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Να γίνει εργαλείο 
ανάπτυξης Ξεκινάει το μεγαλόπνοο

και ελπιδοφόρο έργο

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέο Αεροδρόμιο Πάρου 

ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΡΑΞΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ
Η στασιμότητα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε 

έργα από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπά-
ρου, προκαλεί τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, που …
κουράστηκε να δέχεται υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται. 

Σύλλογοι και φορείς της Παροικίας εκφράζοντας την ανη-
συχία τους από την απραξία του ΔΛΤ και μετά την ενημέρωση 
που έγινε στη συνεδρίαση της Δημοτικής  Κοινότητας Πα-
ροικίας, που κανέναν δεν ικανοποίησε, αποφάσισαν ν’ απευ-
θυνθούν στα δύο Δημοτικά Συμβούλια και τους Δημάρχους 
Πάρου και Αντιπάρου,  με σκοπό τον ορισμό θεματικής συ-
νεδρίασης. Σ’ αυτήν ζητούν να  συζητηθεί αναλυτικά το θέμα 
των λιμενικών έργων και να ληφθούν αποφάσεις με συγκε-
κριμένες χρονικές δεσμεύσεις.

Η αγανάκτηση και ο εκνευρισμός κυριαρχούν, αλλά και η 
αγωνία, μήπως λόγω των οικονομικών συγκυριών τα 3 και 
πλέον εκατομμύρια του Δ.Λ.Τ., αντί ν’ αξιοποιηθούν προς 
όφελος των δύο νησιών, εξαφανιστούν... από τους Τροϊκα-
νούς! 

Η Πάρος χωρίς έργα υποδομής χάνει μεγάλο μέρος του 
τουρισμού της, ενώ αντίθετα η γειτονική Τουρκία με τις σύγ-
χρονες μαρίνες που έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται σε 
όλες τις παραλιακές της πόλεις, προσελκύει τουρίστες που 
για χρόνια προτιμούσαν τα ελληνικά νησιά. 

Ένα άλλο ζήτημα που εξοργίζει τους εκπροσώπους Συλλό-
γων και Φορέων, είναι αυτό των πλωτών εξεδρών. Από μήνα 
σε μήνα, έκλεισαν δύο χρόνια και ακόμη δεν έχει γίνει ούτε η 
προμήθειά τους. Αντίθετα, γειτονικά νησιά τα κατάφεραν μέσα 
σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
την Μήλο. Όπως είπε στη ΦτΠ ο Δήμαρχός της, ξεκίνησαν τη 
διαδικασία για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών στα μέσα 
Ιουνίου του 2011, τις έχουν ήδη προμηθευτεί και εντός του 
Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.       συνέχεια σελ.7

Η Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, είναι σημαντική ημερομηνία 
για την Πάρο και την Αντίπαρο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
δημοπράτησης του έργου του νέου αεροδρομίου του νησιού 
μας και «μπήκε το νερό στ’ αυλάκι».

Συγκεκριμένα, η αρμόδια Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο 
της, δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις  και τώρα θα υποβάλει το 
πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή, η οποία θα προωθήσει  
προς υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, 
την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Η εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ, έχοντας δώσει τη μεγαλύτερη 
έκπτωση (37,52%), είναι η εταιρία που θα εκτελέσει το έργο. 
Για το έργο υπάρχουν διασφαλισμένοι πόροι από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω των πόρων της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας. Οι επόμενες ενέργειες είναι οι εξής:

Θα αποσταλεί ο φάκελος του έργου στο ελεγκτικό συνέ-
δριο για έλεγχο, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του 
ελέγχου, ένα μήνα. Στη συνέχεια θα κληθεί ο μειοδότης να 
υποβάλλει επικαιροποιημένα όλα τα δικαιολογητικά, να προ-
σκομίσει εγγυητικές επιστολές και να υπογράψει τη σύμβαση, 
με την υπογραφή της οποίας, γίνεται και η εγκατάσταση του 
εργολάβου. Υπολογίζεται, ότι σε ένα δίμηνο θα έχει εγκατα-
σταθεί ο εργολάβος.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική για τα νησιά μας και δεί-
χνει ότι όταν οι αρμόδιοι που έχουν αναλάβει την ευθύνη για 
την υλοποίηση ενός έργου (στην προκειμένη περίπτωση ο 
υπουργός Γ. Ραγκούσης), το… κυνηγάνε και πετυχαίνουν το 
θεμιτό αποτέλεσμα. 

Παράλληλα, δίνεται η καλύτερη απάντηση σε όσους είχαν 
αμφισβητήσει την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου, που 
είναι ανάταση στην οικονομική πορεία των δύο νησιών μας, 
της Πάρου και της Αντιπάρου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
ΜΑΖΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ
την κρίση!
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Υστέρνι Νάουσας
τ: 22840 53555

«Η Πάρος ας ετοιμάζεται να ζήσει τους προσε-
χείς μήνες την έναρξη κατασκευής του μεγαλύτε-
ρου έργου στην ιστορία της.

Η ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού για 
την κατασκευή του έργου «Νέο Πεδίο Ελιγμών 
Κρατικού Αερολιμένα Πάρου»,  χωρίς καμία καθυ-
στέρηση, που θα μπορούσε να υπάρξει λόγω ενστά-

σεων, είναι ένα ακόμη πολύ θετικό και σημαντικό βήμα για την Πάρο.
Πρόκειται για ένα έργο που θα ανοίξει νέους ορίζοντες και νέες 

προοπτικές για όσους κατοικούν μόνιμα στο νησί. Ένα έργο, που κυρί-
ως θα δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον προόδου για το μέλλον 
της νέας γενιάς του νησιού μας.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η έναρξη της κατασκευής του Νέου 
Πεδίου Ελιγμών του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου, εκ των πραγμάτων 
θα επιφέρει δύο επιπλέον πολύ σημαντικά αποτελέσματα:

Πρώτον: καθιστά υποχρεωτική την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης 
των προαπαιτούμενων διαδικασιών για τη δημοπράτηση των κτιριακών 
υποδομών του νέου πεδίου ελιγμών.

Δεύτερον: αυτή καθεαυτή η κατασκευή του έργου θα αποτελέσει μια 
ασύγκριτη αναπτυξιακή «ένεση» για την οικονομία του νησιού, παρό-
μοια της οποίας η Πάρος δεν έχει γευτεί ποτέ.

Προσωπικά, νιώθω μεγάλη χαρά. Νιώθω βαθιά ικανοποίηση. Μά-
λιστα με την ευκαιρία, θα ήθελα να γνωρίζουν όλοι ότι καμία στιγμή 
δεν κλονίστηκα από την κριτική που μου ασκήθηκε, από πανελλαδικής 
εμβέλειας ΜΜΕ, για την ολοκλήρωση και την υπογραφή της δημοπρά-
τησης ενός έργου που η Πάρος είχε πραγματικά ανάγκη».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ:  Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ 
Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

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

του Χρίστου Γεωργούση

Σωματίδιο του θεού και πολιτική
Εκείνοι που πίστεψαν ότι θα βρουν μια εξίσωση ερ-

μηνευτική του σύμπαντος και του κόσμου όλου, πρέπει 
να περιμένουν πολύ ακόμα. Τα μικροσκοπικά σωματί-
δια που χτίζουν τον Μεγάκοσμο, μαζί με τις δυνάμεις 
που γεννιούνται, δεν μας τα εξηγούν όλα καλά. Τα έξι 
κουάρκς και τα έξι  άλλα λεπτόνια (ηλεκτρόνιο, μιόνιο, 
ταύ, μαζί με τρία νετρίνα) θεωρούνται σήμερα θεμελι-
ώδη συστατικά της ύλης. Κατά τις σύγχρονες απόψεις, 
υπάρχουν τα σωματίδια ύλης (φερμιόνια) και τα σωμα-
τίδια ταχυδρόμοι (μποζόνια). Τα σωματίδια ύλης φαίνεται 
να παίζουν  πιγκ-πογκ και το μπαλάκι που ανταλλάσουν 
είναι ένα μποζόνιο. Στον ηλεκτρομαγνητισμό μποζόνιο 
είναι το φωτόνιο (σωματίδιο του φωτός), στην ασθενή 
πυρηνική δύναμη τρία άλλα σωματίδια, στην ισχυρή πυ-
ρηνική το γλοιόνιο. Στη βαρύτητα το μπαλάκι είναι το βα-
ρυτόνιο που οι φυσικοί αναζητούν εναγωνίως. Το «σω-
ματίδιο του θεού» είναι ένα μποζόνιο (μπαλάκι κι αυτό!) 
κι επινοήθηκε από τον Βρετανό φυσικό Peter Higgs για 
θεωρητικούς λόγους. Ο Higgs αισθάνεται δικαίωση σή-
μερα που ακούγεται η ανάσα του φαντάσματος αυτού. 

Η εξέλιξη της φυσικής και η πρόοδος των μαθηματι-
κών μετά τα πρώτα επαναστατικά του αιώνα των φώ-
των μας δίδαξαν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε 
βασιζόμενοι μόνο στη λογική, μόνο στα αξιώματα των 
μαθηματικών και στις σπουδαίες θεωρίες της φυσικής. 
Οι αστρονομικές παρατηρήσεις δείχνουν πως το σύμπαν 
ελέγχεται από δυνάμεις της ύλης, που είναι ακόμα άγνω-
στες. Οι επιστήμονες περιμένουν  στο μέλλον να βρεθεί 
μια νέα κοσμολογική «σταθερά» ή μια νέα μορφή ύλης 
ή μια νέα Φυσική, και σίγουρα περιμένουμε εκπλήξεις. 
Αστροφυσικοί και κοσμολόγοι αναζητούν στα εργαστή-
ρια (ιδίως στο CERN) να ανιχνεύσουν την σκοτεινή ύλη 
και τη σκοτεινή ενέργεια, ενώ παράλληλα, πασχίζουν να 
κάνουν καλύτερες μετρήσεις για τη διαστολή του σύ-
μπαντος. 

Ταύτα πάντα λέγονται για να ξαναδούμε τον κόσμο της 
καθημερινής ζωής, όπως διαμορφώθηκε. Οι πολιτικοί 
επιμένουν στις θεωρίες τους και οι οικονομολόγοι στα 
συμπεράσματά τους κι ενώ βλέπουν ότι πάνε να βου-
λιάξουν τον κόσμο, δεν γίνονται ούτε σεμνότεροι, ούτε 
επιφυλακτικότεροι. Όλοι ξέρουν, έχουν γίνει προφήτες 
αλάνθαστοι και οι καταστροφές και διαψεύσεις δεν μει-
ώνουν την έπαρση. 

Τα μαθηματικά και η φυσική, οι πιο λογικές βάσεις του 
κόσμου, διδάσκουν σεμνότητα. Πάντα κάτι καινούριο 
έχουμε να βρούμε, πάντα κάτι περιμένουμε, ενώ η αρχή 
της αβεβαιότητας μας κάνει επιφυλακτικούς και σώφρο-
νες. Αντίθετα στην πολιτική και την οικονομία είμαστε 
σίγουροι για τις συνταγές μας, προχωρούμε με βεβαιό-
τητες, τα ξέρουμε όλα και τα αδιέξοδα δεν μας φωτίζουν.

Ουσιαστική επανάσταση θα υπάρξει, λένε οι επιστήμο-
νες, μόνο αν κατανοηθεί η σχέση ανάμεσα στην πραγ-
ματικότητα της φύσης και στην ανθρώπινη συνείδηση. 
Ουσιαστική επανάσταση στην πολιτική θα ξεκινήσει, αν 
αυτή βάλει σε πειθαρχία τις ληστρικές και απάνθρωπες 
«αγορές» και υπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες των 
ανθρώπων, της ανθρωπότητας όλης. Αν πάμε πίσω στα 
οράματα της Γαλλική Επανάστασης και του Διαφωτι-
σμού, αν αγαπήσουμε και σεβαστούμε τη γη, τη φύση 
και τους ανθρώπους.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Πρόσκληση σε έκτακτη 
Γενική Συνέλευση

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί η Ένωση Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου. Σε ανακοίνωσή 
της Τονίζει: «Μετά την απογοητευτική και αδιέξοδη αντιμε-
τώπιση στο τελευταίο θεματικό Δημοτικό Συμβούλιο της 
19/12/2011, των προβλημάτων που έχουν ανακύψει σω-
ρευτικά στα θέματα της Παιδείας & της Υγείας στο νησί μας, 
καλούμε όλα τα μέλη της Ένωσης γονέων σε νέα έκτακτη 
Γενική Συνέλευση στις 15/2/2012  και ώρα 18.00 μ.μ. 
στο Πολυγωνικό κτίριο του Λυκείου Παροικιάς, με μονα-
δικό θέμα τη  λήψη αποφάσεων για την ουσιαστική αντιμε-
τώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου 
του ζητήματος της ύπαρξης φαινομένων υποσιτισμού μα-
θητών στα σχολεία. Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει 
η τοπική κοινωνία και κατά συνέπεια, η παρουσία ΟΛΩΝ 
κρίνεται απολύτως απαραίτητη & αναγκαία». 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Πένθος
Τη Δευτέρα 30 Ια-

νουαρίου 2012 έφυγε 
από τη ζωή ο Νικό-
λαος Οδ. Βιτζηλαίος 
(Μπακάλης) σε ηλι-
κία 85 ετών. Η κηδεία 
του έγινε την Τετάρτη 
1 Φεβρουαρίου 2012 
στον Ιερό Ναό Ζωο-
δόχου Πηγής Άσπρου 
Χωριού. 

