
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Η                               ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

(ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΟ ΣΓΑΡΔΕΛΗ). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

22840 53555 ΚΑΙ ΣΤΟ FAX 22840 53055!

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22840 53060

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ

• Στρώµατα (µονό 35€ / διπλό 55€)
• Αυτοκίνητα (από 60€)
• Σαλόνια οικιών (από 25€ / κάθισµα)

Για πεντακάθαρους και υγιεινούς χώρους
χωρίς αλλεργίες!

στρώµατα αυτοκίνητα σαλόνια

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!

Νέα αγωνιστική
σχολική χρονιά

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Πάρου

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Επί ποδός είναι ο Σύλλο-

γος Γονέων και Κηδεμόνων 
του  Γυμνασίου Πάρου, 
ο οποίος, με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς, διαπίστωσε 
και κατέγραψε τα προβλήματα 
του σχολείου, τα γνωστοποι-
εί με επιστολή του σε όλους 
τους γονείς και τους καλεί σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 
Παρασκευή (σήμερα),  ώστε 
να ληφθούν αποφάσεις για τη 
στάση που θα κρατήσει ο Σύλ-
λογος. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, τα παιδιά κά-
νουν και φέτος μάθημα στις αίθουσες προκάτ (ληγμένες εδώ 
και πολλά χρόνια και άρα επικίνδυνες), μία ξένη γλώσσα και 
φέτος για τα παριανόπουλα, ελλείψεις σε καθηγητές ειδικών 
και όχι μόνο μαθημάτων και μετακινήσεις εκπαιδευτικών για 
την κάλυψη κενών σε άλλες σχολικές μονάδες, προστίθενται 
στα τόσα άλλα προβλήματα που θα προκύψουν με την έλευση 
του χειμώνα. 

Ο Σύλλογος σε μια προσπάθειά του να συμβάλει στην επί-
λυση των προβλημάτων  που αναδείχτηκαν με το πρώτο κου-
δούνι, αλλά και να προλάβει τα κακώς κείμενα που έπονται 
λόγω έλλειψης χρημάτων, όπως π.χ. πετρέλαιο για τη θέρ-
μανση, καλεί γονείς και εκπαιδευτικούς να δουν τις ανάγκες 
και ανάλογα να πράξουν, ότι είναι δυνατόν…

Η ανακοίνωση - επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων του Γυμνασίου Παροικίας έχει ως εξής:

Αγαπητοί γονείς,
Πολύ θα θέλαμε φέτος 

να ευχηθούμε ολόψυχα στα 
παιδιά μας να έχουν μια δη-
μιουργική, παραγωγική και 
ευχάριστη σχολική χρονιά… 
Δυστυχώς όμως δεν το μπο-
ρούμε. Δεν το επιτρέπουν τα 
ίδια τα γεγονότα.

Αυτός είναι και ο λόγος που, 
στον καθιερωμένο αγιασμό 
για την έναρξη του νέου σχο-
λικού έτους, αποφύγαμε να 
απευθύνουμε τα συνηθισμένα 

ευχολόγια χωρίς αντίκρισμα, απέναντι στο αθώο  και ξένοια-
στο βλέμμα των παιδιών μας. Αυτό το έργο το αφήσαμε στους 
εκπροσώπους των τοπικών Αρχών, των οποίων η αριθμητική 
παρουσία, ήταν ομολογουμένως ιδιαίτερα αναβαθμισμένη…!

Έχετε απόλυτο δικαίωμα στην ενημέρωση και έχουμε κα-
θήκον να σας την παράσχουμε επί της ουσίας και χωρίς σκό-
πιμες εκπτώσεις και ωραιοποιήσεις:

1. Όπως και πέρυσι, έτσι και εφέτος, δεν φτάνει που έκοψαν 
τη δυνατότητα των παιδιών - ενός τουριστικού, κατά τα άλλα, 
νησιού – να διδαχτούν τα ιταλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, 
αλλά δεν έφεραν και αναπληρωτή καθηγητή γερμανικών, με 
αποτέλεσμα να διδάσκεται ΜΟΝΟ η γαλλική γλώσσα, συγκα-
λύπτοντας, παράλληλα, την παρατυπία της απόσπασης καθη-
γήτριας γερμανικών στην στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία 
έχει οργανική θέση στο Γυμνάσιο Πάρου και μισθοδοτείται 
από αυτό.       σελ.3

Μ. Σακέλης, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ακτοπλόων

Ζητάμε θεσμικές αλλαγές 
στην ακτοπλοΐα
     ΜΕ δύΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ χΕΙΜΩΝΑ

 
Η Blue Star θα συνεχίσει κανονικά, 

όπως και πέρσι τα δρομολόγιά της για το 
φετινό χειμώνα, το εισιτήριο όμως που 
πλέον είναι απαγορευτικό δεν φαίνεται να 
μειώνεται, αν δεν καταργηθούν ορισμένες 
από τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που δεν εί-
ναι πλέον ανταποδοτικές, αν δεν μειωθεί 
το ΦΠΑ και άλλου είδους χαράτσια και αν 
η νομοθεσία που διέπει την ακτοπλοΐα δεν 
προσαρμοστεί στα σημερινά, αλλά και στα 
Ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αttica 
group, με αφορμή και τη νέα του ιδιότητα ως Πρόεδρος της 
Ένωσης Ελλήνων Ακτοπλόων Σακέλης αναφέρεται σε όλα 
αυτά στη συνέντευξή του στη ΦτΠ, αλλά και στις προσπάθειες 
που καταβάλλονται, ώστε να ληφθούν, κατ’ αρχήν άμεσα μέ-
τρα, αλλά και μελλοντικά, για να μπορούν ν’ ανταποκριθούν 
στις ανάγκες των νησιών και των νησιωτών, αλλά να αντιμε-
τωπίσουν και τα υπέρογκα έξοδα των πλοίων, με πρώτο απ’ 
όλα την τεράστια δαπάνη για τα καύσιμα, καθώς το πετρέλαιο 
συνεχώς παίρνει την ανιούσα. 

Κε Σακέλη, τι θα γίνει φέτος το χειμώνα με τα δρομολόγια 
της Blue Star;

Έχουμε ήδη δηλώσει, ότι τα δρομολόγια για το χειμώνα δεν 
διαφέρουν από τα περσινά.        σελ.5

Τυπογραφείο Λαουτάρης Ε.Π.Ε.
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 226

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
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, La Palma (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
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ
Ο Claus-Peter Werner Seibt του Werner 

Alwin Enzio Seibt και της Erna Erika Hedwig 
Seibt Berger και η Heidi Mazenauer του Ernst 
Mazenauer και της Maria Lina Mazenauer 
πρόκειται να παντρευτούν τον Οκτώβριο στην 
Πάρο. 

ΠΕΝΘΟΣ
Ηταν Σάββατο25 Αυγούστου 2012 και ώρα 

23.15΄όταν έφυγε από κοντά μας για πά-
ντα,μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία από την 
επάρατη νόσο, ο λατρευτός μας σύζυγος,πα-
τέρας,παππούς και αδελφός Ανδρέας Ι.Κο-
νταράτος. Υπήρξε άριστος σύζυγος, πατέρας 
και παππούς.

Όλη του την ζωή εργάστηκε σκληρά,με 
αξιοπρέπεια και τιμιότητα,για την οικογένειά 
του και για το χωριό του τις Λεύκες,τις οποί-
ες υπηρέτησε ως πρόεδρος της Κοινότητας 
για 18 συνεχόμενα  έτη,ως εκκλησιαστικός 
σύμβουλος επί σειρά ετών και τα τελευταία 
χρόνια ως πρόεδρος του Συλλόγου Ανακαινί-
σεως της Αγ.Τριάδος.

Λάτρεψε την Αγ.Τριάδα και δούλεψε σκλη-
ρά με τα υπόλοιπα μέλη του συλλογου Ανα-
καινίσεως για την ευπρέπειά της με κυρίαρχο 
μελήμά του την αποκατάσταση των δύο κα-
μπαναριών της,τα οποία ευτύχησε να τα δει 
τελειωμένα,με τη βοήθεια των συγχωριανών 
και όχι μόνο.

Είθε ο Υψιστος Θεός και η Αγ.Τριάδα να 
τον έχουν πάντα  κοντά τους και η ψυχή του 
να αναπαύεται εν ειρήνη.Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που τον σκεπάζει. Δεν θα σε ξεχάσου-
με ποτέ

Με άπειρη αγάπη
Η λατρευτή σου σύζυγος Αννα

Τα παιδιά σου Γιάγκος,Μαρία και Μανώλης
Τα εγγόνια σου Νίκος και Ανδρέας

Η αδελφή σου Κούλα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμώς όλους τους συμ-

μετέχοντας Παριανούς και μη,στο βαρύ μας 
πένθος για το θάνατο του λατρευτού μας συ-
ζύγου,πατέρα,παππού και αδελφού ΑΝΔΡΕΑ 
Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

Η σύζυγος Άννα
Τα τέκνα Γιάγκος,Μαρία και Μανώλης

Τα εγγόνια Νίκος και Ανδρέας
Η αδελφή Κούλα

Ξαναδιαβάζοντας
τη Μοσχούλα

Είναι πολλοί αυτοί που, μέσα στη σύγ-
χυση που επικρατεί, διατυπώνουν, ίσως 
εύλογα, το ερώτημα : « Τι κάνουν οι πνευ-
ματικοί άνθρωποι του τόπου μας» και τους 
κατηγορούν ότι αδιαφορούν και σιωπούν 
για όσα κακά συμβαίνουν στην κοινωνία 
μας. Μπορεί το ερώτημα να μην είναι ρη-
τορικό  και οι κατηγορίες να έχουν κάποια 
βάση για ένα μεγάλο μέρος του λεγόμενου 
πνευματικού κόσμου. Οι αιτίες πολλές και  
δεν είναι του παρόντος.

Διερωτάται όμως κανείς αν εμείς οι ίδιοι, 
που βάζουμε τέτοια ερωτήματα,  θέλουμε 
οι διανοούμενοι να μιλούν πράγματι  σαν 
να είναι η κριτική συνείδηση μιας κοινω-
νίας ή τους θέλουμε μόνο για να αναπα-
ράγουν τους μύθους της. Και αντί να τους 
ακούμε και να τους υποστηρίζουμε τους 
βάζουμε στο περιθώριο, τους αγνοούμε 
και ενίοτε τους «διώκουμε», όταν οι από-
ψεις τους δεν ταιριάζουν με τα «καλούπια»  
της εποχής.

Μήπως λοιπόν το ερώτημα θα πρέπει να 
είναι : «γιατί δεν ακούμε τους διανοούμε-
νους ;» Θα είχαμε τότε  πεισθεί ότι κι αυτοί 
έχουν κάτι να θυσιάσουν στον δικό τους 
βωμό. Και αυτός ο βωμός είναι μόνο ο βω-
μός του καθαρού και του κριτικού λόγου.  
Δύσκολο, πολύ δύσκολο έργο σήμερα και 
πολύ …επικίνδυνο.  

Το θέμα απέραντο και έξω από τα μέτρα 
μου. Το προτάσσω  με αφορμή ένα κείμενο 
που ακούστηκε από έναν πνευματικό άν-
θρωπο του τόπου μας, στην εκδήλωση του 
Δήμου προς τιμήν της συγγραφέως Κυρια-

κής Ραγκούση. 
Ξαναδιαβάζοντας την ομιλία της κ. Μο-

σχούλας Κοντοστάυλου δεν σου μένει 
αμφιβολία ότι στον μικρό μας τόπο και αν-
θρώπους υψηλής διανόησης έχουμε και  
το θάρρος να αρθρώνουν λόγο ευθύ και 
έντιμο διαθέτουν.  Ο πνευματικός άνθρω-
πος στο ρόλο του. Η κριτική συνείδηση της  
κοινωνίας μας. Με κάθε ευκαιρία. Εδώ, 
αναλύοντας το έργο μιας άλλης προσω-
πικότητας, βρίσκει τρόπους να κρίνει τα 
κακώς κείμενα και να φέρει μηνύματα για 
αλλαγές στις νοοτροπίες που μας κατάντη-
σαν πνευματικούς πένητες.  Σημείωσα και 
κρατώ δυο  παραδείγματα.:

Α.  Οι ψευτοδιανοούμενοι.
Σε μια ευρηματική και εξόχως δυνα-

τή περικοπή βρίσκει την ευκαιρία, μέσα 
από την γνώμη της για το έργο της κ. Ρα-
γκούση, να περιγράψει  τις δύο όψεις της 
εικόνας των γραπτών και εκείνων που τα 
γράφουν: 

Ας ξαναδιαβάσουμε :
 «Όμως η Κυριακή Κοντογιώργου που 

σήμερα έχουμε την τιμή να τιμούμε, δεν 
κουτσομπολεύει γράφοντας, δεν παρα-
ποιεί  την αλήθεια κατά το δοκούν, δεν εκ-
θειάζει αθλιότητες, δεν καταφρονεί ταπει-
νοσύνες, δεν ωραιοποιεί διαστροφές,  δεν 
ωραιολογεί ασύστολα ή εκμαυλιστικά.

