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Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του 2010, που περιλαμβάνει έργα, με-
λέτες και προμήθειες. Θα προχωρή-
σει η επισκευή του λιμανιού της Παρι-
κιάς από τις σπηλαιώσεις, θα τοποθε-
τηθούν γλίστρες σε Πάρο και Αντίπαρο, 
θα επισκευαστεούν, ο υφιστάμενος μό-
λος του αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής, 
του Αμπελά και του Δρυού, θα γίνει η 
ανάπλαση της παραλίας της Παροικιάς, 
και άλλα έργα και μελέτες που κρίθη-
καν απαραίτητα. 
Ο πρόεδρος Λουίζος Κοντός, στην ει-
σήγησή του ανέφερε ότι πρέπει να προ-
χωρήσουν τα έργα, που λόγω διαφόρων προβλη-
μάτων δεν υλοποιήθηκαν. Ανέφερε επίσης, ότι έγι-
ναν επαφές με τους εκπροσώπους όλων των Τοπι-
κών Συμβουλίων, καθώς και επισκέψεις στους χώ-
ρους που υπάρχουν ανάγκες και με βάση αυτές, δια-
μορφώθηκε το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα. 
Ικανοποιημένη δήλωσε η Κοινοτάρχης Αντιπάρου 
Βαρβάρα Φαρούπου – Μανέτα. Ο κ. Στ. Φραγκούλης 
ανέφερες ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα καλύπτει όλες 
σχεδόν τις ανάγκες, διατύπωσε όμως το ερώτημα 
κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς δεν υπάρχει 
τεχνική υποδομή στο Δ.Λ.Τ. Αναρωτήθηκε επίσης, αν 
ξεχάστηκε το Αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής. 
Η απάντηση δόθηκε από τον Κοτσώνη, ο οποίος είπε, 

ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο, καθώς 
το Δ.Λ.Τ. αναλαμβάνει μόνο τη συντήρηση καταφυγί-
ων και λιμανιών. 
Σε ότι αφορά στην έλλειψη τεχνικού προσωπικού, ο 
κ. Κοντός διαβεβαίωσε ότι ήδη η τεχνική υπηρεσία 
του Δήμου ασχολείται με το ζήτημα περαίωσης της 
επισκευής του λιμανιού Παροικιάς (σπηλαιώσεις), 
στο οποίο έχει αποκατασταθεί μόνο ένα τμήμα. Είπε 
επίσης, ότι επειδή τα έργα πρέπει να προχωρήσουν, 
αν χρειαστεί θα απασχοληθούν και εξωτερικοί συ-
νεργάτες τεχνικοί.
Ρεαλιστικό χαρακτήρισαν το πρόγραμμα ο κ. Γ. Αλι-
πράντης, η κ. Άννα Κάγκανη και ο κ. Αβρ. Σκιαδάς.

Όλο το τεχνικό πρόγραμμα στη σελ.10
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Καλές Γιορτές!

Υπέροχα δώρα...
με σεβασμό στον κόσμο & τον πλανήτη!

!
πλ. Εκατονταπυλιανής, τηλ.: 22840 28361

ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

με την άδεια Υπουργείου και Πολεοδομίας και 

κατόπιν πρωτοβουλίας

του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη • Προχωράει 

& το Χωροταξικό Παροικιάς

ΝΙΚΕΣ ΑΠΕΣΠΑΣΑΝ ΑΟΠ και ΝΗΡΕΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
"ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ"

Επιτέλους έργα!
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

σελ.9

σελ.11

σελ.4

σελ.2 & 6

σελ.7

Στα παιχνίδια με τον Πανθηραϊκό και Παμ-
μηλιακό αντίστοιχα. Ήττα του Μαρπησσαϊκού 
από την Τραγαία, του οποίου το ανδρικό τμήμα 
έχασε στο μπάσκετ.

Η καλλιτέχνης με την παρέα της στις 19/12 
στην αίθουσα του Νηρέα στη Νάουσα.