Αιωνία σου η μνή-
μη και ο Θεός να ανα-
παύσει την ψυχή σου. 

Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπα-
ραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας. 

Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δι-
σέγγονα. 

Την Κυριακή 4 Μαρτίου, στις 9:30 το 
πρωί, θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνό 
του στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο 
Άσπρο Χωριό.  

Ευχαριστήριο 
Ευχαριστούμε το Κέντρο Υγείας Πά-

ρου, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό 
προσωπικό για την πολύτιμη βοήθεια που 
προσέφεραν στον πατέρα μας Νικόλαο Οδ. 
Βιτζηλαίο και ευχόμαστε ολόψυχα να έχουν 
υγεία τα παιδιά του. 

Επιστολή γονέων προς την υπουργό Παιδείας 
για την ξένη γλώσσα

Προχωρήστε
στον εξορθολογισμό 
που εξαγγέλλετε!

Το θέμα με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο 
Γυμνάσιο επαναφέρει ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 
Γυμνασίου Παροικίας, με επιστολή του προς το Υπουργείο 
Παιδείας και την υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου.

Δημοσιεύουμε την επιστολή: «Σας γνωρίζουμε ότι από 
την έναρξη της τρέχουσας σχολικής περιόδου, στο Γυ-
μνάσιο Πάρου δεν διδάσκεται η Γερμανική ως Δεύτερη 
ξένη γλώσσα, παρ΄ ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
υπ. αριθμ. 71103/Γ2/27-06-2011 Υπουργικής Απόφασης 
(ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 12 μαθητών και ύπαρξη 
οργανικής θέσης), διότι η εκπαιδευτικός  που κατέχει την 
οργανική θέση στη σχολική μας Μονάδα (κα Κτισοπούλου 
Σόνια), είναι αποσπασμένη σε σχολείο του ΠΥΣΔΕ Γ΄Α-
θήνας, χωρίς να  έχει καλυφθεί το λειτουργικό της κενό, 
σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 1 του Ν.3848/2010, ενώ 
ο εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε για την κάλυψη του 
λειτουργικού της κενού, αποσπάστηκε και αυτός, από όσο 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, στην κεντρική υπηρεσία 
του Υπουργείου Παιδείας. 

»Επισημαίνουμε δε, ότι στα πλαίσια της υλοποίησης των 
σχετικών υπουργικών αποφάσεων για τη διδασκαλία της 
δεύτερης ξένης γλώσσας, στο Γυμνάσιο Πάρου διδάσκεται 
μόνον η γαλλική γλώσσα λόγω ύπαρξης οργανικής θέ-
σεως, ενώ έχει σταματήσει και η διδασκαλία της ιταλικής 
γλώσσας, η οποία συγκέντρωνε την πλειοψηφία των προ-
τιμήσεων των μαθητών του σχολείου, λόγω του ότι δεν 
έχουν προσληφθεί αναπληρωτές καθηγητές ιταλικών.       

»Είναι προφανές  ότι το θέμα, εκτός της αυτονόητης 
πλευράς του σεβασμού της 
νομιμότητας, βρίσκεται σε 
ευθεία παρέκκλιση από τις 
αλλεπάλληλες εξαγγελίες 
του Υπουργείου για εξορ-
θολογισμό και «νοικοκύ-
ρεμα» της λειτουργίας του 
χώρου της Παιδείας και 
τερματισμό των πρακτικών 
της ευνοιοκρατίας και του 
συντεχνιασμού.   

»Κατόπιν των ανωτέρω, 
και επειδή το θέμα έχει τα-
λανίσει ιδιαίτερα τη σχολική 
μας Μονάδα, παρακαλούμε 
όπως μας ενημερώσετε για 
τις ενέργειές σας, προκει-
μένου να πληρωθεί άμεσα 
το λειτουργικό κενό ή να 
ανακληθεί η απόσπαση της 
εν λόγω εκπαιδευτικού».

Αποκριάτικος χορός
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς σας προσκαλεί το 

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στο εστιατόριο «Αλυκή». Ζωντανή 
μουσική από τους Delaparo , παράσταση με παραδοσιακούς 
χορούς, εκπλήξεις , κλήρωση λαχειοφόρου αγοράς με πολλά 
και πλούσια δώρα, βράβευση της καλύτερης φορεσιάς… 

Μια ευκαιρία για κοινό γλέντι τις Απόκριες. Τιμή εισόδου 5 
ευρώ.

Στην Νάουσα
ο Αλκίνοος Ιωαννίδης

Ο Αλκίνοος, μόνος 
επί σκηνής, παρέα με 
την κιθάρα του, μας 
καλεί σε ένα μουσικό 
πέρασμα, μέσα από ένα 
πρόγραμμα που περι-
λαμβάνει τραγούδια της 
προσωπικής του δισκο-
γραφίας, αλλά και αρ-
κετά τραγούδια άλλων 
δημιουργών που έχει 
αγαπήσει.

Πρόκειται για βρα-
διές ακρόασης, αλλά 
και συμμετοχής, που 
“επιτρέπουν την επί 
τόπου επιλογή των 
τραγουδιών, τον αυτο-
σχεδιασμό, τα λάθη, την 
ανοιχτοσύνη στα άπειρα 
ενδεχόμενα της στιγμής 
και της συνύπαρξης”.

Η μουσική εκδήλωση θα γίνει Νάουσα στις 13 και 14 
Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του Νηρέα.

Στον ήχο είναι ο Βασίλης Δρούγκας.

Η Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α. για τα νησιά 
«Όχι»
στην κατάργηση 
του μειωμένου ΦΠΑ

Την έντονη διαμαρτυρία του για τη διάταξη με 
την οποία προβλέπεται η κατάργηση των συ-
ντελεστών ΦΠΑ που ισχύει σήμερα για τα νησιά 
του Αιγαίου, εκφράζει η Ομοσπονδία Εμπορι-
κών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και 
Νήσων Αιγαίου (ΟΕΣΑΟΝΝΑ).

Η Ομοσπονδία τονίζει σε ανακοίνωσή της, 
«πως η μειονεκτική θέση των νησιών μας, 
λόγω της εδαφικής ασυνέχειας, του αυξημέ-
νου κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών, της αδυναμίας των κατοίκων τους 
ν’ απολαμβάνουν όπως οι κάτοικοι της ηπειρω-
τικής χώρας, των βέλτιστων κοινωνικών αγα-
θών του κράτους (υγεία, παιδεία κ.λπ.), πρέπει 
ν’ αντισταθμίζεται με κάποια οφέλη μερικά ισο-
δύναμου αποτελέσματος, ώστε ν’ αποδίδεται 
δικαιοσύνη και «ίση μεταχείριση», μεταξύ όλων 
των Ελλήνων». 

Η Ομοσπονδία καλεί τα κόμματα που στη-
ρίζουν την Κυβέρνηση, αλλά και όλους τους 
βουλευτές του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, να μην συμφωνήσουν σ’ αυτό το 
μέτρο εθνικής μειοδοσίας». «Το ειδικό καθε-
στώς», τονίζει, «των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ στα νησιά μας, είναι αδιαπραγμάτευτο και 
αποτελεί Εθνική «κόκκινη γραμμή».

Εκλογές στον
«Σκόπα τον Πάριο»

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου πραγμα-
τοποιήθηκαν οι εκλογές του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Σκόπας ο Πάριος». Ψήφισαν 
69 μέλη. Έγκυρα ήσαν 68 ψηφοδέλτια και 
1 άκυρο. 

Για το διοικητικό συμβούλιο έλαβαν: 
Δαμουλάκης Παύλος 20, Καλπάκογλου 
Ιωσήφ 35, Καβάλη Ιωάννα 14, Παυλάκης 
Στρατής 43, Παυλάκη Βασιλική 41, Ρούσ-
σου Αγγελική 19, Σιφάκη Χριστίνα 14, Τα-
λάρου Ιωάννα 39, Φραντζή Αικατερίνη 39.

Εκλέγονται: Παυλάκης Στρατής, Παυλάκη Βασιλική, Ταλά-
ρου Ιωάννα, Φραντζή Αικατερίνη, Καλπάκογλου  Ιωσήφ.

Για την εξελεγκτική επιτροπή έλαβαν: Ρούσσος Γεώργιος 
09, Τζανακόπουλος Γεώργιος 21, Παυλάκης Γεώργιος 15, 
Παυλάκης Βασίλειος 24.

Εκλέγεται: Παυλάκης Βασίλειος.
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ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΜΟΝΟ ΜΕ 10.000€

Υπογεγραμμένη σύμβαση πώλησης της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας διάρκειας 

20 ετών

Γραπτή εγγύηση απόδοσης του φωτοβολταϊκού 
σταθμού 

Χαμηλό κόστος συμμετοχής στην επένδυση 
(από 10.000€)

Υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων από τον 1ο 
χρόνο λειτουργίας (20,68%) 

Γρήγορη απόσβεση κεφαλαίων - σε λιγότερο 
από 5 χρόνια, λόγω υψηλών ταμειακών ροών 
από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του πάρκου 

Άμεσα εγγυημένα κέρδη

Οι αποδόσεις είναι καθαρές χωρίς φόρους

Ο επενδυτής δεν φορολογείται στο προσωπικό 
του εισόδημα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ» 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τώρα, μόνο με 10.000€ και μόνο με την Neon Energy, όλοι μπορούν να έχουν το δικό τους φωτοβολταϊκό πάρκο 
και να εξασφαλίσουν έσοδα για 20 χρόνια με εγγυημένες υψηλές αποδόσεις.  

Με το νέο μας πρόγραμμα «Επενδυτικά Μερίδια», μπορείς να επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο με ελάχιστα ίδια 
κεφάλαια. Το πρόγραμμα «Επενδυτικά Μερίδια» είναι μία πρωτοποριακή επενδυτική λύση που αφορά φωτοβολταϊκά 
πάρκα και λειτουργεί μέσω ενός συστήματος συμμετοχικής επένδυσης, ακολουθώντας τη φιλοσοφία «η ισχύς εν τη 
ενώσει».  Το συνολικό ποσό συμμετοχής των επενδυτών σε ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο χωρίζεται σε ισόποσα μερίδια, 
αξίας από 10.000€ το καθένα, που ονομάζονται Επενδυτικά Μερίδια. Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν όσα 
Επενδυτικά  Μερίδια επιθυμούν και να απολαμβάνουν υψηλές αποδόσεις στα κεφάλαιά τους από τον 1ο χρόνο 
λειτουργίας (20,68% καθαρά μετά φόρων) για 20 χρόνια.

Είναι μία ασφαλή, εγγυημένη και κερδοφόρα επένδυση αφού το πρόγραμμα «Επενδυτικά Μερίδια» αφορά 
φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι:

• Έτοιμα αδειοδοτημένα
• Κατασκευασμένα ή σε εξέλιξη
• Εγγυημένα με γραπτή εγγύηση απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού
• Ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου και διαφυγόντων κερδών

ΜΕΡΙΔΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ
500ΚWp: ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήσετε μαζί μας:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ NEON ENERGY ΠΑΡΟΥ
Δημήτρης Μέξης / Περιφερειακός Νάουσας, Πάρος (Γραφεία All Star) / T: 22840 28530 / F: 22840 21510 / K: 694 490 9393 / E: all-star@otenet.gr 

www.neonenergy.gr
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Κοινωφελές 
έργο και…
διασκέδαση

Ο Πολιτιστικός, Εξωραϊστικός και  
Κοινωφελής Σύλλογος Αντιπάρου 
«Αη-Γιάννης Σπηλιώτης», στο πλαίσιο 
της κοινωνικής του προσφοράς κατά 
το παρελθόν έτος (2011) και από τα 
έσοδα που είχε από το παραδοσιακό 
παζάρι κατά τις ημέρες του Πάσχα και 
Πρωτομαγιάς, αγόρασε και δώρισε στο 
Π.Π. Ιατρείο Αντιπάρου είδη που τόσο 
ανάγκη είχαν οι γιατροί μας: Δύο επα-
ναφορτιζόμενα ωτοσκόπια HEINE MINI 
3000 με λαβή. Ένα φορτιστή ΗΕΙΝΕ. 
Ένα αντάπτορα για φορτιστή ΗΕΙΝΕ.

