είσα-
στε σε δικαστική διαμάχη και ζητάτε τα χρή-
ματα που είχαν δοθεί από την τότε Κοινότητα, 
πίσω. Επηρεάζουν οι δηλώσεις και οι καταγγε-
λίες για το σημερινό έργο του δρόμου;

Επηρεάζουν σαφώς,  γιατί εκκρεμούν δικα-
στήρια με τον προηγούμενο εργολάβο. Αδυνα-
τίζει η δικαστική άμυνα του Δήμου και κινδυ-
νεύουν να χαθούν τα χρήματα των συμπολιτών 
μας. Διότι ο προηγούμενος εργολάβος, αν και το 
έργο ήταν σε άθλια κατάσταση, είχε εξοφληθεί  
10 ημέρες πριν ν’ αναλάβουμε εμείς, η νέα Διοι-
κητική Αρχή. Αυτά τα χρήματα διεκδικούμε, τα 
απαιτούμε να τα πάρουμε πίσω και με τις δηλώ-
σεις τους οι της αντιπολίτευσης, δίνουν αφορ-
μές και πατήματα να χρησιμοποιηθούν τα ψευδή 
αυτά στοιχεία εις βάρος του Δήμου.

Όπως είδατε και εσείς ο δρόμος είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση. Βέβαια, μετά τις καταγγελίες 
της αντιπολίτευσης ήμασταν υποχρεωμένοι να 
ζητήσουμε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περι-
φέρειας να έρθουν να ελέγξουν το δρόμο. Αυτό 
έγινε, δεν διαπίστωσαν πρόβλημα και περιμέ-
νουμε να μας το κοινοποιήσουν και επίσημα. 
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Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο

πάντα στην πρώτη σελίδα της google

Μπές και δες!

τ: 22840 28025 | e: nadia@smileweb.gr

"Ως εδώ. Να τους στα-
ματήσουμε ΤΩΡΑ!"
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 203
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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΕΝΘΗ

Στις 3-3-12 έφυγε από κοντά μας η 
πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά, 
Πηγή Θ. Τσιγώνια. «Ο Θεός ας αναπαύ-
σει την ψυχή της».

Την Κυριακή 1-4-12, τελούμε 40ήμε-
ρο μνημόσυνο στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης 
Σωτήρος, στην Μάρπησσα. «Θα σε θυμό-
μαστε για πάντα». Τα παιδιά, τα εγγόνια 
και τα δισέγγονα σου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Προς: Διοικητικό Συμβούλιο & Μελών Εμπορικών-

Εμποροεπαγγελματικών Συλλόγων Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θέλω να  σας ευχαριστήσω για την τιμή που  κάνατε στον 

Εμπορικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου να εκλέξετε και τους 
δυο υποψήφιους του, (Απ. Αλιπράντη και Κ. Ροδίτη) και φυ-
σικά  στο πρόσωπο μου, που με ανεδείξατε  5o κατά σειρά 
στην πρώτη συμμέτοχη μου και να με εκλέξετε στο Νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων 
Αττικής, Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου που έγινε την 
11 Μαρτίου. Σας διαβεβαιώνω δε, ότι θα συνεχίσω με ακόμη 
περισσότερη δύναμη τον κοινό μας αγώνα.

Ο Πρόεδρος του Εμπ/κού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου 
Απόστολος Αλιπράντης

Ναυτικός  Όμιλος  Αντιπάρου  «ΩΛΙΑΡΟΣ» 
Προς:  Γυμναστήριο  Αντιπάρου  Fitness-club, Kο : Αγγελά-

κο  Ευάγγελο (υπεύθυνο γυμναστηρίου).  
Το  Δ.Σ., τα μέλη  και ιδιαίτερα οι αθλητές του  Ν.Ο.  Αντι-

πάρου, με την παρούσα επιστολή , επιθυμούν να σας εκφρά-
σουν τις ευχαριστίες τους, για την ευχάριστη έκπληξη  που 
προσφέρατε  στο σύλλογο μας, της γενναιόδωρης δηλαδή,  
προσφοράς σας, για την εντελώς δωρεάν  χρήση  των ορ-
γάνων του σύγχρονου γυμναστηρίου σας  για τους αθλητές 
και αθλήτριες του ομίλου μας, καθώς επίσης  και τη δωρεάν 
εκγύμναση και οδηγίες των αθλητών -τριών από εσάς προ-
σωπικά.

Επίσης σας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την μακρό-
χρονη προσφορά σας ,  προς τον όμιλό μας τα προηγούμενα  
χρόνια. Σας ευχόμαστε ολόψυχα  καλές δουλειές, υγεία και 
δύναμη.

Με ιστιοπλοϊκούς χαιρετισμούς  
Ο   Πρόεδρος Φαρούπος  Αναστάσιος
Ο  Γραμματέας Τριαντάφυλλος Ιωάννης

Χάθηκε δίπλωμα γεωρ-
γικού – σκαπτικού μηχανή-
ματος. Φυσιλάνης Στέφα-
νος του Νικολάου. 

Μαθητές εν δράσει 
H δεντροφύτευση συνε-

χίζεται στην περιοχή του 
Άη Γιάννη Δέτη. Η αρχή 
έγινε φέτος με το Γυμνάσιο 
Νάουσας. Εκατόν πενήντα 
παιδιά μαζί με τους καθη-
γητές τους φύτεψαν πάνω 
από 1000 φυτά (ρίγανη, κέ-
δρους κ.λπ), σε μια αρκετά 
μεγάλη έκταση. 

Τα δέντρα και τα φυτά 
προσέφεραν η εταιρία Βα-
ρυτίνης και αργυρομετα-
λευμάτων της Μήλου και 
το Αγροκήπιο Πάρου. 

Η δενδροφύτευση έγινε 
με τη συμπαράσταση του 
Γραφείου Περιβάλλοντος 
– Καθαριότητας του Δήμου και της Δημοτικής Κοινότητας 
Νάουσας, ενώ βοήθησε ο γεωπόνος Γιάννης Χανιώτης. 
Δωρεάν μετέφερε μαθητές και καθηγητές με λεωφορεία 
του το ΚΤΕΛ Πάρου.

Δημοτικό Σχολείο
Νάουσας Πάρου

Ταξίδι σ’ ένα
παραμυθένιο 
κόσμο

Την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου και 
την Πέμπτη 1 Μαρτίου επισκέφτηκε 
το σχολείο η συγγραφέας και εικο-
νογράφος παιδικών βιβλίων Λήδα 
Βαρβαρούση, η οποία …ταξίδεψε τα 
παιδιά σ’ έναν παραμυθένιο κόσμο 
μέσα από την παρουσίαση του βι-
βλίου της «Μια παρέα με… καρδιά!». 
Ήταν ευχάριστη και συναρπαστική 
έκπληξη το γεγονός ότι αφηγήθηκε 
και εικονογράφησε την ιστορία του 
μικρού Πέτρου για τα παιδιά του σχο-
λείου Νάουσας. 

Μετά την παρουσίαση όλοι μαθητές 
απέκτησαν το νέο της βιβλίο που το 
προσέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
με την Αντιπροσωπεία της στην Ελ-
λάδα.

Η εκδήλωση στο σχολείο έκλεισε 
με συνέντευξη που παραχώρησε η 
συγγραφέας στους μαθητές της Στ 2 
τάξης, την οποία δημοσιεύουμε:

Πού γεννηθήκατε;
Στην Αθήνα. 
Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια;
Τα πέρασα μοναχικά αλλά ωραία 

γιατί η μητέρα μου ασχολήθηκε πολύ 
μαζί μου. Η μητέρα μου ήταν καλλι-
τέχνης, ηθοποιός, ζωγράφος και «δα-
σκάλα» για μένα.

Σας υποστήριξε η οικογένεια σας;
Ναι, συνήθως οι οικογένειες, όταν 

λες ότι θες να γίνεις ζωγράφος, ηθο-
ποιός ή ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη, 
σου λένε όχι. Αντίθετα η οικογένεια 
μου, μου έλεγε να μην παντρευτώ για 
να ακολουθήσω την τέχνη που θέλω. 

Οπότε ένα μεγάλο ΝΑΙ.
Τι σπουδάζατε για να γίνετε εικο-

νογράφος;
Δεν είναι μακριά από τα εικαστικά 

για να γίνεις εικονογράφος. Έχεις μία 
ολόκληρη ιστορία και πάνω σε αυτήν 
δουλεύεις. Εγώ πήγα στη σχολή Βα-
καλό για να σπουδάσω και μετά πήγα 
στην Αγγλία, αλλά γύρισα πίσω γιατί 
δεν μου άρεσε και πολύ εκεί. 

Πόσα χρόνια κάνετε αυτήν τη δου-
λειά;

Από το 1996 έως το 2012 ;… μμμμ 
…Περίπου 18 χρόνια κάνω αυτήν τη 
δουλειά. 

Ποιο ήταν το πρώτο σας βιβλίο;
Το πρώτο παραμύθι ήταν «Το φίδι 

το τρομερό»  (το 2001), το πρώτο ει-
κονογραφημένο βιβλίο ήταν το «Σπίτι 
χωρίς αυλή» απ’ την Άννα Γκέρτσου 
Σαρρή, όταν ήμουν δεκαοχτώ χρο-
νών. 

Πώς εμπνέεστε; 
Όλοι έχουν δημιουργικό μυαλό. 

Αν είσαι μπροστά σε μια πόρτα δεν 
εμπνέεσαι πρέπει να κινείσαι για να 
εμπνέεσαι. 