Αγνοεί  τη συνήθη αναψυχή της ανά-
γνωσης και σκύβει πάνω από τον κόσμο 
της δουλειάς, της σκληρής, της βλοσυρής  
δουλειάς. Της προσφυγιάς, των ναυαγίων 
και της όποιας πνευματικής προσπάθειας, 
βάζοντας τους ίδιους τους ήρωές της να 
αφηγηθούν. Πάνω από τα ίχνη που άφησε 
το παρελθόν πριν καταλήξουν οι ψευτοδι-
ανοούμενοι να σκοτώσουν  όλα τα παλιά 
ανθρώπινα συναισθήματα. Πριν επιλέξου-
με να ζούμε προσφέροντας θυσία ο ένας 

στον άλλο». 
Β.  Η πνευματική μας  κληρονομιά
Σταματά στην προσπάθεια της συγγρα-

φέως να αναδείξει τους δικούς μας πνευ-
ματικούς ανθρώπους και να διασώσει την 
πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά βρίσκει 
την ευκαιρία να στηλιτεύσει τις νοθεύσεις. 
Και αυτός ο λόγος έχει αποδέκτες… .

Ας ξαναδιαβάσουμε:
 «Δεν προσπέρασε η κ. Κοντογιώργου 

ούτε τον λαογράφο της Πάρου Ζαχαρία 
Στέλλα όπως του αποδίδει τον δέοντα τίτλο 
στο εμπροσθόφυλλο του σχετικού βιβλί-
ου της. Διότι, το είπαμε, επιμένει να θέτει 
το ταλέντο της στην υπηρεσία της μνήμης 
των συμπατριωτών της, να ερευνά, να δι-
ασώζει και να καλύπτει τα κενά που δημι-
ουργούν η αμερικάνικη βιομηχανική και η 
ευρωπαραιτημένη κατάντια μας ».

 Και σε άλλο σημείο: 
«… Όποιος δεν έχει αντικρύσει το Λενάκι,  

την Παριανοπούλα των αρχών του 18ου 
αιώνα,  ν’ ανοίξει επειγόντως το βιβλίο 
Πάρος-Αντίπαρος να δει τα καρτερικά της 
χεράκια και τα ματάκια της  ν’ αναμένουν,  
ν’ αναμένουν μήπως και γίνει αλήθεια το 
όνειρο. Να μην ναυαγήσει κι αυτό σαν το 
Σαμίνα  που προσέγγισε διακριτικά η Κυ-
ριακή και σαν τη σύγχρονη ζωή, να μην κα-
ταντήσει μια τρέλα που βιώνουμε και που 
μετριέται με τα πράγματα που δεν συνει-
δητοποιήσαμε . Γι αυτό φτάσαμε εδώ που 
είμαστε. Οι άφρονες, οι μωροί, οι της επαρ-
χίας και της Αθήνας κοιμισμένοι.

Σημείωσα ελάχιστα ξαναδιαβάζοντας ένα 
αξιόλογο κείμενο μιας αξιόλογης γυναίκας 
της Πάρου. Ερέθισμα ίσως να προσεχθούν 
επί τέλους όσα έχουμε βάλει στο περιθώ-
ριο, αλλά μας είναι χρήσιμα. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Αλέκος Κοντογιώργος

Επικίνδυνο ψάρι  
στα νερά μας

Με αφορμή περιστατικό την Τρίτη 25 Σε-
πτεμβρίου, αλίευσης ενός λαγοκέφαλου 
μήκους 45 εκατοστών  στην Αλυκή Πάρου, 
αφού υπενθυμίσουμε στους συμπολίτες 
μας, ότι το συγκεκριμένο είδος είναι ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνο για τον άνθρωπο και άκρως 
ακατάλληλο για κατανάλωση, παρακαλούμε 
όπως – σε τυχόν νέα περίπτωση εντοπι-
σμού του στις θαλάσσιες περιοχές Πάρου 
και Αντιπάρου – ενημερωθεί άμεσα το Τμή-
μα Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(τηλέφωνο 2281098829), ή και η Υπηρεσία 
μας (τηλέφωνο 2284021240), προκειμένου 
να αναληφθούν οι προβλεπόμενες περαιτέ-
ρω ενέργειες επί του θέματος.

Λιμενική αρχή

Λιμεναρχείο Πάρου

Απαγόρευση 
Αλιείας

Με αφορμή την έναρξη της νέας αλιευτικής 
περιόδου, για τα εργαλεία «ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ» 
(ή «ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ») και «ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ» ( ή 
«ΤΡΑΤΑ») από τη Δευτέρα 01/10/2011, υπεν-
θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο 
νομοθετικό πλαίσιο (εθνικό και ενωσιακό), η 
«ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ» (ή «ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ»), απα-
γορεύεται να αλιεύει σε απόσταση μικρότερη 
των 1,5 ναυτικών μιλίων από την ακτή, σε όλη 
την Ελληνική επικράτεια. 

Για να εργασθεί μεταξύ των 1,5 ν.μ και των 
3 ν.μ. από την ακτή, απαιτείται εντός της από-
στασης αυτής να συναντάται η ισοβαθής των 50 
μέτρων. 

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή εάν τα 
βάθη της θάλασσας είναι συνεχώς μικρότερα 
των 50 μέτρων), ως ελάχιστη απόσταση από την 
ακτή ορίζονται τα 3 ν.μ.. 

Επίσης, ειδικότερα για το στενό της Παροναξί-
ας, απαγορεύεται η χρήση του εργαλείου αυτού 
στη θαλάσσια περιοχή, η οποία οριοθετείται από 
τις νοητές ευθείες, που ενώνουν το ΦΙΛΙΖΙ Πά-
ρου με το ακρωτήριο ΒΑΚΧΟΣ Νάξου (βόρεια) 
και το ακρωτήριο ΠΥΡΓΟΣ Πάρου με το ακρω-
τήριο ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ Νάξου (νότια).

2.  Η «ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ» (ή «ΤΡΑΤΑ»), απαγο-
ρεύεται να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρό-
τερη των 3 ν.μ. από την ακτή ή σε βάθη θάλασ-
σας μικρότερα των 50 μέτρων.

3.  Δοθείσης της ευκαιρίας, σημειώνουμε ότι 
για το αλιευτικό εργαλείο «ΓΡΙ – ΓΡΙ», προβλέ-
πεται γενική απαγόρευση χρήσης σε απόσταση 
μικρότερη των 100 μέτρων από την ακτή. Επι-
τρέπεται να εργαστεί μεταξύ 100 μ. και 300 μ. 
από την ακτή, αν εντός της απόστασης αυτής 
συναντάται η ισοβαθής των 50 μέτρων. 

Διαφορετικά (ήτοι βάθη μικρότερα των 50μ.), 
ως ελάχιστη απόσταση από την ακτή ορίζονται 
τα 300 μέτρα.

Επιπροσθέτως, για το «ΓΡΙ – ΓΡΙ ΝΥΧΤΑΣ», 
απαγορεύεται η αλιεία σε βάθη θάλασσας μι-
κρότερα  των 30 μέτρων.

Ενδεικτικά, μνημονεύονται ορισμένα ελάχι-
στα επιτρεπόμενα μεγέθη αλιευμάτων, ως ακο-
λούθως :

Γαύρος 9 εκ., γόπα 10 εκ., μπαρμπούνι – κου-
τσομούρα 11 εκ., λιθρίνι – σαφρίδι – κολιός 12 
εκ., λίτσα 14 εκ., σαργός – σπάρος 15 εκ., κέ-
φαλος 16 εκ., σκουμπρί – φαγγρί 18 εκ., μπα-
καλιάρος 20 εκ., λαυράκι 23 εκ., αστακός 24 εκ. 
(*προσοχή : απαγορεύεται από 01/9 έως 31/12 
εκάστου έτους), ροφός – βλάχος 45 εκ., καρα-
βίδα 7 εκ., χταπόδι 500 γραμμάρια.

5. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε – ως 
οφείλουμε – να διενεργούμε συστηματικούς 
ελέγχους, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά 
(π.χ. σε σημεία εκφόρτωσης αλιευμάτων, σε 
ιχθυοπωλεία κ.λπ), προκειμένου να αποτραπεί 
(ή τιμωρηθεί, αν απαιτείται) οποιαδήποτε πα-
ράβαση των κείμενων διατάξεων. Προς τούτο, 
παρακαλούμε για τη συνεργασία των κατοίκων 
της Πάρου και της Αντιπάρου, παραμένοντας δι-
αθέσιμοι καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για 
την παροχή τυχόν περαιτέρω απαραίτητων δι-
ευκρινίσεων και εξηγήσεων, τηλ. 2284021240.

Παρατηρήσεις γονέων 
Οι γονείς των αθλητών κολύμβησης του Ν.Ο.Π. που 

έλαβαν μέρος στο Παμπεριφερειακό Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε στην Ιτέα, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2012, 
επιθυμούν να ευχαριστήσουν τους προπονητές τους 
Νέστορα Γκίκα και Θοδωρή Καζακίδη επίσης τον έφο-
ρο κολύμβησης του Ν.Ο.Π. Γεώργιο Οικονομόπουλο 
διότι στάθηκαν δίπλα στα παιδιά μας καθ’ όλη την διάρ-
κεια του καλοκαιριού και των αγώνων.

Οι 4 αθλητές μας είχαν πραγματικά εντυπωσιακές 
επιδόσεις, συμμετείχαν  σε 11αγωνίσματα και κατέ-
κτησαν 9 μετάλλια, 5 χρυσά και 4 χάλκινα. 

Το επίπεδο σχεδόν όλων των Παριανών αθλητών 
κολύμβησης είναι  πολύ υψηλό  για τις αντίξοες συν-
θήκες προπόνησης στο νησί. Κάθε χρόνο είναι από 
τους πρώτους ομίλους κολύμβησης ανοιχτής θαλάσ-
σης πανελλαδικά σε μετάλλια και κύπελλα εκτός από 
φέτος, λόγω της πολύ μικρής συμμετοχής αθλητών. 

Είναι λυπηρό, το ότι μόνο 4 παιδιά έλαβαν μέρος 
στους αγώνες, λόγω πολλών προβλημάτων, κυρίως 
οικονομικών.

Ο Ν.Ο.Π. έχοντας ουσιαστική βοήθεια από τον Δήμο 
Πάρου, καθώς και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου 
– Αντιπάρου, θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσο-
χή και να ενισχύσει το τμήμα της κολύμβησης, ιδιαίτε-
ρα την αγωνιστική ομάδα. 

Άρης Λάπη, Παναγιώτης Τσώλης,
Σταύρος Μαννέκα

Αναζητείται χώρος
για δημοτικό καταφύγιο 
αδέσποτων ζώων

 
  Ο Σύλλογος Πάρου PAWS μαζί με τον Δήμο Πά-

ρου αναζητούν χώρο για την ίδρυση δημοτικού κα-
ταφυγίου αδέσποτων ζώων. Ο φιλοζωικός σύλλογος 
σύντομα θα αδυνατεί να προσφέρει, διότι διώχνεται 
από το προσωρινό καταφύγιο που διατηρεί εδώ και 4 

χρόνια. Για αυτό καθίσταται επεί-
γουσα η μίσθωση νέου χώρου. 
Όποιος διαθέτει ή  γνωρίζει άλλον 
που κατέχει διαθέσιμο χώρο προς 
ενοικίαση, απομακρυσμένο από 
κατοικημένες περιοχές, να ενημε-
ρώσει την αρμόδια επιτροπή στον 
Δήμο Πάρου στο τηλ. 22843 60131 
ή το Σύλλογο στο 6975 060 927.
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Αρκουλή Άννα
Ε σ τ ι α τ ό ρ ι ο

Αγ. Γεώργιος
Νάουσα Πάρου

Τηλ.: 22847 71171

Σας περιμένουμε κάθε
Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο

από τις 7:30μ.μ.!