Ο Σύλλογος ενημερώνει επίσης, τα 
μέλη και τους φίλους, ότι το Σάββατο 
18 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιήσει 
την ετήσια χοροεσπερίδα του στο κέ-
ντρο «ΟΡΑΜΑ» (ΠΑΡΟΥΣΟΥ) με παρα-
δοσιακά μουσικά όργανα (τσαμπούνες 
– τουμπάκι) και υπόσχεται μια ξένοια-
στη Αντιπαριώτικη βραδιά.

Μάρκος Κωβαίος:
Θεμελιώνουμε τον εθελοντισμό!

Έργα παντού...
Έργα της καθημερινότητας είναι, όμως απα-

ραίτητα για την καλύτερη ποιότητα ζωής των 
κατοίκων του νησιού μας. Η οικονομική δυ-
σπραγία όμως του Δήμου οδήγησε σε άλλες 
λύσεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν, πιο 
ευέλικτες, αλλά και συμφέρουσες οικονομικά. 
Στη ΦτΠ μιλάει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
Μάρκος Κωβαίος.

Κύριε Κωβαίο, δώσατε άλλη διάσταση στην 
εκτέλεση έργων. Ποια είναι η φιλοσοφία σας;

Η οικονομική στενότητα μας έβαλε όλους 
στο Δήμο σε σκέψεις. Το νησί δεν μπορεί να 
μείνει χωρίς έργα, αλλά θα έπρεπε να βρούμε 
τρόπους να μειώσουνε το κόστος χωρίς όμως 
να μειωθεί η ποιότητα του έργου. Έτσι, σε 
πρώτη φάση αξιοποιήσαμε σωστά το ανθρώ-
πινο δυναμικό του Δήμου, που δεν είναι μόνο 
οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι οποίοι 
ομολογώ ότι βοήθησαν πάρα πολύ. Είναι και 
άλλοι υπάλληλοι, που με τη βοήθειά τους εκτε-
λέστηκαν σοβαρότατα έργα καθημερινότητας 
με πολύ μεγάλη οικονομία για το Δήμο. Στη 
μείωση του κόστους συνέβαλε καθοριστικά και 
η εθελοντική προσφορά των συμπολιτών μας. 
Αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα: ο πολίτης 
δεν απαιτεί μόνο να γίνουν κάποια έργα στο 
χωριό του, αλλά συμμετέχει κιόλας και συνει-
σφέρει στον τόπο του, κάτι που είχε χαθεί τα 
τελευταία χρόνια. 

Για τα έργα αυτά σε κάθε χωριό είχατε μι-
λήσει με τους προέδρους των Τοπικών Κοι-
νοτήτων;

 Ασφαλώς. Υπήρξε συνεργασία των Προέ-
δρων των Τ.Κ. με τις υπηρεσίες και θα ήθελα 
να τους ευχαριστήσω, γιατί όχι μόνο μας ενη-
μέρωσαν για τα προβλήματα του τόπου τους, 
αλλά παρακολουθούσαν και την εξέλιξη των 
έργων σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία 
ή την υπηρεσία καθαριότητας, ανάλογα με το 
έργο. Ιδιαίτερα όμως, θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μάρ-
πησσας, που μας έδειξε αυτό τον δρόμο. Ήταν 
πρωτοπόρος στην πραγματοποίηση έργων 

στην Μάρπησ-
σα με τους 
α ν θ ρ ώ π ο υ ς 
στον τομέα 
καθαριότητας 
και γενικών 
καθηκόντων. 
Εμείς είδαμε 
το αποτέλεσμα 
της συνεργα-
σίας αυτής και 
ακολουθήσαμε 
το παράδειγμά 
του. Επεκτεί-

ναμε όμως τη συνεργασία μας με συμπολίτες 
μας που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες 
τους. Ανταποκρινόμαστε στα έργα όπως μας τα 
μεταφέρουν τα Τοπικά Συμβούλια. Δεν υπάρχει 
τοπικιστική πολιτική. Για μας το νησί είναι μια 
ενιαία οντότητα. Γίνεται καταμερισμός έργων, 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. 

Πείτε μας τι έργα έχουν  γίνει και αν γνω-
ρίζετε ποια ακόμη θα γίνουν, φυσικά με τον 
προϋπολογισμό τους. 

Πριν αναφερθώ στα έργα, να διευκρινίσω ότι 
στα ποσά που αναφέρω δεν συμπεριλαμβάνε-
ται ο ΦΠΑ.

Ενδεικτικά λοιπόν, να σας πω ότι ολοκληρώ-
νεται το κτίριο του Ιατρείου Καμαρίου και το 
κόστος του, που ήταν υψηλό, μειώθηκε κατά 
πολύ. Έως τώρα μας έχει στοιχίσει 2.428 ευρώ, 
με τη βοήθεια τεχνιτών της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και εθελοντών τεχνητών.

Ανακαινίσαμε τα παλαιά βόλτα στον παραδο-
σιακό οικισμό της Νάουσας, που είχαν αρχίσει 
να διαβρώνονται, αφού εδώ και τουλάχιστον 
40 χρόνια δεν είχαν συντηρηθεί. Το έργο αυτό 
μας στοίχισε 600 ευρώ.

Έγινε αποκατάσταση των τοίχων γύρω από 
το Αφεντικό πηγάδι των Λευκών, που στοίχισε 
372 ευρώ. 

Έγινε ανάπλαση της πλατείας Αγίας Μαρίνας 
στα Μάρμαρα 100 τετραγωνικών πλακόστρω-
ση που στοίχισε 1449 ευρώ. 

Τοίχος αντιστήριξης 50 μέτρα στην Μάρπησ-
σα που στοίχισε 1243 ευρώ. 

Στον Κώστο έγινε το τοιχίο στο πάρκινγκ 
και στην Αγία Υπακοή με εθελοντική εργασία 
και υλικά από το Δήμο και αδρανή υλικά από 
το λατομείο του κ. Ρήγα, με σχεδόν μηδενικό 

κόστος. 
Στην Παροικία κατασκευάστηκε τοίχος στο 

πάρκινγκ του Γράβαρη, μερική αποκατάστα-
ση του νεκροταφείου, διάνοιξη της πλατείας 
Ζωοδόχου Πηγής, με τη βοήθεια της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και εθελοντών, με κόστος περίπου 
3.000 ευρώ. 

Έχουν γίνει επίσης, επουλώσεις δρόμων σε 
όλα τα διαμερίσματα και φυσικά πολλά άλλα μι-
κροέργα και στις περιοχές που ήδη αναφέρα-
με, αλλά και σε άλλες με πολύ χαμηλό κόστος.  

Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί και στο μέλ-
λον;

Τόσο ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης όσο και 
οι αντιδήμαρχοι, αλλά και οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι της παράταξής μας, ενστερνίστηκαν 
τον τρόπο αυτό βλέποντας το αποτέλεσμα. Γι’ 
αυτό έχουμε βάλει ένα αυξημένο κονδύλι στον 
προϋπολογισμό για την αγορά υλικών, ώστε να 
συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια να γίνονται έργα 
με πολύ μικρό κόστος. 

Ο εθελοντισμός εκφράζει και εσάς σε ένα 
βαθμό. Χρόνια στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμο-
δοτών…

Έχω κλείσει περίπου τριάντα χρόνια συμ-
μετοχής σε συλλόγους εθελοντών. Για πρώτη 
όμως χρονιά, φέτος, βλέπω ότι η ανάγκη γί-
νεται δυνατότητα. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, 
συσφίγγει τις σχέσεις του και συνεργάζεται για 
το κοινό καλό. Επίσης, στο πλαίσιο του εθε-
λοντισμού πολλοί συμπολίτες μας συμπαρα-
στέκονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκες. 
Τι εννοώ: Σε συνεργασία με την ΕΠΑΨΥ δημι-
ουργήσαμε μία ομάδα εθελοντών από τεχνίτες 
διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους για τη βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης πολλών συμπολιτών μας, που 
από μόνοι τους δεν μπορούσαν να το πράξουν. 
Γι’ αυτό, παρακαλούμε τους συμπολίτες μας αν 
γνωρίζουν  ανθρώπους που έχουν ανάγκη και 
θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, να 
επικοινωνήσουν μαζί μας στον Δήμο. Επίσης, 
αν υπάρχουν έπιπλα σε καλή κατάσταση ή οικι-
ακές συσκευές που δεν τις χρησιμοποιούν, ας 
μας παραχωρηθούν, ώστε να τα δώσουμε σε 
ανθρώπους που τα χρειάζονται. 

Παραίτηση 
Μαριάνου από 
Δ.Σ. Αντιπάρου

Ο Νίκος Μαριάνος επικεφαλής της 
μείζονος μειοψηφίας (Ενωτική Κίνη-
ση Προόδου), παραιτήθηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Τους λόγους 
της παραίτησής του θα τους εξηγή-
σει στο Σώμα κατά την επόμενη συ-
νεδρίασή του.
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8η αγωνιστική)
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ Δ.ΣΤΑ. ΜΗΛΟΥ 10/02/12 17:30
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 12/02/12 12:00
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 12/02/12 19:00
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)
ΑΣ ΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΟΥ 11/02/12 15:15
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 11/02/12 16:30
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο.ΠΥΡΓΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 12/02/12 10:00
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 12/02/12 14:30
ΝΗΡΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 12/02/12 16:15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (9η αγωνιστική)

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 4-0

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 2-2

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 1-1

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 3-1

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)

Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ 0-1

ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 2-0

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική)

ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 4-1

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 6-1

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 0-4

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 5-0

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 1-0

Επιτραπέζια Αντισφαίριση 

Οικογενειακό Άθλημα
Από τα πιο δημοφιλή αθλήματα σε όλο τον κόσμο. Μπο-

ρεί να είναι και το μοναδικό άθλημα που παίζεται σε κλειστό 
χώρο ενός μεγάλου δωματίου από δυο ή τέσσερα άτομα. Το 
μεγάλο πλεονέκτημα του Π.Π. είναι ότι όσοι συμμετέχουν σε 
αυτό κάνουν ήπια γυμναστική και συγχρόνως χαλαρώνουν 
πνευματικά. Δεν υπάρχει καθόλου ένταση και οι αθλούμενοι 
μπορούν να παίζουν και να συζητούν συγχρόνως. Αυτό όμως 
που το κάνει ξεχωριστό είναι η δυνατότητα να παίζεται από 
ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Και όταν αναφέρω μεγάλης 
ηλικίας εννοώ εβδομήντα και βάλε. Το Π.Π. έχει και μια άλλη 
πρωτιά: Παίζεται από μεικτούς παίκτες, παιδιά με νέους, παι-
διά με ηλικιωμένους, νέους με ηλικιωμένους. Με αλλά λόγια 
ολόκληρη οικογένεια από τον παππού μέχρι και τα εγγόνια 
μπορούν να περνούν ευχάριστα την ώρα τους για ριλάξ, γυ-
μναστική, συζήτηση, εξάσκηση αντανακλαστικών. 

Αυτά που σας προανέφερα ήταν μια εισαγωγή για να εξυ-
μνήσω το άθλημα αυτό με το οποίο  ασχολούμαστε εδώ και 
δεκατρία χρόνια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγκαιριάς  από 
όπου πέρασαν δεκάδες μικρά παιδιά που έγιναν έφηβοι και 
ύστερα νέοι άνδρες και εξακολουθούμε να παίζουμε κάθε 
Σάββατο από τις έξη στις εννιά. Ο αριθμός των παιδιών που 
συμμετέχουν φθάνει πολλές φορές και τα 30 παιδιά με ρεκόρ 
πριν δυο χρόνια τα 42 παιδιά. 