Τα βιβλία σας τα γράφετε όλα με 
ευκολία;

Μερικά βιβλία τα έγραφα εύκολα 
και άλλα πιο δύσκολα. Αλλά γενικά 
αφού μου αρέσει αυτό που κάνω μου 
βγαίνουν τα συναισθήματα πιο εύκο-
λα. 

Πώς είναι να ει-
κονογραφείς και να 
γράφεις τα βιβλία 
συγχρόνως;

Πρώτα γράφω, 
μετά εικονογραφώ. 
Εκείνη τη στιγμή εί-
ναι καταπληκτικά. 
Είναι σαν να πετάς! 
Όλο αυτό θέλει πολύ 
δουλειά. Έχει πολλά 
στάδια που πρέπει 
να περάσεις πολλές 
τεχνικές και πολλά 

βήματα. 
Σας αρέσει η δουλειά σας;
Βεβαίως και μ΄ αρέσει. Τρελαίνομαι 

και είμαι ερωτευμένη μαζί της!
Σκεφτήκατε ποτέ να σταματήσετε;
Είχα σκεφτεί το αντίθετο, δηλαδή 

ότι δε θα έγραφα ποτέ βιβλία. 
Ποιο είναι το αγαπημένο σας πα-

ραμύθι;
 «Το φίδι το τρομερό» από τη σειρά 

τρελοδαγκωνίτσες. Η ιδέα γι΄ αυτό 
το βιβλίο μου ήρθε από τον γιο μου 
που μία μέρα είχε βάλει σε όλο το 
σπίτι χαρτί υγείας και είχε ζωγραφίσει 
πάνω μια γραμμή που στο τέλος είχε 
ένα στόμα που έτρωγε ένα σπιτάκι, 
δηλαδή ήταν ένα φίδι. 

Πείτε μας λίγα λόγια για τη ζωή 
σας.

Μετά τη σχολή έπρεπε να βρω δου-
λειά. Η δουλειά που επέλεξα να κάνω 
ήταν να ασχοληθώ με τη διαφήμιση, 
αλλά κατάλαβα πως η δουλειά αυτή 
δεν είναι αυτή που θέλω να κάνω πα-
ρόλο που είχα πάρει πολλά βραβεία 
και έπαιρνα πολλά χρήματα. Τελικά 
άρχισα να γράφω και να εικονογρα-
φώ. Σήμερα είμαι χαρούμενη με τη 
δουλειά μου. Τέλος ζω στην Αθήνα 
έχω δεκατρία καναρίνια, ένα σκύλο, 
ένα μονομάχο, μια σαύρα που πέθα-
νε… και δύο παιδιά. 

Προσφορά 
εισιτηρίων

Ο πολιτιστικός σύλλογος 
Αρχίλοχος λόγω των οικο-
νομικών συνθηκών προ-
σφέρει  για τις θεατρικές 
παραστάσεις  23, 24, 25 και 
31 Μαρτίου   της κωμω-
δίας του Αρκά   «Εχθροί εξ 
αίματος»,  δωρεάν 400 προ-
σκλήσεις σε  εργαζόμενους, 
άνεργους και υπερήλικες. 
Προσκλήσεις:  Ν. Συνόδης - 
τηλ.: 6937065939, Αρχίλοχος 
- τηλ:2284023595.

Σεμινάριο 
κοσμήματος

Το Εικαστικό Εργαστήριο 
Δήμου Πάρου διοργανώνει 
σεμινάριο κοσμήματος για 
κορίτσια από 9 – 18 ετών 
από τις 26 Μαρτίου. Το μά-
θημα αφορά στο  σχεδιασμό 
και την κατασκευή κοσμημά-
των με εναλλακτικές πρώτες 
ύλες όπως ύφασμα, πολυμε-
ρικό πηλό, χαρτοπολτό, πλα-
στικό, αλλά και μεταποίηση 
αντικειμένων καθημερινής 
χρήσης. H διάρκεια του σεμι-
ναρίου είναι 8 δίωρες εβδο-
μαδιαίες συναντήσεις και το 
κόστος είναι 40 ευρώ.

Πληροφορίες: Ηρώ Βαβα-
νού 6937 324857.

Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Δραστηριότητες 
και δράσεις

Στην πρώτη ανακοινωθείσα δράση της θα συμμετέ-
χει η Δημοτική Βιβλιοθήκη ως μέλος της αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρίας Future Library, αποκλειστικής 
πρωτοβουλίας και χρηματοδότησης του ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος». 

Η δράση αφορά στην «προώθηση της ανάγνωσης, 
της δημιουργικότητας και της καινοτομίας», στην οποία 
θα συμμετέχουν 100 άτομα από όλη την Ελλάδα και 
θα υλοποιηθεί το μήνα που διανύουμε, με σκοπό την 
οργάνωση και υλοποίηση καλοκαιρινής εκστρατείας 
ανάλογων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Φιλοδοξία είναι, η Βιβλιοθήκη να συμμετέχει και στη 
δεύτερη δράση: «εκπαίδευση πρωτοπόρων υπαλλή-
λων βιβλιοθηκών σε θέματα ηγετικών δεξιοτήτων και 
διαχείρισης αλλαγών». Σ’ αυτήν θα συμμετάσχουν 15 
άτομα από όλη την Ελλάδα και θα υλοποιηθεί από τον 
Μάρτιο έως και τον Αύγουστο, με σκοπό την ανάπτυξη 
δράσεων και συνεργασιών σε επίπεδο περιφέρειας για 
την ενίσχυση των δημοσίων/δημοτικών βιβλιοθηκών.

Η εταιρία Future Library αποτελεί τον μόνο πόρο 
ανάπτυξης και χρηματοδότησης των δημοσίων και 
δημοτικών βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο, μιας και 
όπως ανακοινώθηκε από την  τέως υπουργό Παιδείας 
Άννα Διαμαντοπούλου, δεν θα υπάρξει πλέον οικονο-
μική ενίσχυση των βιβλιοθηκών, λόγω της οικονομι-
κής ύφεσης. 

Δραστηριότητες
Επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο 

ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Αρχιλόχου. Συ-
γκεντρώθηκε το ποσό των 153 ευρώ με το οποίο θα 
αγοραστούν κόμικ (Λούκυ Λουκ – Αστερίξ – Τεν Τεν) 
για τους μικρούς χρήστες.

Σε ότι αφορά στην κίνηση για τους μήνες: Δεκέμβριο 
– Ιανουάριο – Φεβρουάριο, τη Βιβλιοθήκη επισκέφθη-
καν: Στις 15/12/12 η Β’ τάξη του Γυμνασίου Παροικίας 
με την κ. Ελένη Αρκουλή. Στις 21/12/12 τα τμήματα Α3 
και Α4 του Γυμνασίου Παροικίας με την κ. Νεκταρία 
Δρακάκη

Η βιβλιοθήκη μας σε αριθμούς: Δανεισμοί: 864, ερω-
τήσεις που απαντήθηκαν: 158, χρήστες: 1577.

Εκδηλώσεις 
στον Πρόδρομο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  Προ-
δρόμου Πάρου «Σκόπας ο Πάριος» 
περιμένει τους μικρούς του φίλους 
4 -6 ετών κάθε Πέμπτη στις 6:00 
μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου  
(Δεξαμενή) για μαθήματα Μου-
σικοκινητικής αγωγής. Υπεύθυνη 
μαθημάτων και διδασκαλίας: Παυ-
λάκη Βασιλική (Παιδαγωγός Προ-
σχολικής ηλικίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) 

Επίσης, ο «Σκόπας ο Πάριος» δι-
οργανώνει ομιλία στον Πρόδρομο 
το Σάββατο 24 Μαρτίου  και ώρα 
18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Συλ-
λόγου (Δεξαμενή) με θέμα: «Με-
γαλώνοντας με τα παιδιά μας σε 
ένα κόσμο που αλλάζει», από τον  
Παιδοψυχίατρο κ. Πέτρο Πολυχρό-
νη, Διευθυντή  του  Αθηναϊκού Κέ-
ντρου Μελέτης του Ανθρώπου. 

Έκθεση
των βιβλίων
Γεωργούση

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρ-
χίλοχος» και η ΚΔΕΠΑ Πάρου ορ-
γανώνουν έκθεση των τελευταίων 
βιβλίων του Χρίστου Γεωργούση 
στην αίθουσα του Συλλόγου, στην 
Παροικία. Η εκδήλωση θα γίνει 
το Σάββατο 24 και Κυριακή 25 
Μαρτίου, από τις 5 το απόγευμα 
έως τις 9 το βράδυ.
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συνέχεια από σελ.1
Να σημειώσω, ότι γι’ αυτό το έργο, έγινε 

μεγάλη προσπάθεια αμέσως μόλις αναλά-
βαμε το Δήμο και είχαμε μπροστά μας τη 
θερινή περίοδο και καταφέραμε, σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα, να διεκδικήσουμε και 
τα χρήματα των συμπολιτών μας που είχαν 
«πεταχτεί» και παράλληλα να ολοκληρω-
θεί το έργο προς το τέλος της τουριστικής 
περιόδου. Αυτό λοιπόν το έργο, στην προ-
σπάθειά τους να το υποβαθμίσουν, κάνουν 
κακό στον τόπο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
όταν παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή, ο 
δρόμος δεν παρουσίαζε απλώς σοβαρά 
προβλήματα, ήταν όλο το οδόστρωμα σε 
άθλια κατάσταση, βομβαρδισμένο τοπίο 
και το τραγικό ήταν, ότι το έργο είχε εξο-
φληθεί από την Κοινοτική αρχή. Δεν το 
καταγγείλαμε τότε, στο πλαίσιο της συναί-
νεσης και της ομαλής λειτουργίας της τοπι-
κής κοινωνίας μας. Ήταν, είναι και θα είναι 
η επιλογή μου ως Δήμαρχος, η συναίνεση 
και η σύμπραξη με κοινή αποδοχή όλων 
των μερίδων της κοινωνικής μας ζωής. 