Νέα αγωνιστική σχολική χρονιά
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Πάρου

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
συνέχεια από σελ.1
2. Η υπόσχεση των αρμοδίων για αξιοποίηση καθηγήτριας γερμανικών που διδάσκει 

στην Αντίπαρο, δεν υλοποιήθηκε, αφού τοποθετήθηκε σε άλλα σχολεία του νησιού, με 
πολύ λιγότερες ώρες απασχόλησης από αυτές που έχει ανάγκη το Γυμνάσιο Παροικιάς…

3. Εάν δεν τοποθετηθεί  και εφέτος αναπληρωτής καθηγητής γερμανικών στο Γυμνάσιο 
Παροικιάς, είναι βέβαιο ότι του χρόνου θα χαθεί η ίδια η οργανική θέση! Για εφέτος, μόνο 
τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου που δήλωσαν ως δεύτερη ξένη γλώσσα προτίμησης τα γερ-
μανικά, ανέρχονται σε σαράντα (40). 

4. Τα κενά σε εκπαιδευτικούς, εκτός των γερμανικών, αφορούν επίσης έναν καθηγητή 
φυσικής, ένα φιλόλογο, έναν θεολόγο, έναν μουσικής, έναν τεχνολογίας και ασφαλώς κα-
θηγητές για τα ευαίσθητα τμήματα ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης. 

5. Κανονικός καταιγισμός μετακινήσεων καθηγητών του Γυμνασίου, με στόχο να καλυ-
φθούν κενά διδακτικών ωρών άλλων σχολικών μονάδων του νησιού, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται η  λειτουργία της δικής μας μονάδας.

6. Παρά τις επιτυχημένες προσπάθειες που έγιναν πέρυσι από τον Σύλλογο Γονέων και 
το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, ώστε να εξοικονομηθεί χώρος και να βγουν τα 
παιδιά μας από τις αίθουσες PROCAT, εφέτος επανήλθαμε στις ίδιες «αίθουσες», λόγω 
αυξημένου αριθμού των μαθητών της Α΄ τάξης.

7. Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής, εάν θα έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης με τα πρώτα 
κρύα, αφού οι Σχολικές Επιτροπές υποχρηματοδοτούνται δραματικά. 

8. Παρά την παρέλευση όλης της θερινής περιόδου, παραμένει ημιτελές και επικίνδυνο, 
το μικρό έργο της δημιουργίας ενός χώρου μπάσκετ μπροστά από τις προκατασκευασμέ-
νες αίθουσες.

9. Τα παιδιά μας μπήκαν εφέτος  για μάθημα σε άβαφτες αίθουσες.
10. Και βέβαια, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το εάν ο Δήμος έχει κάνει 

το παραμικρό για -την προκήρυξη, έστω - της μελέτης κατασκευής του νέου Γυμνασίου, 
παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια το έχει ήδη απεντάξει από το χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα του ΕΣΠΑ 2007-2013…

Για όλα τα παραπάνω, καλείστε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την Παρα-
σκευή 28/9/2012 και ώρα 20.00 μ.μ στο χώρο του Γυμνασίου, προκειμένου να ληφθούν 
αποφάσεις από τους ίδιους τους γονείς για την περαιτέρω στάση μας. Η πρόσκλησή μας 
απευθύνεται και προς το προεδρείο της Ένωσης Γονέων, αλλά και προς τη Διεύθυνση της 
σχολικής μας μονάδας.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ, ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ!

Εμπορικό λιμάνι

Στα… προκαταρκτικά για Καμινάκι
Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο του νέου Εμπορικού λιμανιού, ο οποίος 

ωστόσο είναι ακόμη μακρύς, καθώς η προκαταρκτική μελέτη που ήδη υπάρχει θέλει επε-
ξεργασία και συμμάζεμα για να περάσουμε στην οριστική μελέτη και τη δημοπράτηση του 
έργου.

Όπως ανέφερε στη ΦτΠ ο μελετητής κ. Παναγόπουλος, εγκρίθηκαν 100 χιλιάδες ευρώ 
από το υπουργείο Υποδομών,  που διατίθενται για την προκαταρκτική μελέτη, η οποία 
θα προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα (ένα μικρό λιμάνι, ώστε να περιοριστεί το κόστος), 
για περιβαλλοντική, κυματική και ακτομηχανική μελέτη. Ένα Προγραμματικό Σχέδιο που 
θα εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε στη συνέχεια να 
προκηρυχτεί εκ νέου διαγωνισμός για την οριστική μελέτη, καθώς λήγει η σύμβαση του 
κ. Παναγόπουλου.

Η ολοκλήρωση, του Προγραμματικού Σχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα 
με το μελετητή, σε 3 με 4 μήνες. 

Ένταξη Έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Αφαλάτωση Αντιπάρου
Τρία ακόμη νέα έργα για τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης και την αντιμετώπιση 

της έλλειψης νερού στα νησιά της Περιφέρειας εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
κ. Γιάννη Μαχαιρίδη.

Μεταξύ των έργων αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ. € είναι και ένα έργο που 
αφορά στην Αντίπαρο και συγκεκριμένα:

Αφαλάτωση Αντιπάρου, με προϋπολογισμό 1,3 εκ. €
Το έργο θα υλοποιηθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Προβλέπει την εγκατάσταση δύο συ-

στημάτων αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 κυβικών μέτρων την ημέρα το καθένα, τριών 
αντλιοστασίων, αγωγού συνολικού μήκους 1,2 χιλιομέτρων, καθώς και όλες τις ηλεκτρο-
μηχανολογικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κ.Ο.Β Πάρου του 

Για να τα θυμούνται οι παλαιοί
και να τα αφομοιώνουν οι νέοι

«Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν διαμαρτυρήθηκα, γιατί δεν ήμουν Εβραίος.
Όταν ήρθαν για τους κομμουνιστές, δεν φώναξα, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής.
Όταν κατεδίωξαν τους τσιγγάνους, ούτε τότε φώναξα, γιατί δεν ήμουν τσιγγάνος.
Όταν ο Χίτλερ φυλάκιζε τους ομοφυλόφιλους δεν αντέδρασα γιατί δεν ήμουν ομοφυλόφιλος.
Όταν έκλεισαν το στόμα των Ρωμαιοκαθολικών που αντιτάσσονταν στον φασισμό, δεν έκανα 

τίποτα γιατί δεν ήμουν καθολικός.
Μετά ήρθαν να συλλάβουν εμένα, αλλά δεν υπήρχε πια κανείς να αντισταθεί μαζί μου»
Μπέρτολ  Μπρέχτ
Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους
«Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούν ταπεινό να μιλάς για το φαί.
Ο λόγος; Cέχουνε κιόλας φάει.
Αν δε νοιαστούν οι ταπεινοί γι’ αυτό που είναι ταπεινό ποτέ δε θα υψωθούν.
Αυτοί που αρπάνε το φαί απ’ το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα.
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα ζητάν θυσίες.
Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θάρθουν».
Μπέρτολ  Μπρέχτ
Διαβάζοντας τα παραπάνω ένα πρέπει να είναι το συμπέρασμα. Το σύνθημα «ένας για όλους 

και όλοι για έναν» ή θα γίνει βίωμα του καθενός ή στην αντίθετη περίπτωση δεν θα μείνει 
τίποτα όρθιο.

Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Χρειάζεται οργάνωση παντού. Στο γραφείο, 
στην επιχείρηση, στο εργοστάσιο, στο πολυκατάστημα, στη γειτονιά, στους συλλόγους, στα σω-
ματεία, στις λαϊκές επιτροπές. Είναι ο μόνος τρόπος για να ακυρώσουμε στην πράξη τα βάρ-
βαρα και αντιλαϊκά μέτρα που έχουν εφαρμόσει και που πρόκειται να εφαρμόσουν. Οργάνωση 
λοιπόν εδώ και τώρα. Χύμα δεν θα καταφέρουμε τίποτα.

Εμπ/κός Σύλλογος

Προβλήματα από την καθυστέρηση 
της αλληλογραφίας

 
Έκκληση προς το Ταχυδρομείο Πάρου από τον Εμπ/κό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου, σχε-
τικά με την καθυστέρηση της αλληλογραφίας στους εμπόρους και επιχειρηματίες μέλη 
του. Στην επιστολή του συλλόγου αναφέρεται: 

«Σχετικά με την καθυστέρηση της αλληλογραφίας, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε δεχτεί 
επανειλημμένα διαμαρτυρίες από μέλη μας, ότι το τελευταίο εξάμηνο αυξήθηκε το φαι-
νόμενο της καθυστέρησης και της απώλειας των παραδόσεων από το ταχυδρομείο της 
περιοχής μας,που αφορούν λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.

»Φυσικά η καθυστέρηση και η απώλεια έχει ως συνέπεια την διακοπή των συνδέσεων 
από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και το κόστος των επανασυνδέσεων να βαραίνει τους 
καταναλωτές-επαγγελματίες.

»Σε μια εποχή που όλα καταρρέουν,που επιχειρήσεις καθημερινά οδηγούνται σε ορι-
στικά λουκέτα, ένα επιπλέον αδικαιολόγητο κόστος,έρχεται να επιβαρύνει τους εναπομεί-
ναντες επαγγελματίες.

»Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε από εδώ και στο εξής να μην ξαναπαρουσιαστεί το 
φαινόμενο αυτό γιατί δεν σας κρύβουμε ότι έχουμε επιφυλάξεις ότι υπάρχουν απώλειες 
και σε άλλα σημαντικά έγγραφα.

»Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τον λόγο που συμβαίνει αυτό και δεν φτάνουν 
στην ώρα τους οι λογαριασμοί και ίσως και η υπόλοιπη αλληλογραφία».
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Οι εργαζόμενοι  της  Κ.δ.Ε.Π.Α.Π. 

Για την αποκατάσταση
της αλήθειας

Με αφορμή το αναληθές δελτίο τύπου της παράταξης Πάρος – Αξία και στην συνέχεια 
των δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, παρά τις διευκρινήσεις που δό-
θηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρούμε  χρέος μας  να αποσαφηνίσουμε  την κατάστα-
ση όσον αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θεμιτή και αποδεκτή η αντιπολίτευση, όχι όμως με μικροπολιτική, άγνοια, ψευδείς δη-
λώσεις και σχεδιασμένη επίθεση εναντίον της επιχείρησης και του προσωπικού της.

Ίσως η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. να αποτελεί το φωτεινότερο παράδειγμα χρηστής διαχείρισης και 
ορθής λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης σε όλη την Ελληνική επικράτεια, έχοντας απο-
θεματικό ετών το οποίο χρησιμοποίησε για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της για το 
έτος 2011. Έχουμε κάθε δικαίωμα να υποστηρίζουμε αυτή την άποψη γνωρίζοντας την 
πραγματική εικόνα της  Επιχείρησης  σε αντίθεση με αυτή που προσπαθεί να παρουσιάσει 
η κ. Πρωτολάτη.

Προκαλεί αλγεινή εντύπωση η απλοϊκή και εκ του πονηρού προσέγγιση στο ζήτημα της 
εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, όπου η κ. Πρωτολάτη καταλήγει στο συμπέρασμα 
πως το έλλειμμα χρήσης δεν οφείλεται στην μη χρηματοδότηση της Επιχείρησης από τον 
Δήμο Πάρου (πράγμα το οποίο δεν γνώριζε, ενώ βεβαίως το έχει ψηφίσει), αλλά στην μι-
σθοδοσία του προσωπικού και στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Μιλάει για υπαλλήλους  
δύο ταχυτήτων με τις ευλογίες του Δημάρχου. Που ήταν η κ. Πρωτολάτη όταν πριν το 
ενιαίο μισθολόγιο οι υπάλληλοι της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. όντας υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου εισέ-
πρατταν 30% - 40% λιγότερες αποδοχές από τους αντίστοιχους του Δήμου ή της ΔΕΥΑΠ 
ή ακόμα και του Επαρχείου κάποια χρόνια πριν; Τότε δεν υπήρχαν υπάλληλοι δύο ταχυ-
τήτων; Τονίζουμε  ότι η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. δεν έχει ούτε έναν αργόσχολο υπάλληλο, ούτε έναν 
υπεράριθμο, ούτε έναν υψηλά αμειβόμενο. Δεν υπάρχει εργαζόμενος που να αμείβεται 
παραπάνω από τα νόμιμα. Άλλωστε μετά την εναρμόνιση με το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο 
θα έχει αναδρομική ισχύ, πολλοί από τους υπαλλήλους θα έχουν αύξηση – έστω οριακή 
-  του μισθού τους και όχι μείωση, επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω. 

