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Στη θάλασσα
είναι η ανάπτυξή μας

Προτάσεις Γ. Γκρίτση για τα λιμενικά έργα

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Ο ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣ ΠΗΡΕ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΣΤΗΝ 6η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΚΔΕΠΑΠ
ΑΝΝΑΣ ΚΑΓΚΑΝΗ

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟΝ ΕΜΠ/ΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Τα ονόματα
των υποψηφίων

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΑΜΕΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΟΣ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΗ ΤΟ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
- ΑΝΑΠΛΑΘΟΝΤΑΙ
ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΚΑΙ ΑΛΣΟΣ 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ

Ο «θησαυρός» της Πάρου είναι το θαλάσσιο 
φυσικό τοπίο και μένει αναξιοποίητος, τονί-
ζει ο Ιστιοπλόος και επιχειρηματίας θαλάσσιου 
τουρισμού Γιώργος Γκρίτσης στη συνέντευξή 
του στη ΦτΠ. Η Πάρος, λέει, είναι προσβάσιμη 
σε ολόκληρη την ακτογραμμή, διαθέτει πολλούς 
όρμους, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, με 
χαμηλό κόστος να αναπτύξουμε την τουριστική 
οικονομία του νησιού μας, με βάση το θαλάσ-
σιο τουρισμό. Αρκεί βέβαια, να υπάρξει πολιτική 
βούληση και να δούμε το νησί σαν ενιαίο προο-
ρισμό, αξιοποιώντας κάθε λιμανάκι. 

Έχει βαλτώσει η ιστορία των λιμενικών έρ-
γων. Επειδή λοιπόν αυτά τα έργα θεωρούμε 
ότι είναι ένα καλό εργαλείο για την τουρι-
στική ανάπτυξη του νησιού, θα θέλαμε τη 
γνώμη και τη βοήθειά σας για τη γενικότερη 
εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή το λιμάνι.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πούμε ότι το λιμά-
νι της Παροικίας, τουλάχιστον για τα τουριστικά 
σκάφη είναι σχεδόν ανύπαρκτο. 

Από άποψη εγκαταστάσεων ή από άποψη 
θέσης;

Και για τα δύο. Δηλαδή, με ασφάλεια μπορούν 
να δέσουν καμιά δεκαριά σκάφη. Πρέπει ωστό-
σο, να σταματήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα 
πολύ τοπικιστικά. Διότι το μόνο που πετυχαί-
νουμε, είναι να δημιουργούνται κόντρες μετα-

ξύ των ανθρώπων του νησιού γύρω – 
γύρω, να μην υπάρχει σύμπνοια, αλλά 
να υπάρχει το περιβόητο «διαίρει και 
βασίλευε». Αυτό κάποιους συμφέρει, 
όμως κάνει κακό στον τόπο.

Μια μαρίνα, για να λειτουργήσει κα-
νονικά, να βγάζει και λεφτά, δηλαδή 
να στέκεται οικονομικά, πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 400 θέσεις στη θάλασσα 
και 200 θέσεις στη στεριά. Να μην τον 
χάνουμε τον πελάτη. Αυτός που θα 
φέρει το σκάφος του, θα το έχει μόνι-
μα όλο το χρόνο και θα πληρώνει, θα 
μπορούμε να του προσφέρουμε φύλαξη και συ-
ντήρηση, γιατί υπάρχει καρνάγιο που τεχνικά εί-
ναι άρτιο. Θα πρέπει επίσης, να υπάρχει και ένας 
χώρος αποθήκευσης στη στεριά για 200 θέσεις. 
Είχα κάνει μία μελέτη και την είχα δώσει στον 
τότε δήμαρχο, κ. Ραγκούση, η οποία διαπνεόταν 
από τη φιλοσοφία: Να το δούμε το νησί σαν 
ένα τόπο και όχι Ναουσαίοι και Παροικιώτες, 
Πίσω Λιβαδιώτες κ.λπ., αλλά συνολικά. Να πού-
με, εντάξει, πολύ κακώς δημιουργήσαμε μόνο 
45 θέσεις στη Νάουσα, αυτό το όργιο έγινε, 
πληρώσαμε τα λεφτά μας, το πώς έγινε δεν θ’ 
ασχοληθώ, μπορεί όμως να διορθωθεί. Εγώ 
έχω διαμορφώσει κάποιες προτάσεις με πολύ 
χαμηλό κόστος.

Συγκεκριμένα;
Άμα θέλουμε να είμαστε προορισμός και θα-

λάσσιου τουρισμού, μπορούμε τα 400 σκάφη 
που σας είπα, να τα μοιράσουμε σε διάφορα 
λιμάνια σε όλο το νησί, οπότε θα είναι και όλοι 
ευχαριστημένοι. Το καρνάγιο το έχουμε στην 
Νάουσα, άρα το θέμα των 200ων θέσεων στη 
στεριά το λύνουμε από κει σε μεγάλο βαθμό. 
Για να έχουμε δε, χαμηλό κόστος, πρέπει ο όρ-
μος όπου θα γίνουν τα διάφορα έργα, να είναι 
προστατευμένος από όσες πιο πολλές πλευρές 
γίνεται. Και επειδή  έχουμε οικολογική συνείδη-
ση, αλλά και για να μην  έχουμε προβλήματα με 
περιοχές που είναι βιότοποι, πάντα στις μελέτες 
που κάνω, προτείνω τις πλωτές εξέδρες, που 
είναι διαφόρων ειδών.                         συνέχεια σελ.3
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Παροικία (πλησίον Ταχυδροµείου), τηλ: 22840 27207

Κοντοσούβλι • Εξοχικό • Κοτόπουλο σούβλας
Κοκορέτσι • Γύρος χοιρινός • Γύρος κοτόπουλο
Μπιφτέκι κοτόπουλο • Μπιφτέκι µοσχαρίσιο

Κεµπάπ • Καλαµάκι χοιρινό • Καλαµάκι κοτόπουλο
ΟΛΑ  ΜΕ  ΕΝΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ  ΣΤΗΝ  ΠΟΡΤΑ  ΣΑΣ!

ΟΛΑ  ΜΑΣ ΤΑ ΕΙ∆Η ΨΗΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ!

 Κάθε µέρα
από το µεσηµέρι...

µέχρι αργά
το βράδυ!

Ιταλικά έπιπλα κουζίνας «GRUPPO CUCINE». 
Επιλέξτε την κουζίνα των ονείρων σας µε µοναδικό 
design, άριστη ποιότητα σε πολύ προσιτές τιµές.
Ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί την δική σας κουζίνα...ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ: Μάρπησσα Πάρου | τηλ: 22840 42642 | κιν: 6974.812383 | fax: 22840 43250
e-mail: info@frwood.gr | web: www.frwood.gr

∆ιάθεση για Πάρο & Αντίπαρο:
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 204
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.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Ωράριο
Πέμπτη 5 Απριλίου 08:00 - 21:00
Παρασκευή 6 Απριλίου 08:00 - 21:00
Σάββατο 7 Απριλίου 08:00 - 20:00
Κυριακή 8 Απριλίου
(μόνο καταστήματα που
δεν απασχολούν υπαλλήλους)

10:00 - 14:00

Μ. Δευτέρα 9 Απριλίου 08:00 - 21:00
Μ. Τρίτη 10 Απριλίου 08:00 - 21:00
Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 08:00 - 21:00
Μ. Πέμπτη 12 Απριλίου 08:00 - 21:00
Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 13:00 - 20:00
Μ. Σάββατο 14 Απριλίου 09:00 - 20:00
Κυριακή του Πάσχα 15 Απριλίου άπαντα κλειστά
Δευτέρα του Πάσχα 16 Απριλίου άπαντα κλειστά
Τρίτη 17 Απριλίου εφαρμογή θερινού ωρ.

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Από 1η Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 2012
Εμπορικά & Τουριστικά
καταστήματα

καθημερινά
09:00 - 24:00

Καταστήματα Τροφίμων - Κάβες

Δευτέρα - Σάββατο
 08:00 - 21:00
Κυριακές
10:00 - 20:00

Άννα Κάγκανη, Πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ:

Παρά την κρίση,
συνεχίζουμε αξιόλογα…

Τα προβλήματα λόγω της οικονομικής στενότητας και των 
δεσμεύσεων από τον Καλλικράτη είναι σημαντικά, συνεχί-
ζουμε όμως δυναμικά, τόσο στο κομμάτι του πολιτισμού όσο 
και στον αθλητισμό, τονίζει στη συνέντευξή της η Πρόεδρος 
της ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη. Όπως λέει, οι στόχοι για τη φετι-
νή σεζόν είναι και εφικτοί και αξιόλογοι και στους δύο τομείς, 
που θα ικανοποιήσουν και τους ντόπιους, αλλά και τους επι-
σκέπτες του νησιού. 

Ένας χρόνος από την  ανάληψη καθηκόντων  ως 
Πρόεδρος στο νέο Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. τι αντιμετω-
πίσατε; 

Για μένα προσωπικά όπως και για τα υπόλοιπα μέλη του 
Δ.Σ. δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με πολιτιστι-
κές και αθλητικές δράσεις. 

Αν και ανέλαβα πρόεδρος σε μια καλά οργανωμένη επιχεί-
ρηση, με χρηστή διαχείριση και διάθεση για αποδοτική εργα-
σία, ο φόρτος εργασίας ήταν τεράστιος λόγω των αλλαγών 
που επιβάλλονταν να γίνουν όχι μόνο εξαιτίας της οικονομι-
κής κρίσης, αλλά και της εφαρμογής του νόμου «Καλλικρά-
τη». Για πρώτη φορά η επιχείρηση υποχρεώθηκε να ζητήσει 
έγκριση του Διετούς Προγράμματος Δράσης από το 7ο κλι-
μάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου και να αποστέλλει, ακόμη 
και τη δαπάνη αγοράς ενός στυλό, για έλεγχο στο Ελεγκτικό  
Συνέδριο στη Σύρο.  

Όλες οι δομές της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. επαναπροσδιορίστηκαν από 
την αρχή. Με εισήγησή μου και απόφαση του Δ.Σ., έχοντας στο 
μυαλό μας  να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το ντόπιο καλλιτε-
χνικό προσωπικό, τηρώντας όλες τις διαδικασίες πρόσληψης, 
μειώσαμε το κόστος λειτουργίας του Μουσικοχορευτικού 
Συγκροτήματος, της Φιλαρμονικής και της Σχολής Μουσικής, 
ενώ μηδενίσαμε τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής  των αρ-
μοδίων για την λειτουργία τους από την Αθήνα. Παράλληλα οι 
δομές αξιοποιούνται δημιουργικά, προσφέροντας πλέον όχι 
μόνο στους δημότες μας, αλλά και στην ίδια την επιχείρηση με 
δημιουργικές κατασκευές και ενεργή συμμετοχή σε όλες τις 
εκδηλώσεις μας. Πραγματοποιήθηκαν πολλά και σημαντικά 

γεγονότα που έτυχαν καθο-
λικής αναγνώρισης εντός και 
εκτός Πάρου. 