Να πάμε τώρα στο έργο της Αποχέτευ-
σης και του βιολογικού. Σε ποιο σημείο 
βρίσκεται;

Είναι ένα έργο που το περιμένουν οι συ-
μπολίτες μας εδώ και περίπου 25 χρόνια. Η 
χωροθέτηση του βιολογικού και οι μελέτες 
του έργου έχουν ξεκινήσει από την επο-
χή Φιλολία, μετά ήρθε το έργο στα χέρια 
της προηγούμενης Κοινοτικής Αρχής και 
της παράταξης της κ. Μανέτα. Όμως από 
κακούς χειρισμούς, χάθηκαν τα χρήματα. 
Σήμερα, η νέα Δημοτική αρχή διαχειρίζε-
ται αυτό το έργο, το οποίο έχει ενταχθεί σε 
νέο πρόγραμμα, υπάρχει χρηματοδότηση, 
είναι διασφαλισμένα τα χρήματα, έχει μπει 
η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου που 
ήταν περίπου δυόμισι  εκατομμύρια ευρώ 
και το έργο αυτή τη στιγμή είναι στη δημο-
σίευση της πράξης για τη δημοπράτηση. Για 
να φτάσουμε ως εδώ, έχουμε κάνει φοβε-
ρό αγώνα και εγώ προσωπικά, αλλά και 
όλη μου η παράταξη. Έχουμε τρέξει πολύ, 
έχουμε βάλει χρήματα από την τσέπη μας, 
ο Δήμος έχει βοηθήσει την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ 
Α.Ε. σε κάποιες μελέτες και αυτή τη στιγμή 
έχουμε την αντιπολίτευση του κ. Σκούρ-
τη και του κ. Βασιλόπουλου, να κινδυνο-
λογούν για ένα τόσο μεγάλο και χρήσιμο 
έργο, μάλιστα ο κ. Σκούρτης το καταψή-
φισε.  Όπως είπα και στην αρχή της συνέ-
ντευξής μου, οι άνθρωποι αυτοί, είναι επι-
κίνδυνοι και πολιτικά ανώριμοι. Θεωρώ, 
ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε να 
στηρίξουν τα συμφέροντα των συμπολιτών 
μας και του Δήμου Αντιπάρου. Ποιο έξυπνα 
κινήθηκε η παράταξη που εκπροσωπείται 
σήμερα από τον κ. Βασιλόπουλο, η οποία 
διατύπωσε μεν επιφυλάξεις και την αντίθε-
σή της  γενικότερα ως προς την κατασκευή 
του έργου, αλλά υπερψήφισε. Όταν όμως 
καταγγέλλεις  (και οι δύο παρατάξεις), την 
κατασκευή ενός τέτοιου έργου, που δεν 
πρόκειται να έχουμε άλλο στην Αντίπαρο, 
γιατί δεν έχουμε άλλα τόσο μεγάλα έργα να 
κάνουμε (εμείς αεροδρόμιο στην Αντίπαρο 
δεν μπορούμε να κάνουμε), όταν λοιπόν 
καταγγέλλεις το Δήμο για μία από τις μεγα-
λύτερες υποδομές, απλώς κινδυνολογείς 
και κάνεις κακό στον τόπο. Υπάρχει μια δι-
καστική διένεξη με έναν ιδιώτη και θέλω 
να πω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας 
και η ΕΓΝΑΤΙΑ ζητούν ο βιολογικός να εί-
ναι εκτός οικισμού και είναι εκτός. Οπότε 
δεν υπάρχει αντικείμενο διαμαρτυρίας. 

Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι δεν 
ενημερώθηκε.

Γι’ αυτό το έργο, όπως είπα, γίνεται αγώ-
νας εδώ και μία 20ετία. Κατά καιρούς, οι 
προηγούμενες Κοινοτικές Αρχές είχαν 
κάνει ενημερώσεις. Εμείς επίσης, σε συνε-
δρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε 
ενημερώσει, το είχαμε αναλύσει και το εί-
χαμε εξαντλήσει το θέμα. Να σας πω μόνο, 
ότι η συνεδρίαση είχε διαρκέσει 2,5 ώρες 

και αφορούσε αποκλειστικά αυτό το έργο. 
Και ξαφνικά θυμήθηκαν να «σηκώσουν» 
το θέμα στα ΜΜΕ,  στην ιστοσελίδα τους, 
λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευση της 
δημοπράτησής του. Αυτό θεωρώ ότι κρύ-
βει πολιτικές σκοπιμότητες.  Δεν θέλουν να 
γίνει το έργο; Τι να πω.

Κύριε Λεβεντάκη, να μας πείτε για το 
έργο και τη σημαντικότητά του για το νησί.

Είναι ένα έργο πνοής. Ωφελείται το σύνο-
λο των πολιτών του νησιού μας. Είναι φυ-
σικό, όμως, με ένα τέτοιο μεγάλο έργο με 
τη δυναμική που έχει, μία μονάδα εξ αυτών 
να πλήττεται. Αλλά όταν ωφελείται το γε-
νικό σύνολο, ναι μεν δεν παρακάμπτεται ο 
ένας πολίτης που θίγεται, δεν μπορεί ωστό-
σο, να σταματήσει το έργο, που όπως είπα, 
είναι έργο πνοής. Καλύπτει όλο τον οικισμό 
και ευρύτερα, γύρω από τον οικισμό. Προ-
γραμματίζεται όμως, με την επέκταση των 
δικτύων ύδρευσης σε Αη Γιώργη κ.λπ., να 
δημιουργηθούν και τέτοιου είδους υποδο-
μές, σύμφωνα με το νέο μέτρο του ΕΣΠΑ 
και με τις νέες μελέτες που ήδη ετοιμάζου-
με με τις ειδικές αναθέσεις. 

Και μια και αναφέρθηκα στο δίκτυο 
ύδρευσης, να πω, πως ο κ. Βασιλόπου-
λος μας είχε κατηγορήσει, ότι απεντάξαμε 
το έργο του Δικτύου ύδρευσης στον Άη 
Γιώργη, το οποίο, παρεμπιπτόντως,  δεν 
είχε ενταχθεί ποτέ. Χαρτιά που να αποδει-
κνύουν την ένταξη του έργου δεν είδαμε, 
μόνο λόγια. Δεν θα πρέπει όμως να μιλούν 
και να καταγγέλλουν με στοιχεία; Εμείς 
και για την αποχέτευση και για το δίκτυο 
ύδρευσης, φέρνουμε στοιχεία, αλλά και  
ολοκληρωμένες προτάσεις. Περιμένουμε 
ακόμη τα χαρτιά που αποδεικνύουν την 
ένταξη του έργου στον Άη Γιώργη. Έχου-
με υπομονή… όποτε θέλουν ας τα φέρουν 
στο Δ.Σ., αλλά να τα φέρουν. Και το κυριό-
τερο: Δεν μπορούν να διασύρουν ονόματα 
και υπηρεσίες μόνο και μόνο για να έχουν 
προβολή και δημοσιότητα.

Υπάρχει μία ένταση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο τελευταία, κυρίως μετά την αλλα-
γή των επικεφαλής στις δύο παρατάξεις 
της αντιπολίτευσης. Να πιστέψουμε λοι-
πόν στις φήμες που έλεγαν ότι με τον κ. 
Μαριάνο τα είχατε βρει, είχατε συμπρά-
ξει;

Γνωρίζω ότι πράγματι ο κ. Μαριάνος είχε 
κατηγορηθεί γι’ αυτό. Και κατηγορήθηκε, 
γιατί ο κ. Μαριάνος είχε το θάρος της γνώ-
μης του. Εκεί που διαφωνούσε μαζί μας 
το έλεγε, όπως και όταν συμφωνούσε. Γι’ 
αυτό κατηγορήθηκε ότι τα είχε βρει μαζί 
μας, με αποτέλεσμα, πιστεύω, να πιεστεί 
από την παράταξή του και να οδηγηθεί 
στην παραίτηση. Θέλω να πω επίσης, ότι 
ήδη φαίνεται από τις πρώτες συνεδριάσεις 
μία συνεργασία μεταξύ του κ. Σκούρτη και 
του κ. Βασιλόπουλου, όπου στις διάφορες 
επιτροπές, ο ένας παραχωρεί τη θέση του 
στον άλλον. Δηλαδή, στην Οικονομική Επι-
τροπή αποσύρθηκε ο κ. Αντ. Πατέλης και 
ο κ. Βασιλόπουλος πρότεινε στη θέση του 
τον κ. Σκούρτη. Στην τουριστική Επιτροπή 
όπου είναι τρία μέλη, ένα από κάθε παρά-
ταξη, ο κ. Σκούρτης παραχώρησε τη θέση 
του δικού του συμβούλου στην παράταξη 
του κ. Βασιλόπουλου. Διαπιστώνουμε λοι-
πόν, μια συνεργασία μεταξύ της μείζονος 
και της ελάσσονος αντιπολίτευσης ενάντια 
στη Δημοτική Αρχή. Εκτιμώ, ότι η επιλογή 
τους είναι η ένταση, η παραπληροφόρη-
ση και όλα αυτά σε πλήρη αντίθεση από 
τη γραμμή που κρατούσε ο κ. Μαριάνος. 
Και θέλω να πω, ότι ο κ. Μαριάνος, δεν τα 
είχε βρει μαζί μας, όπως τον κατηγόρησαν, 
αλλά ακλουθούσε μια δημιουργική αντιπο-
λίτευση προς το συμφέρον και το καλό του 
τόπου. Αντιπολίτευση άλλωστε, δεν είναι 
η αντιπαλότητα και η όξυνση, αλλά προ-
τάσεις, κριτική ναι και εποικοδομητικός 
διάλογος, στο πλαίσιο του πολιτισμού, της 
αλήθειας και του κοινού συμφέροντος. 