Είναι λογικό, όποιος δεν έχει επισκεφθεί ούτε μια φορά τα γραφεία και τις δομές της Επι-
χείρησης να μην γνωρίζει το μέγεθος και την πληθώρα των εργασιών. Οι υπάλληλοι της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έχοντας επωμιστεί το φόρτο εργασίας  και άλλων νομικών προσώπων του 
Δήμου (μετά την κατάργησή τους και την συγχώνευσή  τους στην Επιχείρηση) κατάφεραν, 
αποδίδοντας  το μέγιστο των ικανοτήτων τους, να φέρουν εις πέρας το μεγάλο όγκο εργα-
σιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να θυμίσουμε ότι, εκτός της πραγματοποίησης όλων 
των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Πάρου, ο κύκλος των εργασιών 
της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. περιλαμβάνει την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού Παροικίας, 
του Παιδικού Σταθμού Αρχιλόχου, του Βοήθεια στο Σπίτι, του Κ.Η.Φ.Η., της Δημοτική Βι-
βλιοθήκης, του Εικαστικού Εργαστηρίου, της Σχολής Μουσικής, του Μουσικοχορευτικού 
Συγκροτήματος, της Φιλαρμονικής, του Σπιτιού της Λογοτεχνίας, του Μουσείου Γλυπτικής 
«Νικόλαος Περαντινός», του Μουσείου «Όθωνας Κάπαρης», του Λαογραφικού Μουσείου 
Παροικίας και Μάρπησσας, του Γραφείου Πληροφοριών και των Δημοτικών Γηπέδων. 

Θεωρούμε  ότι οποιοσδήποτε πριν την οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση θα πρέπει να 
έχει ενημερωθεί επαρκώς  επί των στοιχείων. Περιμένουμε μια εκ νέου προσέγγιση πάνω 
στο ζήτημα, θέτοντάς το στην ρεαλιστική του διάσταση προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Οι μισθοδοσίες καθενός εργαζομένου υπάρχουν στα αρχεία της Επιχείρησης και είναι 
στην διάθεση του κάθε αιτούντος. 

Πάρος ΑΞΙΑ

Η  ΚΔΕΠΑΠ  βουλιάζει …και
ο δήμαρχος  περί άλλων τυρβάζει…

Σε μια εποχή εξαιρετικά κρίσιμη  για τη Χώρα, όπου η πολιτική «του μαύρου – άσπρου»  
έχει περάσει ανεπιστρεπτί,  η προσπάθεια του κ. Βλαχογιάννη να εμφανίσει την ΚΔΕΠΑΠ 
ως υγιή επιχείρηση  «πέφτει στο κενό.

Ό,τι και να λέει, ό,τι και να κάνει, τα νούμερα στον πίνακα αποτελεσμάτων Χρήσεως 
του Ισολογισμού της ΚΔΕΠΑΠ για το έτος 2011, όπως αυτός υπογράφηκε από τον Ορ-
κωτό Λογιστή, μιλούν από μόνα τους. Απλά και ξεκάθαρα  δηλώνουν ότι η ΚΔΕΠΑΠ το 
2010 είχε πλεόνασμα 465.894,49 ΕΥΡΩ, ενώ το 2011 είχε έλλειμμα  (άκουσον, άκουσον…) 
506.529,94 ΕΥΡΩ. Και δυστυχώς γι αυτούς, αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να 
αλλάξει.  

Αντί να κοκκινίζουν και να ζητήσουν συγνώμη από τον παριανό λαό γι’ αυτή την αλόγι-
στη πολιτική- που θα κληθούν στο τέλος να την πληρώσουν οι παριανοί φορολογούμενοι- 
έχουν το απύθμενο θράσος, να μας παραδίδουν και μαθήματα αντιπολιτευτικής πολιτικής.

Ας αφήσουν   τα μαθήματα  κατά μέρος  και ας  εξηγήσουν  στον παριανό λαό, γιατί ο 
προϋπολογισμός της ΚΔΕΠΑΠ του έτους 2011 έπεσε έξω στις προβλέψεις του.  

Ας εξηγήσουν, γιατί εξήντλησαν το αποθεματικό της δημοτικής επιχείρησης  που δημι-
ουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Ας εξηγήσουν, στον παριανό λαό, γιατί μέσα σε μια χρονιά δημιουργήθηκε τόσο μεγάλο 
έλλειμμα! ‘Η μήπως το έλλειμμα της  ΚΔΕΠΑΠ, ως Δημοτικής Επιχείρησης, δεν αποτελεί 
και έλλειμμα του Δήμου; 

Επιτέλους, ας σταματήσουν τις κατηγορίες εναντίον μας, γιατί πραγματικά, ούτε ωφε-
λούν, ούτε προάγουν τον πολιτισμό και  ας  δουν ρεαλιστικά το  οικονομικό πρόβλημα της 
ΚΔΕΠΑΠ  και ας δώσουν λύση. 

Εμείς πάντως,  ξεκαθαρίζουμε  απόλυτα στον παριανό λαό ότι:
α) Ο πολιτισμός  για μας, αποτελεί σε συνδυασμό με τον τουρισμό και την ντόπια πα-

ραγωγή μας,την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη  και την ευημερία του νησιού μας.
β) Δεν έχουμε τίποτε με τους εργαζόμενους όχι μόνο της ΚΔΕΠΑΠ, αλλά και του Δήμου 

μας, αναγνωρίζοντας  τα δικαιώματά τους, αλλά και τις υποχρεώσεις τους.
γ) Η διαχείριση του δημοσίου χρήματος ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιμη περίοδο για την 

Χώρα, πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, με φειδώ και  με σεβασμό στις ανάγκες των πο-
λιτών, ούτως ώστε όχι μόνο να μην επιβαρύνονται  αυτοί περισσότερο,αλλά  τα χρήματά 
τους να πιάνουν τόπο.

Εμείς,  ως υπεύθυνη αντιπολίτευση διαβεβαιώνουμε  τον παριανό λαό, ότι θα συνεχί-
σουμε να ασκούμε  κριτική, να παρεμβαίνουμε και να καταδεικνύουμε  τέτοιου είδους 
αλόγιστες σπατάλες και πολιτικές πρακτικές της Δημοτικής Αρχής, που εξυπηρετούν μεν 
«τα συμφέροντα  ολίγων», αλλά λειτουργούν σε βάρος της μεγάλης  πλειοψηφίας του 
παριανού λαού.

Αναστολή λειτουργίας των ΕΠΑΨΥ
Αναστέλλεται η λειτουργία των Μονάδων ψυχικής Υγείας για ένα μήνα, λόγω έλλειψης 

χρημάτων. Για το θέμα αυτό εξέδωσε ψήφισμα ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων, στο οποίο 
αναφέρεται: 

Ψήφισμα
Η κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και όλων των κοινωνικών δομών με επίκεντρο 

εκείνων της υγείας, είναι πια μια ζοφερή πραγματικότητα.  
Πρόσφατη αρνητική εξέλιξη, η αναστολή λειτουργίας των ΕΠΑΨΥ – Μονάδων Ψυχικής 

Υγείας στις Κυκλάδες για ένα τουλάχιστον μήνα λόγω μη χρηματοδότησης από το κράτος.  
Επειδή ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, θεωρούμε ότι αυτή η ενέργεια θα έχει άμεσες 
επιπτώσεις στην ποιότητα της προσφερόμενης υγείας στα νησιά των Κυκλάδων και ιδι-
αίτερα σε ένα τομέα τόσο ευαίσθητο και ιδιαίτερο όπως η ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων 
και ενηλίκων.

Επειδή γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την συνέπεια και τα άριστα αποτελέσματα των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας στο χώρο ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, προ-
σθέτουμε και εμείς τη δικιά μας έντονη διαμαρτυρία στην απόφαση για την αναστολή της 
λειτουργίας τους.

Το θέμα της αναστολής λειτουργίας των ΕΠΑΨΥ, θα συζητηθεί την Παρασκευή 
28 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου και θα ληφθεί απόφαση.

Ερώτηση στη Βουλή για τα επιδόματα παραμεθορίου

Να διατηρηθούν για
τους υπαλλήλους των Κυκλάδων

Ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κα-
τέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Συρμαλένιος, Αλέξης Μητρόπουλος, Δημήτρης 
Στρατούλης, για τη διατήρηση του επιδόματος παραμεθορίου στους υπαλλήλους των Κυ-
κλάδων.

Η ερώτηση κατατέθηκε με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης, η οποία και εστάλη στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων της χώρας προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους βάσει συγκεκριμένων 
κριτηρίων και με την οποία επιχειρήθηκε ο επαναπροσδιορισμός των περιοχών που συ-
γκαταλέγονται στις “απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές” και στις οποίες 
οι υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν το ποσό των 100 ευρώ μεικτά μηνιαίως, 
“προκειμένου να μην δημιουργούνται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης υπαλλήλων που 
υπηρετούν σε περιοχές με ανάλογα χαρακτηριστικά”, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο.

Η γνωστοποίηση της συγκεκριμένης εγκυκλίου, με τη μορφή μάλιστα του επείγοντος 
και επί   υπηρεσιακής κυβέρνησης, ξεσήκωσε -και δικαίως- θύελλα αντιδράσεων από την 
πλευρά των εργαζομένων σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και των συλλό-
γων υπαλλήλων που υπηρετούν στις Κυκλάδες.

Οι βουλευτές ρωτούν τους υπουργούς:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να μην αποκλειστεί κανένα νησί των 

Κυκλάδων από τις προβλεπόμενες περιοχές χορήγησης του επιδόματος απομακρυσμέ-
νων-παραμεθόριων;

Εάν προτίθενται, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω παραμέτρων και με στό-
χο τη στήριξη της απασχόλησης των δημοσίων υπαλλήλων στα νησιά και δεδομένου ότι 
ο όρος “παραμεθόριος ή απομακρυσμένη περιοχή” δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κά-
ποια νησιά των Κυκλάδων, να εξετάσουν τη δυνατότητα μετονομασίας του σχετικού επι-
δόματος σε “επίδομα νησιωτικότητας” και ενσωμάτωσης του στις βασικές αποδοχές των 
υπηρετούντων στα νησιά δημοσίων υπαλλήλων; 

Ο χορός πάλι ξεκινά…
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος» και η χορευτική του ομάδα 

ξεκινούν τα μαθήματα παραδοσιακού χορού για την περίοδο 2012 – 2013.
Νηπιακό τμήμα ( 4 – 6 ετών), Μικρό Παιδικό τμήμα ( 6 – 9  ετών), Μεγάλο παιδικό τμήμα 

( 9 – 12 ετών), Τμήμα Γυμνασίου – Λυκείου ( 12 – 18 ετών ), Τμήμα Ενηλίκων.
Συνδρομή: 20€ ανά οικογένεια
H πρώτη συνάντηση για την γνωριμία με το χώρο και τη δασκάλα χορού, καθώς και για 

τον καθορισμό των ωρών μαθημάτων,   θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου από τις 11:00 – 13:00, 
στην αίθουσα του Συλλόγου «Δεξαμενή».

Χοροδιδάσκαλος είναι η κ. Ελένη Τριώδα και Υπεύθυνη Χορευτικών ομάδων η κ. Κατε-
ρίνα Φραντζή (τηλ. Επικοινωνίας: 6977914881)

Τμήματα Εικαστικών
Ξεκινούν και τα τμήματα εικαστικών ( ζωγραφική και κατασκευές κ. α ) για παιδιά  ηλι-

κίας 4-12 ετών, επίσης στην αίθουσα του Συλλόγου «Δεξαμενή».
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και θα υπάρξουν κλειστά τμήματα: 4 -7 ετών 

(προνήπια – α΄ δημοτικού) / 12 ατόμων, 8 -12  ετών ( β΄ δημοτικού – στ΄ δημοτικού) / 
15 ατόμων.