και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Θάλασσα θάλλουσα θαύματα
Με λαχτάρα αντάμωσαν τη θάλασσα ταλαιπω-
ρημένοι από κακουχίες και δεινά του πολέμου 
οι Μύριοι και τη χαιρέτισαν περιχαρείς ως  κα-
ταφυγή, διέξοδο κι ελπίδα. Πελταστές και οπλί-
τες, μισθοφόροι του Κύρου, αργοναύτες σύγ-
χρονοι του βίου, θαλασσομάχοι της πλωτής πα-
τρίδας, ζητούν αγαλλίαση στον οίνοπα πόντο, 
στο μυστικό συναπάντημα των νερών. Mε το πε-
πρωμένο πυξίδα πλέουμε σε παραλίες εύξει-
νων λιμανιών, ηχούν τα ερχόμενα με φλοίσβους 
πραότητας, με παφλασμούς τρικυμίας, με γα-
λήνη παλίρροιας και φουρτούνα άμπωτης. Δει-
νά καθημερινά της μοίρας συμπληγάδων μυρί-
ων, πλωτήρες ζωής ανεμόδαρτης, διαρκώς κυ-
ματίζουσας, φθάνουσας ή φεύγουσας, με πλώ-
ρη στραμμένη διαρκώς σε Κολχίδες αναπόφευ-
κτης θάλασσας.  
Μελανόπτερα σύννεφα φέρνουν βροχή και 
ψηλά στο λόφο χαλαρά πετρώματα πέφτουν 
ορύσσοντας όχθες χειμάρρων για νερό τρε-
χούμενο. Κατρακυλούν χώματα και πέτρες, τρι-
βή και στίλβη και τύρβη ζώντος ύδατος, εργα-
στήρι πανάρχαιο αποσαθρώνοντας πετρώματα 
και ορυκτά της ζωής σε θρύμματα άμμου. Κρο-
κάλες ποταμοσυρμάτων κατηφορίζουμε προς 
ακτές του βίου μας κάτω, χώμα κόκκινο ασβε-
στολίθων και άμμος σχιστόλιθων. Καθιζάνουν 
τα εύθρυπτα όλα στις παραλίες και χαλαζίας 
γυάλινος ζαλίζει τα πάντα.
Συνεπαρμένοι από θαλασσί ουρανού και ουρανί 
της θάλασσας αναζητούμε φως στο γεφύρι της 
γης μιας αστραπής καταλάμπουσας, ως φάρο 
ακριβών νοημάτων, ως κάβο πρόσδεσης σχεδί-
ων αστάθμητων.  
«Ω δίος αιθήρ και ταχύπτεροι πνοαί ποταμών 
τε πηγαί ποντίων τε κυμάτων ανήριθμον γέλα-
σμα». Των ποντίων κυμάτων ικετεύει την εύνοια 
ο Προμηθέας του Αισχύλου σταυρωμένος στο 
βράχο κι ακούμε μετά αιώνες τον Κάλβο, ικέτη 
δεόμενο: «Ωκεανέ πατέρα των Ωρών αθανάτων 
άκουσον τη φωνή μου».
Πατέρας ο ωκεανός, μητέρα η θάλασσα, η Παν-
θάλασσα, παρακαλούμε ν’ ακούσουν και να 
στέρξουν.  Γύρω-γύρω θάλασσα, όχι σύνορα 
και δεσμά φυλακής, θύρες ανοιχτές του άγνω-
στου και του καινούριου. Γέφυρες προς άλλους 
πλατύτερους κόσμους, αίσθηση ελευθερίας, 
έμπνευση τόλμης. 
Αθέριστη, ατρύγητη, αδαπάνητη θάλασσα. Πα-
ναγίες και άγιοι βαφτισμένοι σ’ αυτά τα νερά, 
θαλασσινή, θαλασσίτρα, κυματοτρόφος, νύμ-
φες, νηρηίδες και τέρατα, νόστος και φόβος και 
αίολοι πάθους. Λαμβάνει ονομασίες η χλόη, πε-
λαγίδα και θαλασσάγκαθο, θαλασσοπούλια, θα-
λασσαετοί και αιγαιόγλαροι, φτερά και όνειρα 
αποδημίας. Θάλασσα, θάλλουσα θαύματα. Ωκε-
ανός πολυτάξιδος μας παρασέρνει κι αγκυρο-
βολούμε φεύγοντας στο ίδιο λιμάνι, να γευόμα-
στε τρικυμίες, να μετρούμε το μπόλικο κίτρινο, 
να δεόμαστε για βροχές, να μαζεύουμε ελιές 
και κυδώνια, κυκλάμινα κυκλαδικά, να ψάχνου-
με για ρίγη άγραφτα και σκιρτήματα, ενθαρρύ-
νοντας τρομαγμένες ελπίδες, εραστές ταπεινών 
χαμόγελων, θεριστές σπάνιων λόγων αγαπημέ-
νων ανθρώπων, μαχόμενοι το σκληρό της μα-
ταιότητας με μικρά νοήματα.  
 Κι η θάλασσα, σειρήνα και μούσα, καταφυγή 
μας, ηχεί τη σειρήνα να σαλπάρουμε, ξαφνιά-
ζει τον κορμοράνο στο βράχο απέναντι, στο νη-
σάκι του νησιού, στο κατάρτι του βουλιαγμένου 
πλοίου, δίνει χώρο στο χρόνο ν’ αράξουμε, να 
αξιωθούμε τον άγγελο χωρίς τις φτερούγες του, 
να ξεντυθούμε τα ναυάγια μας όλα, γυρεύοντας 
καινούρια γαλήνη, εγγίζοντας το νερό που χά-
ρηκε αγαπημένο σώμα. Κατεβαίνουμε το λόφο 
με χέρια πάντα γεμάτα φασκόμηλο, φυσά με 
την κοχύλα του καινούριο τραγούδι ο γιαλός να 
μας κρατήσει, να γλιτώσει την ψυχή μας απ’ τις 
προσαράξεις σε μόνιμα ύφαλα, προσβλέπουμε 
σε ξένα λιμάνια να ποντίσουμε άγκυρες με το 
βάρος μας, να αφεθούμε στην αύρα μικρής σα-
γήνης, μήπως γευτούμε την τρυφερότητα ξένου 
αδοκίμαστου ζέφυρου.
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη - Ραγκούση