Την περασμένη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου η ομάδα μας «Τα 
Παιδιά του Πινγκ-Πονγκ» αντιμετώπισε την ομάδα  «Βετερά-
νοι» που αποτελείτο  από ενήλικες παίκτες της περιοχής μας.  
Στα οχτώ παιχνίδια στην προημιτελική , ημιτελική και τελική 
φάση, τα παιδιά κέρδισαν τα έξη παιχνίδια. Τελικά όμως  οι 
«Βετεράνοι»  κατέκτησαν την 1η και 2η θέση και τα παιδιά την 
3η και 4η.

Θα ήθελα, όσοι διαβάσουν αυτό το μήνυμα να σκεφτούν 
πόσο καλό θα έκανε να παρακινήσουν τα παιδιά  τους να 
ασχοληθούν με αυτό το άθλημα και σε προέκταση οι διάφοροι 
φορείς,  πχ Σχολεία και Σύλλογοι  να  βοηθήσουν σε αυτή την 
προσπάθεια. Αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Ελάτε ένα Σάββατο 
στην Αγκαιριά, έξη με εννιά να δείτε από κοντά τι γίνεται.

Δημήτρης Καλανδράνης

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση ΑΟΠ - Νηρέα 

Τα είχε όλα το ντέρμπι!
Το ισόπαλο αποτέλεσμα (1-1) που δεν ικανοποίησε καμία 

από τις δυο ομάδες, το κακό θέαμα που πρόσφεραν οι ποδο-
σφαιριστές και παρακολούθησαν πάνω από 300 φίλαθλοι και 
οι φωνές διαμαρτυρίας παικτών παραγόντων και προπονητή 
του ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας για τη διαιτησία του Ζαράνη ση-
μάδεψαν το παριανό ντέρμπι ανάμεσα στον Α.Ο. Πάρου και 
τον ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας το περασμένο Σάββατο στο Δημο-
τικό Στάδιο Παροικιάς. Ένα παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώ-
θηκε ο πρώτος γύρος του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος 
Κυκλάδων της Α’ κατηγορίας.

Το τελικό 1-1 μπορεί να φαίνεται δίκαιο, αλλά έτσι όπως 
εξελίχθηκε το παιχνίδι και κυρίως έτσι όπως ήρθε η ισοφάρι-
ση για τον Α.Ο. Πάρου αφήνει παραπονούμενους τους φιλο-
ξενούμενους. Και αυτό, γιατί όπως υποστηρίζουν τα σφυρίγ-
ματα του διαιτητή Ζαράνη σε αρκετές περιπτώσεις σε βάρος 
του Νηρέα, με αποκορύφωμα τη φάση ισοφάρισης του Α.Ο. 
Πάρου και το φάουλ που προηγήθηκε πάνω στον Μοστράτο, 
έφεραν το ματς στα ίσα.

Για τη διαιτησία του Ζαράνη από τη Σύρο εκείνο που έχουμε 
να πούμε είναι ότι μέχρι ένα σημείο του παιχνιδιού τα πήγε 
καλά. Προς το φινάλε του παιχνιδιού και κυρίως μετά το φά-
ουλ που δεν έδωσε στον Νηρέα, από όπου προήλθε το γκολ 
της ισοφάρισης για τον Α.Ο. Πάρου, έχασε τον έλεγχο και δέ-
χθηκε δικαίως τα παραπόνα των φιλοξενούμενων.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο ποδοσφαιριστής του Α.Ο. Πά-
ρου Άρης Λάπη μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Πάρου προκειμένου 
να του μπουν ράμματα στην περιοχή πάνω από το μάτι, διότι 
σε φάση στο τέλος του αγώνα τραυματίστηκε σε εναέρια σύ-
γκρουση με τον Βλάχο. Ο παίκτης του Νηρέα τραυματίστηκε 
και αυτός αλλά πιο ελαφριά.

Α.Ο.Πάρου (Ερρίκος Αντώνης): Χαριστός, Άσκο, Καζακί-
δης, Λάπη, Μουράι (76’ Μουλάς), Καραγκούνης (46’ Μπά-
λιος), Πετρόπουλος (46’ Ζήκος), Δαφερέρας, Αρκουλής, 
Γιουρτζίδης, Μπιρμπίλης.

ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας (Ανδρέας Σπυρόπουλος): Παπα-
δάκης, Ρούσσος Π., Τέτλα, Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπαρή-
γος, Μπίμπα, Τόδρη (76’ Κορτιάνος), Χατζία, Αριανούτσος (72’ 
Βλάχος), Ρούσσος Μ. (72’ Σουλίδης), Μοστράτος.

Εξάσφαιρο ο Αστέρας!
Άλλος είχε το όνομα (Λάβα Θήρας) και άλλος ήταν εκείνος 

που πετούσε σπίθες μέσα στο γήπεδο. Ο Αστέρας Μαρμάρων 
επέστρεψε στην κορυφή έπειτα από την εντυπωσιακή του 
νίκη με 6-1 την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο των Μαρ-
μάρων επί της Λάβας Θήρας. Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για 
να καθαρίσει το παιχνίδι (5-0) ο Αστέρας και στο δεύτερο να 
κάνει συντήρηση δυνάμεων.

Αστέρας Μαρμάρων: (Κένερ Π.): Σερέπας A., Σάμιος Ν., 
Σάμιος Κ. (60’ Ζαμπετάκης Π.), Αλιπράντης Φ., Ρούπας Δ., 
Καρανίκης Π., Κρητικός Ν. (70’ Ζουμής Η.), Panaitiu C., Χρι-
στόφορος Χ. (50’ Ρούσσος Ε.), Βιτζηλαίος Π., Κληρονόμος Σ. 
Αρχηγός. 

Λάβα Θήρας (Δρόσος Α.): Στεφανάκης Ε., Δρόσος Α. (46’ 
Βάλβης Μ.), Πρέκας Π., Δεναξάς Π., Σιγάλας Λ. (73’ Συρίγος 
Π.), Δεναξάς Ε., Δαρζεντας Ε., Βάλβης Μ., Βάλβης Ι., Δρόσος 
Κ., Συρίγος Α.

Καταγγελία ΑΟΠ
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου καταγγέλλει στο φίλαθλο κοι-

νό των Κυκλάδων, ότι στον αγώνα πρωταθλήματος παίδων 
Αναγέννησης Νάξου – ΑΟΠ, για μία ακόμα φορά γίναμε μάρ-
τυρες «επιστημονικών» κινήσεων σε βάρος παιδιών που με-
τέχουν στα πρωταθλήματα υποδομής της ΕΣΠ Κυκλάδων.

Δίχως υπερβολή, ο ΑΟΠ αγωνίστηκε απέναντι σε μία ομά-
δα με ποδοσφαιριστές αγνώστου ηλικίας και εθνικότητας, με 
αντάλλαγμα τη νίκη κατά 15χρονων παιδιών. Για όλα αυτά, ο 
ΑΟΠ καταθέτει ένσταση για το κύρος του αγώνα και θυμίζει 
ότι η ΕΠΣΚ στην αρχή του πρωταθλήματος έκανε βαρύγδου-
πες ανακοινώσεις για ελέγχους ταυτοπροσωπίας… 

Τέλος, για τον παράγοντα, πρόεδρο, προπονητή, έφορο, 
ποδοσφαιρικό ειδήμονα κ. Στ. Πολέμη της Αναγέννησης Νά-
ξου, του θυμίζουμε ότι τα γραφεία μας είναι γεμάτα από έπα-
θλα αγώνων σε πρωταθλήματα υποδομών και αν θέλει κά-
ποιο απ’ αυτά, ευχαρίστως να του το δώσουμε! Ο αθλητισμός 
στηρίζεται στο ευ αγωνίζεσαι και όχι στο «κερδίζω κάτω από 
οποιαδήποτε συνθήκη».

Υ.Γ. Πόσοι από τους 18 αθλητές της Αναγέννησης Νάξου 
που δηλώθηκαν για τον αγώνα είχαν δελτίο; Εμείς λέμε, μόνο 
τέσσερις!

Η γιορτή
των φιλάθλων του ΠΑΟ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πά-
ρου - Αντιπάρου, προσκαλούν όλους στην 
ετήσια μεγάλη γιορτή για τους Παναθηνα-
ϊκούς των νησιών μας. Το Σάββατο 11 
Φεβρουαρίου και ώρα 18.30, θα τε-
λεστούν τα εγκαίνια του νέου συνδέσμου 
στο δρόμο προς Νάουσα (πλησίον Αγίας 
Φωτεινής), θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπι-
τας και εν συνεχεία θα παρακολουθήσουν όλοι οι φίλαθλοι 
μαζί τον ποδοσφαιρικό αγώνα Παναθηναϊκός - Ξάνθη.  Η 
είσοδος είναι 5 ευρώ, με πλούσιο μπουφέ και λαχειοφόρο 
αγορά. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του, ο πα-
λαίμαχος άσσος του τριφυλλιού Σπύρος Μαραγκός, τον 
οποίο  ο Σύνδεσμος θα βραβεύσει για την πολυετή προσφορά 
του στον Παναθηναϊκό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Σύνδεσµος Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου-Αντιπάρου 
διοργανώνει χοροεσπερίδα στις 5 Φεβρουαρίου 2011
στο “CLUB MAMUCCA” στο ποτάµι Παροικίας στις 9.00 µ.µ.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν µεγάλες δόξες του 
παρελθόντος, όπως Κριστόφ Βαζέχα, Γιόζεφ Βάντσικ και Φάνης 
Χριστοδούλου.

Ταυτόχρονα θα πραγµατοποιηθεί και η ετήσια κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας µας.

Λ α χ ε ι ο φ ό ρ ο ς  α γ ο ρ ά  µ ε  π λ ο ύ σ ι α  δ ώ ρ α  κ α ι  
δ υ ν α τ ό τ η τ α  α γ ο ρ ά ς  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  τ ο υ  σ υ ν δ έ σ µ ο υ  
µ α ς  ό π ω ς  φ ο ύ τ ε ρ ,  µ π ο υ φ ά ν ,  η µ ε ρ ο λ ό γ ι α .

Τιµή εισόδου: 15€ | Πληροφορίες: 6977 283424

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του κόβει την Κυριακή 19 Φε-

βρουαρίου ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου. Στο TENNIS 
CLUB στην Αγία Ειρήνη θέση  Κορακιές, στις 12 το μεσημέρι.

Ο ΑΟΠ ροκάρει!
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στις 11 το βράδυ στο club 

“Déjà vu” (ποτάμι Παροικιάς), ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου δι-
οργανώνει τον ετήσιο χορό του.

Ο ΑΟΠ παρουσιάζει μία rock βραδιά με το συγκρότημα 
«Evergreen» και πολλά – πολλά ακούσματα από Dj.

Τιμή εισόδου 10 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ποτό).

Για τους λάτρεις της 
ορεινής ποδηλασίας

Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο 
Πάρου και την Ομάδα διάσωσης,  διοργανώνει ανοιχτό πο-
δηλατικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας συνολικής απόστασης 
13χλμ. Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 
11:30 π.μ.

Η εκκίνηση θα δοθεί από το χώρο των αρχαίων λατομείων 
στο Μαράθι και θα διεξαχθεί στη διαδρομή  Μαράθι – Μονα-
στήρι Θαψανών – Βουνιά, με τερματισμό στο Μαράθι. Πριν 
την έναρξη του αγώνα θα προηγηθεί ενδιαφέρουσα ομιλία για 
τα αρχαία λατομεία από τους κυρίους Χρήστο Γεωργούση και 
Σπύρο Μητρογιάννη.

Ο αγώνας είναι ανοικτός για όλους όσοι αγαπούν το πο-
δήλατο, με προϋπόθεση συμμετοχής να είναι ηλικίας από 15 
ετών και άνω. Για τη συμμετοχή ατόμων κάτω των 18 ετών 
απαιτείται η υπογραφή του γονέα. Όλοι οι συμμετέχοντες πο-
δηλάτες υποχρεούνται να φέρουν κράνος. 

Στην ουρά του αγώνα θα ακολουθεί αυτοκίνητο ασφαλείας 
για την περισυλλογή αθλητών και ποδηλάτων που θα μείνουν 
από βλάβη. Επίσης τον αγώνα θα στηρίξει ασθενοφόρο όχη-
μα της ομάδας διάσωσης Πάρου με ιατρική βοήθεια. Δηλώ-
σεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και τριάντα λεπτά 
πριν από την εκκίνηση, στη γραμματεία του αγώνα που θα 
βρίσκεται στο χώρο των αρχαίων λατομείων.

Δηλώσεις συμμετοχής: 6945206202, 6942870222 και 
2284360128, Cyclestore, Οrange Café, στα γραφεία της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., www.paros.gr.