Είσαστε ικανοποιημέ-
νοι από τις περσινές σας 
δραστηριότητες (εκδηλώ-
σεις);

Αν λάβουμε υπόψη μας τα 
ακούσματα του κόσμου και 
τις κριτικές τόσο των κατοί-
κων της Πάρου όσο και των 
επισκεπτών, θεωρώ ότι στο 
πλαίσιο των ικανοτήτων μας 
και με την φιλότιμη προσπά-
θεια του προσωπικού της 
Επιχείρησης, την συμμετοχή 
των εθελοντών και χορηγών 
και την άψογη συνεργασία 

του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., τα πήγαμε αρκετά καλά  και καλύ-
ψαμε σε μεγάλο βαθμό, παρά τις ελλείψεις και τις ατέλειες 
που ενδεχομένως να υπήρξαν, τις διάφορες εκδηλώσεις και 
πολιτιστικές δράσεις, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των 
κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Να αναφέρω εν-
δεικτικά κάποια παραδείγματα: 

Το πολυσυζητημένο Συμπόσιο Γλυπτικής το οποίο κόστισε 
στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. μόνο 31.000,00€ όσο ακριβώς είχε προ-
βλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2011, συνέβαλε με ουσι-
αστικό τρόπο στην πολιτιστική αναβάθμιση της Πάρου και 
πρόσφερε σημαντικά στην προβολή του νησιού μας, δίνοντας 
το έναυσμα   της προσπάθειας για την αξιοποίηση των Αρ-
χαίων Λατομείων στο Μαράθι.  Επίσης η συναυλία του Βα-
σίλη Τσαμπρόπουλου με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, 
της οποίας το κόστος ήταν μηδενικό για την Επιχείρηση, γιατί 
καλύφθηκε από τα εισιτήρια και από τους χορηγούς, καθώς 
και η συναυλία με την ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Δήμου 
Πατρέων. 

Σε ότι αφορά στο Συμπόσιο. Αυτό έγινε, τελείωσε, 
τα έργα των γλυπτών είναι ακόμη μέσα στο ξένο χω-
ράφι… Τι προβλέπεται γι’ αυτά και αν προβλέπεται κά-
ποια εκδήλωση στο χώρο των αρχαίων Λατομείων;

Η απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. είναι να παραμείνουν 
στον χώρο των Αρχαίων Λατομείων με σκοπό τη δημιουργία 
ενός πάρκου γλυπτικής. Πρέπει όμως πρώτα να διαμορφω-
θεί ο χώρος και έπειτα να τοποθετηθούν τα γλυπτά. Έχουμε 
άλλωστε και πρόταση από τους ίδιους τους γλύπτες για να 
μας βοηθήσουν ως προς αυτό, οι οποίοι θα έρθουν αμέσως 
μόλις μπορέσουν σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους.  Υπάρ-
χουν προτάσεις για εκδηλώσεις,  θα τις αξιοποιήσουμε και θα 
καταλήξουμε.

Από την  λήξη του καλοκαιριού έως τον νέο προ-
γραμματισμό τι έχει γίνει από την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.;

Σε πείσμα των ελάχιστων που θεωρούν ότι η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
τη χειμερινή περίοδο δεν παράγει έργο, σας παραθέσω κά-
ποιες από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε την χειμε-
ρινή περίοδο με ελάχιστο κόστος, αλλά με εξαιρετική ποιότη-
τα  και άλλες δράσεις όπως:

Συναυλία – Πρόσκληση  Ευαισθησίας  με την Μάνια Παπα-
δημητρίου και τον Κώστα Βόβολο. Παρουσίαση του βιβλίου 
«Τα Φαινόμενα Απατούν»  του Στέλιου Μάινα. Δωρεάν μα-
στογραφικός έλεγχος με τη συμμετοχή άνω των 200 γυναι-
κών.  «Από τη Λύρα στη Λυρική» στην Αίθουσα εκδηλώσε-
ων Δημοτικού Σχολείου Νάουσας και στην αίθουσα του Π.Σ. 
«Αρχίλοχος». Θεατρική παράσταση «Βρικόλακες» του Ίψεν 
στον Νηρέα. Προβολή της ταινίας «Από τα Κοκάλα Βγαλμέ-
νη» παρουσία του σκηνοθέτη Σωτήρη Γκόριτσα στην αίθουσα 
του Αρχιλόχου και του Νηρέα. Έκθεση Εικαστικών Δήμου 
Πάρου. Εκδήλωση βράβευσης φοιτητών. Μαθητική Συναυλία 
της Σχολής Μουσικής του Δήμου Πάρου στην αίθουσα του 
Π.Σ. Αγκαιριάς. Ποδηλατικός Αγώνας MOUNTAIN BIKE με 
αφετηρία και τερματισμό τα Αρχαία Λατομεία 12 Φεβρουαρί-
ου.  «Μαζί με τον Άνθρωπο» στον Νηρέα. Ετήσιος αποκριά-
τικος χορός του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος Δήμου 
Πάρου στο Μαράθι. Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατο-
λισμού   Μαρτίου  στον Αρχίλοχο. Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. καλύπτει τα 
έξοδα λειτουργίας Κινηματογραφικής Λέσχης στην αίθουσα 
του Αρχιλόχου και του Νηρέα. Μέσα στον Μάρτιο έγιναν και 
θα γίνουν: συναυλία «Μουσικής Δωματίου». Εκδήλωση για 
την Ημέρα Παγκόσμιου Θεάτρου. Λαμπαδηδρομία. 31 Μαρτί-
ου παρουσίαση του βιβλίου «Ίσλα Μπόα» του Χρήστου Αστε-
ρίου.

Πρέπει  να αναφέρω  την 
αμέριστη συμπαράσταση  και 
τη βοήθεια που προσφέρουμε 
τόσο στους πολιτιστικούς συλ-
λόγους από όλες τις Δημοτικές 
και Τοπικές Κοινότητες της Πά-
ρου όσο  και στα σχολεία και σε 
άλλους φορείς του νησιού μας, 
τους οποίους επιδιώκουμε να 
έχουμε συμπαραστάτες και να 
υποστηρίζουμε το έργο τους. 
Προσπαθούμε επίσης οι εκδη-
λώσεις μας να μην επισκιάζουν 
δραστηριότητες άλλων τοπικών 
φορέων κατά συνέπεια, δεν 
πραγματοποιούμε εκδηλώσεις 
όταν έχουν οι άλλοι φορείς δρα-
στηριότητες.   

Ποιες είναι οι νέες προοπτικές – δραστηριότητες για 
την θερινή περίοδο;

Στους στόχους μας είναι η επιβράβευση  δράσεων που επι-
κοινωνούν την ιστορία του τόπου καθώς και σπουδαίων Πα-
ριανών που τίμησαν με την ζωή και το έργο τους το νησί μας, 
καθώς και δράσεις για την ανάδειξη των  Αρχαίων λατομείων 
με μελλοντική δημιουργία Πάρκου Γλυπτών. Η ανάδειξη των 
μουσείων και των συλλογών που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
του Δήμου και της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με την πραγματοποίηση εκ-
δηλώσεων. Η ανάδειξη του έργου των ντόπιων καλλιτεχνών, 
καθώς και εκείνων που έχουν κάνει την Πάρο   δεύτερη πα-
τρίδα τους.  Η βράβευση ανθρώπων που αφιερώνουν την 
ενέργεια και τις γνώσεις τους στον πολιτισμό, την παιδεία και 
τον αθλητισμό. Ομιλίες και εκδηλώσεις, προσπάθεια για τη 
διατήρηση και διάδοση των τοπικών μας εθίμων, προώθηση 
και στήριξη του εθελοντισμού, συναυλίες και διάφορες άλλες 
εκδηλώσεις, 3ημερο εκδηλώσεων 15Αυγουστου και Εννιά-
μερων. Προβολή ταινιών με θέμα την Πάρο . Παρουσίαση του 
έργου  των δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. (Εικαστικά εργαστήρια – 
Σπίτι της Λογοτεχνίας – Δημοτική Βιβλιοθήκη – Σχολή Μου-
σικής), Προβολή του έργου τους – διοργάνωση happenings, 
εκθέσεων. Συνεργασία με τους πολιτιστικούς και αθλητικούς 
συλλόγους του νησιού για την πραγματοποίηση μιας ενιαίας 
δράσης η οποία να αποτελέσει θεσμό. Συνάντηση με τους 
συλλόγους και ανταλλαγή απόψεων – συγκέντρωση προτά-
σεων. Υποστήριξη και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στις 
εκδηλώσεις των συλλόγων του νησιού, στο πλαίσιο των οι-
κονομικών  και υλικοτεχνικών δυνατοτήτων της Επιχείρη-
σης. Επικοινωνία μορφών αθλητισμού προς τα παιδιά και 
τη νεολαία γενικότερα. Παροχή κινήτρων για την συμμετοχή 
τους σε αθλητικές εκδηλώσεις. Συνδυασμός αθλητικών εκ-
δηλώσεων με παράλληλη γνωριμία τοποθεσιών ιδιαίτερου 
φυσικού  κάλους του νησιού μας, οι οποίες θα ισχυροποι-
ήσουν την οικολογική συνείδηση και ταυτόχρονα θα ενισχύ-
σουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Στεκόμαστε στο πλευρό των αθλητικών συλλόγων, διότι 
πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός συμβαδίζει με την παιδεία και  
τον πολιτισμό. Εκλέξαμε την Αθλητική Επιτροπή όπου συζητά 
τα προβλήματα που άπτονται του αθλητισμού και προτείνει 
λύσεις στο Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα 
μαζικού αθλητισμού με 23 δωρεάν τμήματα γυμναστικής για 
τους δημότες μας. Με τις προσπάθειες που καταβάλαμε, κα-
ταφέραμε να είμαστε το μοναδικό νησί των Κυκλάδων που 
χρηματοδοτήθηκε για τα προγράμματα.

Γεννήθηκα, µεγάλωσα, έζησα και ζω 
στην Πάρο όπου είχαµε την τύχη ν’ απολαµ-
βάνουµε και να χαιρόµαστε, όπως µας την 
παρέδωσαν οι αιώνες και όσοι έζησαν πριν 
από εµάς.

Για µια τέτοια Πάρο εργάστηκα όλα αυτά 
τα χρόνια µέσω των συλλόγων και την 
τελευταία τετραετία ως αντιδήµαρχος της νυν δηµοτικής αρχής υπό τον Χρήστο 
Βλαχογιάννη, για να συµβάλλω, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µου στη διατήρηση 
της κοινωνικής, της περιβαλλοντικής και πολιτισµικής ταυτότητας του νησιού, 
παράλληλα µε την ανάπτυξή του. 

Για µια τέτοια Πάρο προσπάθησα αυτά τα χρόνια, πάντοτε σε συνεργασία µε 
όλους τους συναδέλφους  δηµοτικούς και τοπικούς συµβούλους και πάντοτε µε 
διάλογο, συναίνεση και κατανόηση των πολιτών, να διασώσω ότι είναι δυνατόν από 
τη φυσιογνωµία και τις αξίες του νησιού µας, αγωνιζόµενη µέσα από ψυχοφθόρες 
και εξαντλητικές διαδικασίες.

Πολλά προβλήµατα λύθηκαν, αρκετά ίσως παραµένουν. Παρά τις απογοητεύσεις, 
τις δυσκολίες, την κόπωση κ.ά., αποφάσισα να είµαι υποψήφια µε την «Ενιαία 
Κίνηση Πολιτών – Ενότητα για το Μέλλον», γιατί τα κοινά όνειρα για την Πάρο και 
η δύναµη που αντλούµε από όσα έχουµε πετύχει έως τώρα, είναι πιο ισχυρά 
από τις προσωπικές µας επιθυµίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κάγκανη - Κορτιάνου Ν. Άννα
Υποψήφια Δηµ. Σύµβουλος • τηλ.: 6936.546.008
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«Ίσλα Μπόα»
Η ΚΔΕΠΑΠ προσκαλεί στην παρουσίαση του βι-

βλίου του Χρήστου Αστερίου «Ίσλα Μπόα», που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ. Η παρουσίαση 
θα γίνει το Σάββατο 31 Μαρτίου, στις 7 το από-
γευμα, στο Δημοτικό Χώρο Τεχνών (παλιά αγορά 
Παροικίας). Με τον συγγραφέα θα συζητήσει η συγ-
γραφέας και μεταφράστρια Αργυρώ Μαντόγλου.

Ώρα Γης

Το Σάββατο 31 Μαρτίου εί-
ναι η φετινή Ώρα Γης.  