Εκτύπωση: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος 84 401
τηλ.:22840 53555
Fax: 22840 53055,
info@fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Εκατοντα-
πυλιανή), Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ 
Ατλάντικ, Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποι-
είο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρ-
του Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδιών Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, Wind, μ/μ 
Ζούμ, View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπρά-
ντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφο-
ρία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, βιβλι-
οπωλείο Πολύχρωμο. 
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο,
Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγο-
ρά, Κατσίμπαρος, Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτο-
ποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκια-
δάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματο-
πωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα Γερμα-
νός (νέο) 
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση,
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα,
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης, Μ/Μ Στέλιος
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου. 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ: Παραδοσιακός Φούρνος
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου,
Τάσου Ρούσσου
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο,
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Ευχόµαστε
η νέα χρονιά

να σας χαρίσει
ότι επιθυµείτε...
Χρόνια Πολλά!

ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΠαροικία (περιοχή Πλάτανος)
τηλ.: 22840 21778, e-mail: marg2@otenet.gr

Μαργαρίτα Αργουδέλη - Σαρρή
Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας

Σας ευχόµαστε
ο καινούριος χρόνος

να σας χαρίσει
υγεία, ευτυχία

& πρόοδο

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Στα δικαστήρια μουσικοί καθηγητές & Δήμος για εργασιακές 
διαφορές