Η συναίνεση για την πρόοδο
- η όξυνση για την καταστροφή…

Γιάννης Λεβεντάκης, δήμαρχος Αντιπάρου

ΣΥΝΤΟΜΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ …ΞΕΚΑΘΑΡΊΣΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

Οι εθνικές εκλογές είναι η ευκαιρία μας

Μαύρο στους Μαυρογιαλούρους!
Περίπου 130 άτομα ψήφισαν την Κυριακή 19 Μαρτίου στην Πάρο και 240.000 πανελ-

λαδικά, στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του νέου του αρχηγού, που είναι πλέον ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά δόξης και τιμής. Εύγε!

Ευτυχισμένος ο Ευάγγελος, άρχισε τις προεκλογικές υποσχέσεις, χωρίς καθόλου όχι 
να κοκκινίζει, έστω να ροδίζει το παχύσαρκο μαγουλάκι του. 

Και φυσικά, όπως είναι λογικό, ο Σαμαράς, που επιδιώκει και αυτός αυτοδυναμία στις 
Εθνικές εκλογές, θα αρχίσει και αυτός τις υποσχέσεις. Θα πάρουν πίσω όλα τα μέτρα, θα 
επαναδιαπραγματευθούν τα μνημόνια, θα, θα, θα … δώσουν στο λαό «αέρα κοπανιστό» 
και τον Ιούνιο με το καλό, θα μας… προσφέρουν με θλιμμένα μάτια, ίσως και λίγο βουρ-
κωμένα (όπως η Ιταλίδα υπουργός), το νέο σκληρό πακέτο μέτρων. 

Δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν θα τους κάνουμε το χατίρι. Δεν ξέρω γι’ αυτοδυναμία, 
του ενός ή του άλλου, αλλά ένα καλό ποσοστό θα το πάρουν για να μπορούν μετά «με 
τη συναίνεση του ελληνικού λαού που στηρίζει τις επιλογές τους», όπως λένε συνεχώς, 
να μας εξαθλιώσουν εντελώς! Και δικαίως επικαλούνται το λαό, αφού σαν τα πρόβατα 
τρέχουμε και τους ψηφίζουμε, όπως έγινε με τον Βενιζέλο και όπως θα γίνει και στις 
Εθνικές εκλογές. Μυαλό δεν βάζουμε. Καταπίνουμε αμάσητα ότι μας πλασάρουν και εκ 
των υστέρων… φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε, «κόβουμε» το χέρι μας, αλλά είναι πολύ 
αργά για δάκρυα…

Έχουμε μια ευκαιρία ως λαός, τις επικείμενες εκλογές, ας την αξιοποιήσουμε. Μαύρο 
στους Μαυρογιαλούρους.                Μ.Δ.

Εκλογές στον
Εμπ/κό Σύλλογο

Την Ετήσια Τακτική Γενι-
κή Συνέλευσή του και τη 
διεξαγωγή Αρχαιρεσιών 
για την Ανάδειξη του Νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Αντιπροσώπων 
στην Ομοσπονδία Εμπο-
ρικών Συλλόγων Αττικής, 
Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου, πραγ-
ματοποιεί ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλ-
λογος Πάρου – Αντιπάρου και καλεί όλα τα 
μέλη του να δώσουν το παρόν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 και ώρα 
18:00 μμ στο γραφείο του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων.

Κάλεσμα προς 
τους πολίτες

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δια-
βούλευσης, Αντιδήμαρχος Π. Κουτσουράκης, 
προσκαλεί όλους τους πολίτες στη συνάντηση 
που θα γίνει στην αίθουσα του πρώην κτιρίου 
Δημητρακοπούλου, την Τετάρτη 4 Απριλίου 
και ώρα 18:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης: Εθελοντικές 
ομάδες. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του 
κανονισμού καθαριότητας. Προβλήματα καθη-
μερινότητας. Αποτελεσματικότητα των μέτρων 
κυκλοφοριακής ρύθμισης. Γνωμοδότηση για 
την περιοδική απαγόρευση οικοδομικών ερ-
γασιών εντός του Παραδοσιακού Οικισμού. 
Συζήτηση επί προγραμμάτων για τη στήριξη 
της τοπικής απασχόλησης, απόψεις-προτάσεις.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (14η αγωνιστική) 
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ: 2-3 
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ: 4-1 
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ: 1-2 
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ: 3-7 
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) 
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ: 7-

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (15η αγωνιστική)

ΝΗΡΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 23/03/12 20:30

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 24/03/12 17:00

Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 24/03/12 18:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 24/03/12 10:00

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)

ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 23/03/12 16:45

Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 24/03/12 09:30

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)

ΝΗΡΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 25/03/12 16:45

ΝΕΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 25/03/12 16:30

ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)

ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 22/03/12 16:45

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 24/03/12 17:15

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 25/03/12 16:00

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)

Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 23/03/12 17:00

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (1η αγωνιστική)

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 23/03/12 15:30

Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 24/03/12 18:00

Τεσσάρα ο ΑΟΠ στον Πάγο

Πέταγε φωτιές!
Με νέο προπονητή στον πάγκο του, τον Άριαν Λάπη, ο Α.Ο. 

Πάρου επικράτησε με 4-1 του Α.Ο. Πάγου για το πρωτάθλημα 
της Α’ κατηγορίας Κυκλάδων. Ο Άριαν Λάπη, που κρέμασε 
τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια(;), πήρε τη θέση στον 
πάγκο του ΑΟΠ του προπονητή κ. Αντώνη Ερρίκου που 
αποτελεί παρελθόν για την παριανή ομάδα.

Ο Α.Ο. Πάρου κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 4’ με τον 
Γιουρτζίδη. Στο 51’ ο Αρκουλής ανατράπηκε από τον τερμα-
τοφύλακα του Πάγου και ο Μπιρμπίλης με εύστοχο χτύπημα 
πέναλτι έκανε το 2-0. Στο 61’ ο Αρκουλής πλάσαρε το πορτιέ-
ρο του Πάγου σημειώνοντας το τρίτο γκολ για την ομάδα του 
για να γίνει το 4-0 στο 64’ με κοντινό πλασέ του Ζήκου.

Στο 70’ ο Πάγος μείωσε σε 4-1 με τον Τρόκα.
Το παιχνίδι παρακολούθησαν περίπου 100 φίλαθλοι. Στην 

εξέδρα του Δημοτικού Σταδίου Παροικιάς βρέθηκε και ο 
Γιάννης Πάριος.

Α.Ο. Πάρου (Α. Λάπη): Χαριστός, Μουράι, Πετρόπουλος, 
Καραγκούνης, Άσκο, Τσόκα (77’ Φραγκογούλας), Γιουρτζίδης 
(70’ Καλαμπαλίκης), Ζήκος, Κρώνης, Μπιρμπίλης (60’ Δαφε-
ρέρας), Αρκουλής.

Α.Ο. Πάγου (Η. Ξενικάκης): Μαρμαγκιώλης, Πάπιτσης, 
Βαμβακάρης, Σαμιωτάκης, Ρούσσος, Κουμπής, Πρελορέ-
ντζος (72’ Γεράρδης), Πάσχος (12’ λ. τρ. Πιπέρης), Τρόκα, Μα-
νολιός, Βαρθαλίτης (80’ Ζουλουφός).
• Το Δ.Σ. του Α.Ο. Πάρου με μια λιτή ανακοίνωση έκα-

νε γνωστή τη λύση της συνεργασίας με τον κ. Ερρίκο. 
Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Αθλητικού Ομίλου Πάρου ανακοινώνει τη λύση της συνεργα-
σίας του με τον προπονητή και Άνθρωπο κ. Αντώνη Ερρίκο. 
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στο σύλλογο και του 
ευχόμαστε καλή συνέχεια».

Άνετο διπλό ο Νηρέας
Καλύτερος ο ΑΜΕΣ Νηρέας στη μεγαλύτερη διάρκεια του 

παιχνιδιού νίκησε με 3-2 στην Νάξο το Φιλώτι.
Στο πρώτο ημίχρονο οι φάσεις ήταν λιγοστές. Ωστόσο ση-

μειώθηκαν τα δυο από τα πέντε γκολ ενώ ο Νηρέας έχασε 
δυο ακόμα ευκαιρίες για να σημειώσει κι άλλα γκολ. Στο 15’ 
ο Νηρέας άνοιξε το σκορ με τον Χατζία για να ισοφαρίσει ένα 
λεπτό αργότερα το Φιλώτι με τον Ευρυπιώτη.

Στο 68’ και στο 71’ με δημιουργό τον Κορτιάνο και εκτελε-
στή τον Πραμάτια ο Νηρέας σημείωσε δυο ακόμα γκολ και 
σφράγισε τη νίκη του. Το Φιλώτι το μόνο που κατάφερε ήταν 
να μείωσε σε 3-2 στις καθυστερήσεις με εύστοχο χτύπημα 
πέναλτι του Ευρυπιώτη.

ΑΜΣ Φιλωτίου (Α. Ψαρράς): Βασιλάκης, Δέτσης, Λιόφα-
γος, Προμπονάς (Κοττάκης), Μουστάκης Ν., Ντάσιος (Στρα-
τούρης), Καράι Β., Μουστάκης Α. (Κώτσος), Ευρυπιώτης, 
Βασαλάκης, Ψαρράς.