Εγγραφή: 5€ ανά οικογένεια (εξαιρούνται τα μέλη του Συλλόγου)
Μηνιαία συμμετοχή:  10€ το ένα παιδί (για την κάλυψη των υλικών), 20€ τα δύο παιδιά 

και πάνω.
Η πρώτη συνάντηση με γονείς και παιδιά για τις εγγραφές και τη γνωριμία με το χώρο 

και την παιδαγωγό  θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2012 από τις 11:00 – 13:00, στην αίθουσα 
του Συλλόγου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 6972855134.

Υπεύθυνη μαθημάτων: Παυλάκη Βασιλική, Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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...την κάθε µέρα σας στο γραφείο ή στο σπίτι!
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις, το νέο σας ηµερολόγιο

για το έτος                    ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί

την δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΣ
22840 53555

µπορείς να έχεις

1000 κάρτες σε 20 λεπτά;

στο Τυπογραφείο θα βρεις

1500 προτάσεις προσκλ
ητηρίων ;

κάθε βδοµάδα σε δια
φηµίζουν

4. 000 φύλλα Φωνής της Πάρου;

µπορείς να έχεις

1000 flyers σε µια ώ
ρα;

το ∆ούναι Λαβείν

κυκλοφορεί σε 12. 000 αντίτυπα;

µε το Discover Paros

σε “ανακαλύπτουν” 25. 000 επισκέπτες;

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...
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16:00

Καλέστε ΤΩΡΑ!!!                       τηλ: 22840 53555
Τυπογραφείο Λαουτάρης Ε.Π.Ε.

Μ. Σακέλης, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ακτοπλόων

Ζητάμε θεσμικές αλλαγές στην ακτοπλοΐα
     ΜΕ δύΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ χΕΙΜΩΝΑ

συνέχεια από σελ.1
Η μόνη αλλαγή είναι, ότι προσωρινά αντι-

καταστήσαμε το Delos με το Naxos, γιατί το 
πλοίο αυτό έχει ακριβά καύσιμα και επειδή 
η κίνηση αυτής της εποχής είναι χαμηλή. 
Κατά τα άλλα, θα ακολουθήσουμε το περ-
σινό πρόγραμμα, δηλαδή  7 δρομολόγια 
πρωινά την εβδομάδα (7.25 το πρωί από 
Πειραιά) και απογευματινό δρομολόγιο δεν 
θα έχει μόνο κάθε Σάββατο από Πάρο προς 
Πειραιά.  

Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε επικοινω-
νήσει και με τον υπουργό και ζητήσαμε να 
βρούμε κάποιες λύσεις, να διευκολυνθού-
με, να δούμε πως θα βγει ο χειμώνας, όχι 
μόνο για τη δική μας εταιρία, αλλά γενικά 
για την ακτοπλοΐα. Υπάρχει μεγάλος προ-
βληματισμός όταν οι τιμές των καυσίμων 
συνεχώς αυξάνονται και δεν υπάρχει και 
κάποια ευελιξία που θα μας βοηθούσε να 
παίρναμε κάποιες αποφάσεις καλύτερης 
διαχείρισης των καραβιών μας. Πρέπει να 
καθίσουμε με το υπουργείο να συζητήσου-
με.

Έχετε προγραμματίσει κάποια συνάντηση;
Μία πρώτη συνάντηση έγινε τη Δευτέ-

ρα 24 Σεπτεμβρίου. Επισκεφθήκαμε τον 
υπουργό οι εκπρόσωποι του  Συνδέσμου 
Επιβατικών Πλοίων, θα γίνουν όμως 
και κάποιες άλλες συναντήσεις αυτή την 
εβδομάδα. Επιδιώκουμε τη λήψη άμεσων 
μέτρων, τις επόμενες ημέρες αν είναι δυ-
νατόν, αλλά και κάποια άλλα μέτρα, για τα 
οποία όμως χρειάζεται διαβούλευση γιατί 
πρόκειται για θεσμικές αλλαγές που χρει-
άζονται αρκετό χρόνο.  

Όταν λέτε θεσμικές αλλαγές τι εννοείτε; 
Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της ακτο-

πλοΐας. Οι νόμοι που τη διέπουν πρέπει να 

εκσυγχρονιστούν, γιατί διαφορετική ήταν 
η κατάσταση πριν από 12 – 13 χρόνια και 
διαφορετική είναι σήμερα. Πρέπει λοιπόν 
να γίνει κάποιος εκσυγχρονισμός, προ-
σαρμογή στα Ευρωπαϊκά δεδομένα, ούτως 
ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και 
στις εταιρίες και στην επιλογή δρομολογίων 
κ.λπ. 

Ποιο συγκεκριμένα;
Είναι λογικό για παράδειγμα, ένα πλοίο 

να μην δουλεύει και να πληρώνει το προ-
σωπικό; Εμείς με τους ναυτικούς δεν έχου-
με τίποτα να χωρίσουμε, συνεργάτες μας 
είναι και φίλοι μας, αλλά αυτό είναι παρανο-
ϊκό. Δεύτερον, αν ένα πλοίο κυκλοφορήσει 
ένα μήνα λιγότερο, θα επιβληθεί πρόστιμο 
στην εταιρία. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύ-
τερος σεβασμός προς τις εταιρίες, πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εταιρίες δεν 
έχουν κάποια τράπεζα από πίσω να «κό-
βει» χρήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι, ως 
διαχειριστές, να εξασφαλίζουμε τη δυνατό-
τητα να καλύπτουμε τα έξοδα των πλοίων 
μας. Εμείς μεθαύριο πρέπει να καταβάλου-
με τη μισθοδοσία 1500 ατόμων. Πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί σε ότι κάνουμε. Όταν 
αποφασίζουμε για ένα πλοίο να δουλέψει 
για 10 μήνες, δεν το κάνουμε επειδή μας 
υποχρεώνει ο νόμος, αλλά γιατί υπάρ-
χουν ανάγκες για να το κάνουμε και γιατί 
και επιχειρηματικά πρέπει να το κάνουμε. 
Φαντάζεστε κάποια εταιρία που πρέπει να 
δρομολογήσει ένα πλοίο για τρεις μήνες να 
το δρομολογεί για 10 γιατί της το επιβάλει 
το κράτος; Δεν θα κάνει καθόλου το δρο-
μολόγιο. Εμείς κάνουμε τα δρομολόγια 
στην Πάρο και στα Δωδεκάνησα και αλ-
λού, γιατί υπάρχουν πολλοί σοβαροί λό-
γοι.  Υπάρχουν σχέσεις με τις μεταφορικές 

εταιρίες, με τους ανθρώ-
πους, υπάρχει τουρισμός, 
ξέρουμε ότι αν δεν έρθουν 
τουρίστες το καλοκαίρι η 
κίνηση το χειμώνα θα είναι 
δραματική… Καμία εται-
ρία δεν κάνει δρομολόγιο 
επειδή της το επιβάλει το 

κράτος. Άρα λοιπόν υπάρχουν αχρείαστοι 
νόμοι που δεν υπάρχει λόγος να είναι σε 
ισχύ. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα. Τα 
πρόστιμα από τα λιμεναρχεία, το κυνηγητό 
που έχουν οι πλοίαρχοι και το ποιο σοβαρό 
θέμα, που είναι ο παράγοντας για οποιαδή-
ποτε εξέλιξη στο μέλλον, τα λιμάνια. 

Υπάρχουν προβλήματα;
Είναι λιμάνια αυτά που έχουμε; Σε πε-

ρίπτωση που υπάρξει απαγορευτικό δεν 
μπορεί να διανυκτερεύσει κάποιο πλοίο 
ούτε στην Πάρο, ούτε στην Νάξο, ούτε στην 
Σαντορίνη και κάνουνε βόλτες στο Αιγαίο. 
Δεν υπάρχει ασφαλές λιμάνι. Θα πρέπει να 
πάμε στα Κατάπολα ή στη Σύρο, αλλά αν 
δεν είμαστε εκεί κοντά θα κάνουμε γύρω 
-γύρω. Το θέμα των λιμανιών, είναι σημα-
ντικό. Εμείς θα μπορούσαμε να δρομολο-
γήσουμε πλοίο στις Κυκλάδες με τα Blue 
Star 1` και  2, που να ενώνουν την Πάρο, 
την Νάξο και την Σαντορίνη με τα Δωδε-
κάνησα. Πως όμως θα πάνε τα πλοία αυτά 
στην Νάξο; δεν είναι κατάλληλο το λιμάνι 
και άρα δεν γίνεται το δρομολόγιο. 

Υπάρχει ελπίδα για μείωση του εισιτηρί-
ου που πλέον είναι απαγορευτικό για πάρα 
πολύ κόσμο;

Λυπάμαι πάρα πολύ που οι επιβάτες 
πληρώνουν λιμενικά τέλη και δεν γνωρίζω 
αν αυτά τα λιμενικά τέλη επενδύονται στην 
ακτοπλοΐα. Βεβαίως είναι απαγορευτικά. 
Είναι πανάκριβα τα εισιτήρια και είναι ένα 
μεγάλο θέμα που μας απασχολεί. Το έχου-
με θέσει στον υπουργό και ζητάμε να μειω-
θούν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, κρατήσεις 
- χαράτσια για τους επιβάτες. Το ΦΠΑ του 
αυτοκινήτου για παράδειγμα, είναι 23%. Σε 
όλη την Ευρώπη προσέχουν τα λίγα νη-
σιά που έχουν εφαρμόζοντας συντελεστές 
ΦΠΑ από 0 έως 5%, για να είναι πιο φτηνό 
το εισιτήριο. Εδώ έχουμε 23% στο αυτοκί-
νητο, στον επιβάτη 13%, έχουμε επίναυ-
λους, λιμενικά τέλη και φτάνει το εισιτήριο 
του αυτοκινήτου να επιβαρύνεται με 30%. 
Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε.

Έχετε διαμορφώσει ολοκληρωμένη πρό-
ταση για το συγκεκριμένο ζήτημα; 

Τα τρία τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε 
υπουργείο. Δεν είχαμε συνομιλητή. Έχουν 
συσσωρευτεί πάρα πολλά προβλήματα. 
Οι εταιρίες οι εισηγμένες μόνο έχουν 570 
εκατ. ευρώ ζημιές τα τελευταία τρία χρό-
νια. Σ’ αυτά θα προστεθούν άλλα 250 εκατ. 
φέτος, σε μια περίοδο που οι τράπεζες δεν 
λειτουργούν και γενικά δεν υπάρχει χρήμα.  
Γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μη 
φτάσουμε στην τελευταία στιγμή να κάνου-
με πράγματα που θα στοιχίσουν. Δεν είναι 
δυνατόν να εξετάζεται η ακτοπλοΐα στη 
λογική του μνημονίου, δηλαδή βάλε ΦΠΑ, 
βάλε φόρους κ.λπ. Γιατί όλα αυτά επιβαρύ-
νουν το εισιτήριο. 

Γι’ αυτό ρωτώ, αν έχετε διαμορφώσει 
ολοκληρωμένες προτάσεις;

Ναι, έχουμε καταθέσει στον υπουργό 
ολοκληρωμένες προτάσεις, μας άκουσε, 
πιστεύω ότι έχει κατανοήσει πλήρως το 
πρόβλημα και προσπαθεί και αυτός να βρει 
κάποιες λύσεις. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια 150τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα 
με πηγάδι. Δίνονται χω-
ριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι 156τμ. με 
740τμ οικόπεδο, 200μ α-
πό τη θάλασσα. Πωλείται 
240.000€. Πληροφορίες: 
Vasil Konday - 6940622456

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλο-
ριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 185.000€ 
Έκπτωση στα  μετρητά  ή 
ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται υ-
πό κατασκευή κατοικίες την 
περιοχή Νταμουλί, λίγα μέ-
τρα από την παραλία. Τηλ.: 
693 7033316.