Με το πέρας του αγώνα θα απονεμηθούν έπαθλα φιλο-
τεχνημένα από το Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου Πάρου 
στους τρείς πρώτους νικητές στις κατηγορίες ανδρών και 
γυναικών, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες θα μοιραστούν 
αναμνηστικοί έπαινοι.  

Η απόσυρση άρθρων του πολυνομοσχεδίου για τον 
«Καλλικράτη 2», που είχαν προκαλέσει τις έντονες αντιδρά-
σεις των Περιφερειαρχών, συμφωνήθηκε κατά τη συνάντη-
ση που είχαν οι Εκτελεστικές Επιτροπές της ΕΝΠΕ και της 
ΚΕΔΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, 
κ.κ. Τάσο Γιαννίτση, Πάρι Κουκουλόπουλο και  Φώφη Γεν-
νηματά. 

Συγκεκριμένα, αποσύρεται το επίμαχο άρθρο 22, σύμ-

φωνα με το οποίο προβλεπόταν η δημιουργία σε κάθε 
αποκεντρωμένη διοίκηση ένα ταμείο νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης...», με σκοπό «τη διαχείριση πιστώσεων του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων 
φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώ-
πων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών 
και λοιπών φορέων του εξωτερικού». 

Αποσύρεται επίσης το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, που 
προέβλεπε τη λειτουργία Περιφερειακών Γνωμοδοτικών 
Επιτροπών. 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης, 
αμέσως μετά τη συνάντηση, εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την εξέλιξη αυτή, ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει 

το γεγονός ότι περιφερειάρχες 
και δήμαρχοι «συμπορεύονται 
και αλληλοϋποστηρίζονται με 
στόχο την αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων και την προώθη-
ση ρυθμίσεων και αλλαγών που 
βελτιώνουν το νομικό πλαίσιο 
που διέπει τη διοικητική μεταρ-
ρύθμιση». 

Την Παρασκευή (σήμερα), θα 
γίνει νέα συνάντηση για το πο-
λυνομοσχέδιο, αφού προηγηθεί 
περαιτέρω επεξεργασία του κει-
μένου από Επιτροπή δημάρχων 
και περιφερειαρχών. 

Κοινό μέτωπο Περιφερειαρχών και Δημάρχων
για αλλαγές στον «Καλλικράτη 2»

Αναδίπλωση του ΥΠΕΣ



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ...

Το νέο

Να προετοιµάσω τη διαφήµισή µου

               και να
 ελέγξω τα στοιχεία µου!

ετοιµάζεται!...

«ΠΕΡΝΑΜΕ ΟΜΟΡφΑ 
ΣΤΟ …REPUBLIC» 
 
Από το πρωί έως αργά το βράδυ 
σε ένα πολύ φιλικό περιβάλ-
λον απολαύστε τον καφέ σας 
ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα, 
όπως και διάφορα γλυκά ή 
αλμυρά σνακς ή ένα ποτό που 
θα σας χαλαρώσει. Ο Δημήτρης 
και ο Αγάπιος φροντίζουν για …
όλους, γι αυτό αποφάσισαν κάθε 
Πέμπτη να οργανώνουν «βραδιά 
ενάντια στην κρίση». Κάθε 
Πέμπτη βράδυ λοιπόν, προσφέ-
ρονται όλα τα αλκοολούχα ποτά  
σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και οι 
παρέες διασκεδάζουν «κόντρα 
στη κρίση» με επιλεγμένη ελλη-
νική και ξένη μουσική. 
Παραλία Παροικίας 
22840-24094 

«ΤΑ Panda ΓΙΑ …ΤΟ ΣΠΙΤΙ!» 
 
Όλα στο ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ με τιμές 
κόστους. Έπιπλα, στρώματα, μι-
κροέπιπλα, έπιπλα γραφείου και 
δεκάδες άλλα είδη προσφέρο-
νται από το Panda έπιπλα του κ. 
Πόλκα.Πριν αρχίσει η νέα σεζόν, 
έχετε την ευκαιρία να συμπλη-
ρώσετε ή να ανανεώσετε τον 
οικιακό ή επαγγελματικό σας  
εξοπλισμό,με λίγα χρήματα. 
Επίσης στο κατάστημα θα βρείτε 
σε πολύ χαμηλές τιμές χαρτικά 
και είδη καθαριότητας. Ρίξτε μια 
ματιά …τζάμπα είναι! 
Παροικία περιφερειακός  
6999768403

«ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑφΙξΕΙΣ!» 
 
Νέες γευστικές αφίξεις στο Asteras Paradise. Οικογενειακή φιλοξενία και σπιτικές γεύ-
σεις. Μεσογειακά πιάτα, παραδοσιακές γεύσεις μαγειρεμένες με επιλεγμένα υλικά αλλά 
επίσης και ιδιαίτερες προτάσεις όπως καλομαγειρεμένο αγριογούρουνο ή ζαρκάδι. Η 
οικογένεια Κανάλες φροντίζει τους επισκέπτες έτσι ώστε, όχι μόνο να απολαύσουν το 
γεύμα τους, αλλά να είναι και προσιτό οικονομικά. Και φυσικά τους μικρούς καλοφα-
γάδες τους περιμένει διασκέδαση και παιχνίδι στον παιδότοπο που υπάρχει στο χώρο. 
Επόμενος γευστικός προορισμός το Asteras Paradise!  
Υστέρνι τηλ.22840-52623

«ΔΕΝ ΕΤΥχΕ…ΠΕΤΥχΕ!» 
 
Ο καλός καφές στο Orange café. Στον 
πραγματικά όμορφο χώρο του τίποτα δεν 
είναι τυχαίο. Η διακόσμηση του χώρου, η 
παρεϊστικη ατμόσφαιρα και πάνω από όλα 
ό,τι προσφέρεται. Καθιερώθηκε για τον 
εξαιρετικό καφέ που μπορείτε να απολαύ-
σετε εκεί με την παρέα σας ή να τον πάρετε 
μαζί σας. Ένας καλός καφές, άλλωστε, είναι 
το καλύτερο ξεκίνημα για τη δουλειά. Μαζί 
με τον καφέ σας μπορείτε να απολαύσετε 
εξαιρετικά snaks. Όλα, αλμυρά ή γλυκά, 
είναι χειροποίητα, φτιαγμένα με πρώτης 
ποιότητας  προϊόντα αποκλειστικά για τους 
θαμώνες του Orange café και τα απολαμβά-
νετε πάντα  με τις καλύτερες τιμές !  
Παροικία 22840 21106

«ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΑξΙΕΣ ΣΤΟΝ… ΠΙΝΟΚΛΗ» 
 
Εσείς βάλτε την παρέα και τα άλλα αφήστε τα στους «ειδικούς»… του καφεποτοπω-
λείου ΠΙΝΟΚΛΗΣ. Έχει γίνει  αγαπημένος χώρος όσων θέλουν να περάσουν όμορφα, 
να γευτούν παραδοσιακά κλασικά μεζεδάκια απολαμβάνοντας τσιπουράκι, ένα καλό 
κρασί  ή ένα τονωτικό ρακόμελο για να γεμίσουν τις μπαταρίες. Επειδή τρώγοντας 
έρχεται η όρεξη, μην ξαφνιαστείτε με τις παραγγελίες της παρέας, αφού οι γευστικοί 
πειρασμοί είναι προκλητικοί. Η μουσική ανεβάζει τη διάθεση, στήνονται τα γλεντάκια 
και όλοι γίνονται μια παρέα! Με απλά πράγματα διασκεδάζουμε και στα δύσκολα. 
Παραλία Παροικίας, 22840 27309

«ΠΑΜΕ ΓΙΑ …Pasta ΣΤΟ La PIazza?» 
 
Κάθε  μέρα μετά τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τη 1 το μεσημέρι ο 
Χρήστος και …ο Χρήστος ετοιμάζουν τα καλύτερα για τους απαιτητικούς καλοφαγάδες. 
Μακαρονάδες, ρυζότο, πίτσες, και όχι μόνο αφού οι προτάσεις δεν περιορίζονται μόνο σε 
αυτά. Κλασικές αλλά και πιο «ψαγμένες»  προτάσεις που θα αγαπήσετε. Ιδιαίτερη φρο-
ντίδα αυτό το διάστημα και για το πορτοφόλι μας αφού μας προφέρουν μέχρι 31/3/2012 
μενού για 2 ή 3 άτομα μόνο με 19,80€.  Περιλαμβάνει ψωμί με ντιπ, μία σαλάτα ή ένα 
ορεκτικό του καταλόγου, μία πίτσα με 8 κομμάτια της αρεσκείας σας, μία μακαρονάδα 
του καταλόγου και μια πανακότα.  Ενδιαφέρον...! 
Νάουσα 
22840 52657

«ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ...ΜΟΡφΕΑ» 
 
Με έκπτωση από 10% μέχρι 25% μπορείτε τώρα να απο-
κτήσετε, από το κατάστημα ΕΠΙΠΛΟΚΟΣΜΟΣ των αδελφών 
Πυργή, στρώμα με την εγγυημένη ποιότητα της  Media 
Strom. Μπορείτε να αποκτήσετε τον δικό σας προσωπικό 
παράδεισο ύπνου επιλέγοντας το ιδανικό για εσάς στρώμα 
μέσα από μια μεγάλη γκάμα που διατίθεται. Όλα τα στρώματα 
χαρακτηρίζονται από τον ιδιαίτερο εργονομικό σχεδιασμό, τα 
εξαιρετικά υλικά κατασκευής, και την διαχρονική αξία τους. 
Ευκαιρία ανανέωσης! 
Υστέρνι 22840 53300

Cafe - Bar

Orange
Café
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                 

ΡΕΤΙΡΕ 100τμ, με 3 κρε-
βατ/ρες, σαλόνι - κουζίνα, 
μπάνιο, wc, 2 θέσεις πάρ-
κινγκ σε υπόγειο γκαράζ, 
μεγάλες βεράντες, 8ος 
όροφος, απεριόριστη θέα Φι-
λοπάππου-Ακρόπολη-Πε-
ραιά. Διευθ: Αετίωνος 15-17, 
Ν.Κόσμος. Τιμή: 320.00. Τηλ: 
6932852126

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

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσμα-
τα καινούργια 85τμ2, 
80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 
Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρί-
α Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 

ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€ Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de. Τηλ. 6932285768.

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ             

ΠΑΡΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ –
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΙ, 
πωλείται οικόπεδο 305 τμ. 
με θέα. Τιμή 125.000 €. Τηλ.: 
6932322963  

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 65.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768.

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

paroshomes.livadas.de,Τηλ. 
6932285768.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ                       

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 70 τ.μ., με 
θέρμανση, για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6977690639 

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

ΔΡΥΟΣ ΠΑΡΟΥ, απέναντι 
της Χρυσής Ακτής, ενοικι-
άζονται νεόκτιστα studios, 
πλήρως εξοπλισμένα, σαν 
επιχείρηση, ή με ετήσια βά-
ση έκαστο, με σαιζόν και για 
ημέρες ακόμη, σε πολύ χα-
μηλές τιμές. 
Τηλ.: 2106830965, 
6942200868

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γραφείο επί της παραλίας, α-
πέναντι από το λιμάνι στον Α’ 
όροφο. Τηλ.: 22840 22040, 
6973530583.

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 40τ.μ., 
ισόγειο, διαμπερές, κατα-
σκευή 99’, παραδοσιακό, 2 
wc, ανακαινισμένο το 2001’. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6977407532. 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑ-
ΤΑ, ενοικιάζεται σπίτι σε 
1ο όροφο 120m2 με 3 υ/δ, 

w.c., κουζίνα, σαλόνι, 
barbeque, αυτόνομη θέρ-
μανση & θέα στο λιμάνι. 
Τηλ.: 6936670555. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΗ ΕΛ-
ΛΗΝΙΔΑ  αναλαμβάνει την 
φύλαξη ηλικιωμένων ατό-
μων.  Τηλ.: 2284027318 

Ο ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα βιολιού, θε-
ωρητικής μουσικής σε 
παιδιά και ενήλικες. Τηλ.: 
6979005160.

ΚΟΠΕΛΑ 21 ΕΤΩΝ, 
απόφοιτος ΙΕΚ Πληρο-

φορικής, με καλή γνώση 
Αγγλικών, ζητάει δουλειά σε 
γραφείο. Τηλ.: 6989924457. 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
αναλαμβάνει την φροντίδα 
ηλικιωμένων ατόμων ή ζη-
τεί εργασία σε καφετέρια, 
εστιατόριο ή ξενοδοχείο. 
Τηλ.: 6986160827.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ 
και Ε’ κατηγορίας, ζητεί ερ-
γασία. Τηλ.: 6932202947, 
6980831957. 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά Δημοτι-
κού, Γυμνασίου & Λυκείου. 
Τηλ.: 6977445803. 