ΑΜΕΣ Νηρέας (Α. Σπυρόπουλος): Παπαδάκης, Χατζία 
(Μίνγκο), Τέτλα, Αιγινήτης, Μπαρμπαρήγος, Ρούσσος (Βε-
ντουρής), Τόδρης, Κορτιάνος, Πραμάτιας, Μετάι, Γκέμπορη 
(Τριγώνης), Καρποδίνης (Τσιγώνιας).

Νόμιμες… παρανομίες!
Υδροβιότοποι στην 

Πάρο. Έχουμε; Έχου-
με, αλλά σε λίγα χρόνια 
θα λέμε είχαμε. Ένας 
– ένας μπαζώνονται. 
Τώρα μπαζώνουν σιγά 
– σιγά τον υδροβιότοπο 
στην Πίσω Αλυκή, όπως 
κάποτε μπάζωσαν τις 
λίμνες, τόπο των μετα-
ναστευτικών πουλιών, 
οι παλιοί το θυμούνται. 
Ιδιοκτησία λένε. Μπορεί και να είναι. Άλλωστε και να το 
ψάξεις, δεν βρίσκεις άκρη. Σε στέλνουν από Δήμο σε Κτη-
ματική και πάει λέγοντας… 

Στην πλατεία της Νάουσας, τον κόψανε τον αιωνόβιο ευ-
κάλυπτο. Είχε ξεραθεί όταν έγιναν τα έργα στην πλατεία. 
Πως ξεράθηκε το δέντρο; Πειράχτηκαν (;) κατά τη διάρκεια 
των έργων οι ρίζες του και το δέντρο έγινε ξύλα για το 
τζάκι. 

Στην Αγκαιριά, το μονοπάτι που οδηγούσε στις Λεύκες, 
χωρίστηκε στα δύο. Έπρεπε βλέπετε να γίνει δρόμος γιατί 
κάπου εκεί κοντά μπήκαν φωτοβολταϊκά. 

Το μεγάλο ρέμα στον Άγιο Ανδρέα, μπαζώθηκε και δεν 
ξεμπαζώνεται. Πήγαν ειδικοί, αστυνομίες, Δήμος, μπα, τί-
ποτα. Το ρέμα μπαζώθηκε. ΄

Στο Πίσω Λιβάδι, ανακαλέστηκε άδεια οικοδομής και 
λίγες ημέρες πριν από την έκδοση του Π.Δ. που χαρακτη-
ρίζει την περιοχή υδροβιότοπο, ξαναδόθηκε. Και καλώς 
δόθηκε, αφού στο Π.Δ. προβλέφθηκε η ολοκλήρωση του 
κτιρίου. Ότι υπήρχε – υπήρχε, από κει και πέρα δεν θα χτι-
στεί τίποτα άλλο. Μάλιστα. Φήμες λένε ότι η ανεγερθείσα 
οικοδομή, offshore εταιρίας, ανήκει σε πρώην Πρωθυ-
πουργό. Θα δείξει…

Και δεν είναι μόνο αυτές οι παρανομίες ή παρατυπίες, ας 
τις πούμε έτσι ή καλύτερα, νόμιμες καταπατήσεις (τι άλλο 
θ’ ακούσουμε;), στο νησί μας. Γιατί όλοι κάνουν λόγο για 
ιδιοκτησία και κάνουν τη… δουλειά τους.    
      Μ.Δ.

Αθλητικός Όμιλος Πάρου

Φιλικοί αγώνες
Την Κυριακή 11 Μαρτίου στο ανοιχτό γήπεδο του ΓΕΛ Παροι-

κιάς ηλικιακές ομάδες του γυναικείου βόλεϊ του ΑΟΠ αγωνίστη-
καν με τις αντίστοιχες ομάδες του Νηρέα Νάουσας. Παρά την 
κακοκαιρία αρκετοί ήταν αυτοί που ήρθαν να χειροκροτήσουν 
τις προσπάθειες των κοριτσιών και των δύο ομάδων. Νικητές 
και ηττημένοι στους αγώνες υπάρχουν, αλλά παραμένουμε στο 
θέαμα που προσέφεραν στους θεατές οι δύο ομάδες, τονίζεται 
σε ανακοίνωση του Ομίλου και επισημαίνεται: «Το βόλεϊ του 
ΑΟΠ, όπως και όλα τα άλλα τμήματά του συνεχίζουν να υπάρ-
χουν κόντρα στην αδιαφορία πολλών. Τα αθλούμενα νιάτα που 
ήρθαν να αγωνιστούν στο ανοιχτό γήπεδο της Παροικιάς είναι η 
ανταμοιβή μας».

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Πά-
ρου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονη-
τή και Άνθρωπο κ. Αντώνη Ερρίκο, τον οποίο ευχαριστεί για την 
προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια.

Εντοπισμός ηλεκτρονικής απάτης

Προσοχή συνιστά η αστυνομία
Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος γνωστοποιείται ότι, εντοπίστηκε στο διαδίκτυο 

νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, μέσω απατηλού μηνύματος, το οποίο αποστέλλεται σε 
χιλιάδες χρήστες και τους ενημερώνει για «δήθεν» επιστροφή φόρου. Οι δράστες εμφανίζουν 
και πάλι ως αποστολέα του απατηλού μηνύματος το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 
και επιχειρούν με τη μέθοδο «phishing» να «αλιεύσουν» προσωπικά δεδομένα χρηστών του 
διαδικτύου, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κ.λπ. Υπενθυμίζε-
ται ότι την 6-3-2012 είχε εξιχνιαστεί ανάλογη περίπτωση και είχαν συλληφθεί  για την συγκε-
κριμένη υπόθεση τρεις αλλοδαποί.

Παρακαλούνται οι πολίτες – χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, για την 
αποφυγή εξαπάτησης τους από τέτοιου είδους απατηλά ηλεκτρονικά μηνύματα. Παρακαλού-
νται επίσης στις περιπτώσεις αυτές να επικοινωνούν με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ccu@cybercrimeunit.gov.gr ή στα τηλέφωνα 11012 και 
210-6476464. 

Επισημαίνεται ότι κανένας Οργανισμός ή Φορέας δεν ζητά πληροφορίες, όπως αριθμούς 
πιστωτικών καρτών, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου.

Παζάρι
αλληλεγγύης

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας 
Γυναικών Νάουσας διοργα-
νώνει και φέτος το Παζάρι 
Αλληλεγγύης 2012, για την 
Κυριακή 1η Απριλίου από 
τις 11.00 το πρωί, στο λιμάνι 
της πόλης. 

Στόχος είναι να βοηθη-
θούν οι άνθρωποι που αυτό 
το διάστημα έχουν πολλές 
ανάγκες και δεν μπορούν ν’ 
ανταποκριθούν σ’ αυτές. 

Γι’ αυτό η ομάδα πρωτο-
βουλίας ζητεί από τον κα-
θένα μας να προσφέρει ότι 
μπορεί –αντικείμενα που 
δεν χρειάζονται – και που 
μπορεί να είναι χρήσιμα 
στους άλλους. Όλα αυτά θα 
προσφερθούν σε πολύ χα-
μηλές τιμές. 

Χώρος συλλογής των 
αντικειμένων, είναι η Δη-
μοτική Κοινότητα Νάου-
σας. Για πληροφορίες τηλ.: 
22840/52555 ή 52926.

ΚΟΒ Πάρου του        
για τα επεισόδια στο ΟΑΚΑ

Η μπάλα
βρωμάει
από...το κεφάλι

 
Η μια όψη είναι τα όσα έγιναν προχτές στο 

Ολυμπιακό Στάδιο.Η άλλη όψη είναι τα όσα 
είχαν γίνει πέρσι στο Καραϊσκάκη,αντιπρό-
περσι στη Λαυρίου,παραπρόπερσι σε αγώ-
να...βόλεϊ στη Λαμία κ.ο.κ.

Πρόκειται για τις πολλές όψεις της ίδιας 
αθλιότητας,της ίδιας εξαχρείωσης,της ίδιας 
ατομικής και οπαδικής αλλοτρίωσης,της 
ίδιας επιχειρηματικής μπίζνας που ονομάζε-
ται «επαγγελματικό ποδόσφαιρο».

Τα γεγονότα στο ΟΑΚΑ δεν είναι ένα «γηπε-
δικό φαινόμενο».Ηταν ένα καλά οργανωμέ-
νο σχέδιο που ξεκίνησε,στην πράξη,πολλές 
ώρες πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού 
αγώνα Παναθηναικού-Ολυμπιακού.Γιατί,α-
λήθεια,τα επεισόδια  και που στοχεύουν;Και 
ποιοί είναι οι πρωταγωνιστές στους συνδέ-
σμους οπαδών που πρωτοστατούν;Με ποι-
ούς μηχανισμούς έχουν σχέσεις;

Πως τόσα πυρομαχικά έφτασαν στο ίδιο 
χώρο,όπου κατά την περίοδο των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 2004,αν κάποιος κυκλοφο-
ρούσε με ένα κέρμα στην τσέπη του, «χτυ-
πούσαν»100 συναγερμοί και ακολουθούσαν 
άλλοι τόσοι εξονυχιστικοί έλεγχοι ασφαλείας;

Και με αφορμή τα επεισόδια ξεκίνησαν οι 
αναλύσεις.Πολιτικοί αναλυτές και δημοσι-
ολόγοι εξηγούσαν ότι «αυτά που έγιναν στο 

ΟΑΚΑ είναι αυτά που γίνονται και στις δια-
δηλώσεις»,συμπληρώνοντας ότι «η βία έχει 
πολλά πρόσωπα».Καλλιεργούν συνειρμούς 
που παραπέμπουν στην επικίνδυνη προπα-
γάνδα περί «άκρων».Οπου «άκρο»είναι οι 
εργατικές κινητοποιήσεις, «άκρο»είναι και 
οι προβοκάτορες,παρακρατικοί που έχουν 
σχέση με κρατικούς μηχανισμούς,με συνδέ-
σμους οπαδών,με φουσκωτούς της νύχτας 
για να χτυπούν το εργατικό κίνημα.