Η δράση Ώρα της Γης, έχει 
στόχο την ευαισθητοποίηση 
κατά της κλιματικής αλλαγής. 

Το σβήσιμο των φώτων για 
μια ώρα θα είναι ένα συνθη-
ματικό. Ένα σινιάλο όσων δη-
λώνουν ότι συμμετέχουν στον 
αγώνα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Ο Δήμος Πάρου έχει ήδη 
δηλώσει επίσημα συμμετοχή 
στην πρωτοβουλία αυτή που 
διοργανώνεται  από την  WWF  
και την  ώρα  εκείνη θα σβή-
σει το δημοτικό φωτισμό στην 
προσπάθειά του να συμβάλλει 
στην διαμαρτυρία για την αλ-
λαγή του κλίματος.

Το Σάββατο λοιπόν, 31 
Μαρτίου 2012 στις 20:30, 
σβήνουμε τα φώτα.

Αλληλεγγύη
Παζάρι Αλληλεγγύης την 

Κυριακή 1η Απριλίου από 
τις 11.00 το πρωί, στο λι-
μάνι της Νάουσας, από  την 
Ομάδα Πρωτοβουλίας Γυναι-
κών Νάουσας. 

Στόχος είναι να βοηθηθούν 
οι άνθρωποι που αυτό το διά-
στημα έχουν πολλές ανάγκες.

Βότκα…
Μολότωφ

Η Θεατρική Ομάδα Νάου-
σας Πάρου βλέποντας την 
μαζική προσέλευση θεατών 
στις παραστάσεις του έρ-
γου  «Βότκα Μολότωφ» του 
Άντον Τσέχωφ, πραγματο-
ποιεί μια έκτακτη παράστα-
ση, το Σάββατο 31 Μαρτίου 
στις 8:30 μ.μ. στην Αίθουσα 
της Θεατρικής Ομάδας, στην 
Νάουσα.

Το έργο δεν υπόσχεται 
απλά δυνατές συγκινήσεις, 
αλλά προσφέρει απλόχερα 
γέλιο..Μια παράσταση σε 
σκηνοθεσία Υπ. Ρούσσου, 
σκηνικά Αγκάτας Μαθιέλλη, 
κοστούμια Σοφίας Αγγελο-
πούλου - Μαρίας Αναγνω-
στοπούλου και  μουσική Πα-
ναγιώτη Μαθιέλλη.

«Ανοιξιάτικη 
σονάτα»

Στην όμορφα διαμορφωμένη και  
στολισμένη με αγριολούλουδα, αίθουσα 
του Αρχιλόχου πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη, 21 Μαρτίου, η βραδιά μουσι-
κής δωματίου για πιάνο και φλάουτο, 
με τίτλο «Ανοιξιάτικη σονάτα», με την 
Αφροδίτη Βαζάκα στο φλάουτο και την 
Κωνσταντίνα Ανδρεάκου στο πιάνο. Την 
βραδιά άνοιξε ο ποιητής Χρήστος Γεωρ-
γούσης με την απαγγελία ενός ποιήμα-
τος, γραμμένο ειδικά για τη βραδιά και 
αφιερωμένο στην άνοιξη.

Οι καλλιτέχνιδες έδωσαν των κα-
λύτερό τους εαυτό, ερμηνεύοντας το 
Marche pour le Ceremonie des Turcs  
του Jean-Baptiste Lully, τη σονάτα σε 
Σολ μείζονα HWV 363b του  Handel, 
το πρώτο μέρος από τη σονάτα σε Λα 
ελάσσονα  ‘Arpeggione’  D 821 Franz 
Schubert, και από τη σονάτα σε Λα μεί-
ζονα του  Cesar Franck, τη σονατίνα για 
φλάουτο και πιάνο του Ferenc Farkas 
και το Baroque and Blue του Claude 
Bolling από τη σουίτα για φλάουτο και 
πιάνο.

Ο κύκλος μουσικής δωματίου που 
διοργανώνεται για πρώτη φορά από τη 
ΚΔΕΠΑΠ, θα συνεχιστεί με μια ακόμα 
συναυλία στις 28 Απριλίου, με μουσι-
κή για πιάνο και βιολί, με τον βιολο-
νίστα Ανδρέα Χανιώτη και την πιανί-
στα Κωνσταντίνα Ανδρεάκου.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ   ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Κάθε ∆ευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη

ΧΤΕΝΙΣΜΑ (λούσιµο - styling) ΜΟΝΟ 14€

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΜΟΝΟ 10€

ΚΟΥΡΕΜΑ - ΧΤΕΝΙΣΜΑ
(λούσιµο - styling) ΜΟΝΟ 30€

ΒΑΦΗ - ΧΤΕΝΙΣΜΑ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΝΟ 39€

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KERASTASE -20%

ΣΤΕΦΑΝΟΣ   ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

* επιπλέον 5€ για πολύ µακριά µαλλιά

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στηρίζει ό,τι αξίζει

Ποιότητα ζωής για όλουςΜΕ Τη ΣυγχρηΜΑΤοδοΤηΣη ΤηΣ ΕλλΑδΑΣ κΑι ΤηΣ ΕυρωΠΑϊκηΣ ΕνωΣηΣ

Περισσότερα από 500 εκ. ευρώ 

επενδύονται για το μέλλον  

των νησιών μας

ΕΣΠΑ_Μόνη_διέξοδος_η_ανάπτυξη

Στη θάλασσα είναι η ανάπτυξή μας
Προτάσεις Γ. Γκρίτση για τα λιμενικά έργα

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

συνέχεια από σελ.1
Οι πλωτές είναι ένα μείζον θέμα για 

μας και έχουμε τεράστια καθυστέρηση 
σ’ ένα σχέδιο που έχει γίνει εδώ και 
πολλά χρόνια.

Μαζί με τον κ. Μαραγκουδάκη και τον κ. 
Χρόνη που είναι πολιτικοί μηχανικοί, ιστιο-
πλόοι και πολύ γνώστες, είχαμε εκπονήσει 
αυτό το σχέδιο. Το καλό της πλωτής είναι ότι 
πρώτα απ’ όλα είναι αναστρέψιμη. Δηλαδή, 
δεν καταστρέφεται το περιβάλλον, δεν δη-
μιουργείται πρόβλημα με την παραλία, δεν 
υπάρχει εγκλωβισμός ακαθαρσιών, διότι κυ-
κλοφορεί το νερό, δεν βάλλεται ο βυθός αν 
υπάρχουν αρχαία. Στον ανοιχτό όρμο όπως 
είναι της Παροικίας πρέπει να μπει ένας 
πλωτός κυματοθραύστης να σταματάει το 
κύμα. Στο Μόντε Κάρλο, εκτός από το μεγά-
λο λιμάνι, έχουν και μία μαρίνα και ήθελαν 
να προσεγγίσουν εκεί και κρουαζιερόπλοια. 
Και επειδή έξω από τη μαρίνα το βάθος είναι 
από 50 έως 100 μέτρα, έφτιαξαν πλωτούς 
κυματοθραύστες για να δένουν τα κρουα-
ζιερόπλοια, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι για ν’ 
αντιμετωπίζουν 5 μέτρα κύμα. Κάτι ανάλο-
γο, πιο μικρό, πρέπει να γίνει στην Παροικία. 
Ένας κυματοθραύστης, που θα προστατεύει  
ένα κομμάτι του όρμου από τους νοτιοδυτι-
κούς ανέμους. 

Επίσης, θα έχουμε πολύ χαμηλό κόστος 
αν επωφεληθούμε από τον λεγόμενο «γερ-
μανικό μόλο» που είναι δεξιά στα Λιβάδια 
της Παροικίας. Το μόλο αυτό, είχαν φτιάξει 
οι γερμανοί στον πόλεμο και είναι ένα ση-
μείο που δεν το πιάνει κανένας καιρός. Είναι 
πάνω από 100 μέτρα, το θεμέλιο υπάρχει, 
εκεί λοιπόν, με πολύ χαμηλό κοστολόγιο 
δημιουργούνται περίπου 50 θέσεις. Γενικά 
η Παροικία μπορεί ν’ αναπτυχθεί μ’ αυτό τον 
τρόπο, όπως και η Αλυκή. Όσον αφορά στη 
βελτίωση του Πίσω Λιβαδιού, επειδή είναι 
κλειστό το λιμάνι εκεί, μπορούν να τοποθε-
τηθούν πλωτές και ν’ αναπτυχθούν νέες θέ-
σεις. Αυτές είναι απλές προτάσεις χαμηλού 

κόστους. 
Είναι πρόβλημα βέβαια, ότι εκτός από τα 

επιβατικά πλοία στο λιμάνι έχουμε και το 
εμπορικό λιμάνι στο Βίντζι μέσα στην καρδιά 
της Παροικίας.

Ναι αυτό είναι ένα θέμα, που δυστυ-
χώς και αυτό είναι σε… εξέλιξη (εμπο-
ρικό λιμάνι).

Δυστυχώς, τα πιο πολλά λιμενικά έργα που 
γίνονται στις Κυκλάδες, γίνονται με γνώμονα 
όχι την εξυπηρέτηση, αλλά να μην ενοχλείται  
κανένας στη στεριά. 

Εκτιμώ, ότι είναι προτιμότερο να γίνει στη 
θέση Καμινάκι που προτείνει το Δ.Λ.Τ., αλλά 
θα πρέπει να ξέρουμε ότι το χειμώνα σ’ αυτή 
τη θέση δεν θα μπορεί να δένει πλοίο, γιατί 
είναι ανοιχτή στο νοτιά. Η άλλη πρόταση που 
συζητώ εδώ με τους ανθρώπους της θά-
λασσας, είναι ότι ένας τέτοιος βιομηχανικός 
μόλος μπορεί να γίνει μόνο σε βιομηχανική 
ζώνη και η μοναδική στην Πάρο είναι στην 
περιοχή που είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ. 
Εκεί, έτσι κι αλλιώς υπάρχει ρύπανση και 
ηχητική και στον αέρα και μονίμως υπάρχει 
κίνδυνος από τις μεταγγίσεις πετρελαίου από 
τα καράβια, για τη λειτουργία του εργοστασί-
ου, κάτι που δεν ελέγχεται αυστηρά. Εκεί αν 
γίνει μόλος που είναι ρηχά τα νερά και προ-
στατευμένο το σημείο, θα μπορούν να πλευ-
ρίζουν τα πλοία και οι μεταγγίσεις καυσίμων 
θα γίνονται με περισσότερη ασφάλεια, αφού 
ο μηχανισμός μετάγγισης θα είναι στη στεριά 
και όχι ένας απλός σωλήνας μέσα στη θά-
λασσα. Ένας μόλος για δύο θέσεις, περίπου 
150 μέτρα. Είχα βγάλει ένα κόστος μόλου 
στην ΕΕ, περίπου αυτού του μεγέθους και 
έφτανε περίπου στις 300.000 ευρώ, σε αυτά 
τα βάθη και με αυτές τις συνθήκες. 