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριά-
ρι 70 τμ. νεόκτιστο σε 250 
τμ. οικόπεδο, εντός σχε-
δίου. Τηλ.: 6977362305, 
6985963626 

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, 
καλοριφέρ, air condition, 
θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
195.000€. Έτερη οικία 150 
τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 2 
μπάνια, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατα-
σκευή, βεράντες, πέργολες, 
κήπος, πισίνα. Τιμή 245.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται α-
πό ιδιώτη, μια μεζονέτα 

150 τμ., με 3 κρεβατοκά-
μαρες, ένα διαμέρισμα 66 
τμ., με 2 κρεβατοκάμαρες 
και δυο οικίες 39 τμ. & 46 
τμ.. Όλα διαθέτουν τζάκι, 
κεντρική θέρμανση αυτό-
νομη, ντουλάπια κουζίνας 
και κρεβατοκάμαρας. 100 
μέτρα από την κεντρική 
παραλία της Αλυκής. Τηλ.: 
6932901931 

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

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλορι-
φέρ, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 
175.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οι-
κόπεδο 300 τμ εντός 
σχεδίου, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, λίγα μέτρα από το 
λιμανάκι της Νάουσας. Τηλ.: 
6937033316

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται κτήμα 
6 στρεμμάτων με άδεια οι-
κοδομής για 250 τμ. Τηλ.: 
693 7033316 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλεί-
ται κτήμα 100 στρέμματα, 
πάνω από τα ΧΥΤΑ. Τηλ: 
6975065776

ΕΛΗΤΑΣ, πωλείται α-
γροτεμάχιο 8 στρ., άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 30τμ. γωνιακή. Τηλ: 
6937651265.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Άνωθεν ΙΚΑ), 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου ορόφου 30 τμ για οι-
κία, πλήρως εξοπλισμένο. 
Κατάλληλο και για επαγ-
γελματική χρήση/γραφείο. 
Ενοίκιο 250,00 ευρώ. Τηλ : 
6977200338

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  (περιφερεια-
κός), καινούργιο, πλήρως 
επιπλωμένο & εξοπλισμέ-
νο, εντοιχισμένη κουζίνα, 
πλυντήριο ρούχων, ψυγείο, 
φούρνος, πλάσμα τηλεόρα-
ση, κλιματισμός, θέρμανση, 
μπαλκόνι, παρκινγκ & δω-
ρεάν ιντερνέτ. Ενοικιάζεται 
ετησίως ή και με το μήνα, 
200,00 €. Τηλ.: 6986439393

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή 
Έλητας), ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα δίχωρο, 40 τμ., 
2 χλμ από το λιμάνι. Τηλ.: 
2284022302

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή Αγίου 
Σπυρίδωνα), ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 50τμ. Διαθέτει 
2 υ/δ, κουζίνα και σαλόνι 
μαζί. Θέα στη θάλασσα. Τιμή 
250,00 €.  Τηλ.: 6937442566 
(κος Γιώργος) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται 
δυο δυάρια, 50 τμ, το ένα 
επιπλωμένο, έναντι ξενο-
δοχείου «Ελληνικό». Τηλ.: 
6970022726  

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζο-
νται επιπλωμένες 
γκαρσονιέρες μπροστά 
στη θάλασσα, 170,00 € το 
μήνα. Τηλ.: 6946693869, 
2284021806 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (σε ήσυ-
χο πεζοδρόμιο), κοντά 
στη στάση Αμπελοκήπων 
του μετρό, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα, 50 τμ, χωρίς 
κοινόχρηστα. Κατάλληλη για 
φοιτητές. Τηλ.: 6973214291 
(Μιχάλης) 

ΝΑΟΥΣΑ, (προς Αγ. Αναρ-
γύρους) απέναντι από το 
φούρνο του Μπατίστα (50 
μέτρα), πρώτος δρόμος 
αριστερά,  ενοικιάζεται οι-
κόπεδο για πάρκινγκ, 300 
τμ. Τηλ.: 2284041246, 
6945275152 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ε-
πιπλωμένο διαμέρισμα 
για εκπαιδευτικούς. Τηλ 
6977356609

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 42 τ.μ. 
στο λιμάνι, παραδοσιακό, 
2 wc, ανακαινισμένο το 
‹01, τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6977407532 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 
δυο γκαρσονιέρες, μια με-
γάλη και μια πιο μικρή, 
αυτόνομες, αμφιθεατρι-
κές, με air-condition. Τηλ.: 
6944225157, 6989455086   

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα δυάρι, 45 τμ, 
πρώτος όροφος, με θέα, 
air-condition, κατάλληλο 
για εκπαιδευτικούς, για ό-
λο το χρόνο, τιμή 200,00 
€. Τηλ.: 2284091290, 
6934137569

ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 44 τμ, 
στον 2ο όροφο, με αυτό-
νομη θέρμανση, μεγάλη 
βεράντα. Τηλ.: 6983605007, 
6984111166 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΑΜ-
ΦΙΑΛΗ (Μεθώνης 38), 
ενοικιάζεται σπίτι 70 τμ. 
Τηλ.: 2284021088  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ             

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ 
ΧΩΡΙΑ, ζητείται σπίτι προς 
αγορά,  πάνω από 100 
τμ., σε λογική τιμή. Τηλ.:  
2284044043.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕΡΙ-ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟ πωλείται, πλήρως 
εξοπλισμένο, στον παραδο-
σιακό οικισμό της Παροικίας, 
σε πολυσύχναστο σημείο, 
με ανάπτυξη σαράντα τρα-
πεζοκαθίσματα σε πλατεία. 
Τηλ.: 6974049557

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑ-
ΦΕ-ΜΠΑΡ, στην 
παραλία της Παροικίας 
(πλατεία Βεντουρή) πω-
λείται. Τηλ.:6974960256, 
2284024664 
 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, 
στην Παροικία, πλήρως 
εξοπλισμένο, με ξυλόφουρ-
νο. Τηλ.: 2284023652, 
6936849101 

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
στην Παροικία,, πωλείται, 
πλήρως εξοπλισμένο με 
ξυλόφουρνο, 15ετους λει-
τουργίας. Τιμή προσιτή Τηλ.: 
2284021985, 6937275672 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία της Παροικιάς, 
πωλείται πλήρως  εξοπλι-
σμένη.  Τηλ:22840 25104 
(10:00-14:30).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
εν ενεργεία, πωλείται στην 
Χρυσή Ακτή, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, δίπλα στη 
στάση του λεωφορείου. Τι-
μή 20.000 € (συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6934506657

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, με 
εμπειρία, παραδίδει μαθή-
ματα σε παιδιά Δημοτικού. 
Επίσης αναλαμβάνει και την 
φύλαξη και δημιουργική 
απασχόληση μικρών παι-
διών. Τιμές προσιτές. Τηλ. 
6974626669

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ 
αναζητεί οποιαδήποτε ερ-
γασία. Διαθέτει ΙΧ & μηχανή. 
Τηλ. 6945856124  

ΚΟΠΕΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, 
με εμπειρία αναλαμβά-
νει φύλαξη παιδιών. Τηλ.: 
6956304900 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΚΥΡΙΑ ομιλούσα ελ-
ληνικά και αγγλικά, 
ζητά εργασία για φύλαξη 
παιδιών ή ηλικιωμένων και 
βοήθεια σε οικιακές εργα-
σίες ή άλλες δουλειές. Τηλ: 
6939253612.

ΡΩΣΙΔΑ, 55 ετών, ψάχνει 
εργασία, ως εσωτερική οι-
κιακή βοηθός ή γηροκόμος. 
Τηλ.: 6978868598 

ΚΥΡΙΑ, ζητεί οποιαδήποτε 
εργασία σχετικά με καθαρι-
σμούς γραφείων ή οικιακές 
εργασίες, καθώς επίσης 

και  βοηθητικές εργασίες 
εστιατορίου (λάντζα, βο-
ηθός κουζίνας κλπ). Τηλ.: 
6972938242   

ΝΕΟΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ, ψήστης 
– τυλιχτής, ζητεί εργασία σε 
σουβλατζίδικο ή ταβέρνα. 
Τηλ.:  6934506657

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμ-
βάνει το διάβασμα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΟΥΣ, 
ζητείται από τον Σύλ-
λογο Γυναικών Πάρου 
«Αρηίς». Τηλ.: 6947325919, 
2284091087 (κα Τρίχα) 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ, ζητεί-
ται για φύλαξη παιδιών και 
βοήθεια στις οικιακές εργα-
σίες. Τηλ: 6977783113.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΥΔΡΩ» ζη-
τείται, με γνώση Η/Υ. Τηλ.: 
6944919529

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΖΩΗ πωλούνται. Τηλ.: 
6977786711 

VW GOLF πωλείται, μο-
ντέλο 1999, 1390 κυβικά, 
3πορτο. Τηλ.: 6973875712 

OPEL ASTRA ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΟ πωλείται, 
Απρίλης 2008 /20.000km. 
Τηλ.: 2284770291    

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
πωλούνται, 17άρες, με 5 
μπουλόνια, αχρησιμοποί-
ητες, από Honda CiViC 
μοντέλο 2007. Τιμή 370,00 
€. Τηλ.: 6974069312.

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 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κοπή - επεξεργασία - εφαρμογή

Α Γ Ι Α  Ε Ι Ρ Η Ν Η  •  Π Α Ρ Ο Σ
τ η λ . :  2 2 8 4 0  9 1 0 2 8  κ ι ν.  6 9 4 5  3 2 7 6 1 9

e - m a i l :  m a r m s a @ y a h o o. g r

ΣΑΡΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Λογιστής Γ’ τάξης • Α.Α. 72852

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ • ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ • κιν. 6948 107956
e-mail: dimitrissarris@windowslive.com
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Παιδεία, υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση είναι τα 
πρώτα θύματα της πολιτικής της εσωτερικής τρόικας. 
Η απάντηση φυσικά είναι μια: Οργάνωση και αγώνας.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση ο σύλλογος γονέων του 
Γυμνασίου Πάρου, καλεί γενική συνέλευση και δείχνει 

το δρόμο του αγώνα.
Ας ετοιμαστούμε γιατί από εδώ και μπρος θα έχουμε συνέχεια σε πολλά μέτωπα 

για την τελική ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Με μια άδεια πλατεία και ανοικτά όλα τα μαγαζιά, η Πάρος πήρε μέρος στην 
Πανελλαδική κινητοποίηση κατά της πολιτικής που μας έχει όλους πτωχεύσει.

Αυτή η εικόνα πρέπει να μας προβληματίσει γιατί τα δύσκολα έρχονται…

Στην ενημερωτική του δημοτικού συμβουλίου συνεδρίαση, το θέμα όπως 
είπε ο Δήμαρχος, ήταν η αγωνία των Παριανών για το τι γίνεται στο Δημοτικό Λιμενι-
κό Ταμείο. Πολλοί ανησυχούνε για την απραξία και το ότι έργα ακούνε μα το μόνο που 
βλέπουν είναι μελέτες, μελέτες, μελέτες.

Τώρα που ήρθε ο λιμενολόγος όλα θα πάνε καλύτερα λέει…
Η τελευταία ευκαιρία είναι αυτή για ολόκληρη τη διοίκηση του Δ.Λ.Τ..

Ο Δήμαρχος είπε ακόμα ότι όλοι ανησυχούν για τα χρήματα του ταμείου του 
Δ.Λ.Τ. –(περίπου 3,5 εκατομμύρια). 

Φοβάται και ο Δήμαρχος μήπως η τρόικα εσωτερική και εξωτερική τα πάρει και 
χαθούν…

Εγώ, ο κακός, ρωτάω: Αν τα χρήματα πραγματικά χαθούν ποιός θα πάρει την ευ-
θύνη, ποιός θα πάει φυλακή για παρελκυστική τακτική;

Άλλη μια ερώτηση του κακού. Υπήρχε ένα σχέδιο πλωτών εξεδρών, ο Λούης 
είχε εξασφαλίσει δεκατέσσερις από τις δεκαέξι εγκρίσεις.

Ο Γαβαλάς εξασφάλισε τις άλλες δύο και το έργο ήταν έτοιμο για υλοποίηση.
Τι μεσολάβησε και ένα έργο καθ’ ό λα έτοιμο ακυρώνεται; Γιατί αυτό το ερώτημα 

είναι κακό και ύποπτο και δεν είναι κακιά και ύποπτη η εξέλιξη ;

Το θέμα της καθαρίστριας στο δημοτικό της Νάουσας έδειξε μια άλλη πλευρά 
της ζωής μας.