Τους βολεύει η ταύτιση μιας λαϊκής διαδή-
λωσης που τη χτυπούν με έναν ποδοσφαιρι-
κό αγώνα όπου κάνουν πρόβες για χτυπή-
ματα ενάντια στο κίνημα.Πολύ περισσότερο 
τους βολεύει να τρομοκρατούν με γεγονότα 
όπως τα προχτεσινά και να καλλιεργούν συ-
νείδηση τέτοια,ώστε να αποτρέπουν τον κό-
σμο να πηγαίνει σε συγκεντρώσεις,διαδηλώ-
σεις,κινητοποιήσεις και όπου αλλού υπάρχει 
κίνδυνος για εκτεταμένα επεισόδια που «στή-
νουν» διάφοροι μηχανισμοί και που μάλιστα-
με κάποιο τρόπο-προαναγγέλλονται.

Για όσους παρακολουθούν με προσοχή 
το ΚΚΕ,από τον Μάϊο του 2010,δύο χρόνια 
πριν,με ειδική ανακοίνωση είχε προειδοποι-
ήσει ότι άνθρωποι που είναι χωμένοι μέσα σε 
συνδέσμους οπαδών,πρωτοστατούν στις ορ-
γανωμένες προβοκάτσιες.Οτι είναι άνθρωποι 
και μηχανισμοί που «παίζουν μπάλα»σε ύπο-
πτα γήπεδα.Οτι χρησιμοποιούνται ως δύναμη 
κρούσης από μηχανισμούς κατά του λαϊκού 
κινήματος.Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες του 
κράτους τους ξέρουν πολύ καλά.Και γι’αυτό 
το λόγο έχουν την απόλυτη ευθύνη...

Τότε λοιδωρούσαν το ΚΚΕ,ως συνήθως, 
ότι είναι συνηθισμένο σε σενάρια πρακτορο-
λογίας και μηχανισμών.Τώρα μήπως έχουν 
κάτι να απολογηθούν…;
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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.

ΑφΗΣΤΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ ΝA... ΑΝΑΠΤΥχθΟΥΝ
ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Επενδύστε σε φωτοβολταϊκό πάρκο μόνο με 
10.000 ευρώ. Αντιπρόσωπος στην Πάρο είναι ο 
κ. Δημήτρης Μέξης, από τον οποίο μπορείτε να 
ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα της εταιρίας 
«Επενδυτικά Μερίδια». Είναι μία πρωτοποριακή 
επενδυτική λύση που αφορά σε φωτοβολταϊκά 
πάρκα και λειτουργεί μέσω ενός συστήματος 
συμμετοχικής επένδυσης, με βάση τη φιλοσοφία 
«η ισχύς εν τη ενώσει». Οι αποδόσεις είναι υψηλές 
στα κεφάλαια όσων αποφασίσουν να επενδύσουν 
από τον 1ο κιόλας χρόνο. Τα πάρκα αυτά είναι 
αδειοδοτημένα, κατασκευασμένα ή σε εξέλιξη, εγ-
γυημένα με γραπτή εγγύηση απόδοσης του φωτο-
βολταϊκού σταθμού και ασφαλισμένα κατά παντός 
κινδύνου και διαφυγόντων κερδών. Αν θέλετε να 
μάθετε περισσότερα μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τον κ. Δημήτρη Μέξη.
Περιφ. Νάουσας, τηλ: 22840 28530 & 6944909393
www.neonenergy.gr

ΞΕχΩΡΙΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ...

Διασχίζοντας τον Δρυό, αν είναι μεσημέρι ή βράδυ, κάντε μια 
στάση στην «Άννα». Στο εστιατόριο στο κέντρο του χωριού, με 

τα πολύ νόστιμα μαγειρευτά και ψητά φαγητά, τις γευστικότατες 
σαλάτες και τα γλυκά, με πρώτη και καλύτερη την πορτοκαλόπιτα. 
Σπιτικά φαγητά με τις «συνταγές της Άννας», που ικανοποιούν και 

το πιο… ιδιότροπο λαρύγγι. 
Στιφάδο, μουσακάς, παπουτσάκια, όλα τα λαδερά, κοτόπουλο με 

πατάτες, κοκκινιστά, σαλάτες νόστιμες, με λίγα λόγια, μια μεγάλη 
ποικιλία φαγητών που θα σας… προβληματίσει στην επιλογή. Η 

ποιότητα και η νοστιμιά, είναι το χαρακτηριστικό των «συνταγών 
της Άννας», που… έρχονται και στο σπίτι σας, σε πακέτο.

Το εστιατόριο ανοίγει την Κυριακή 25 Μαρτίου, με μπακαλιάρο – 
σκορδαλιά και πολλά άλλα εδέσματα & το ποτό της αρεσκείας σας. 

 Δρυός, τηλ.: 22840 41015 

φΙΝΕΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ…

Το κομμωτήριο του Δημοσθένη που φέρει το όνομά 
του Dimosthenis, φροντίζει τη γυναίκα και τον 
άνδρα. Μοντέρνα κουρέματα για τους νέους… κάθε 
ηλικίας, αλλά και κλασικά,  με σεβασμό στα γούστα 
και στο στυλ του καθενός. 
Για τη γυναίκα, αφιερώνεται χρόνος αρκετός, γι’ 
αυτό και τα ραντεβού είναι περιορισμένα. Χτενίσμα-
τα, κουρέματα με στυλ και φινέτσα βαφές, ανταύγει-
ες… όλα προσεγμένα και με ποιότητα… Τα προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται είναι επώνυμα και η δουλειά 
γίνεται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα. Άλλωστε ο 
Δημοσθένης, ανανεώνει συχνά τις γνώσεις του, 
παρακολουθώντας σεμινάρια σε Αθήνα, Λονδίνο, 
Παρίσι, Νέα Υόρκη, Ιταλία, ενώ διαθέτει πτυχίο 
χρωματολογίας που του επιτρέπει να «δένει» το 
χρωματότυπο της κάθε γυναίκας με το χρώμα των 
μαλλιών της. Οι τιμές, κυμαίνονται, ανάλογα με τα 
προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά σε λογικό 
πλαίσιο. Ο Dimosthenis από την 1η Απριλίου έως και 
το τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτά καθημερινά 
από τις 10.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και το 
Σάββατο από τις 11.00 έως τις 7 το απόγευμα. 
Νάουσα, τηλ.: 22840 – 52214.

ΟΛΟφΡΕΣΚΑ θΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ

Ένα γραφικό ταβερνάκι στην παραλία της Αλυκής, κυριολεκτικά πάνω στο 
κύμα. Ψαροταβέρνα με τα όλα της… Λιαστά χταπόδια και γούνα, φρέσκα 

ψάρια και άλλα θαλασσινά, όλα μαγειρεμένα με πολύ μεράκι και φαντασία, 
όλα πεντανόστιμα. Σαλάτες εποχής, γευστικές που συνοδεύουν τα νόστιμα 

εδέσματα. Όλα τα πιάτα του απόπλου χαρακτηρίζονται από την ποιότητα των 
προϊόντων που χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης. 

Καθημερινά, μεσημέρι και βράδυ, προσφέρει τις ιδιαίτερες φρέσκιες γεύσεις 
του, ενώ για την Κυριακή, ημέρα της 25ης Μαρτίου το πιάτο της ημέρας θα 

είναι μπακαλιάρος – σκορδαλιά, όπως το καλεί το έθιμο. 
Αλυκή, τηλ.: 22840-91935

 ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΤΑ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ!

Οτιδήποτε ψητό, θα το βρείτε στα… 
κύματα. Προσεγμένος, απλός χώρος, ευ-

χάριστος με θέα τον κόλπο της Παροικίας, 
όπου τρως …ταξιδεύεις, καλωσορίζεις 
τα πλοία που έρχονται στο λιμάνι, ενώ 

τα απογεύματα απολαμβάνεις, μαζί με το 
φαγητό και το ποτό σου, τα απίστευτα Παρικιώτικα ηλιοβασιλέματα.

Στα Κύματα θα γευτείτε θαλασσινά, σουβλάκια, κεμπάπ, γύρο, κοτόπουλο 
στα κάρβουνα και στη σούβλα και ότι άλλο από ψητό τραβάει η όρεξή σας. 

Λευκό δροσερό καρσί, όπως και κόκκινο, παγωμένη μπύρα, σούμα… 
και σαλάτες ολόφρεσκες εποχής. Όλα τα εδέσματα του ψητοπωλείου 

μπορείτε να τα απολαύσετε και στο σπίτι σας, αφού γίνεται και διανομή 
κατ’ οίκον, αλλά και στο μαγαζί με θέα το πέλαγος.

Παραλία Παροικίας, τηλ.: 22840-23954
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΝΑΟΥΣΑ, περιοχή Αγροκή-
πιο, πωλείται οικία 120 τμ. 
& οικόπεδο 6 στρέμματα, με 
οπωροφόρα δέντρα. Τηλ.: 
2284052605, 6982045472 

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πρόποδες 
Αγ. Αντωνίου, πωλείται οι-
κόπεδο 10.250τμ. Άρτιο 
οικοδομήσιμο. Τιμή: 140.000 
ευρώ. Τηλ: 6944558581, 
22840 28320.