Στις 20 Ιανουαρίου η εκδίκαση 
της υπόθεσης
Στις 20 Ιανουαρίου θα εκδικαστεί η αγωγή που κατέθεσαν κατά του Δήμου και της ΚΔΕΠΑΠ τέσσερις 
από τους πέντε καθηγητές της Μουσικής Σχολής του Δήμου Πάρου, οι Θεμιστοκλής Παπαδημητρίου, 
Ελένη Καρτάση, Δημήτρης Πολίτης και Μαρουλία Κοντού. Οι καθηγητές ζητούν να υπογράψουν αορί-
στου χρόνου σύμβαση, γιατί όπως υποστηρίζουν τους καλύπτει το Π.Δ. Παυλόπουλου του 2004, γεγονός 
που αποδέχτηκε  το Σεπτέμβριο του 2005 (έτσι ισχυρίζονται) και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητούν δηλα-
δή, πλήρη απασχόληση και ασφάλιση και όχι ωρομίσθιοι όπως είναι τώρα, κάνοντας μάλιστα και υπε-
ρωρίες, φτάνοντας 28 έως και 30 ώρες την εβδομάδα. Όπως αναφέρει ο κ. Παπαδημητρίου, «όλα αυτά 
τα χρόνια, από το 2004 που θα έπρεπε να είχαμε υπογράψει αορίστου, δεν πληρωνόμαστε τους καλο-
καιρινούς μήνες, τις αργίες, και ότι άλλο δικαιούμαστε. 
Η κ. Κυριαζάνου, Δ/ντρια της ΚΔΕΠΑ, δεν γνώριζε την εξέλιξη αυτή. Όπως είπε, ματαιώθηκε μία δίκη 
που θα γινόταν στις 24/9/2009 και ο δικηγόρος των καθηγητών είχε ενημερώσει την ΚΔΕΠΑΠ ότι απο-
σύρονται οι αγωγές. Το ίδιο και η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπόθεση, με την οποία επικοινώνη-
σε αμέσως μόλις πληροφορήθηκε για την εκδίκαση της αγωγής στις 20 Ιανουαρίου. Ανέφερε ωστόσο, 
ότι με βάση το νόμο η σύμβασή τους είναι αορίστου και ακολουθείται πλήρως, σύμφωνα με το πλαίσιο 
του νόμου που διέπει τους μουσικούς καθηγητές που απασχολούνται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Πο-
λιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ.
Υπάρχει ωστόσο ένα ερώτημα για το κατά πόσο εργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου πληρώνο-
νται ως ωρομίσθιοι. Για το ποια πλευρά έχει το δίκιο με το μέρος της, θα αποφασιστεί στα δικαστήρια. 

Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων 
«Η Εκατονταπυλιανή»

Νέο 
Προεδρείο
Το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο εξέ-
λεξε ο Σύλλογος Παρίων – Αντιπαρίων 
«Η Εκατονταπυλιανή», στη Γενική Συ-
νέλευση που έγινε στην αίθουσα «Πα-
ριανή Στέγη», στις 15 Νοεμβρίου. Στις 
23 του ίδιου μήνα, οι εκλεγέντες σύμ-
βουλοι ψήφισαν το προεδρείο για την 
επόμενη διετία, που έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Νικόλαος Ζουμής, Αντι-
πρόεδρος: Θέμις Δραγάτη, Γενι-
κή Γραμματέας: Αναστασία Τσαντά-
νη – Ματσούνη, Ειδικός Γραμματέας: 
Μιλτιάδης Ματσούνης, Ταμίας Φιλίτσα  
Σαρρή – Βαγιοπούλου, Έφορος: Στυ-
λιανός Ζουμής.
Μέλη: Άννα Πρωτολάτη – Αναγνωστο-
πούλου (εκπρόσωπος του Δ.Σ. ΣΤΗΝ 
Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων και 
αρμόδια για τα πολιτιστικά του συλλό-
γου) και Γεώργιος Ξένος (εκπρόσωπος 
του Συλλόγου για την παρακολούθηση 
των συνεδριάσεων του Δημοτικού και 
Επαρχιακών Συμβουλίων). 

Το νέο 
προεδρείο 
του ΥΡΙΑ 
Λευκών
Διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
Μ.Ε.ΕΑ. ΥΡΙΑ Λευκών, μετά τις αρχαι-
ρεσίες που έγιναν στις 5 Δεκεμβρίου.
Η σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Παρασκευή Κρητικού, 
Αντιπρόεδρος: Μανώλης Καπούτσος, 
Γραμματέας: Αγγελική Χανιώτη, Τα-
μίας: Άννα Χανιώτη – Καπούτσου, 
Αναπλ. Ταμίας: Αθανασία Χανιώτη, 
Μέλη: Μαρία Παντελαίου, Αντώνης 
Κορνάρος, Αναπλ. Μέλη: Μαρία Κρη-
τικού, Κοσμάς Χατζηγρηγορίου.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Νικολέτα 
Σκορδίλη – Χανιώτη, Ιωάννα Χανιώ-
τη – Πανώριου, Δημήτρης Καπούτσος. 
Το νέο προεδρείο εύχεται στους φί-
λους και στα τακτικά μέλη τους, χα-
ρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμέ-
νος ο καινούριος χρόνος.
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Νατάσα Μποφίλιου