Ποιές είναι οι ευαισθησίες και οι προτεραιότητες των πολιτικών μας σχετικά με την 
υγιεινή των χώρων των σχολείων.

Πρώτον: Ο σύλλογος γονέων και ο σύλλογος διδασκόντων έθεσαν ένα ζήτημα.
Δεύτερον: Όλα τα μέλη της σχολικής επιτροπής, εκτός από δύο αποφάσισαν σύμ-

φωνα με το αίτημα των συλλόγων.
Τρίτον: Η παράταξη του ενός που μειοψήφησε κατηγορεί όλους τους άλλους για 

αντιδημοκρατικότητες και για μη ευαισθησία απέναντι στο πρόβλημα της καθαρίστρι-
ας.

Εύλογα λοιπόν αναρωτιούνται όλοι: Για λίγους ψήφους ξεχνάμε την υγεία των παι-
διών που μπορεί να κινδυνεύει από την ανεύθυνη δουλειά κάποιων;

Για λίγους ψήφους γράφουμε στα παλιά μας υποδήματα την έγγραφη διαμαρτυρία 
των δύο μαζικών φορέων.

Μήπως έτσι τελικά θα ψάχνουν για πολλούς ψήφους όταν έρθει η ώρα;

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook 
user) at: www.facebook.com/paroslife

If you have a smart phone, just 
download QRReader and scan 
this QR code and you will have 
a link straight to all the What's 
On information for Paros & 
Antiparos.

CONTINUING... 

until 30 Sep, Exhibition by Jiannis Bagourdas 
(photography) at Anti Art Gallery, Kastro, 
Antiparos.  Duration: 15-30/9, daily 11am-
1pm & 7pm-12am. Info: 694-489-8924, 697-
440-0035, http://www.facebook.com/anti.
antiparos
 
until 30 Sep, "Cafe Electra (Faces)" exhibition 
& installation by Eduard van Giel at the artist's 
studio (The Warehouse), Kastro, Paroikia. 
Duration 17/5-30/9, daily from 12 noon. Info: 
www.thewarehouse.gr  

until 30 Sep, Group painting & sculpture 
exhibition "Keep Running Greece" with artists 
Apostolos Lavdas, Maria Ktistopoulou, 
Konstantinos Rammos, Angelos Razis, Yiannis 
Koutsouris, Ioannis Karakatsanis & Angelos 
Panagiotidis at the Venus Art Gallery, Astir of 
Paros Hotel, Kolymbithres.  Duration 14/7-
30/9. Info: 22840 57976-84,  www.astirofparos.
gr,  www.natasalavda.gr

until 30 May 2013, Maria Vlanti (sculpture) 
& Nikos Vlachos (painting) exhibition at Franca 
Scala Restaurant, Paroikia, tel: 22840-24407, 
7.30pm-12.30am.  Nikos Vlachos at Fotis Αrt 
Café, Aghios Dimitris, Naoussa, 10am-3am, 
tel: 697-033-9326. Duration 9/6-30/5/13. Info: 
697-033-9326, Medusa Art Gallery 210-724-
4552, www.medusaartgallery.com 
 
SEPTEMBER 2012
  
BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE 
FIRST RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!

28 Sep, 7.30-10.30pm, End of Season Sale 
PAWS bazaar at Mikro Cafe, Paroikia. http://
www.facebook.com/pawsparos
  
28 Sep-1 Oct, Cross Country MTB Camp 
with Awake Paros. Info: 693-652-9302, www.

awakeparos.gr

29 Sep, 11am-2pm & 3-6pm, "Anybody 
can Dance" music & dance improvisation 
workshop for adults with Olympia Agalianou 
at Olympus Gym, Livadia, Paroikia. Info: 22840-
24495 9am-3pm, 694-465-5200 9am-3pm, 
www.efparos.gr
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/296456697127820/
 
30 Sep, "Anybody can Dance" music & dance 
improvisation workshop for parents & children 
4-7yrs (11am-12.30pm) and body percussion 
8-12yrs (1-2.30pm) with Olympia Agalianou at 
Olympus Gym, Livadia, Paroikia. Info: 22840-
24495 9am-3pm, 694-465-5200 9am-3pm, 
www.efparos.gr
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/296456697127820/
 
30 Sep, 7pm, "Modern Society & Violence" 
discussion in Mando Mavroyenous Square, 
Paroikia. Info: 22840-24745, thiseasp@otenet.
gr
 
30 Sep, 8.30pm, Special performance of 
"Vodka Molotov" by the Music Dance & Theatre 
Group of Naoussa at their hall, Naoussa. Info: 
22840-52284, 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/262719127163822
 
OCTOBER 2012
 
October is International Breast Cancer 
Awareness Month. See http://www.nbcam.org
 
1-5 Oct, "Dancing Freedom" workshop with 
Ilanit Tadmor at Tao's Center, Ambelas.   Info: 
22840-28882,  www.taos-greece.com
 
4 Oct, World Animal Day.  See www.
worldanimalday.org.uk
 
5-10 Oct, 6-day trip organized by the Atlantis 
Association of Aspro Chorio to Nafplio, 
Mycenae, Epidaurus, Galata, Poro, Porto Heli, 
Spetses, Ermioni & Hydra. Cost 300€. Info: 
694-851-7080, 694-851-7080, 697-359-0509,  
697-359-0509.
 
6-7 Oct, Visiting orthopaedic surgeon from 
"Doctors of the World" organized by the 
Marpissa Women's Association.  Marpissa 
Medical Station clinic open on Sat morning 
and evening and Sun morning.  Info: 694-
508-3520, http://www.facebook.com/
groups/186791289229/

Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Ο Σύλλογος Γυναικών 

Πάρου «Αρηίς» διοργανώ-
νει εκδρομή στην Κωνστα-
ντινούπολη, στον Βόσπορο 
και στα Πριγκηπόνησα. 

Η διάρκειά της είναι 4 μέ-
ρες αεροπορικώς και η τιμή 
κατ’ άτομο είναι  495 ευρώ.

Η αναχώρηση από την 
Αθήνα είναι στις 5 Νοεμβρί-
ου αεροπορικώς και η επι-
στροφή στις 8 Νοεμβρίου.

Στην τιμή περιλαμβάνο-
νται: 

Μεταφορά αεροδρόμιο- 
ξενοδοχείο, αεροδρόμιο με 
πολυτελές κλιματιζόμενα 
πούλμαν. Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε 
ξενοδοχείο επιλογής σας. Τρία γεύματα σε τοπικά εστιατόρια. Εισιτήρια πλοιαρίου για τα 
Πριγκηπόνησα. Εκδρομές. Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός και οι φόροι αερο-
δρομίων. Δηλώστε συμμετοχή!

Ο Περιφερειάρχης για την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας
των ξενοδοχοϋπαλλήλων  

«Να μπει φρένο
στις ισοπεδωτικές επιλογές» 

Την αντίδρασή του στην προοπτική κατάργησης του επιδόματος ανεργίας εξέφρασε ο 
Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης, ο οποίος με δήλωσή του ζητεί «να μπει φρένο στις 
ισοπεδωτικές επιλογές».

Ο κ. Μαχαιρίδης μεταξύ άλλων τόνισε: «Η πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, για κα-
τάργηση του επιδόματος ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων ως ένα από τα μέτρα για την 
εξοικονόμηση 11,5 δις, είναι ένας ακόμα κρίκος στην χωρίς αρχή και τέλος αλυσίδα περι-
κοπών στις αποδοχές των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους, που σηκώνουν επί δυό-
μιση χρόνια ένα φορτίο που δεν τους αναλογεί. Από κάποιο σημείο και μετά, οι αιματηρές 
θυσίες και το συνεχές κουτσούρεμα που εξανεμίζουν τα εισοδήματα των μισθωτών στον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μοιάζουν περισσότερο με επίθεση και τιμωρία παρά με έναν 
“ορθολογισμό” της αγοράς εργασίας. 

»Ας μπει επιτέλους ένα φρένο σε ισοπεδωτικές, οριζόντιες και τυφλές επιλογές, που 
ελάχιστα αποφέρουν στον πραγματικά χειμαζόμενο κρατικό κορβανά, αλλά θα στοιχίσουν 
πολλά στον ξενοδοχοϋπάλληλο, την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, προφανώς και 
στην αξιοπρέπειά του».

Διαδρομές στην Μάρπησσα
Στις 24, 25 και 26 Αυγούστου, στη Μάρπησσα της Πάρου, εκατοντάδες επισκεπτών περπάτησαν 

μαζί με τους εθελοντές στα στενά σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού στο πλαίσιο του τριήμερου 
φεστιβάλ: Διαδρομές στην Μάρπησσα. Ο καθένας δημιούργησε τη δική του μοναδική διαδρομή 
ανάμεσα στους 11 σταθμούς, την οποία αποτύπωσε στο πρωτότυπο ταμπλό τερματισμού.

Επισκέφθηκαν παραδοσιακά σπίτια της Μάρπησσας, την εικαστική έκθεση της κ. Νατάσας Μπι-
ζά, έπαιξαν στο Λούνα παρκ των παραδοσιακών παιχνιδιών, παρακολούθησαν τη διάλεξη για τα 
μονοπάτια της Πάρου από τον κ. Κοσμά Χατζηγρηγορίου, ενώ ξεναγήθηκαν στο νυχτερινό ουρανό 
από τον κ. Θανάση Ευαγγελόπουλο, κάνοντας μοναδικές «Διαδρομές στ’ άστρα»! Σιγοτραγούδη-
σαν   με τους Filokalia Romana τραγούδια του Αιγαίου και της Μεσογείου και ταξίδεψαν με τις με-
λωδίες των: Ωραία Πάτκου, Χριστίνας Τηλιγάδα, Βαγγέλη Λούτα, καθώς και του κιθαρίστα Μιχάλη 
Σουρβίνου. 

Οι μικροί μας φίλοι έμαθαν να φτιάχνουν αυτοσχέδιες κούκλες στο εργαστήριο της κ. Εύας Χει-
λαδάκη, εντυπωσιάστηκαν από το κουκλοθέατρο «Χαρχούτ» του κουκλοπαίκτη Χρήστου Αυτσίδη 
και έφτιαξαν τη δική τους ιστορία μυστηρίου υπό την καθοδήγηση της κ. Ελένης Σβορώνου. Το 
φεστιβάλ έκλεισε με πολύ κέφι από τους οργανοπαίχτες της Πάρου στην καθιερωμένη τσαμπου-
νοπατινάδα στα στενά του χωριού και απογειώθηκε με την παρέα του Νίκου Οικονομίδη και της 
Κυριακής Σπανού.
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µε όλες τις επαγγελµατικές καταχωρήσεις

πιο εύχρηστος
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το δεξί χέρι του επαγγελµατία

www.dounai-lavein.gr

Ανανεωµένος ηλεκτρονικός
οδηγός επαγγελµατιών

Πάρου - Αντιπάρου - Αθήνας

δημοτικό Συμβούλιο Πάρου

Ενημερώνεται
αντί να αποφασίζει

Το Προγραμματικό Σχέδιο Μελετών και Έργων του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου παρουσίασαν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος 
του Ταμείου Στ. Γαβαλάς και ο Λιμενολόγος που προσελή-
φθη πρόσφατα Ν. Κυπραίος. 

Με τη νέα εισήγηση, ανατρέπεται το σχέδιο των πλωτών 
εξεδρών που ίσχυε έως πριν από λίγες ημέρες και η ση-
μερινή διοίκηση του Δ.Λ.Τ. συνέχιζε να παίρνει υπογραφές 
εγκρίσεων, συμπληρώνοντας τη δουλειά της προηγούμε-
νης διοίκησης. 

Ουσιαστικά έγινε ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου για έργα που έχουν προαποφασιστεί και τα οποία χρο-
νικά, σύμφωνα με το σχέδιο, θα ολοκληρωθούν έως τον 
Σεπτέμβριο του 2014.