Αυτή η κατάσταση, όμως στην Παροικία 
είναι απαράδεκτη. Κανονικά, όταν πέσει 
μια κουταλιά της σούπας αμμοχάλικο στη 
θάλασσα, θα πρέπει να φωνάξουμε τον ει-
σαγγελέα και να τους δέσουμε όλους. Το ότι 
γίνεται το καλοκαίρι μετάγγιση βενζίνης από 

το πλοίο στο βυτιοφόρο αυτοκίνητο και εί-
μαστε στα 200 μέτρα από το επιβατικό λιμάνι 
με χιλιάδες κόσμο που βγαίνει από τα πλοία, 
είναι εγκληματικό. Αν γίνει ατύχημα, πόσους 
νεκρούς θα θρηνήσουμε;  Θα πάνε φυλακή 
πολλά άτομα και σίγουρα οι πιο πολλοί θα 
είναι αυτοί που θα φταίνε λιγότερο. Προσω-
πικά είμαι της άποψης, να μαζευτούμε όσοι 

ενδιαφερόμαστε, να κάνουμε μια καθιστική 
διαμαρτυρία, να εμποδίσουμε να δέσει το 
πλοίο, να έχουμε ειδοποιήσει και την εισαγ-
γελία στη Σύρο και από κει και πέρα ότι προ-
κύψει, γιατί είναι τελείως απαράδεκτη κα-
τάσταση.  Οκτώ όρμους έχουμε στην Πάρο, 
δεν μπορούμε να βρούμε έναν που να είναι 
βεβαρημένος, όπως αυτός της ΔΕΗ; 

Είπατε πως είχατε δώσει στον κ. Ρα-
γκούση μελέτη για τα λιμενικά έργα. 
Είχε τύχη αυτή σας η ενέργειά σας;

Όχι. Συζητήθηκε μεταξύ των φίλων. Ο μό-
νος που το άκουσε θετικά ήταν ο Δήμαρχος 
Χρ. Βλαχογιάννης, όταν πήγαμε με τον Πρόε-
δρο του Ναυτικού Ομίλου Λ. Πώλο πριν από 
μία εβδομάδα στο γραφείο του. Φάνηκε πολύ 
θετικός και άνθρωπος που ενδιαφέρεται για 
το καλό του νησιού. Κι βέβαια, δεν είναι γνώ-
στης, δεν έχει σχέση με τη θάλασσα, δεν είναι 
ενήμερος, αλλά είχε την καλή θέληση να μας 
ακούσει και να πληροφορηθεί.

Πιστεύω ότι πολλά μπορούν να γίνουν με 
χαμηλό κόστος και να είναι διάφανα. Ασφα-
λώς, προέχουν οι θέσεις σκαφών στη θά-
λασσα. Αυτό θα δώσει άμεσα δουλειά σε 15 
άτομα και έμμεσα σε άλλα 60. Στην εποχή 
που ζούμε 75 θέσεις εργασίας δεν είναι αμε-
λητέο και επιπλέον χρησιμοποιούμε κάποια 
γεωγραφικά προτερήματα που έχουμε. Προ-
σβάσιμο είναι όλο το νησί, υπάρχουν πολλοί 
όρμοι, κ.λπ. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με το 
θαλάσσιο τουρισμό και είναι αμαρτία. Καθό-
μαστε πάνω σε ένα θησαυρό και τον έχουμε 
γεμίσει σκουπίδια και κάρβουνα και τσακω-
νόμαστε μεταξύ  μας και έχουμε φτάσει σε 
κατάσταση, ότι όλοι απλά μαγειρεύουνε… 
και δεν αξιοποιούμε αυτό το θησαυρό, να 
τον αφήσουμε μετά στα παιδιά μας. Πρέπει 
να γυρίσουμε στη θάλασσα. Όλη αυτή η ανά-
πτυξη που έγινε με τους ξένους που έχτισαν 
σπίτια και βίλες και έχουν χαλάσει το τοπίο, 
τελείωσε.

Στις 4 Απριλίου οι εκλογές στον 
Εμπ/κο Σύλλογο Πάρου - Αντιπάρου

Δυναμική ανανέωση
Με πολλά νέα πρόσωπα και για πρώτη φορά με 

μεγάλο αριθμό υποψηφίων, προχωρά ο Εμπ/κος 
Σύλλογος στις αρχαιρεσίες του την Τετάρτη 4 Απρι-
λίου. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία 
του Συλλόγου στην Παροικίας από τις 10π.μ. έως τις 
17μ.μ.

Για τη διοίκηση του Συλλόγου υπάρχει ένα ψηφο-
δέλτιο με 16 υποψηφίους, ενώ ο τέως γραμματέας 
Αν. Τριαντάφυλλος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Το απερχόμενο Δ.Σ. καλεί τα μέλη να συμμετέ-
χουν μαζικά στις αρχαιρεσίες ενισχύοντας έτσι τη 
δυναμική του Συλλόγου σε μια περίοδο που το 
εμπόριο καταστρέφεται από τη μνημονιακή πολιτι-
κή και στέλνει μήνυμα αγωνιστικής επαγρύπνισης 
για τους δύσκολους καιρούς που έρχονται. Υποψή-
φιοι είναι: 

• Για εκλογή  Διοικητικού Συμβουλίου 
Συνδυασμός: Ένωση Εμπόρων & Επαγγελματι-

ών Πάρου-Αντιπάρου
Αλιπραντης Αποστόλης, Βαλσάμη Σταματία, Κι-

ούσης Χρήστος – Νάουσα, Κρητικός Ηλίας Νά-
ουσα, Λαζανάκης Χρήστος – Μάρμαρα, Μαριάνος 
Γρηγόρης – Αντίπαρος, Μπάλιος Σπύρος – Νάουσα, 
Μπαρμπαρής Αντώνης Τ. Παναγιώτη, Μπιζά Γε-
ωργία, Μπιμπίκας Χρήστος – Νάουσα, Μωράκης 
Γιώργος – Αντίπαρος, Ντόλκας Γεώργιος, Ραγκού-
σης Νίκος (Λαουτάρης), Ταουσανίδης Γεώργιος, 
Τσιγώνιας Εμμανουήλ του Γεωργίου– Χρυσή Ακτή, 
Χερουβείμ Μαρία – Πίσω Λιβάδι. 

Ανεξάρτητος: Τριαντάφυλλος Αναστάσιος
Για εκλογή  Εξελεγκτικής Επιτροπής  
Καλάργυρου Μαρία,  Λεοντής Μικές, Μπαρμπα-

ρή Ιακωβίνα, Νίκας Χρήστος, Πώλος Ελευθέριος, 
Σγαρδέλης Ιωάννης, Σκιαδάς Φίλιππος, Τρίχα Σταυ-
ρούλα.

Για εκλογή  Αντιπροσώπων
στην Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α 
Αλιπράντης Απόστολος, Λαζανάκης Χρήστος,, 

Μαριάνος Γρηγόρης, Μπάλιος Σπύρος , Ντόλκας 
Γεώργιος, Παντελαίος Θωμάς, Ραγκούσης Νίκος 
(Λαουτάρης), Ροδίτης Κωνσταντίνος, Ταουσανίδης 
Γεώργιος, Μπαρμπαρής Αντώνης Τ. Παναγιώτη, 
Τριαντάφυλλος Αναστάσιος.

Έργα για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες 

Στο πρόγραμμα
Πάρος και Αντίπαρος

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, η προμήθεια συστημάτων προ-
σβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου με συνολικό 
προϋπολογισμό 371 χιλ. €. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 15 νησιά και σε 20 παραλίες αυτών των νησιών, μεταξύ 
των οποίων: Πάρος (Χρυσή Ακτή), Αντίπαρος (Ψαραλυκή). 

Ο εξοπλισμός για κάθε παραλία περιλαμβάνει: 2 αμφίβια αμαξίδια, διάδρομο για την κίνηση 
του αμαξιδίου και την πρόσβαση του λουόμενου από το χώρο στάθμευσης έως τη θάλασσα, 
καθώς και καμπίνα αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής.  Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί από τις 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους Δήμους των νησιών και θα 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην ποιοτική αναβάθμιση των παραλιών, αλλά και στην προώθη-
ση των ίσων ευκαιριών των συμπολιτών μας με κινητικές δυσκολίες.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και το Ελληνικό Δημόσιο.
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/
νία

Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14η αγωνιστική)

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 31/03/12  17:00

ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 31/03/12 17:30

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 01/04/12 10:15

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 31/03/12 17:00

ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική)

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΗΝΟΥ 31/03/12 16:30

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΦΙΛΩΤΙ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 01/04/12 17:00

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (6η αγωνιστική)

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 31/03/12 10:45

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 31/03/12 16:00

Ήττα για Α.Ο.Πάρου
και ισοπαλία για Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα

«Χάθηκε» η νίκη
Μια ήττα για τον Α.Ο. Πάρου με 3-2 στη Σαντορίνη από 

τον Πανθηραϊκό και μια ισοπαλία (1-1) για τον Α.Μ.Ε.Σ. 
Νηρέα στο γήπεδο των Μαρμάρων με τη Θύελλα Καμα-
ρίου ήταν τα αποτελέσματα των Παριανών ομάδων για το 
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Κυκλάδων της Α’ κατηγορίας. 

Αναλυτικά τα δυο παιχνίδια.

Πανθηραϊκός – Α.Ο. Πάρου: 3-2
Τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας θα μπορούσε να 

είχε πάρει ο Α.Ο. Πάρου στη Σαντορίνη από τον Πανθη-
ραϊκό για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Κυκλάδων της Α’ 
κατηγορίας. Ένα πέναλτι που δεν δόθηκε και μια μεγάλη 
ευκαιρία στο φινάλε του ματς ήταν τα σημεία εκείνα του 
παιχνιδιού που το σημάδεψαν. Ο Α.Ο. Πάρου πλήρωσε και 
το άσχημο ξεκίνημα που έκανε στο παιχνίδι αφού στο 31’ 
είχε δεχθεί τρία γκολ. Στη συνέχεια βρήκε ρυθμό πίεσε 
τους γηπεδούχους αλλά δεν κατάφερε να πάρει έστω τον 
βαθμό της ισοπαλίας.

Στο 7’ ο Πέκα με κεφαλιά ανοίγει το σκορ για την ομά-
δα του (1-0). Στο 15’ ο Πέκα βρήκε τον Νομικό μέσα στην 
περιοχή και ο τελευταίος με πλασέ έκανε το 2-0. Στο 31’ ο 
Κελίδης μέσα από την περιοχή με σουτ στέλνει την μπάλα 
για 3η φορά στο βάθος της εστίας του Α.Ο. Πάρου (3-0).

Ο Α.Ο. Πάρου κατάφερε στο 44’ να μειώσει σε 3-1 με 

δυνατό σουτ του Γιουρτζίδη έξω από την περιοχή.
Στο 83’ ο Μπιρμπίλης με προβολή μείωσε ακόμη πε-

ρισσότερο για τον Α.Ο. Πάρου και διαμόρφωσε το τελικό 
3-2. Στο 85’ οι παίκτες του ΑΟΠ ζήτησαν πέναλτι όταν ο 
Αρκουλής ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Ξαγο-
ράρη  αλλά ο διαιτητής Αρμακόλας το αρνήθηκε. Στο 89’ 
ο Αρκουλής έχασε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει 
όταν με πλασέ, αφού είχε περάσει και τον τερματοφύλακα, 
έστειλε τη μπάλα λίγο έξω από την εστία του Πανθηραϊκού.

Πανθηραϊκός: Ξαγοράρης, Μυλωνάς (Δαμίγος), Βρε-
νάγκρ, Ρενιέρης, Γιαννακόπουλος, Κουλόλι, Νομικός Ι. 
(Αρβανίτης), Νομικός Ε. (Στεγανάκης), Κελίδης, Μηνδρι-
νός, Πέκα.

Α.Ο.Πάρου: Νίκας, Διακάτος (Ξένος), Μουράι, Σένκα, 
Γιουρτζίδης, Καζακίδης, Αρκουλής, Δαφερέρας, Μπιρμπί-
λης, Κρώνης (Σκιαδάς), Άσκο.

Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας - Θύελλα Καμαρίου: 1-1
Με πολλές απουσίες ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας δεν κατάφερε 

να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης στο παιχνίδι που 
έδωσε στα Μάρμαρα με αντίπαλο την Θύελλα Καμαρίου.

Το σκορ άνοιξε για τον Νηρέα ο Πραμάτιας στο 65’ για 
να ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι με τον Αργυρό στο 75’.