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

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι-
ΕΚ, τεχνικός διακόσμησης, 
με γνώσεις αρχιτεκτονικού 
σχεδίου, κατασκευή μακέ-
τας, AUTOCAD, MS Office, 
ζητά εργασία σε αρχιτεκτο-
νικό γραφείο ή εταιρία. Τηλ: 
6981178828.

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ι Α , α -
ναλαμβάνει μελέτη και 
διαμόρφωση εσωτερικών 
χώρων σε συμφέρουσες τι-
μές. Τηλ: 6981178828.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, ανα-
λαμβάνει οικιακές εργασίες, 
φύλαξη παιδιών ή ζητεί εργα-
σία σε εστιατόριο, για πρωινές 
ώρες. Τηλ.: 6972938242. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ            

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ, 
Έλληνας έως 35 ετών, ζητεί-
ται για σουβλατζίδικο. Τηλ.: 
6936849101.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                               

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

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜ-
ΜΩΤΗΡΙΟΥ, πωλείται. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972000710.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 
σε πολύ καλή κατάσταση, 
πωλείται (έπιπλα κρεβατο-
κάμαρας, τραπεζαρία, χαλιά, 
τηλεόραση, στερεοφωνικό 
κλπ) Τιμή: 1.500€ όλα μαζί. 
Δυνατότητα & μεμονωμένη 

πώληση. Τηλ.: 6985968356, 
6977313636. 

PEUGEOT 306, μοντέλο 
95΄, πωλείται σε πολύ κα-
λή κατάσταση. Τιμή: 1.200€ 
Τηλ.: 6982552808. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε καταπλη-
κτική τιμή αχρησιμοποίητα: 
ντουλάπια κουζίνας επά-
νω 2,80μ. κάτω 1,70μ. συν 
συρταριέρα 0,50μ. Τιμή: 
500€. 2 παράθυρα με εξώ-
φυλλα 1,20 χ 85 Τιμή: 800€. 
Εξώπορτα μασίφ 2,15 χ 0,98 
Τιμή: 700€. 1 κρεβάτι με 
στρώμα Τιμή: 100€. Ηλ. κου-
ζίνα με αέρα Τιμή: 80€. Τηλ.: 
6944266653, 22840 27170. 

RAV4, πωλείται full extra 
11/2008, 27000 χλμ, δερ-
μάτινο. Τιμή: 11.000€. Τηλ.: 
22840 22706, 6977845488. 

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€

Φέτος οι διακοπές πάνε...

paros-vacations.com

Πληροφορίες: 22840 28025

Μάρπησσα, Πάρος  •  τ: 22840 42698  •  κ: 6972.850743

Αποστολές µε αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα, ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,
την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.
Τηλ. για ραντεβού:

22810 77468 & 697 6797449

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

Μεγάλη η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις της Λαϊκής Επιτροπής

Δυναμική η κίνηση αντίστασης
Νέα επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΗ έγινε την Πα-

ρασκευή 3 Φεβρουαρίου από μέλη της Λαϊκής Επι-
τροπής. Στον Προϊστάμενο Γ. Καπαρό με τον οποίο 
συναντήθηκαν έθεσαν το αίτημά τους για τη μη δια-
κοπή του ρεύματος σε κανέναν συμπολίτη μας που 
δεν πλήρωσε τα χαράτσια μέσω των λογαριασμών 
της επιχείρησης. 

Όσοι είναι στη λίστα για τη διακοπή παροχής ρεύ-
ματος δεν είναι οικιακοί, είπε ο κ. Καπαρός, καθώς 
όπως είπε, αυτή είναι και η πολιτική της ΔΕΗ. Δεν θα 
κόψει το ρεύμα σε λογαριασμούς των 50 – 100 – 150 ευρώ. 

Από τη Λαϊκή Επιτροπή μπήκε και το ζήτημα που αφορά συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν 
πληγεί ιδιαίτερα από τα Κυβερνητικά μέτρα και σήμερα αδυνατούν να πληρώσουν όχι μόνο το 
χαράτσι, αλλά και το λογαριασμό της ΔΕΗ για το ρεύμα.

Εν τω μεταξύ τα μέλη της Λαϊκής Επιτροπής συνεχίζουν τις ενημερωτικές συγκεντρώσεις 
σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του νησιού και παράλληλα οργανώνουν και τις επιτροπές 
αγώνα, τα μέλη της οποίας θα καιροφυλακτούν ώστε να μην γίνει διακοπή ηλεκτρικού σε 
κανένα σπίτι.

Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου από τις καμάρες το πρωί και το 
απόγευμα στην Μάρπησσα. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη. Οι συγκεντρώσεις 
συνεχίζονται…
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WHat's On
In PaROs & antIPaROs
F E B R U a R Y

10 Feb, 7am, Morning service at Aghios 
Haralambos Monastery, Kambi, followed by 
celebration & feast.

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

10 & 11 Feb, 8pm, Theatrical performance 
of "Mazi" by Panagiotis Spyrou of the Folk-
dance Group of Naoussa (XON) Children's 
Theatre group at the Nireas Hall, Naoussa.  
Facebook: Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου 

10 Feb, 8.45pm, Movie "The Lincoln Law-
yer" at the Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 
5€. Info: Palassia 693-703-4981, http://
www.archilochos.gr,  Facebook: ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ

11 Feb, Annual European 112 Day to raise 
awareness of the single EU emergency num-
ber. See http://ec.europa.eu/112

11 Feb, 6pm, Cutting of New Year pita 
and annual party with buffet and raffle of the 
Green Paros Club (fan club of Panathinaikos 
Football Team) at the club's new premises 
at Ag. Foteini on the road from Paroikia to 
Naoussa, followed by a screening of the game 
between Panathinaikos & Ksanthi. Entrance: 
5€. Info:Kostas 697-728-3424.

11 Feb, 9pm, Cultural Association of An-
geria Carnival Party at Alyki Restaurant. Live 
music by Delaparo, folk dancing, lottery, best 
costume award for adults & children.

11 Feb, 9pm, Marpissa Women’s Asso-
ciation 80's Party at the Agrotoleschi Hall, 
Marpissa. Info: Irini 694-518-6978.

11 Feb, 9pm, The Car Racing Club of Paros 
(A.L.A.P.) Dance at the Ysterni Taverna.  Face-
book:  A.L.A.P(Agwnistiki Lesxi Autokinitou 
Parou)

12 Feb, 11.30am, Start of 13km mountain 
bike race at the Marathi ancient quarries. 15 
years and up. Apply to Cyclestore, Orange 
Cafe, Paros Municipality. Info: 694-520-6202, 
694-287-0222, 22843-60128. Paros Cycling 
Club on Facebook:  Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου

12 Feb, 6.30pm, Opening of the new 
physiotherapy centre in Marpissa. Info: Elina 
Dendrinou 22840-28678, 697-431-3430.

12 Feb, 7.30, Cultural evening "Paros Yes-
terday & Paros Today" with photography by 
Michalis Roubanos and Robert van der Most, 
followed by a reception, discussion and cut-
ting of the new year pita organised by the 
independent municipal party "Paros Axia" at 
the Apothiki Art Center, Kastro, Paroikia.

12 Feb,  7.30pm, Movie "The Lincoln Law-
yer" at the Nireas Hall, Naoussa.  Facebook: 
Κινηματογραφική λέσχη Α.Μ.Ε.Σ. "Νηρέας"
 
13 & 14 Feb, 9pm, Concert by Alkinos 
Ioanidis (guitar & vocals) at the Nireas Hall, 
Naoussa. Info: KDEPAP 22843-60167/8.
14 Feb, St. Valentine’s Day.

16 Feb, Tsiknopempti, a day of meat-eating 
celebrated on the second Thursday of carnival 
season.
 
17 Feb, 7pm, Artist talk & exhibition open-
ing of Artist in Residence Nicky Pasterfield at 
the Apothiki Center, Paroikia. Duration 17-20 
Feb. Info: www.apothiki.com, www.nickypas-
terfield.com
 
17 & 18 Feb, 8pm, Theatrical performance 
of "Mazi" by Panagiotis Spyrou of the Folk-
dance Group of Naoussa (XON) Children's 
Theatre group at the Nireas Hall, Naoussa. 
 
17 Feb, 8.45pm, Movie (French) "Poulet 
aux Prunes" (Κοτόπουλο με δαμασκηνά) at the 
Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 5€. Info: 
Palassia 693-703-4981, http://www.archilo-
chos.gr, Facebook: ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ
18 Feb, 6pm, "Mazi me ton Anthropo" seminar 
on current issues facing parents, teachers, 
associations and social organisations with 
speakers Evangelos Stoforos - Director of So-
cial Action of the 1st Special Primary School 
Keratsini & Haralambos Pyrounakis - Presi-
dent of the Philanthropic Society of the Kentro 
Agapis Elevsina. Organised by the Paros Mu-
nicipality at the Nireas Hall, Naoussa. Info: 
KDEPAP 22843-60167/8.

nOn-PaYMEnt OF sPECIaL PROPERtY 
taX CaMPaIGn
The Laiki Epitropi Parou (People's Commit-
tee of Paros) held a well-attended meeting 
on Sunday 29 January for the non-payment 
campaign of the special property tax via our 
DEH (electricity) bills. This unpopular tax has 
become known as the "haratsi" (the name of 
the head tax imposed on Greek citizens during 
the Ottoman occupation) and it is considered 
unconstitutional to collect the tax under threat 
of having one's electricity disconnected if it is 
unpaid.
The campaign aims to support all those who 
are unable or unwilling to pay this tax, acting 
in solidarity to prevent anyone's power being 
cut off.  To participate in the protest, instead 
of paying the full amount shown on your 
electricity bill at the DEH office or at a bank 
counter, you should pay either through an ATM 
machine or automatic bank machines (Alpha, 
Piraeus or Eurobank) or via web banking, de-
ducting the amount for the tax which is shown 
on the bill under the heading Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.  
A hotline has been established for anyone 
needing further information or assistance.  
Call 694 295 4242.

PaROs aCtIVE
Walking, hiking, running, biking.  Stay fit by 
joining the newly formed "Paros Active" group.  
Find it on Facebook: paros active

Να γίνει εργαλείο ανάπτυξης
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΡΑΞΙΑ
συνέχεια από σελ.1
Περίπου εννέα μήνες δηλαδή, αλλά μας είπε ο Δήμαρχος Μήλου πως για να το πετύχει 

αυτό, ήταν καθημερινά με ένα τηλέφωνο στο χέρι, ασκώντας πιέσεις προς τους αρμόδιους 
φορείς και υπουργεία. Είπε επίσης, πως αν ο Δήμος του διέθετε τεχνική υπηρεσία, ο χρόνος 
για την ολοκλήρωση του έργου των πλωτών εξεδρών θα ήταν λιγότερο από εννέα μήνες. 

Στην Πάρο, που ο Δήμος διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία και μάλιστα με άριστο στελεχιακό δυνα-
μικό, δύο χρόνια και ακόμη το …παλεύουμε. 

Έτσι, με πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάτρου, συντά-
χθηκε επιστολή την οποία συνυπογράφουν Σύλλογοι και Φορείς της Παροικίας και παραδό-
θηκε την περασμένη εβδομάδα στους δύο Δημάρχους κ.κ. Βλαχογιάννη και Λεβεντάκη, με 
κοινοποίηση προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους των δύο νησιών.  

Στην επιστολή τονίζεται:
«Αγαπητοί κύριοι, πολλά αναπάντητα ερωτήματα έμειναν κατά τη συνεδρίαση της Δημοτι-

κής Κοινότητας Παροικίας στη συζήτηση για την πορεία των λιμενικών έργων. 
Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Στ. Γαβαλάς, μέσα από αόριστες δαιδα-

λώδεις διαδρομές, προσπάθησε να παρουσιάσει ότι όλα είναι υπό έλεγχο και ότι η Παροικία 
σε λίγο θα είναι αγνώριστη…

Παρά την προσπάθειά του όμως, να απαριθμήσει αρκετές σε εκκρεμότητα μελέτες για έργα 
που θα γίνουν, κανέναν δεν έπεισε. Επιβεβαίωσε με αυτή την τακτική, ότι όταν δεν θέλεις να 
γίνει ένα έργο, βρες πόσες μελέτες πρέπει να γίνουν. 