Στην τακτική αυτή του Προέδρου του Δ.Λ.Τ., αντέδρα-
σαν οι κ.κ. Ισιγώνης και Ροκονίδας οι οποίοι τόνισαν, πως 
το Δημοτικό Συμβούλιο που παίρνει πολιτικές αποφάσεις 
και δίνει τις κατευθύνσεις, έρχεται τώρα απλά ν’ αποδεχτεί 
αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου. Μάλιστα ο κ. Ροκονίδας 
αντέκρουσε το Δήμαρχο που χαρακτήρισε τις παρατηρή-
σεις τους ως πολιτικό παιχνίδι, λέγοντας: «πολιτικά παιχνί-
δια παίζουν όσοι είναι στο Λιμενικό Ταμείο και εδώ και 10 
χρόνια δεν έχουν βάλει ένα τούβλο πάνω στο άλλο». 

Αρκετές φορές πάντως ακούστηκε από Συμβούλους, 
αλλά και από τον Δήμαρχο, πως θα πρέπει να προλάβου-
με να κάνουμε έργα για να μη χαθούν, εν μέσω κρίσης τα 
χρήματα του Δ.Λ.Τ. που ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ. Ο κ. 
Βλαχογιάννης είπε επίσης, πως η συνεδρίαση έγινε για την 
ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των πο-
λιτών του νησιού που αναρωτιούνται τι γίνεται με το Δ.Λ.Τ 
και γιατί δεν γίνονται έργα; 

Όψιμα θυμήθηκαν τα ερωτήματα των πολιτών, όψιμα 
επίσης σκέφτηκαν ότι ενδέχεται να χαθούν τα χρήματα και 
με άλλοθι την υποστελέχωση του Ταμείου δικαιολόγησαν 
την αδράνεια και τα ήξεις αφίξεις για έργα που θα γίνουν 
και δεν γίνονταν. Τώρα, που είναι, όπως είπαν, καλύτερα 
τα πράγματα με την πρόσληψη του Λιμενολόγου, διαμορ-
φώθηκε το Προγραμματικό Σχέδιο και όλα θα πάνε καλά… 

Προτεραιότητα δίνεται στα στέγαστρα στο λιμάνι της Πα-
ροικίας (αίθουσες αναμονής) και στα ναύδετα, όπου θα δέ-
νουν κρουαζιερόπλοια.

Τα έργα στο Προγραμματικό Σχέδιο χωρίζονται σε 5 κα-
τηγορίες οι οποίες είναι: 

Συμπλήρωση και ολοκλήρωση νομιμοποίησης και της 
έκδοσης περιβαλλοντικών όρων των υφιστάμενων λιμε-
νικών εγκαταστάσεων, που αποτελούν προϋπόθεση για τη 
λειτουργία, την αναβάθμιση και την επέκτασή τους.

Προώθηση και ολοκλήρωση της σύνταξης και έγκρισης 
ολοκληρωμένου και αξιόπιστου φακέλου μελετών (λει-

τουργικός, γεωμετρικός και κατασκευαστικός σχεδιασμός) 
για όλα τα έργα, συμπληρωματικά υφιστάμενων ή νέα, που 
προγραμματίζεται να υλοποιηθούν.

Διασφάλιση της αδειοδότησης για δημοπράτηση της κα-
τασκευής των έργων.

Υλοποίηση και θέση σε λειτουργία των νέων έργων, που 
σε σχέση με την αναγκαιότητά τους διακρίνονται σε: έργα 
συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων εγκαταστά-
σεων, έργα ανάπλασης, επέκτασης και ενίσχυσης της ικα-
νότητας και της λειτουργικότητας υφιστάμενων λιμενικών 
εγκαταστάσεων, νέα έργα για αναβάθμισης των παρεχόμε-
νων λιμενικών υπηρεσιών.

Αναπτυξιακός σχεδιασμός σε επίπεδο Προγραμματικών 
Σχεδίων Λιμένων ή και επιχειρησιακού και Στρατηγικού 
Σχεδίου του ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου. 

Σύμφωνα με τον κ. Κυπραίο, για το σχεδιασμό των έρ-
γων ζητήθηκε η γνώμη των δύο Δήμων Πάρου και Αντι-
πάρου, των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς 
και των ψαράδων και των ανθρώπων της θάλασσας γε-
νικότερα.  Για την ωρίμανση δε, όλων των έργων υπάρχει 
συνεργασία με Τεχνικούς επιστήμονες, εξειδικευμένους σε 
θαλάσσια έργα. 

Σε ότι αφορά στα νέα έργα έγινε από τον Αύγουστο του 
2012 ανάθεση για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων για: το λιμάνι της Πάρου, από την νέα 
προβλήτα έως τα Λιβάδια. Για το λιμάνι της Αντιπάρου, 
το λιμάνι της Νάουσας (εκτός από το καταφύγιο σκαφών 
αναψυχής που έχει ήδη αδειοδοτηθεί. Για το Αλιευτικό Κα-
ταφύγιο Αλυκής, του Πίσω Λιβαδιού, του Αμπελά και της 
Αγίας Άννας Παροικίας, όπου θα γίνει ανάπλαση του χερ-
σαίου χώρου.

Προγραμματίζεται επίσης η ανάθεση για την εκπόνηση 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις λιμενικές εγκατα-
στάσεις: Λιμάνι Πούντας, Αλιευτικό Καταφύγιο στο Πυρ-
γάκι Δρυού, Αλιευτικό Καταφύγιο στο Μώλο Μαρμάρων, 
προβλήτες εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών τακτικής 
δρομολόγησης (Κολυμπήθρες, παραλίες Κριός και Μαρ-
τσέλο Παροικίας κ.λπ.). 

Στο λιμάνι του Πίσω Λιβαδιού θα γίνει συντήρηση του 
λιμενοβραχίονα, όπου έγινε μετατόπιση των ογκόλιθων. 
Μελετητής θ’ αποτυπώσει την όλη κατάσταση και θα δια-
μορφώσει τη μελέτη (έγινε η ανάθεση).

Θα γίνει θωράκιση του Αλιευτικού καταφυγίου Αμπελά 
(ήδη έγινε η ανάθεση μελετών)

Αντικατάσταση στην προβλήτα στο Βίντζι όπου υπάρ-
χουν ζημιές και σπηλαιώσεις (Το έργο σε εξέλιξη).

Στο Βίντζι επίσης, εγκαταλείπεται το σχέδιο εγκατάστα-
σης πλωτών εξεδρών, οι οποίες αντικαθίστανται από έναν 
μεταλλικό διάδρομο με ξύλινο κατάστρωμα. 

Επίσης, έχει διαμορφωθεί ολοκληρωμένη πρόταση για 
κατασκευή νέου καταφυγίου (χωρίς να καταστραφεί το 
υπάρχον), με πλωτό κυματοθραύστη και πλωτές εξέδρες.

Λιμάνι Αντιπάρου θα γίνει περιμετρική αποκατάσταση 
των κρηπιδωμάτων. 

Ενισχυτικό  έργο για την προστασία του Αλιευτικού κα-
ταφυγίου Νάουσας, με επέκταση του προσήνεμου μόλου 
και ενίσχυση της ασφάλειας πρόσδεσης και ελλιμενισμού 

σκαφών στο Αλιευτικό καταφύγιο Νάουσας. 
Κατασκευή νέων αιθουσών αναμονής επιβατών στο 

λιμάνι της Πάρου και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώ-
ρου. Για το έργο αυτό, έχει συνταχθεί και εγκριθεί το Κτιρι-
ολογικό Πρόγραμμα. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
προετοιμάζεται ο ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση 
του συνόλου των μελετών που απαιτούντραι.

Πλωτό αγκυροβόλιο στον όρμο της Παροικίας (ναύδετα), 
για την προσέγγιση και πρόσδεση δύο κρουαζιερόπλοιων, 
μήκους 200μ. Η πρόταση αυτή ήδη προχωράει και το κό-
στος του έργου είναι στα 1.400.000 ευρώ. Σε 16 εβδομάδες 
θα γίνει η ολοκλήρωση των μελετών και η δημοπράτησή 
του. 

Να σημειωθεί, ότι με βάση την ταξινόμηση των ευρωπα-
ϊκών λιμένων στο σύστημα των Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών, το λιμάνι της Πάρου κατατάσσεται στους θα-
λάσσιους λιμένες διεθνούς σημασίας (Κατηγορία Α). 

Απάντηση στην
ανοικτή επιστολή του
κ. Ραγκούση – Λαουτάρη

Κε Διευθυντή
Δεν αξίζει κανείς να απαντήσει στο συνονθύ-

λευμα των πρωτοποριακών, πράγματι, προτά-
σεών σας, των ευφάνταστων σεναρίων και των 
ψευδών προς παραπλάνηση και κατηγορία, όπως 
τα διατυπώσατε στην ανοικτή σας  επιστολή. 

Το μόνο που αξίζει, είναι η πλήρης περιφρόνη-
ση στο άτομό σας, αλλά και στη δημοσιογραφική 
σας δεινότητα, αφού ως πλέον αξιόπιστη πηγή 
άντλησης ειδήσεων για ενημέρωση είναι οι «πα-
ρέες», καθώς και οι φιλότιμες προσπάθειές σας 
για κάθε καλό. 

Την επόμενη φορά δεν θα είμαι τόσο ευγενής 
όσο σήμερα.

Σας φιλοασπάζομαι, Γαβαλάς Στέφανος

Η  επιβεβαίωση των όσων κατά καιρούς έχουν 
γραφτεί στη ΦτΠ για την απραξία και την παρελκυ-
στική τακτική του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, 
είναι αυτή η απάντηση του κ Γαβαλά με χυδαιολογί-
ες και απειλές. Η δημοσίευση της απάντησης του κ. 
Γαβαλά επιβάλλεται όχι από τον νόμο, αλλά από το 
πως εμείς εννοούμε την ολοκληρωμένη ενημέρω-
ση των αναγνωστών μας, τους οποίους σεβόμαστε. 
Εξ άλλου, σε ένα μικρό τόπο όλοι γνωριζόμαστε 
καλά.... αλήθεια μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Γα-
βαλά θα έχουμε πλωτές εξέδρες;

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Έλα να ανοίξουμε πανιά
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου ενημερώνει ότι ξεκινάει ο νέος 

κύκλος μαθημάτων Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης για το 
πρώτο πτυχίο Ανοικτής Θαλάσσης, αλλά και τμήμα προχωρη-
μένων ιστιοπλόων.  

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου και θα πλαισι-
ωθούν από πολύπειρους εκπαιδευτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη 
γραμματεία του ΝΟΠ στο τηλέφωνο 22840 21800 ή στους 
προπονητές Βλασσόπουλο Μάρκελλο 6974717978 και Γκιόκα 
Ερμή 6944542752.

Γνωστικό αντικείμενο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευ-
σης: Τμήμα Αρχαρίων, Τμήμα Προχωρημένων, Ναυτιλία – Χά-
ραξη πορειών, Προβλήματα Ναυτιλίας, Αγκυροβολία – Χειρι-
σμοί σε λιμάνια και όρμους, Χειρισμοί μόνο με πανιά  Χειρισμοί 
σε περιορισμένο χώρο, Πρώτες Βοήθειες – Γνώσεις Ναυαγο-
σωστικής, Πρώτες Βοήθειες και εφαρμογή τους εν πλω, Ταξί-
δεμα με τα πανιά, Ταξίδεμα με μπαλόνι, Γνώσεις ναυτοσύνης 
και συμπεριφοράς στη θάλασσα και τα λιμάνια, Τριμάρισμα 
πανιών, Νυχτερινή πορεία, Νυχτερινές προπονήσεις, Μηχανο-
λογία / Ηλεκτρολογία σκαφών, Συντήρηση Μηχανής, Επικοι-
νωνία στη θάλασσα, VHF, Ναυτικά όργανα.

Ώρες λειτουργίας γραμματείας
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα:10:00 – 18:00

Βότκα… Μολότοφ
Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας Πάρου, λίγο πριν από τη συμ-

μετοχή της στην 24η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αι-
γαίου στην Σάμο τον Οκτώβριο, παρουσιάζει την κωμωδία 
"Βότκα" του Άντον Τσέχωφ σε θεατρική διασκευή του Νηλ 
Σάϊμον, την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 8:30 μ.μ. στην Αί-
θουσα της Θεατρικής Ομάδας, στη Νάουσα.

Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Υπ. Ρούσσου, σκηνικά 
Αγκάτας Μαθιέλλη, κοστούμια Σοφίας Αγγελοπούλου και 
Μαρίας Αναγνωστοπούλου και  μουσική Παναγιώτη Μαθιέλ-
λη.

                            