«Το τραγούδι είναι 
υπόθεση ψυχής»
Η Νατάσα Μποφίλιου, μία νέα σχετικά 
καλλιτέχνης με ιδιαίτερο ταλέντο, έχει 
σημαντικό έργο να επιδείξει και έχει 
ήδη καταξιωθεί στο χώρο της. 
Αυτή την περίοδο, η Νατάσσα 
Μποφίλιου εμφανίζεται κάθε Τετάρτη 
στο Σταυρό του Νότου (club) στην 
Αθήνα και κάθε Δευτέρα στο Orient Live 
της Θεσσαλονίκης, σε ένα πρόγραμμα 
που επιμελείται ο Γεράσιμος 
Ευαγγελάτος και «ενορχηστρώνει» 
ο Θέμης Καραμουρατίδης, ενώ 
παράλληλα εμφανίζεται και σε 
επιλεγμένους χώρους σε όλη την 
Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, θα έρθει 
στην Πάρο στις 19 Δεκεμβρίου στην 
αίθουσα του Νηρέα στη Νάουσα. Στη 
ΦτΠ δηλώνει ότι με το τραγούδι της 
θέλει να συγκινεί και θέλει ο κόσμος 
να νιώθει ότι τα τραγούδια της τον 
αφορούν…
Από τις πρώτες σας επαφές με την 
έννοια της συναυλίας - σύμφωνα 
με το βιογραφικό σας- ήταν η 
συμμετοχή σας σε συναυλίες του Χρόνη Αηδονίδη. Θεωρείτε ότι αυτά τα 
παραδοσιακά ακούσματα σας επηρέασαν στο να διαμορφώσετε το δικό σας 
ιδιαίτερο και πιο σύγχρονο μουσικό ύφος;
Αυτό που μου έμαθε η συμμετοχή στις συναυλίες του Σπουδαίου Χρόνου Αηδονίδη, 
ήταν περισσότερο ο επαγγελματισμός και η αντιμετώπιση του τραγουδιού σαν 
μια τέχνη που ζητάει την απόλυτη αφοσίωση και την αγάπη του τραγουδιστή. Το 
μουσικό μας ύφος διαμορφώθηκε από όλα τα είδη μουσικής που έχουμε αγαπήσει 
εγώ και τα παιδιά. Από την παραδοσιακή στη λαϊκή και από την τζαζ στη ροκ...
Είστε μια παρέα νέων παιδιών. Νιώθετε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε τη 
μουσική σας όχι μόνο σε νεανικό, αλλά και σε κοινό λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, 
κρίνοντας από την εμπειρία σας σε συναυλίες και την επαφή με το κοινό;
Στις ζωντανές εμφανίσεις μας έρχονται άνθρωποι όλων των ηλικιών, εντελώς 
διαφορετικοί μεταξύ τους, που όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι 
ανοιχτοί στη συγκίνηση και θεωρούν το τραγούδι μια υπόθεση ψυχής. Το μεγάλο 
μας στοίχημα στο τέλος μιας παράστασης είναι να κάνουμε όλους αυτούς τους 
διαφορετικούς ανθρώπους μια παρέα που έχει μοιραστεί πολλά διαφορετικά 
συναισθήματα.
Πολλά από τα τραγούδια σας ακούγονται συχνά στο ραδιόφωνο σε σταθμούς 
με συχνότητες που λαμβάνονται στην Πάρο. Το «Σ’ έχω βρει και σε χάνω» ή «η 
ασπιρίνη», πιστεύετε ότι μπορούν να είναι διαχρονικά ή τελικά δεν είναι αυτή 
η ουσία;
Το τραγούδι κρίνεται στη συγκίνηση της στιγμής. Στα 3-4 λεπτά που διαρκεί, χτίζει 
έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να συγκινούμε. Να εκφράζουμε. Από 
και πέρα είναι χαρά για έναν καλλιτέχνη, τα τραγούδια του να διαρκούν στο χρόνο. 
Δείχνει πως η συγκίνησή τους αφορά περισσότερους ανθρώπους κι εποχές.
Σας ενδιαφέρει το περιεχόμενο των τραγουδιών να είναι ευκολονόητο ή να 
χρειαστεί να ψαχτεί λίγο ο ακροατής για να μπει στο νόημα του τραγουδιού;
Τα πιο σύνθετα πράγματα λέγονται μόνο με απλά λόγια. Αυτό το καταφέρνει πολύ 
καλά ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Να δίνει στους ανθρώπους απλά λόγια για τα πιο 
πολύπλοκα ζητήματα. Θέλουμε ο κόσμος που μας τραγουδά να νιώθει πως μιλάει 
για τα δικά του θέματα με λόγια της καθημερινής του ζωής. Όλη η ποίηση του 
κόσμου άλλωστε κρύβεται στα καθημερινά.