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

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                        

ΔΡΥΟΣ ΠΑΡΟΥ, απέναντι 
της Χρυσής Ακτής, ενοικι-
άζονται νεόκτιστα studios, 
πλήρως εξοπλισμένα, σαν 
επιχείρηση, ή με ετήσι-
α βάση έκαστο, με σαιζόν 
και για ημέρες ακόμη, σε 
πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
2106830965, 6942200868

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα 1ου 
ορόφου, με θέα στη Νάξο, 
με σαλόνι, τραπεζαρία, 2 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα, ηλιακό, αυτόνομη 
θέρμανση και θυροτηλεό-
ραση. Τηλ. 6932464219 

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

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΙΤΗΣ με 
άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος παραδίδει εργασίες. 
Τηλ.: 6932616784-5 

ΝΕΑ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ, αναλαμβάνει φύλαξη 

παιδιών, στα ελληνικά, 
αγγλικά και γερμανικά, 
για πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6948204205.

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

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                              

ΚΥΡΙΑ 40-50 
ΕΤΩΝ ζητείται, για φρο-
ντίδα και συγκατοίκηση με 
ηλικιωμένο καθώς και πα-
ροχή μόνιμης εργασίας ως 
βοηθός σε λάντζα και κα-
θαριότητα καταστήματος. 
Τηλ.: 2284043050

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΑΘΑΡΙΣ-

ΤΙΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, ζητάει 
συνεργάτες με σκοπό την 
προώθηση των προϊόντων 
της. Άμεσα κέρδη, extra 
bonus. Τηλ.: 6977973414 

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250

ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΚΥΛΟΥ αμε-
ταχείριστο πωλείται. Τηλ.: 
2284091094.

DODGE CALIBER πωλεί-
ται, 1800 cc, IX, του 2008, 
17.000 χλμ, φυλάσσεται σε 
κλειστό γκαράζ, καλή τιμή. 
Τηλ.: 6948722427.

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.

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€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr
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υπηρεσίες διαφήµισης στο διαδίκτυο

Άλλη μια μέρα δύσκολη, 
τελειώνει και βραδιάζει 
κι αυτή που πρόσμενα να ‘ρθει, 
με μια λαχτάρα στην ψυχή, 
πάλι απουσιάζει.

Δυστυχισμένος, ο προδομένος 
κι απελπισμένος μεσ’ τη ζωή, 
σαν πεθαμένος και ξοφλημένος 
νιώθεις μονάχος χωρίς στοργή.

Άλλη μια μέρα άχαρη, 
δίχως την αγκαλιά της, 
με πεθαμένα όνειρα 
τα χρόνια μου κακόμοιρα 
θα είναι μακριά της.

‘Άλλη μια μέρα δυστυχώς, 
δίχως να την ξεχάσω 
κι αυτή με άλλον χαίρεται 
πόσο πονώ δεν ξέρετε 
μα θα το ξεπεράσω.

Άλλη μια μέρα δύσκολη 
και κάποιοι βουλευτάδες, 
χωρίς καθόλου να ντραπούν, 
απ’ το δημόσιο ζητούν, 
ευρώ πολλές χιλιάδες.
Όλοι αυτοί οι κύριοι, 

τι έχουνε προσφέρει, 
που με σταλιά συνείδηση, 
για κάποια αποζημίωση, 
απλώνουνε το χέρι;

Με όσα ως τώρα φάγανε, 
δεν χόρτασαν ακόμη; 
Δεν γέμισε η γούλα τους 
και θέλουν στη σακούλα τους 
τώρα απανωγόμι; 

Έτσι συμπεριφέρονται
οι δήθεν πατριώτες; 
Γιατί τα πράγματα αυτά, 
τα βρόμικα και τα φτηνά, 
τα κάνουν οι προδότες.

Ενώ άλλοι προσφέρουνε, 
αυτοί θέλουν να πάρουν 
και την Ελλάδα τη φτωχιά, 
λες και σε άπατα νερά, 
θέλουν να την φουντάρουν.

Από τον Καποδίστρια 
παράδειγμα δεν παίρνουν; 
Αλλά αυτοί νομίζουνε, 
πως πρέπει να κερδίζουνε, 
χωρίς οι ίδιοι να σπέρνουν.

Κων/νος Γ. Δελαγραμμάτης

«Άλλη μια μέρα»Ναι στις κινητοποιήσεις της ΠΝΟ ενάντια 
στην Κυβερνητική μνημονιακή πολιτική

Να μην μαραζώσουν 
όμως τα νησιά

Επιστολή προς την Πανελλήνια Ναυτική Ομο-
σπονδία έστειλε την Τρίτη 20 Μαρτίου, ο Εμπορο-
επαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, 
με την οποία γνωστοποιεί ότι συμπαρίσταται στον 
αγώνα της, ζητεί όμως παράλληλα, οι μορφές των 
κινητοποιήσεων να είναι τέτοιες που να μην κατα-
δικάσουν σε περαιτέρω μαρασμό τα νησιά. Συγκε-
κριμένα, στην επιστολή αναφέρεται:

«Η κινητοποίηση της ΠΝΟ, που έχει ξεκινήσει 
από την Δευτέρα, είναι ένας αγώνας δίκαιος ενά-
ντια στα αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα της συγκυ-
βέρνησης ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ., που υλοποιούν τα μνη-
μόνια και έχουν εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό και 
εξυπηρετούν τις «αγορές».

»Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των ναυτερ-
γατών.

Ζητάμε παράλληλα, από την ηγεσία της ΠΝΟ να 
επανεξετάσει τις μορφές αγώνα της, έτσι ώστε να 
μην καταδικάσουν τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες 
σε ακόμη μεγαλύτερο μαρασμό με τον αποκλεισμό 
τους από το κέντρο της Αθήνας. 

»Εμείς οι νησιώτες είμαστε έρμαια στις διαθέσεις 
των εφοπλιστών, χωρίς καμία κρατική μέριμνα. Σή-
μερα, βιώνουμε και εμείς τις συνέπειες αυτής της 
πολιτικής, με ακριβά εισιτήρια που ακριβαίνουν και 
πάλι τις επόμενες ημέρες, με χαμηλότερες ταχύτη-
τες, που μας φέρνουν πίσω στη δεκαετία του 70, 
με το κόστος των εμπορευμάτων και της δικής μας 
μετακίνησης να εκτοξεύεται στα ύψη. Η πολιτική 
αυτή καταδικάζει τους κατοίκους των νησιών μας 
σε αργό αθάνατο. 

»Σε αυτή την κατάσταση, ο αποκλεισμός των νη-
σιών μας από τις κινητοποιήσεις της ΠΝΟ, γιγαντώ-
νει τις καταστροφικές συνέπειες του μνημονίου. Για 
το λόγο αυτό ζητάμε:

»Να προβλεφτεί στις κινητοποιήσεις αυτές της 
ΠΝΟ «βάρδια ασφαλείας». Να προβλέπεται δηλαδή, 
ένα δρομολόγιο «ανάγκης» κάθε 24 ώρες, για να 
υπάρχει έτσι η ελάχιστη εξυπηρέτηση της αγοράς 
και της ζωής των νησιωτών. 

»Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στο παιχνίδι που 
εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα, δεν θέλουμε να έρ-
θουμε σε αντιπαράθεση με τον κλάδο των ναυ-
τεργατών, γιατί και εμείς ζητάμε, όπως και η ΠΝΟ 
«ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με πλοία σύγχρονα, 
ασφαλή, που θα εξυπηρετούν τα νησιά χειμώνα – 
καλοκαίρι, 365 ημέρες το χρόνο με φτηνά εισιτήρια.

Ας μην καταδικάζουμε λοιπόν, την νησιώτική κοι-
νωνία με πολυήμερο αποκλεισμό».
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
M A R C H

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, 5-9pm, Exhibition of books by 
Christos Georgoussis at the Archilochos Hall, 
Paroikia. Info: Giorgos 694-484-5372, http://
www.archilochos.gr, http://www.facebook.com/
groups/321073924574181/ 
 
24 Mar, 6pm, Lecture by child psychiatrist Pet-
ros Polychronis, Director of the Athens Centre 
for the Study of Man on the subject "Raising our 
children in a changing world" organized by the 
Scopas O Parios Association at the Dexameni in 
Prodromos. Info: Dimitris 693-807-3077.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/407953212563624/
 
24 Mar, 9pm, Concert by Nikos Portokaloglou 
at the Nireas Hall, Naoussa. Info: www.portoka-
loglou.gr,
http://www.facebook.com/pages/Nikos-Por-
tokaloglou/55302528783
 
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 
also a candle-lit procession in Prodromos start-
ing at 7.30pm from the Dexameni and in Paroikia 
starting at 8.30pm from the 1st Dimotiko School.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/379204218765636/
 
25 Mar, European summertime begins. Clocks 
go forward one hour.
 
25 Mar, 7.30pm, Movie at the Nireas Hall, 

Naoussa. See Facebook:  Κινηματογραφική λέσχη 
Α.Μ.Ε.Σ. "Νηρέας" to confirm.
 