ΑΜΕΣ Νηρέας: Παπαδάκης, Ρούσσος, Τέτλα, Γκέμπο-
ρις, Μπαρμπαρήγος, Τριπολιτσιώτης (75’ Αιγινήτης), Πρα-
μάτιας, Κορτιάνος, Βλάχος (λ.τρ. 25’ Βεντουρής), Μετάι, 
Χατζία.

Θύελλα Καμαρίου: Μηνδρινός, Καραμολέγκος, Λυγνός, 
Μπαλιάκς, Αργυρός, Γαλέος, Δεναξάς (65’ Δακουτρός), 
Ξαγοράρης, Γιουρέλης, Δαμίγος, Βλαβιανός.

Eλάτε να ανοίξουμε πανιά
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου σας ενημερώνει ότι ξεκινάει ο νέος κύκλος μα-

θημάτων Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης για νέους και πτυχιούχους ιστιο-
πλόους. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στα μέσα Απριλίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή στη γραμμα-
τεία του ΝΟΠ στο τηλέφωνο 22840 
21800 ή στους προπονητές Βλασ-
σόπουλο Μάρκελλο 6974717978 
και Γκιόκα Ερμή 6944542752.

Η Γραμματεία του Ομίλου λει-
τουργεί: Παρασκευή – Σάββατο – 
Κυριακή – Δευτέρα, από τις 12:00 
έως τις 18:00.

Μικρά - μικρά
• Συνελήφθη στις 22 Μαρτίου 

στην Πάρο, από αστυνομικούς 
του Αστυνομικού Σταθμού Πά-
ρου, ένας 66χρονος ημεδαπός, 
σε βάρος του οποίου σχηματί-
στηκε δικογραφία αυτόφωρης 
διαδικασίας για απόπειρα κλο-
πής από Ιερό Ναό και οδηγήθη-
κε στον Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Σύρου.

Στο πλαίσιο εμπεριστατω-
μένης αστυνομικής έρευνας, ο 
66χρονος ταυτοποιήθηκε ως 
δράστης διάρρηξης Ιερού Ναού 
την 17-02-2012 στο Φιλότι Νά-
ξου, από τον οποίο είχε αφαιρέ-
σει το χρηματικό ποσό των 6.000 
ευρώ.

• Στις 22 Μαρτίου αργά το 
απόγευμα, συνελήφθη στην 
Πάρο ένας 34χρονος υπήκοος 
Αλβανίας για παράνομη διαμονή 
στην Χώρα. Σε βάρος του εφαρ-
μόστηκε η διαδικασία επιστρο-
φής.

• Συνελήφθη στις 26 Μαρτίου 
στην Αντίπαρο, από αστυνομι-
κούς του Αστυνομικού Σταθμού 
Αντιπάρου, ένας 23χρονος ημε-
δαπός για πρόκληση σοβαρού 
τροχαίου ατυχήματος με  εγκα-
τάλειψη. Θύμα ένας 39χρονος ο 
οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη 
κατάσταση.

Ένας Παριανός Φοιτητής μεταξύ των Ελλήνων
που διακρίθηκαν στην 6η Μαθηματική Ολυμπιάδα

Αργυρό ο Γιώργος Παπάς
 Σημαντικές διακρίσεις κατέκτησε η Ελλάδα στην 6η Μαθηματική 

Ολυμπιάδα, που αφορά φοιτητές Πανεπιστημίων της Νοτιανατολικής 
Ευρώπης και  διοργανώνεται από τη Μαθηματική Εταιρεία Ν. Α. Ευ-
ρώπης. Οκτώ Έλληνες φοιτητές, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος 
Παπάς,  κατέκτησαν 2 χρυσά μετάλλια, 5 αργυρά και 1 χάλκινο. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη από 6 έως 9 Μαρτίου στο Μπλαγκόε-
βγκραντ της Βουλγαρίας και σε αυτόν συμμετείχαν 24 ομάδες από 
χώρες με παράδοση στα Μαθηματικά και στους διεθνείς διαγωνι-
σμούς. 

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχε η εξαμελής Ολυμπιακή Ομάδα, 
που αποτελούνταν από πέντε φοιτητές του Μαθηματικού τμήματος 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (EKΠA), ένα φοιτητή της σχολής Ηλε-
κτρολόγων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και μία τριμελή ομάδα, από δύο 
φοιτητές του Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν της 
Πληροφορικής του ιδίου Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές που πήραν μέ-
ρος επελέγησαν κατόπιν εξετάσεων.

Τα βραβεία που κατέκτησαν οι Έλληνες:
Χρυσό μετάλλιο: Εσκενάζης Αλέξανδρος (Δευτεροετής φοι-

τητής του Μαθηματικού Τμήματος ΕΚΠΑ), Μπογιόκας Δημήτρι-
ος(Δευτεροετής φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος ΕΚΠΑ).

Αργυρό μετάλλιο: Τσουβαλάς Κωνσταντίνος (Πρωτοετής φοιτητής 
του Μαθηματικού Τμήματος ΕΚΠΑ), Ζέμας Κωνσταντίνος (Δευτερο-
ετής φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος ΕΚΠΑ), Παπάς Γεώργι-
ος (Δευτεροετής φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος ΕΚΠΑ), 
Κωνσταντινίδης Στέλιος (Πρωτοετής φοιτητής ΣΥΜΜΥ ΕΜΠ) και Τσα-
ρέας Αθανάσιος (Πρωτοετής φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος 
ΕΚΠΑ).

Χάλκινο μετάλλιο: Αγγελής Εμμανουήλ (Πρωτοετής φοιτητής του 
Τμήματος Πληροφορικής ΕΚΠΑ).

Να σημειωθεί, ότι φέτος για πρώτη φορά απονεμήθηκαν βραβεία 
σε χώρες και σε Πανεπιστήμια. Η Ελλάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση, 
τη δε πρώτη θέση, μεταξύ των Πανεπιστημίων, κατέλαβε το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών.

Ενωτική Κίνηση Προόδου
Απάντηση στη συνέντευξη του δημάρ-

χου Αντιπάρου στην εφημερίδα «Φωνή 
της Πάρου».

Έχουμε πολλές φορές, ως παράταξη, κα-
ταδείξει την ανεπάρκεια της σημερινής Δη-
μοτικής Αρχής και ιδιαίτερα του δημάρχου 
Αντιπάρου κ. Λεβεντάκη, ο οποίος εξακο-
λουθεί να εμφανίζεται εξαιρετικά υποδεέ-
στερος των περιστάσεων και των απαιτήσε-
ων του Δήμου μας.

Μάλιστα, προκειμένου να κρύψει τις ευ-
θύνες του για τις τεράστιες ολιγωρίες, τις 
παραλήψεις και τα λάθη του, κάνει αυτό 
που κάνουν όλοι οι παραμυθάδες: Λέει ψέ-
ματα,… ασύστολα, μεθοδικά και προσχεδια-
σμένα ώστε, η όποια αποτυχία του να ακου-
στεί εύηχα και η δημόσια κατάθεση του, σε 
ανύποπτο χρόνο, να αποτελέσει την εύκολη 
δικαιολογία, όταν και αν χρειαστεί…..

Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα για τον κ 
δήμαρχο: λέγεται διαδίκτυο ή κοινώς ίντερ-
νετ,… αν το γνωρίζει.

Ξέρετε αυτός ο απαίσιος…. για τους 
ψεύτες αποθηκευτικός χώρος, όπου απο-
θηκεύονται οι δηλώσεις όσων αγνοούν τη 
λέξη αλήθεια και νομίζουν ότι μπορούν πά-
ντα να εξακολουθούν να κοροϊδεύουν, τον 
ανήμπορο να αντιδράσει δημότη.

Έτσι λοιπόν, έχουμε τον κ. δήμαρχο να 

εμφανίζεται τον Φλεβάρη του 2011 και να 
λέει, ότι το αποχετευτικό θα ξεκινήσει πριν 
το καλοκαίρι… και δεν θα υπάρχει κανένα 
πρόβλημα, παραμυθιάζοντας, ποιος ξέρει 
ποιόν, μετά, τον Μάιο 2011, δηλώνει, ότι το 
έργο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2011, 
το Νοέμβριο του 2011 ανακοίνωσε, ότι το 
έργο θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2012, 
ήδη βρισκόμαστε προς τα τέλη Μαρτίου, 
του σωτηρίου έτους 2012 και όπως ο ίδιος 
μας ενημέρωσε, στο προηγούμενο δημοτι-
κό συμβούλιο, ελπίζει, αν όλα πάνε καλά, το 
έργο να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2012, 
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά, την ανι-
κανότητά του να λέει πιστευτά ψέματα.

Για άλλη μια φορά, σήμερα, σε συνέντευ-
ξή του στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑ-
ΡΟΥ» ψεύδεται, αφού λέει, ότι η παράταξή 
μας, στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, 
αντιτάχθηκε στην κατασκευή του έργου, 
όταν όλοι γνωρίζουν, τόσο από τα επίσημα 
πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου, όσο 
και από το ηχογραφημένο ντοκουμέντο, 
ότι πουθενά δεν αναφέρεται κάτι ανάλογο, 
ιδιαίτερα δε η παράταξή μας, αναλογιζόμε-
νη την αναγκαιότητα του έργου, σύσσωμη 
το υποστήριξε με την ψήφισή του,  παρά την 
άρνηση του δημάρχου να μας ενημερώσει 
για το περιεχόμενο των μελετών, παρόλο 
που από τον Αύγουστο του 2011 του είχε 
ζητηθεί η ενημέρωση, όχι μόνο της παράτα-
ξής μας, αλλά και όλων των Αντιπαριωτών 

από τον υπεύθυνο μελετητή. 
Άρες μάρες κουκουνάρες λοιπόν, από 

τον ίδιο άνθρωπο που δε λέει να βάλλει 
μυαλό με τίποτα και που δε καταλαβαίνει ότι 
με τις γκάφες του και τα ψέματά του οδηγεί 
στην ανυποληψία, μια ολόκληρη Δημοτική 
παράταξη.

Όσο αφορά την ποιότητα κατασκευής του 
περιφερειακού δρόμου, έχουμε να προ-
σθέσουμε ότι η πρόχειρη κατασκευή του 
και οι τρύπες που σκεπάστηκαν βιαστικά, 
μόνο από αόμματους δεν φαίνονται, αφού, 
οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει 
σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο, τον δια-
ψεύδουν.

Άλλωστε, ο ίδιος παραδέχθηκε πριν λί-
γες ημέρες, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΗΧΩ 
FM, ότι ο δρόμος δεν έχει τελειώσει ακόμα 
και όπως είπε «σκεφτόμαστε να προχωρή-
σουμε στην επισκευή του με σφραγιστικό 
υλικό», μα αν ο δρόμος ήταν εντάξει κύριε 
δήμαρχε, προς τι η επισκευή του;

Αυτοαναιρείστε από μόνος σας κ. δήμαρ-
χε, από τα πολλά ψέματα που λέτε, ξεχάσατε 
ποια είναι η αλήθεια. 

Όσο για τα υπόλοιπα που αναφέρει στην 
συνέντευξή του έχουμε απαντήσει και πα-
λαιότερα, με επίσημα έγγραφα (πρακτικά 
περιφερειακού συμβουλίου, Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση κλπ) και όχι με αερολογίες. 

Κύριε δήμαρχε, η επίθεση προς τον συν-
δυασμό μας, μέσα από την δημοσιογραφικά 

ωραιοποιημένη συνέντευξή σας, μπορεί 
να νομίζετε ότι λύνει τα προσωπικά σας 
προβλήματα, δεν μπορεί όμως να λύσει τα 
προβλήματα των Αντιπαριωτών, που καθη-
μερινά πολλαπλασιάζονται, από τη δική σας 
αδράνεια και ατολμία.