Η Παριανή ζωγράφος Δήμητρα Χανιώτη στην Έκθεση 
για τα εγκαίνια του  Ιδρύματος Κακογιάννη 

«Σινεφίλ» με ζωγραφική, 
φωτογραφία, κατασκευές…
Ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τα καλλιτεχνικά δρώμενα είναι προ των πηλών 
λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ένα γεγονός που έχει προσελκύσει 
το ενδιαφέρον όχι μόνο του Ελληνικού, αλλά και του Ευρωπαϊκού κοινού  εξαιτίας 
του διαμετρήματος του Μιχάλη Κακογιάννη. 
Ο Μιχάλης Κακογιάννης οραματίστηκε έναν ξεχωριστό πολιτιστικό φορέα που θα 
διαθέσει εαυτόν στην μελέτη, την υποστήριξη και τη διάδοση των παραστατικών 
τεχνών, ειδικότερα του θεάτρου και του κινηματογράφου - τις τέχνες τις οποίες 
αγάπησε και υπηρέτησε σε Ελλάδα και το εξωτερικό,  για περισσότερο από 50 
χρόνια. Μέσα από αυτές τις σκέψεις και τα οράματα του πολυβραβευμένου 
σκηνοθέτη δημιουργήθηκε το « Ίδρυμα Κακογιάννη». 
Για τους σκοπούς των επίσημων εγκαινίων του ιδρύματος αυτού θα 
πραγματοποιηθεί  μια πολύ σημαντική έκθεση ζωγραφικής την οποία οργανώνει  
ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους και καθηγητής 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ο Γιάννης Ψυχοπαίδης, ο οποίος έχει 
επιλέξει δεκαπέντε νέους  και ανερχόμενους  ζωγράφους να εκθέσουν, μεταξύ 
αυτών και τη  ζωγράφο Δήμητρα Χανιώτη. 
 Η έκθεση έχει τίτλο «ΣΙΝΕΦΙΛ – CINEPHILE». Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 17 
Δεκεμβρίου και η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2010.    

Η Παριανή ζωγράφος
Η Δήμητρα Χανιώτη γεννήθηκε στην Πάρο όπου και τελείωσε το σχολείο. 
Τελείωσε  με άριστα την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ παρακολούθησε με 
υποτροφία μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου για ένα χρόνο.
Ίδρυσε μέσα από μια επίπονη διαδικασία του Υπουργείου Πολιτισμού και υπήρξε 
Διευθύντρια για πέντε χρόνια του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πάρου. Αυτή 
τη στιγμή παρακολουθεί το Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα «Αγωγή και Πολιτισμός» 
του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και είναι καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης στο 
μάθημα των Καλλιτεχνιών.