26 Mar, 6-8pm, Start of the Municipal Arts 
Workshop Jewellery-making workshop for girls 
aged 9-18 years to design and making jewel-
lery with alternative raw material. 8 x two-hour 
weekly sessions. Cost: 40 euros. Info:  Iro Vava-
nou 693-732-4857
 
27 Mar, Celebration of International Theatre Day 
at the Archilochos Hall,  Paroikia.  Further details 
to come. Info: Giorgos  694-484-5372,  http://
www.archilochos.gr
 
31 Mar, 8.30pm, Earth Hour 2012.  Turn off 
the lights for one hour to make a stand against 
climate change. See www.earthhour.org
 
31 Mar, 9pm, 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
 
A P R I L
 
1 Apr, 12-6pm, Annual Seed Festival 2012 at 
the Agrokipio, Paroikia. Organised by the local 
committee of the Elliniki Etaireia, the Seed Fes-
tival is run to enable those who have local seeds 
to share them and enable seeds to disperse and 
multiply. Info:  697-208-2228, http://www.ellet-
paros.gr, http://www.facebook.com/teparou
 
1 Apr,  Car Racing Club of Paros (A.L.A.P.) "Sla-
lom" race,  Ag.Kyriaki-Ysterni.  Info: Facebook 
A.L.A.P(Agwnistiki Lesxi Autokinitou Parou)
 
P A R I A N   B E E S

We're looking for photographs of Parian bees for 
the next issue of Paros Life & Naxos Life.  Does 
anyone have good hi-res close-up photographs 
of Greek honeybees that you would allow us to 
use?  This one was taken on Paros this week by 
Maria Perantinou.

Στην Πάρο
ο Νίκος
Πορτοκάλογλου

Στην αίθουσα του Συλλόγου ΑΜΕΣ Νη-
ρέα θα δώσει συναυλία το Σάββατο 24 
Μαρτίου στις 9.00 το βράδυ ο γνωστός 
και καλός καλλιτέχνης Νίκος Πορτοκά-
λογλου. Μαζί του ο Μιχάλης Βρέττας στο 
βιολί, ο Μιχάλης Καλκάνης στο κοντρα-
μπάσο, ο Νίκος Πασσαλίδης στο μπου-
ζούκι, τον τζουρά, και το ούτι.

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για την 
αποκατάσταση των Μύλων στην Αγία 
Άννα. Των μύλων που έχασκαν ξεχαρ-
βαλωμένοι τόσα χρόνια. Τώρα ανακαινί-
ζονται και επιπλέον θα λειτουργούν κα-
νονικά όπως τον παλιό καλό καιρό.

Εορτασμός Εθνικής Επετείου
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα πραγματοποιηθεί και φέτος  ο εορτασμός της ιστορικής επετεί-

ου της 25ης Μαρτίου 1821. Στην Πάρο θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός και την 
Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 11 το πρωί θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της ηρω-

ίδας Μαντώς Μαυρογένους.  
Την Κυριακή 25 Μαρτίου στις 10 το πρωί θα τελεσθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Πα-

ναγίας Εκατονταπυλιανής και στη συνέχεια επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 
χώρο του Μνημείου Πεσόντων. Θα ακολουθήσει η παρέλαση των μαθητών των σχολείων της 
Παροικίας στην Παραλιακή Λεωφόρο, Ακτή Γιάννη Πάριου. Μετά το πέρας της Παρελάσεως 
θα γίνει το καθιερωμένο κέρασμα από τον  κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου στο χώρο του A’ Κ.Α.Π.Η Δήμου Πάρου. 

Το βράδυ στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η λαμπαδηδρομία στην Παροικία από τον 
Εμπ/κό Σύλλλογο και την ΚΔΕΠΑΠ. Αφετηρία το 1ο Δημοτικό Σχολείο και τελικός προορισμός 
το Κάστρο.

Λαμπαδηδρομία θα γίνει το απόγευμα στις 19.30 και στον Πρόδρομο από τον «Σκόπα 
τον Πάριο». Η συγκέντρωση όσων θα πάρουν μέρος θα γίνει στην παλιά δεξαμενή, που θα 
είναι και η αφετηρία με προορισμό την πλατεία του Αγ. Σπυρίδωνα. Εκεί θα προσφερθούν 
σούμα, παραδοσιακά κεράσματα και θα παρουσιαστούν χοροί από το χορευτικό συγκρότημα 
του συλλόγου.

Μεγάλη συγκέντρωση στην Παροικία

Οι νέοι δεν επαιτούν, απαιτούν!

 
 
Με μια μεγάλη συγκέντρωση έξω από το Κέντρο Υγείας οι νέοι και νέες των δύο νησιών μας, 
μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους διατράνωσαν την απόφασή τους να παλέ-
ψουν για να αποτρέψουν την καταστροφική πολιτική των κυβερνήσεων στην Υγεία και στην 
Παιδεία. 

Στο κάλεσμα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πάρου ανταποκρίθηκαν 
σχεδόν όλοι οι φορείς Πάρου και Αντιπάρου, ενώ παραβρέθηκαν και αντιπροσωπείες από 
τους δύο Δήμους. Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λ. Κοντό και τους Αντιδημάρχους, οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ. Πάρου 
κ.κ. Ροκονίδας, Ισιγώνης και η κ. Πρωτολάτη και από την Αντίπαρο ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Κ. Φαρούπος. 

Η πολυπληθής παρουσία των μαθητών και η μαχητικότητά τους, έστειλαν μήνυμα αγώνα 
και πάλης για ένα καλύτερο μέλλον, από αυτό που τους επιφυλάσσουν οι κυβερνητικοί. 

Κυρίαρχο σύνθημα των διαδηλωτών: «ΩΣ ΕΔΩ! ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ!».
Οι διαδηλωτές με πορεία πήγαν στη ΔΟΥ όπου θυροκόλλησαν το ψήφισμα της συγκέντρω-

σης.

Δημοτικό Σχολείο Λευκών-Κώστου
1ο Βραβείο σε διαγωνισμό φωτογραφίας 

Το Σάββατο 10 
Μαρτίου πραγ-
μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 
στην αίθουσα 
του Αγ.Αθανασί-
ου στον Κώστο η 
παρουσίαση  των 
φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν 
που συμμετείχαν 
στο διαγωνισμό 
που οργάνωσε η 
ενορία Κώστου , 
με θέμα εκκλησί-
ες και ξωκλήσια της Πάρου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος κόσμου απ’ όλο το νησί, 
εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας, ο αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος, εκπρόσωποι 
των τοπικών διαμερισμάτων Λευκών και Κώστου, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 
Δημ. Σχολείου Λευκών-Κώστου, εκπαιδευτικοί και πολλά παιδιά. Δόθηκαν έπαινοι σε όλους 
τους συμμετέχοντες και βραβεύτηκαν οι καλύτερες ομαδικές φωτογραφίες. 

Το 1ο βραβείο στην κατηγορία των ομαδικών φωτογραφιών κέρδισε η Β’ τάξη του Δημ. 
Σχολείου Λευκών-Κώστου. Η ιδέα ήταν του π. Νικόλαου, εφημέριο του Κώστου, η οποία 
έτυχε ανταπόκρισης, αφού οι συμμετοχές ήσαν πάρα πολλές.
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με το φακό
 της 

«Διατροφικό Ημερολόγιο των Παριανών» 

Μαγειρεύουμε παραδοσιακά

Μία πολύ καλή ιδέα είχε η Δημοτική Σύμβουλος και πρόεδρος του ΝΠΔΔ 

Κοινωνικής Προστασίας - Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Μαρία Τριβυζά, την 

οποία έβαλε ήδη σ’ εφαρμογή, αφού προηγουμένως η ιδέα αυτή υπερψηφί-

στηκε από το Δ.Σ. του φορέα. Μαζί της για την υλοποίηση της ιδέας αυτής, οι 

γυναίκες της Παροικίας, της Μάρπησσας της Αλυκής… Οι γυναίκες οι «παλιές», 

οι οποίες γνωρίζουν τις παραδοσιακές συνταγές της Πάρου και επιθυμούν να 

τις περάσουν και στις νεότερες γενιές. Έτσι, δέχτηκαν πρόθυμα την πρόκληση να 

συμμετάσχουν στη δημιουργία του «Διατροφικού Ημερολογίου των Παριανών», 

δίνοντας τις συν ταγές τους με φαγητά της εποχής, των εκάστοτε εορτών κ.λπ. 

Οι συναντήσεις γίνονται στα ΚΑΠΗ. Εκεί συγκεντρώνονται μεγάλες και μικρές 

σε ηλικία γυναίκες και το μάθημα αρχίζει… Το ξεκίνημα έγινε από το ΚΑΠΗ Μάρ-

πησσας, την Πέμπτη 15 Μαρτίου. Η κάθε κυρία παρέδωσε τη συνταγή της για το 

ημερολόγιο και μετά όλες μαζί έφτιαξαν το παραδοσιακό νηστίσιμο γλυκό: μπου-

ρεκάκια με σέσκουλα. Το ίδιο έγινε την επόμενη ημέρα στο ΚΑΠΗ Παροικίας, με 

παρασκευή και πάλι τα νηστίσιμα μπουρέκια με σέσκουλα. Μάλιστα λέγεται ότι οι 

παριανοί ξεκινούσαν την σαρακοστή μ’ αυτό το γλυκό για να μην… ψωριάσουν. 

Η επόμενη συνάντηση έγινε στο ΚΑΠΗ Αγκαιριάς όπου και εκεί παρασκευάστηκε 

ένα παραδοσιακό έδεσμα το «Αραντό».

Όπως μας είπε η κ. Τριβιζά, στόχος αυτής της κίνησης, είναι η ενεργοποίηση των 

μελών των ΚΑΠΗ, η γεφύρωση των γενεών, η καταγραφή, η διάσωση και μεταλα-

μπάδευση της γνώσης και της εμπειρίας των μελών των ΚΑΠΗ, στις νεώτερες γενιές 

των Παριανών. 
Το διατροφικό ημερολόγιο θα βρίσκεται σε όλα τα σπίτια, αφού σ’ αυτό θα 

είναι καταγεγραμμένες όλες οι παραδοσιακές συνταγές και είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να γίνουν γνωστές στις νέες γυ-

ναίκες. Αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επό-

μενο χρόνο.