Το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει όλοι ν’ απαντήσουμε είναι: 
Γιατί και ποιος δεν θέλει να γίνουν τα έργα στην Παροικία;  
Γιατί, στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής  κρίσης που ζούμε, το Διαδημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο δεν είναι εργαλείο ανάπτυξης για τα νησιά μας;
Γιατί, όταν είναι γνωστό ότι έχει στεγνώσει η αγορά από ρευστό, συνεχίζουμε να κρατάμε 

3,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ στα συρτάρια μας και δεν προχωράμε σε έργα που θα έδιναν μια ανά-
σα ρευστότητας στην αγορά; 

Γιατί, καλυπτόμενοι μέσα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και της αναγκαιότητας των 
μελετών, δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο τα τελευταία χρόνια στα νησιά μας;

Γιατί «σκοντάφτουν» οι πλωτές εξέδρες στην προέκταση του Βίτζι;  Ποια συμφέροντα αντι-
στρατεύονται στην τουριστική ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού;

Γιατί τέλος, πληρώνει το Δ.Λ.Τ. στη ΔΕΗ και στη ΔΕΥΑΠ δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τις παρο-
χές νερού και ηλεκτρικού στα σκάφη, ενώ κάποιοι προφανώς εισπράττουν αυτά τα χρήματα;

»Αγαπητοί κύριοι, όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για ν’ αντιμετωπίσουμε τις 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των νησιών μας. Πρό-
σφατα ο Δήμος Πάρου υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Όμως, όλες 
αυτές οι προσπάθειες προσκρούουν και θα αποδυναμωθούν, αφού τα νησιά μας δεν διαθέ-
τουν τις κατάλληλες υποδομές. 

Η πύλη εισόδου που είναι το λιμάνι της Πάρου, δεν μπορεί να παραμείνει για δεκαετίες 
σ’ αυτή την τριτοκοσμική κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν, ένα μικρό και εύκολο έργο, όπως 
είναι οι πλωτές εξέδρες, που όμως μπορεί να δώσει τεράστια ανάπτυξη στον τουρισμό, να 
καρκινοβατεί για πολλά χρόνια. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ότι οι πλωτές λειτουργούν σαν ένα 
τεράστιο ξενοδοχείο δυναμικότητας πεντακοσίων κλινών και μάλιστα με πελάτες εύρωστους 
οικονομικά;

Οι γειτονικοί μας ανταγωνιστές Μυκόνου και Σαντορίνης, είναι γνωστό ότι έχουν αναγάγει 
την κρουαζιέρα σε κορυφαίο εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης. Εμείς όμως, ακόμη συζητάμε 
να δημιουργήσουμε ένα ρεμέτζο για κρουαζιερόπλοια. 

Πρόσφατα, σε δηλώσεις του ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών Μπιναλί Γιλντιρίμ, ανακοί-
νωσε ότι στην επαρχία της Σμύρνης οι μαρίνες θ’ αυξηθούν από 6 που είναι σήμερα σε 23, το 
αμέσως επόμενο διάστημα. Στην ανακοίνωση του Τούρκου υπουργού, επισημαίνεται:

«Η περιοχή μας θα εξελιχτεί σε κέντρο προσέλευσης για τον τουρισμό των γιοτ. Στην Μεσό-
γειο υπογραμμίζει, υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο Γιοτ, και το 85% αυτών, στοιβάζο-
νται σε μαρίνες στην Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία».

Ας αναλογιστούμε εμείς, τι έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο τομέα. Μπορούμε αλήθεια, να 
διδαχτούμε από τον ανταγωνισμό, ελληνικό και ξένο και να δράσουμε ανάλογα;

Επί πλέον, η Γ.Γ. Τουρισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Κωνσταντίνα Μπέη, σε ανακοίνω-
σή της επισημαίνει ότι «οι μαρίνες είναι το μεγάλο στοίχημα, που για να κερδηθεί χρειάζεται 
συστηματική δουλειά και βούληση, όχι μόνο του υπουργείου που είναι δεδομένη, αλλά και 
των τοπικών φορέων και κοινωνιών».

»Αγαπητοί κύριοι, το μεγάλο θέμα είναι αυτό που λέει η κ. Μπέη: χρειάζεται να υπάρχει 
συστηματική δουλειά και βούληση. Και εμείς ρωτάμε: υπάρχουν στις σκέψεις σας αυτά τα δύο 
στοιχεία; Αν ναι, πως έχουν εκφραστεί έως σήμερα;

Η αγανάκτηση όλων των ανθρώπων του τουρισμού και της θάλασσας δεν είναι χωρίς λόγο.
Η απογοήτευση πολλών μεγάλων στην ηλικία ανθρώπων που παρακολούθησαν τη συνε-

δρίαση της Δημοτικής Κοινότητας, δεν είναι άδικη και προ πάντων δεν έχει υστεροβουλία. 
»Αγαπητοί κύριοι Δήμαρχοι,
Θα μπορούσαμε να γράφουμε ατέλειωτα για να σας μεταφέρουμε τις αγωνίες μας, τη στε-

ναχώρια μας από την απραξία και την αγανάκτησή μας, γιατί έχουμε ένα εργαλείο, το Δ.Λ.Τ., 
που θα μπορούσε να είναι μοχλός ανάπτυξης. Σταματάμε όμως εδώ, και σας ζητάμε να ορ-
γανωθεί μια θεματική συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια των δύο νησιών με θέμα: «Τα έργα 
υποδομής και θαλάσσιου τουρισμού».

Θα θέλαμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο της κοινής συνεδρίασης των δύο Δημοτικών Συμ-
βουλίων, έτσι ώστε να κερδίσουμε χρόνο.

Στη συνεδρίαση αυτή, θεωρούμε σκόπιμο και καθοριστικά απαραίτητο, να συζητήσουμε τη 
λειτουργία του Δ,.Λ.Τ. και την ανασυγκρότηση της σύνθεσής του».

Ημερίδα στην Νάουσα από την ΚΔΕΠΑΠ και τον ΘΗΣΕΑ
Με δράση απαντάμε στην κρίση

Ημερίδα με θέμα: «Η κοινωνική δράση, απάντηση στη σημερινή πραγματικότητα», διορ-
γανώνουν η ΚΔΕΠΑΠ και ο «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στην 
αίθουσα του ΝΗΡΕΑ στην Νάουσα. 

Εισηγητές:  Ευάγγελος Στοφόρος: Διευθυντής –Συντονιστής της   Κοινωνικής  δράσης του 
1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου, Χαράλαμπος Πυρουνάκης: Πρόεδρος Φιλαν-
θρωπικού Σωματείου Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας. 

Σε δελτίο Τύπου της ΚΔΕΠΑΠ τονίζεται μεταξύ άλλων: « Η πρόσκληση που έχετε στα χέρια 
σας για την εκδήλωση που για επτά χρόνια ονομάζαμε «μαζί με τους γονείς», φέτος, την όγδοη 
χρονιά συνάντησής μας νιώσαμε την ανάγκη να την ονομάσουμε «μαζί με τον άνθρωπο». Αυτό 
συνέβη, γιατί στις μέρες μας ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο σαν γονιός, αλλά σε όποιο 
ρόλο της ζωής του. Κρίνουμε, λοιπόν, ότι φέτος σκοπός αυτής της εκδήλωσης δεν αρκεί να 
είναι η στήριξη του γονιού σαν εκπαιδευτής των παιδιών του, αλλά η στήριξη του ανθρώπου».
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Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από το Δ.Σ.
ο προϋπολογισμός του 2012

Σφιχτός και ρεαλιστικός 
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου 

για το 2012 από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Ιανουαρίου. 
Με ρεαλισμό διαμορφώθηκε ένας προϋπολογισμός, ώστε 

να είναι εφικτή η υλοποίησή του, τόνισε ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης. Όπως είπε, περικόπτονται οι δαπάνες, ενώ 
περιορίζονται οι επιχορηγήσεις προς τους Συλλόγους ακόμη 
και στους αθλητικούς, τους οποίους προέτρεψε να εξετάσουν 
σοβαρά το ενδεχόμενο ενοποίησής τους, προκειμένου να 
μειωθούν τα έξοδά τους. 

Τον προϋπολογισμό καταψήφισε στο σύνολό του ο επικε-
φαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Κ. Ροκονί-
δας, ο επικεφαλής της «Κίνησης Ενεργών Πολιτών», Μ. 
Ισιγώνης υπερψήφισε τις δαπάνες για το Τεχνικό Πρόγραμ-
μα και το κονδύλι για την καταβολή των επιδομάτων των ερ-
γαζομένων του Δήμου, μετά το δικαστικό αγώνα και τη δικαί-
ωσή τους, ενώ η επικεφαλής της «Πάρος ΑΞΙΑ» Γρηγορία 
Πρωτολάτη, υπερψήφισε μόνο τις ανελαστικές δαπάνες, το 
κονδύλι για το επίδομα των εργαζομένων και για τη μισθο-
δοσία τους, τις δαπάνες για το Τεχνικό Πρόγραμμα, για την 
ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, για μισθώματα, για αναλώσιμα και 
για προνοιακά προγράμματα.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα συνολικά είναι 
21.337.833,85, ενώ αντίστοιχα είναι και τα έξοδα. 

Ο Προϋπολογισμός δεν υλοποιεί ούτε τα απλά έργα της κα-
θημερινότητας των πολιτών, τόνισε η κ. Πρωτολάτη και πρό-
σθεσε ότι είναι απολύτως προσαρμοσμένος στην μνημονιακή 
κατάσταση. Κατηγόρησε την πλειοψηφία και τον Δήμαρχο, ότι 
δέχονται τη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοι-
χους πόρου, ότι δέχονται παθητικά τη μείωση των εσόδων 
του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους συνέ-
στησε να είναι πιο διεκδικητικοί. 

Ο προϋπολογισμός αυτός, ακολουθεί κατά γράμμα την Κυ-
βερνητική μνημονιακή πολιτική, τόνισε και ο κ. Ισηγώνης και 
σημείωσε: Μέσα από αυτόν τον προϋπολογισμό βλέπουμε 
ότι αναζωπυρώνονται  οι εργολαβίες, λόγω συνταξιοδότησης 
υπαλλήλων και μη αναπλήρωσής τους και οδηγούμαστε σε 
σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, που αυτό είπε, εί-
ναι οπισθοδρόμηση και καταστροφή για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Τόνισε επίσης, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας κωδικός για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων που θα προ-
κύψουν εξαιτίας της κρίσης, όπως δεν υπάρχει κωδικός και 
για παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας. 

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό, υποταγμένο στις επιτα-
γές της Κεντρικής Διοίκησης, τόνισε ο κ. Ροκονίδας. Θα θέλα-
με είπε, έναν κεντρικό σχεδιασμό οικονομίας με φορείς που 
θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν έργα που θ’ απαντούν στις 
ανάγκες του τόπου και όχι των εργολάβων με τις συμπράξεις 
Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Τόνισε επίσης, ότι ο προϋπο-
λογισμός θα έπρεπε να συνδέεται με τις ανάγκες του πολίτη 
και αυτό δεν συμβαίνει. Και ο κ. Ροκονίδας έκανε λόγο για την 
ύπαρξη κωδικού «προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί αυτό που 
έρχεται…», όπως και η Δημοτική Σύμβουλος Άννα Κάγκανη. 

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ο Δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης τόνισε: Η πλειοψηφία εκ των πραγμά-
των είναι υποχρεωμένη αυτά που λέει να τα υλοποιεί. Δεν 
μπορούμε είπε, να γίνουμε κατά φαντασία Πρωθυπουργοί ή 
υπουργοί. Αν συμπεριλάβουμε όσα λέτε, θα στείλουμε τον 
προϋπολογισμό στην Περιφέρεια και θα μας τον απορρίψει. 
Σε ότι αφορά στην παρότρυνση, η πλειοψηφία να είναι πιο 
διεκδικητική ο κ. Βλαχογιάννης απάντησε ότι διεκδικεί, αλλά 
τεκμηριωμένα. 

Σε ότι αφορά τους κωδικούς για την κοινωνική πρόνοια 
λόγω κρίσης, ο Δήμαρχος συμφώνησε και σημείωσε πως 
αφού εξεταστεί το νομικό πλαίσιο θα γίνει αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού. Ο κ. Βλαχογιάννης δεν συμφώνησε με την 
αναβολή αγοράς του απορριμματοφόρου που του υποδεί-
χτηκε από συμβούλους της αντιπολίτευσης για λόγους οικο-
νομίας, αλλά και για την αναβολή της καταγραφής και ανα-
καίνισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Όπως είπε, αν 
δεν αγοραστεί το νέο απορριμματοφόρο, θα δίνονται ίσως και 
περισσότερα χρήματα για ανταλλακτικά, ενώ για την ακίνητη 
δημοτική περιουσία είπε πως αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει 
ήδη για ν’ αξιοποιηθεί, ώστε να έχει έσοδα ο Δήμος.  