Η απώλεια της ψυχραιμίας, είναι κακός 
σύμβουλος κ. δήμαρχε, αντί λοιπόν να ανα-
λώνεστε σε συνεντεύξεις πυροτεχνήματα, 
καλό θα ήταν να αντιμετωπίσετε τα προ-
βλήματα που καθημερινώς ανακύπτουν και 
ταλαιπωρούν τους συμπολίτες μας. Το πρό-
βλημα των αδέσποτων ζώων, που για εσάς 
ήταν ένα ανύπαρκτο και εφευρεμένο δικό 
μας πρόβλημα, τείνει να γίνει μάστιγα τον 
τελευταίο καιρό, αφού πάνω από 30 οικόσι-
τα ζώα συμπολιτών μας, έχουν κατασπαρα-
χθεί από τα αδέσποτα σκυλιά τις τελευταίες 
ημέρες. 

Αντί λοιπόν να σφυρίζετε αδιάφορα, καλό 
θα ήταν να κλείσετε και καμιά λακκούβα 
στους καταρρακωμένους δρόμους της 
Αντιπάρου, που καθημερινά κινδυνεύουν οι 
ζωές των χρηστών τους και αποδεικνύουν, 
με τον καλύτερο τρόπο, την επικινδυνότητά 
σας να ηγείστε του Δήμου μας.

Αντί λοιπόν κ. δήμαρχε, να πίνετε τον 
καφέ σας όλο το πρωινό στις καφετέριες 
της παραλίας, δείξτε ωριμότητα και πιείτε 
μια μέρα τον καφέ σας, στο «πολύχρωμο 
οικολογικό πάρκο του Ακονητού»!!! που ξέ-
ρετε… μπορεί και να μας συμπαθήσετε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΠΑΡΟΥ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι την 19-4-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 – 09.30 π.μ., 
θα διενεργηθεί στον κρατικό αερολιμένα Πάρου, Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρου 
προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος της λειτουργίας αναψυκτηρίου, τυποποιημένων ειδών διατροφής 
– ζαχαροπλαστικής, ειδών λαΙκής τέχνης και πώλησης ημερήσιου και περιοδικού Τύπου στον κρατικό αερολιμένα 
Πάρου για τρία (3) χρόνια.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού – Εφοδιασμού Τμή-
μα Γ’ (ΚΤΊΡΙΟ 3), Βασιλέως Γεωργίου 1, Ελληνικού τηλ.: 210/8916271 και από τον Κρατικό Αερ/να Πάρου τηλ.: 
22840/90902, στις ώρες λειτουργίας. 

Ο Αερολιμενάρχης - Κων. Λεοντίδης

Τα πρώτα αρ-
τοποιεία στην 
Πάρο που δεί-
χνουν την αλ-
ληλευγγύη τους 
σε όσους δεν 
μπορούν να αντα-
ποκριθούν στις 
ανάγκες τους. Το 
αρτοποιείο - ζα-
χ α ρ ο π λ α σ τ ε ί ο 
"ΜΑΡΩ ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" στην 
Παροικία και το 
" Α Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο 
ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ" στα Μάρμα-
ρα, προσφέρουν 
10% έκπτωση στα 
προϊόντα τους 
για τους συνταξι-
ούχους άνω των 
70 ετών, για τους 
ανέργους (επίδει-
ξη κάρτας), τους 
3τεκνους και τους 
πολύτεκνους.

Ερώτηση για το 2ο Γυμνάσιο
Δεύτερη ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών σχετικά με 

την έγκριση για τη χρηματοδότηση της μελέτης του 2ΟΥ Γυμνασίου Παροικιάς, 
κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ , στις 27/3/2012.



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.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΜΟΝΟ...

Τα γυαλιά δεν είναι μόνο βασικό αξεσουάρ μιας ξεχωριστής 
εμφάνισης  αλλά κυρίως είναι απαραίτητα για την προστασία των 
ματιών μας από την έντονη ακτινοβολία.  Αν ήρθε λοιπόν η ώρα 
να επιλέξετε γυαλιά ηλίου μια επίσκεψη στο κατάστημα οπτικών  
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ θα σας  ενθουσιάσει. Η μεγάλη ποικιλία γυαλιών 
ηλίου που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας  θα εξυπηρετήσει κάθε  
απαίτηση  του στυλ που θα θέλατε να υιοθετήσετε. Ο κ. Αθανασού-
λης  θα σας βοηθήσει  να επιλέξετε αυτό που  ταιριάζει στο πρόσω-
πό σας,  αλλά και στα οικονομικά σας ,χωρίς όμως εκπτώσεις στην 
ποιότητα. Όλα τα μοντέλα είναι μεγάλων εταιρειών  που πληρούν τις  
απαιτούμενες  προδιαγραφές φακών  για την προστασία των ματιών 
μας.  Στο κατάστημα φυσικά  θα βρείτε και σκελετούς για διορθω-
τικούς φακούς και  φακούς επαφής  όπως και τα υγρά καθαρισμού 
-συντήρησής τους.  
Παροικία-πλατεία Μαντώ  Μαυρογένους 22840 24001 

ΓΛΥΚΕΣ ΑΛχΗΜΕΙΕΣ

Από τα παλαιότερα ζαχαροπλαστεία στο νησί,  που περνά από γενιά σε 
γενιά είναι αυτό του κ. Μπαρμπαρή.  Ο κ. Βαγγέλης Μπαρμπαρής  πήρε 
την σκυτάλη από τον πατέρα και συνεχίζει την παράδοση της οικογένει-

ας  προσφέροντας  γλυκά άριστης ποιότητας . Στο τέλεια εξοπλισμένο 
εργαστήριο  του με φαντασία και μεράκι δημιουργεί γλυκές αλχημείες… 

Η κρέμα, η σοκολάτα, η πραλίνα πυροδοτούν τη φαντασία και δίνουν 
το έναυσμα για δημιουργίες που ικανοποιούν κάθε γευστική γλυκιά 
απαίτηση.  Τα παραδοσιακά γλυκά διατηρούν σταθερά τη θέση τους 

με την ίδια αναλλοίωτη ποιότητα χαρίζοντας στον ουρανίσκο παλιές 
ξεχασμένες γεύσεις…  Η φρεσκάδα των προϊόντων, η μεγάλη ποικιλία 
και το αμέριστο ενδιαφέρον για την ικανοποίηση του πελάτη φέρνουν 

το ζαχαροπλαστείο «Μπαρμπαρής» στις πρώτες επιλογές των πελατών.  
Το ενδιαφέρον  όμως του κ. Μπαρμπαρή  δεν περιορίζεται μόνον σε 

όσους μπορούν άφοβα να γεύονται τα εξαιρετικά γλυκά του. Έτσι λοιπόν 
διαθέτει και γλυκά διαίτης χωρίς ζάχαρη γι αυτούς που έχουν διατροφι-

κούς περιορισμούς. Γλυκές δημιουργίες για όλους…
Παροικία-περιφεριακός 22840 25017

Η ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ

Έφθασε ο καιρός  να αρχίσουμε να μαζεύουμε τα χαλιά  
σιγά σιγά. Φυσικά η περιποίηση  των χαλιών μας δια-
τηρεί αναλλοίωτη  τη φινέτσα τους και τη λάμψη τους 
στο πέρασμα του χρόνου. Το σωστό καθάρισμα είναι  
υπόθεση των ειδικών συνεργείων.   Το ταπητοκαθαρι-
στήριο του κ. Σταύρου Λουκή παρέχει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες στον καθαρισμό των χαλιών με υπερ-
σύγχρονα μηχανήματα, οικολογικά βιοδιασπώμενα  
απορρυπαντικά στις εγκαταστάσεις του στο Μαράθι. 
Ο κ. Λουκής παραλαμβάνει  τα χαλιά από το σπίτι, τα 
φροντίζει με προϊόντα που όχι μόνο καθαρίζουν, αλλά 
επιπλέον προστατεύουν τα χαλιά διατηρώντας αναλ-
λοίωτα τη λάμψη και το χρώμα τους. Στη συνέχεια  τα 
συσκευάζει και αποθηκεύει  σε κατάλληλο περιβάλλον 
στο χώρο του και τέλος τα παραδίδει  σπίτι σας όποτε 
εσείς θέλετε.  Εκμεταλλευτείτε επίσης τις υπηρεσίες 
που παρέχει για επι τόπου καθαρισμούς  σαλονιών και 
στρωμάτων προστατεύοντας την υγεία σας  εξασφαλί-
ζοντας  παράλληλα  υγιεινό και «φρέσκο»  περιβάλλον 
στο σπίτι σας.
Νάουσα τηλ. Κέντρο 53060

ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΑΝθΟΣΥΝθΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΥΠΟΓΡΑφΗ… «ΔΙΑΝθΟΣ»

Κάθε ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας μπορεί να τη συνοδεύει  μια 
όμορφη ανθοσύνθεση.  Το όνειρο ενός  παραμυθένιου γάμου μπορεί  να 

αποκτήσει άλλη διάσταση  με την επιλογή όμορφων  ανθοσυνθέσεων, 
ένας χώρος δεξιώσεων μπορεί να αναδειχθεί  με τον ανάλογο στολισμό 

,μια επέτειος μπορεί να μείνει αξέχαστη με τη συνοδεία μιας όμορφης 
ανθοδέσμης,  αλλά και το σπίτι μπορεί να αλλάξει αν στολιστεί  με δρο-
σερά μπουκέτα. Για όλα αυτά απλά χρειάζεται  ο άνθρωπος που με την 

τέχνη της ανθοδετικής ,το μεράκι  και τη φαντασία θα μετατρέψει και τα 
πιο ταπεινά λουλουδάκια σε μια εντυπωσιακή ανθοσύνθεση.   Η αγάπη 
για το λουλούδι και το μεράκι για δημιουργία οδηγούν από το 1990 τον 

κ. Γιώργο Χανιώτη στα πετυχημένα επαγγελματικά του βήματα.  Σε κάθε 
οργάνωση γάμου, βάπτισης ή εκδήλωσης δίνει τον καλύτερο εαυτό 

του και με την τέχνη του σφραγίζει την εκδήλωση. Η αισθητική του, οι 
γνώσεις του, οδηγούν και προσανατολίζουν τον πελάτη στην καλύτερη 

επιλογή ανάλογη με τις οικονομικές του δυνατότητες ,διατηρώντας  πά-
ντα σταθερή την ποιότητα και το άρτιο αποτέλεσμα. Στο κατάστημά του  

στη Νάουσα θα σας εξυπηρετήσει και θα συζητήσει μαζί σας όσες φορές 
χρειαστεί για την κάλυψη των δικών σας απαιτήσεων για την ανθοδια-

κόσμηση κάποιου κοινωνικού γεγονότος  ή την ανθοδιακόσμηση  ακόμα 
και του οικιακού ή επαγγελματικού σας χώρου.

Νάουσα 22840-52154

E-mail: info@paros�owers.gr
Web: www.paros�owers.gr
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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                   

ΑΡΓΙΑΚΑΣ, πωλείται αγρό-
κτημα 2,8 στρέμματα, με 
ελαιόδεντρα, 70 μ από την 
παραλία. Τηλ.: 6986702352  

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  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ       
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑ-

ΡΟΙΚΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ 
ενοικιάζεται κατάστημα, 
ισόγειο, υπόγειο και γκαρ-
σονιέρα, με μεγάλο πάρκιν, 
και τμηματικά, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Επίσης, 
ενοικιάζεται εστιατόριο, ε-
πιπλωμένο, στην πλατεία 
Αλυγαριάς, στην Παροικία. 
Τηλ.: 2284021430.    

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ), ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 45 τμ, με έ-
να υπνοδωμάτιο, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, αυτόνομη 
θέρμανση. Εκπληκτική θέα. 
Τηλ.: 6979633219 

ΝΑΟΥΣΑ, μέσα στο χω-
ριό, ησυχία, ενοικιάζεται 
studio με βεραντάκι, 1-
2 άτομα, όλη την σεζόν, 
parking, τιμή 200 € / μήνα. 
Τηλ.: 6944856105, www.
gr8homes.gr 

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται 
παραθαλάσσια μεζονέτα, 
στο ωραιότερο συγκρότη-
μα, 3 υπνοδωμάτια, από 
Απρίλιο έως Οκτώβριο, τιμή 
12.000 €. Τηλ.: 6944856105, 
www.gr8homes.gr

ΝΑΟΥΣΑ,  στο λιμάνι, 
ενοικιάζεται αυτοτελές δι-
ώροφο ακίνητο, 50 τμ, για 
επαγγελματική χρήση, 25 

τμ+25 τμ. Τηλ.: 
6944856105, 
w w w .
gr8homes.gr

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΑΟΥΣΑ, ε-
ν ο ι κ ι ά ζ ε τ α ι 
μ ο ν ο κ α τ ο ι -
κία, 80 τμ, 1 
υ π ν ο δ ω μ ά -
τιο, σε κτήμα 

4.000 τμ, ψηλά, πίσω από 
YAMAHA, τιμή 400,00€. 
Τηλ.: 6944856105, www.
gr8homes.gr

ΔΡΥΟΣ ΠΑΡΟΥ, απέναντι 
από Χρυσή Ακτή, ενοικιά-
ζονται 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.

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
αναλαμβάνει επαγγελματι-
κούς καθαρισμούς οικιών, 

γραφείων, καταστημάτων, 
εστιατορίων, ξενοδοχείων, 
βιομηχανικών χώρων, α-
ποθηκών, αυλών κλπ. Τηλ.: 
6986160827. 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗ-
ΤΗΣ με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος παραδίδει ερ-
γασίες. Τηλ.: 6932616784-5 

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

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΚΟΠΕΛΑ με γνώσεις αγ-
γλικών – γαλλικών ζητείται, 
για εστιατόριο στην Παροι-
κία. Τηλ. : 2284023652 

ΚΟΠΕΛΑ με γνώσεις αγγλι-
κών – ιταλικών ζητείται, για 
εστιατόριο στην Παροικία. 
Τηλ. : 2284023652 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται, για 
ιταλικό εστιατόριο στην Πα-
ροικία. Τηλ. : 2284023652 

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ ζητείται για 
ιταλικό εστιατόριο με ξυ-
λόφουρνο στην Παροικία. 
Τηλ.: 2284023652 

ΚΥΡΙΑ 40 - 50 ΕΤΩΝ ζητείται, 
για φροντίδα και συγκατοί-
κηση με ηλικιωμένο καθώς 
και παροχή μόνιμης εργασί-
ας ως βοηθός σε λάντζα και 
καθαριότητα 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    

ΤΡΑΠΕΖΙ μακρόστενο, 
κλασικό (παλαιό) πω-
λείται, περιοχή Νάουσα 
Πάρου. Τιμή 350,00 €. Τηλ.: 
2284055007, 6948701070.  

5 ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ GRIFFON 
χαρίζονται, 1,5 μηνών, πε-
ριοχή Ξιφάρα Νάουσας. 
Τηλ.: 2284051866. 

9 ΚΡΕΒΑΤΙΑ από σουηδικό 
ξύλο πωλούνται, σε αρίστη 
κατάσταση (4 διπλά και 5 
μονά) μαζί με 5 στρώματα 
(4 διπλά και 1 μονό). Τιμή 
για όλα 1000 ευρώ. Τηλ.: 
6942926851, 2284022141

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ πωλείται, 
στο 1/3 της κανονικής του 
τιμής. Τηλ.:2284022592, 
6985766854

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.

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€

Ελάτε να
περάσουμε
όμορφα!

Παρέλαση σιωπηρή και εύγλωττη
Υποτονικό ήταν το κλίμα κατά την ημέρα 

της Εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου. Μουδια-
σμένοι οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, 
αλλά και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. 

Η παρέλαση έγινε στην Παροικία, παρουσία 
των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, οι 
οποίοι «στήθηκαν» στο συγκεκριμένο σημείο, 
που άλλοτε τοποθετούνταν η εξέδρα. Αντί-
δραση υπήρξε. Σιωπηρή και εύγλωττη! 

Οι μαθητές, από τους λιλιπούτειους έως 
και τους μεγαλύτερους (του Λυκείου), δεν 
έστρεψαν το βλέμμα προς τους επίσημους. 
Αυτή ήταν η αντίδρασή τους, στο αβέβαιο 
μέλλον που διαμόρφωσαν για τους νέους οι 
πολιτικοί και η πολιτική τους. 

«Όχι» στην υποταγή
Η Κ.Ο.Β. Πάρου του Κ.Κ.Ε. δεν συμμετείχε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι εκ-

πρόσωποι της τοπικής διοίκησης. Τιμώντας όμως τη λαϊκή εξέγερση του 1821, αντιπρο-
σωπεία της οργάνωσης κατέθεσε στεφάνι το Σάββατο 24 Μάρτη και ώρα 18.30 στο Μνη-
μείο Ηρώων.

Σε ανακοίνωση της Κ.Ο.Β. μεταξύ άλλων τονίζεται: Τότε το ΄21 προεστοί, κοτζαμπάση-
δες και ιερατείο, εκπρόσωποι της πλουτοκρατίας και δυνάστες του λαού, τον καλούσαν 
στο όνομα του «ρεαλισμού» να μείνει υποταγμένος. Σήμερα, οι πολιτικοί τους απόγονοι 
τρομοκρατούν το λαό, ότι αν «σηκώσει κεφάλι» ενάντια στους σύγχρονους εκμεταλλευ-
τές του, αν δεν αποδεχτεί την εξαθλίωση του τότε τον περιμένει χάος και καταστροφή.

»Τότε οι κατατρεγμένοι ευτυχώς δεν τους πίστεψαν. Έτσι και σήμερα ο λαός μας πρέπει 
να αποκρούσει τους εκβιασμούς, τα ιδεολογήματα του «ευρωπαϊκού μονόδρομου» και 
τα προσκλητήρια της «εθνικής ομοψυχίας» που στοχεύουν στη πλήρη υποταγή του.

»Ο λαός μας  έχει χρέος να εμπιστευθεί τη δύναμή του. Με την οργάνωση και τη συμ-
μαχία του, με τη δική του εξουσία, μπορεί να ζήσει καλύτερα».

Παρέλαση - πασαρέλα
ή διαφημιστικό σποτ
Τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε και αυτό: τα παιδιά μας να παρελαύνουν και να τιμούν 
τα εθνικά μας χρώματα άσπρο-μπλε και τις παραδοσιακές Ελληνικές μας φορεσιές και 

ταυτόχρονα ανάμεσά τους βλέπουμε να παρελαύνουν τμήματα με περίεργες αθλητικές 
φορεσιές ασιατικών κρατών. Τα ιδωτικά αθλητικά κέντρα τιμούν λέει τις εθνικές επε-
τείους. Ωραία! Τότε οι Παριανοί αθλητικοί, πολιτιστικοί κ.λπ., σύλλογοι, που ταπεινά και 
σεμνά καταθέτουν στεφάνι στα μνημεία των πεσόντων, δεν τιμούν τις εθνικές επετείους; 
Μήπως θα έπρεπε να κάνουν και αυτοί επίδειξη δύναμης παρελαύνοντας με τις 

αθλητικές τους φορεσιές (πχ ο κολυμβητικός όμιλος με μαγιό!!!) για να αποδώσουν τιμή 
στους ήρωες; Αναρωτιέμαι τι νόημα έχει όλη αυτή η επίδειξη; Ή μήπως τελικά τα παιδιά 
μας, η σημαία μας, η παρέλαση χρησιμοποιούνται για τη διαφημιστική προβολή επιχειρή-
σεων; Αυτό δεν είναι πρόκληση και για άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με παιδιά να 
προβληθούν με τον ίδιο τρόπο;

Αλλά και οι ίδιοι οι γονείς, που επέλεξαν να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην παρέλαση
εκπροσωπώντας αυτά τα αθλητικά κέντρα και φορώντας αυτές τις εντυπωσιακές φο-

ρεσιές, δεν τα μετατρέπουν (τα παιδιά) σε μέσα προβολής της δικής τους δύναμης; Μή-
πως μπερδεύουν τελικά την παρέλαση με την πασαρέλα; Πολλά τα ερωτήματα; Καλό θα 
ήταν εμείς οι γονείς να είμαστε πιο υποψιασμένοι και να φιλτράρουμε  περισσότερο τις 
δήθεν αθώες και θετικές κατά τα άλλα κινήσεις που αφορούν τα παιδιά μας.

Σ. Κ. Μία προβληματισμένη μαμά,
ελπίζοντας να σας μεταδώσω τον προβληματισμό μου
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
M A R C H

30 Mar, 2.45-4.45pm, Storytelling & Thea-
tre Workshop in English for children aged 4-8 
years at Linguakids Montessori, Naoussa. The 
workshop includes reading and interpretation of 
children's stories plus games and activities that 
introduce the basics of theatre - facial expres-
sion, voice modulation, improvisation, poise and 
movement - through song and dance, as well as 
making of props, masks/costumes and sets to 
create simple stage performances.  Info: Vicki on 
694-484-0089.

31 Mar, 11am-6pm, Annual Seed Festival 
2012 at the Agrokipio, Paroikia. Organised by the 
local committee of the Elliniki Etaireia, the Seed 
Festival is run to enable those who have local 
seeds to share them and enable seeds to dis-
perse and multiply. Info: 697-208-2228, http://
www.elletparos.gr, http://www.facebook.com/
teparou

31 Mar - 1 Apr, 11am-6pm, Bazaar at the 
Dimotiko School of Marpissa to raise funds for 
the children to take an educational trip to the en-
vironmental park in Crete.

31 Mar, 7pm, Presentation of the book "Isla 
Mpoa" by Christos Asteriou and discussion with 
the author at the Municipal Art Space (Dimitraco-
poulos Building), Paroikia, organized by KDAPAP. 
Info: 22843-60167/8.

31 Mar, 8.30pm, Earth Hour 2012.  Turn off 
the lights for one hour to make a stand against 
climate change. The Paros Municipality will be 
participating and asks all citizens to join them. 
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, 10.30am, The local community of 
Lefkes, the Yria Association of Lefkes and the Di-
motiko School of Lefkes invite you to join them at 
the Koinotiko Megaro, Lefkes at 10.30am to plant 
tree seedlings around the village.  http://lefki-

anos.blogspot.com/2012/03/blog-post_21.html 

1 Apr, 11am, The Women's Initiative of Naous-
sa 2nd-hand bazaar in the port of Naoussa. Bring 
items in good condition you no longer need to 
be sold at very low prices to those who can use 
them. Info: 22840-52555, 22840-52926.

1 Apr, Car Racing Club of Paros (A.L.A.P.) "Slalom" 
race, Ag.Kyriaki-Ysterni. http://www.facebook.
com/group.php?gid=30699312098&v=wall

4 Apr, 6pm, Citizens' Consultation Meeting 
with the Paros Municipality on local issues in-
cluding volunteerism-volunteer groups, sanitary 
regulations, problems of everyday life, traffic 
regulations, prohibition of building work in the 
traditional settlement, programmes to sup-
port local employment, at the Dimitracopoulos 
Building, Paroikia. Info: Deputy Mayor Panagiotis 
Koutsourakis 22843-60131.