Ο δήμαρχος έκλεισε την τοποθέτησή του ζητώντας από την 
αντιπολίτευση να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση 
με τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας παράλληλα, πως όσο 
και αν προσπαθήσουν, δεν θα καταφέρουν να παρουσιάσουν 
κάτι διαφορετικό.

Κ.Ο.Β. Πάρου του 
Ο δικομματισμός
πριν από 135 χρόνια!

 «Εδώ το καθένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, που διαδέ-
χονται το ένα το άλλο στην εξουσία, διευθύνεται με τη σειρά 
του από ανθρώπους που κάνουν την πολιτική προσοδοφόρα 
υπόθεση, που κερδοσκοπούν πάνω στις έδρες της νομο-
θετικής συνέλευσης(...)και που όταν το κόμμα τους νικήσει 
ανταμείβονται με θέσεις(...)Έχουμε δύο μεγάλες συμμορίες 
από πολιτικούς κερδοσκόπους, που παίρνουν διαδοχικά στα 
χέρια τους την κρατική εξουσία και την εκμεταλλεύονται με 
τα πιο διεφθαρμένα μέσα και για τους πιο διεφθαρμένους 
σκοπούς, ενώ το έθνος είναι ανίσχυρο στους δύο μεγάλους 
αυτούς συνασπισμούς των πολιτικών που βρίσκονται δήθεν 
στην υπηρεσία του, μα που στην πραγματικότητα το εξουσιά-
ζουν και το καταληστεύουν».

Ας μη βιαστούν οι γαλαζοπράσινοι να μας κατηγορήσουν 
για την «απρέπεια» των παραπάνω διατυπώσεων. Τα παρα-
πάνω γράφτηκαν, πράγματι για να περιγράψουν την πολιτική 
των δύο κομμάτων που εναλλάσσονται στην κυβερνητική 
εξουσία και λυμαίνονται το λαό. Αλλά όχι στην Ελλάδα. Στις 
ΗΠΑ. Το εκπληκτικό είναι ότι η περιγραφή του (αμερικανικού)
δικομματισμού έγινε πριν από σχεδόν 135 χρόνια από τον Έν-
γκελς και περιέχεται στον πρόλογό του στο έργο του Μαρξ «Ο 
εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία».

Ας έρθουμε τώρα στο δικό «μας» δικομματισμό. Στους γα-

λαζοπράσινους που τελευταία πρόσθεσαν και το μαύρο για 
να πέσει και ο τελευταίος φερετζές και να φανεί ολοκάθαρα 
η μαυρίλα της πολιτικής τους. Δεν θα σας κουράσουμε περι-
γράφοντας την πραγματικότητα με βαρύγδουπες εκφράσεις. 
Τα λαϊκά στρώματα βλέπουν καθημερινά ότι ολοένα και χει-
ροτερεύει η κατάσταση της ζωής τους.

Το να συνειδητοποιήσουμε αυτή την πορεία και αυτόν τον 
κατήφορο είναι συνθήκη αναγκαία, αλλά όχι ικανή να βάλει 
φρένο, πολύ περισσότερο να αναστρέψει τα πράγματα.

Ο καιρός των διαπιστώσεων και των περιγραφών πρέπει 
να δώσει τη θέση του σε μια νέα εποχή. Την εποχή της ου-
σιαστικής συμμετοχής, της ενεργητικής αντιμετώπισης, της 
αμφισβήτησης και τελικά της ανατροπής μιας πολιτικής που 
εργάζεται σκληρά για τους λίγους και καταδυναστεύει τους 
πολλούς.

 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ»! Ιδού το ζητούμενο. Γιατί αφού αυτή η σημε-
ρινή πολιτική θέλει τον εργαζόμενο να ζει με μισθό από 300 
έως 600 ευρώ, τον συνταξιούχο με «σύνταξη φιλανθρωπίας» 
των 300 και 400 ευρώ, τον άνεργο νέο μετανάστη, τη λαϊκή 
οικογένεια να ζει στο σκοτάδι λόγω χαρατσιών, τότε η διέξο-
δος πρέπει να αναζητηθεί στον αντίποδά της.

Σε μιαν άλλη πολιτική, που στη θέση της εξουσίας του ΣΕΒ 
και της οικονομίας των τραπεζιτών, θα αναδείξει μια εξουσία 
λαϊκή, μια οικονομία λαϊκή. Που σημαίνει ότι οι πολλοί πρέπει 
να βγουν  μπροστά. Να φτιάξουν το δικό τους Μέτωπο, απέ-
ναντι στο μέτωπο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και 
των πολιτικών τους εκπροσώπων.

Στην πραγματική ζωή αυτό περιγράφεται ως εξής: Απο-
δυνάμωση του δικομματισμού, αλλαγή του συσχετισμού της 
πολιτικής δύναμης! Ενίσχυση του ΚΚΕ. Είναι ο μόνος ρεαλι-
στικός δρόμος.

Από την κοπή πίτας
του Συλλόγου Γυναικών Πάρου Αρηίς

Κοπή πίτας
της Εφημερίδας
"Παριανή Ενημέρωση"
του εκδότη Ιερώνυμου 
Μαριάνου

Στροφή στη θάλασσα
και το θαλάσσιο τουρισμό

Η λύση στα χέρια μας
Η οικονομική κρίση που προκλήθηκε  από τα μέτρα της 

τρόικα, που έσπευσε άκριτα να αποδεχτεί και να υλοποιήσει  
το {πάντα} κατώτερο των περιστάσεων πολιτικό προσωπικό 
στην πατρίδα μας,  εκτιμάται ότι εγκαταστάθηκε για τα καλά 
και θα ζήσουμε μαζί της για τα επόμενα 10 χρόνια.

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληφθούμε είναι, ότι κατά την 
διάρκεια αυτής  της χρονικής περιόδου θα γίνουν τεράστιες 
αλλαγές στην καθημερινότητα μας και στο τέλος της τίποτε 
δεν θα είναι όπως πριν.

Κάτι ακόμη όμως έγινε φανερό και ξεκάθαρο με τα όσα 
ζήσαμε τον τελευταίο καιρό. 

Δεν έχουμε να περιμένουμε πολλά από την κεντρική διοί-
κηση η οποία είναι  νωθρή και τελείως ανοργάνωτη και είναι 
αυτή που πιστεύει πως η χώρα μας θα λειτουργήσει και θα 
αντιμετωπίσει την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας χωρίς 
υπουργείο  Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Πως θα μπορούσαμε λοιπόν να απαλύνουμε τις συνέπει-
ες, να στηρίξουμε το εισόδημα μας και να δημιουργήσουμε 
ένα μέλλον για τα παιδιά μας; Μόνο στρεφόμενοι σε τρόπους 
αύξησης ή εισροής εισοδήματος. Δηλαδή να καταναλώνου-
με τοπικά προϊόντα, να στηρίζουμε την  αγορά του νησιού  
και εν γένει ότι Ελληνικό για την αύξηση του εισοδήματος 
μας ενώ  χαράζοντας παράλληλα εμείς τουριστική πολιτική  
σαν νησί, κατασκευάζοντας το τουριστικό προϊόν μας τώρα 
που τα κλασικά τουριστικά κλισέ πέθαναν και αυτά,  να 
έχουμε πάλι εισροή (αύξηση) εισοδήματος.

Πιστεύω πως αυτό μπορεί να γίνει και να δώσει στο νησί 
μας μια λαμπρή τουριστική προοπτική, ενώ η εισροή πόρων 
θα αυξηθεί σημαντικά λόγω της  επιμήκυνσης της τουριστι-
κής περιόδου, αλλά και της απασχόλησης που περιέχουν οι 
νέες λύσεις.

Έτσι λοιπόν, η ανάπτυξη του γιώτιγκ, του αθλητικού του-
ρισμού, η δημιουργία θαλασσίου πάρκου που συνδέεται   
με τον καταδυτικό και τον αγροτικό ή οικοτουρισμό και 
την προβολή της τοπικής κουζίνας  και άλλες εναλλακτικές  
δράσεις, θα μπορούσαν να είναι οι άξονες που θα οδηγή-
σουν το νησί μας σε ένα άλλο μέλλον. Χωρίς να αναφερθώ 
εδώ ξανά στους αρχαιολογικούς χώρους με κορυφαία  την 
ανάδειξη των αρχαίων λατομείων.

Με ποιά βήματα
Μετά την αποτυχία της γειτονικής Σύρου να ολοκληρώ-

σει την μαρίνα και το κέντρο διαχείμασης σκαφών αναψυ-
χής, καθίσταται επιτακτική η δημιουργία ασφαλών θέσεων   
πρόσδεσης σκαφών στο νησί μας .

Λέω επιτακτική γιατί η Τουρκία κάνει μεγάλη επίθεση στο 
γιώτιγκ στο Αιγαίο ενώ  σαν παράδειγμα αναφέρω  ότι ,  η 
Γαλλία διαθέτοντας μόλις το 25% της ακτογραμμής της Ελ-
λάδας  έχει αγκυροβόλια για  65.000 σκάφη, ενώ  εμείς μόνο 
9.000.

 Το νησί μας προσφέρεται γεωγραφικά   για το ρόλο αυτό  
γιατί βρίσκεται  στο κέντρο  του Αιγαίου και των Κυκλάδων, 
ενώ εξασφαλισμένη είναι και η επιτυχία του εγχειρήματος, 
ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του πόσο μεγάλο εισόδημα 
αφήνει στην τοπική αγορά η συντήρηση και η εκκίνηση- επι-
στροφή, καθώς και η  παραμονή ενός σκάφους στο νησί μας 
και πόσα επαγγέλματα αγγίζει. 

Ακόμη η συστηματική  προβολή μας σαν προορισμού για 
ιστιοπλοΐα, surf, windsurf και  kite surf,γιατί οι άνεμοι όλο το 
χρόνο είναι κατάλληλοι,  είναι  μια υποχρέωσή μας καθώς 
και η ρύθμιση του θέματος του προπονητηρίου και η παρα-
πέρα ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.

Μην ξεχνάμε τα παγκόσμια πρωταθλήματα που φιλοξενη-
θήκαν με απόλυτη επιτυχία και χωρίς κατάλληλες υποδομές

Το άλλο μεγάλο και σύγχρονο θέμα είναι η δημιουργία θα-
λασσίου πάρκου. Αυτή είναι η πλέον σύγχρονη μορφή του-
ριστικής ανάπτυξης, αειφόρος και φιλική με το περιβάλλον 
αλλά ταυτόχρονα και πολύ αποδοτική όπου εφαρμόστηκε 
στην Μεσόγειο  και άλλου .Η λύση αυτή αντιμετωπίζει  σε 
μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της έλλειψης αλιευμάτων, δι-
ότι σε γειτονικές του πάρκου περιοχές αυτά αυξάνονται σε 
τεράστια ποσοστά, ενώ εξασφαλίζει και άλλου είδους απα-
σχόληση και σε πολλούς από τους αλιείς που ασχολούνται 
με την παράκτια αλιεία. Το νησί μας έχει τις προϋποθέσεις να 
δημιουργήσει θαλάσσιο πάρκο καθώς μάλιστα το διάστημα 
αυτό η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τον αντιπεριφερειάρ-
χη Γ. Πουσσαίο κινείται δραστήρια  στον τομέα αυτό.

Η ύπαρξη “λιβαδιών ποσειδωνίας” και η γεωγραφία μας, 
σύμφωνα με τα όσα κατ αρχήν λένε οι ειδικοί βοηθούν. 
Χρειάζεται μελέτη της θαλάσσιας περιοχής και αυτή μπορεί 
να γίνει από το ΕΛΚΕΘΕ, ενώ μπορεί κάνεις επισκεπτόμενος 
αντίστοιχα πάρκα στην γειτονική Ιταλία να αποκομίσει ίδια 
γνώμη.

Είναι ευτύχημα που στο νησί μας υπάρχουν, ακόμη, οι 
πόροι με τους οποίους θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η 
αλλαγή πορείας. Μένει να δούμε αν υπάρχει η θέληση και οι 
άνθρωποι να το υλοποιήσουν. 

Χρόνος δεν περισσεύει! Το έχουν αναλογιστεί οι 
υπεύθυνοι;

Δημήτρης Μερεμέτης