5-7 Apr, Path clearing on overgrown sections 
of the traditional 'monopatia' (walking paths) on 
Paros organised by Gilly & Robin Cameron Coop-
er of Walking Plus. Bring secateurs, email info@
walkingplus.co.uk to register your participation. 
Info: www.walkingplus.co.uk

7 & 8 Apr, Music & Dance improvisation 
workshop for adults & children with Olympia 
Agalianou at Olympus Gym, Livadia, Paroikia. 
Info: 22840-24495 9am-3pm, 694-465-5200 
9am-3pm, www.efparos.gr

8 & 9 Apr, Creative Workshop with Marga-
rita Sarri making traditional Easter Lambadas 
(decorative candles) at Green Project, Drios. Info: 
Margarita 699-388-8626, email margarita_sa-
ri@hotmail.com

8 Apr, Western Easter.

15 Apr, Orthodox Easter.

SPRING 2012 ISSUE
OF PAROS LIFE & NAXOS LIFE
 
The next printed issue of Paros Life & Naxos 
Life covering the months of April, May & June 
will be coming out in early April.  If you would 
like to support us with your advertising or if you 
have any news or announcements of events to 
communicate to the local English-speaking in-
ternational community, please send all details by 
Monday 2 April 2012 latest to info@paroslife.com

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

Παραλιακό μέτωπο Παροικιάς

Αλλάζει όψη
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο η ανάπλαση της παραλιακής 

οδού στην Παροικία, από το λιμάνι έως και το Μπουνταράκι, η ανάπλαση του Αγροκηπίου 
και η ανάδειξή του ως χώρος πράσινου, αναψυχής και πολιτισμού και η ανάπλαση του 
Αλσυλλίου της Εκατονταπυλιανής. 

Στο σύνολό τους καταψήφισαν τις προτάσεις οι επικεφαλής των παρατάξεων: Πάρος 
ΑΞΙΑ Γρηγορία Πρωτολάτη και Λαϊκή Συσπείρωση Κ. Ροκονίδας. Υπερψήφισε τις προ-
τάσεις για το άλσος της Εκατονταπυλιανής και το Αγροκήπιο ο επικεφαλής της παράταξης 
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μ. Ισιγώνης και καταψήφισε την πρόταση  για την ανάπλαση 
της παραλιακής οδού. Τις προτάσεις για το αλσύλλιο και το αγροκήπιο υπερψή φισε ο Δ.Σ. 
της μείζονος μειοψηφίας Ζ. Ρούσσος. 

Όπως είπε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, τα χρήματα που διατίθενται από το ΕΣΠΑ 
3.000.000 ευρώ και δεν επαρκούν για να γίνει ένα ολοκληρωμένο έργο. Θα γίνει απλώς 
μια τακτοποίηση στην παραλιακή οδό για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από αυτή που 
έχουμε σήμερα. 

Από τα τρία εκατ. 1.460.000 διατίθεται για την παραλιακή, αντίστοιχο ποσό για το Αγρο-
κήπιο και 80 χιλ. ευρώ για το αλσύλλιο. 

Τις προτάσεις παρουσίασαν οι μελετητές των έργων αρχιτέκτονες κ.κ. Κουζούμης και 
Καταπόδης και σύμφωνα με αυτές: Η παραλιακή οδός, η οποία θα αναπλαστεί από τον 
μύλο στο λιμάνι έως και το Μπουνταράκι, θα είναι ενιαία και για το δάπεδο θα χρησιμο-
ποιηθούν τα λεγόμενα «ψυχρά» υλικά, ώστε να μην αντανακλάται η θερμότητα. Θα γίνει 
διαμόρφωση της όψης των κτιρίων (απομάκρυνση ταμπελών, καλωδίων, air condition, 
κ.λπ.), καθαρισμός και λευκό βάψιμο. Θα απομακρυνθούν τα κολωνάκια και στη θέση 
τους θα τοποθετηθούν μπίντες. Στο ύψος της Ζ. Πηγής θα ανοίξουν δίοδοι προς τη θά-
λασσα με φαρδιά σκαλοπάτια. Ανά 10 μέτρα θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα και 
φοίνικες. Οι πέργκολες (με έξοδα του Δήμου), θα είναι ομοιόμορφες, είτε με ξύλινο υπο-
στήλωμα, είτε με πέτρινο ή με σοβά. Στα σημεία που μικραίνουν οι πέργκολες θα δίνεται 
επιπλέον χώρος στους επαγγελματίες για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Όπως 
είπαν οι μελετητές, στόχος είναι να μην αδικηθεί κανένας επαγγελματίας. Θα διαμορφω-
θούν χώροι στάθμευσης για ασθενοφόρα, πυροσβεστική και τροφοδοσία, θα τοποθετηθεί 
μία ξύλινη λυόμενη εξέδρα στα βράχια για εκδηλώσεις. Στην πλατεία Βεντουρή, από την 
πλευρά της θάλασσας θα γίνει ένα κιόσκι με παγκάκια. Στο χώρο του ΚΤΕΛ θα δημιουρ-
γηθεί πάρκινγκ, ενώ τα λεωφορεία θα μεταφερθούν στο χώρο του λιμανιού, από όπου 
θα διατεθούν 10 μέτρα για έξι θέσεις λεωφορείων. Διατηρείται το πάρκινγκ κάτω από το 
κάστρο.

 Αγροκήπιο: μεταφέρεται η παιδική χαρά μέσα στο χώρο του Αγροκηπίου και στη θέση 
της δημιουργείται πλατεία. Θα υπάρξει ένας ελεύθερος χώρος για εκθέσεις και άλλες εκ-
δηλώσεις, θα αναστηλωθούν αρχικά τα τρία κτίρια που είναι μέσα στο Αγροκήπιο, και σ’ 
αυτά θα λειτουργήσουν η Σχολή Μουσικής, τα εικαστικά εργαστήρια και περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. Θα υπάρχει αλάνα για να παίζουν τα παιδιά, θερινό σινεμά, φωτισμός, θα 
γίνει καθαρισμός και φύτευση και δεν θα χρησιμοποιηθεί στους διαδρόμους και στους 
ελεύθερους χώρους κανενός είδους υλικό, παρά μόνο συμπιεσμένο χώμα. Θα υπάρχουν 
τέσσερις είσοδοι και τουαλέτες. 

Αλσύλιο Εκατονταπυλιανής: Η μελέτη για το αλσύλλιο στηρίχτηκε σε προηγούμενη 
μελέτη του Ιερού Προσκυνήματος, στην οποία έγιναν μικρές τροποποιήσεις. Συγκριμέ-
να, θα διαμορφωθούν διάδρομοι μέσα στο άλσος, χώροι ξεκούρασης και θα συνδεθεί ο 
πεζόδρομος που οδηγεί στο Μουσείο και στα σχολεία με το άλσος. Θα τοποθετηθεί φωτι-
σμός και θα γίνουν δύο ακόμη είσοδοι, ενώ θα διατεθεί ένας χώρος για πάρκινγκ, αίτημα 
του Ιερού προσκυνήματος. 

Υπάρχουν ελλείψεις
Οι επικεφαλής των παρατάξεων τάχθηκαν υπέρ της Λαϊκής Συνέλευσης, ώστε να κα-

ταθέσουν τις απόψεις τους και οι πολίτες της Παροικίας, εκτιμούν ότι η μελέτη για την 
παραλιακή οδό υποβαθμίζει και παγιώνει την αλλοίωση της περιοχής, τάχθηκαν υπέρ της 
απομάκρυνσης των βράχων, για να έχει επαφή ο κόσμος με τη θάλασσα και εξέφρασαν 
τη διαφωνία τους για τη δημιουργία πάρκινγκ, τόσο στο χώρο του ΚΤΕΛ, όσο και στην 
περιοχή κάτω από το κάστρο. Μάλιστα η κ. Πρωτολάτη τόνισε, ότι η ανάπλαση θα πρέπει 
να είναι σε συνδυασμό με κυκλοφοριακή μελέτη και με μελέτη για την ανάπλαση της 
όψης των κτιρίων της παραλίας. Με αυτή τη μελέτη είπε, η παραλία γίνεται μια απέραντη 
τραπεζαρία. Για το Αγροκήπιο ανέφερε ότι στη μελέτη, η οποία είναι διαφορετική από αυτή 
που είχε ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν ελλείψεις και αστοχίες. Λείπει το 
Θέατρο, δεν αναδεικνύεται το υγρό στοιχείο, που χαρακτηρίζει το χώρο κ.λπ., ενώ εκτιμά 
ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες παρεμβάσεις στο αλσύλλιο. 

Ο κ. Ισιγώνης ήταν θετικός σε ότι αφορά στις μελέτες για Αγροκήπιο και Αλσύλλιο, 
επισημαίνοντας ότι οι μελέτες αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Ήταν αντίθετος όμως με το 
να παραχωρηθεί χώρος για παρκάρισμα. Για τη μελέτη που αφορά στην παραλιακή ο κ. 
Ισιγώνης εκτιμά ότι δεν δίνει οριστική λύση. Αντίθετα, παγιώνει την υποβάθμιση και δεν 
αναδεικνύει τον οικισμό. Εκτιμά επίσης, ότι θα υπάρξει μία «θάλασσα» από πέργκολες και 
ομπρέλες, ενώ με τη δημιουργία των πάργκινγ μπαίνουν και πάλι τα αυτοκίνητα στην πα-
ραλία. Έχω την εντύπωση, είπε ο κ. Ισιγώνης, ότι αυτή η μελέτη, δεν αφορά τους πολίτες, 
αλλά τους επαγγελματίες και πρότεινε να καταργηθούν τα πάρκινγκ και οι πέργκολες, οι 
οποίες θα αντικατασταθούν από ομπρέλες.

Η παρουσία των πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο, δείχνει την αγωνία και το ενδιαφέ-
ρον τους, τόνισε ο κ. Ροκονίδας, αλλά είπε, δεν ζητήθηκε η άποψή τους. Για τη μελέτη, 
τόνισε ότι όπως έχει σχεδιαστεί, μεταφέρει την κίνηση προς τον παραδοσιακό οικισμό. 
Συζητούσαμε τόνισε, να απομακρυνθεί το ΚΤΕΛ από την παραλία, γιατί επιβαρύνει το 
κυκλοφοριακό, ενώ τώρα, εκτός από το ΚΤΕΛ που παραμένει, δημιουργείται και πάρ-
γκινγκ. Εκτίμηση του κ. Ροκονίδα είναι, πως η ανάπλαση της παραλιακής έπρεπε να γίνει 
σε συνάρτηση με τον βραχισμό (απομάκρυνση), γιατί όπως γίνεται, απομακρύνεται ο πε-
ζός από τη θάλασσα κατά 15 μέτρα. Αυτή η ανάπλαση, τόνισε, δεν αναβαθμίζει το φυσικό 
περιβάλλον, αλλά τους κοινόχρηστους χώρους. 

Ο κ. Ροκονίδας, δεν είχε ιδιαίτερες αντιρρήσεις σε ότι αφορά στο Αγροκήπιο και στο 
Αλσύλιο της Εκατονταπυλαινής, καταψήφισε όμως τις προτάσεις στο σύνολό τους, γιατί 
όπως είπε, διαφωνεί με τον τρόπο που ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο (δεν προηγήθηκε 
λαϊκή συνέλευση).

Όλοι θα θέλαμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο και άρτιο έργο και ασφαλώς θα επιθυ-
μούσαμε να απομακρύνουμε τα βράχια, όμως τα χρήματα που διατίθενται δεν μας δίνουν 
αυτή τη δυνατότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης. 

Σύμφωνα με τους μελετητές, η ολοκλήρωση των μελετών θα γίνει στο τέλος Μαΐου και 
για να ξεκινήσουν τα έργα τον Οκτώβριο του 2012, θα πρέπει το έργο, αφού πάρει όλες τις 
εγκρίσεις, να δημοπρατηθεί τον Ιούλιο. Σε πρώτη φάση οι μελέτες θα σταλούν στο ΣΧΟΠ.



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!