ΝατάσαΜποφίλιου

ΣΑΒΒΑΤΟ

διοργάνωση:
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
προπώληση εισιτηρίων:

22840 51261
22840 24980

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΕΝΑΡΞΗ 21:00
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ

LIVE
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ήχος • εικόνα • µουσική

Γιάννης Ρούσσος
Περιφερειακός Παροικίας
τηλ.: 22840 22357 e-mail: roussos9@otenet.gr

» Τηλεόραση LCD 19” W
» PAL B/G
» 100 προγράµµατα
» Ελληνικό µενού λειτουργιών οθόνης
» Στερεοφων. ήχος German/Nicam
» Χρόνος Απόκρισης 5ms
» Φωτεινότητα 300cd/m2
» Αντίθεση 800:1
» Ελληνικό Teletext Fastext
» Ανάλυση 1440χ900

» Χρονοδιακόπτης ύπνου
» Hotel Menu
» Τηλεχειριστήριο
» Είσοδοι Video-In
» Audio in (αριστερό - δεξί)
» Scart in
» Έξοδος ακουστικών
» 2 ηχεία
» Τροφοδοσία ρεύµατος 220-240V/50Hz
» ∆ιαστάσεις Συσκευής 48χ35,7χ80

!δώρο
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 19” ΑΞΙΑΣ 190€

Νιώστε την εορταστική ατµόσφαιρα

µε τα χίλια!!!
Τώρα, µε αγορές από 1000€ και άνω...

*Η προσφορά µας ισχύει έως 06/01/2010
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Αγ. Απόστολοι, Νάουσα
τηλ.: 22840 53555

Στυλό
Αναπτήρες
Easy-post

Πάντα, δίπλα στον πελάτη...

Εκτυπώστε σήµερα το λογότυπο

της εταιρίας σας και...

κάντε τους πελάτες σας

να σας θυµούνται κάθε µέρα!

Ήρθε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι της Παροικιάς 
το πλοίο που έφερε στην Πάρο τις τέσσερις ανεμο-
γεννήτριες που θα τοποθετηθούν στο βορειοδυτικό 
μέρος του νησιού στην περιοχή Καμάρες.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Υπερσυγκεντρωτική νοοτροπία
Στην ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών είδαμε ότι υπήρξε συνάντηση της ΤΕΔΚ Κυκλάδων με τον υπουργό 
Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση. Μια συνάντηση από αυτές που επιδιώκουν τα πρόσωπα που λειτουργούν 
τους θεσμούς, για να υπάρχει συνεργασία και αλληλοενημέρωση. 
Στα θέματα που έβαλε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων και δήμαρχος Ερμούπολης κ. Δεκαβάλας, ήταν και η 
μη μετακίνηση της έδρας της περιφέρειας Ν. Αιγαίου από τη Σύρο. Λίγες βδομάδες νωρίτερα είχα διαβάσει σε 
τοπική ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στη Σύρο, άρθρο που εξέφραζε την αγωνία, αλλά και την  απόρριψη 
πρότασης, που είχε διατυπωθεί από εφημερίδα της Σαντορίνης, για την πρακτικότητα που θα είχε για όλα 
τα νησιά του Αρχιπελάγους, η μετακίνηση της έδρας της Περιφέρειάς μας στην Αττική. Παλιότερα είχαμε 
παρακολουθήσει την αγωνία των Συριανών και τις σχετικές πολιτικές ενέργειες, για να μην μετακινηθούν 
κάποιες δικαστικές υπηρεσίες από τη Σύρο.
Στην υπηρεσία μου παρατηρώ μια τραγική για την εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά και αναποτελεσματικότητα, 
συσσώρευση  διοικητικών θέσεων στη Σύρο. Π.χ. από τους  6 σχολικούς συμβούλους  της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης οι 4 είναι στη Σύρο και όλοι οι 9 της Δευτεροβάθμιας. Από τους συνολικά 12 υπεύθυνους 
καινοτόμων δράσεων οι 11 στη Σύρο (διά προσωπικής παρέμβασης μου, 1 έχει έρθει στην Πάρο και συνεχώς 
όταν κάτι υπηρεσιακά ζορίζει, μας προβάλλεται ως η μεγάλη παραχώρηση κ.λ.π.) !   Μια πλειάδα και άλλων 
δημοσίων υπηρεσιών βρίσκονται στη Σύρο.
Εκπροσωπώντας τους Συριανούς, ως δήμαρχος  ο κ. Δεκαβάλας, ορθά έβαλε το θέμα της μη μετακίνησης της 
έδρας της Περιφέρειας. Όμως εκπροσωπώντας τους Κυκλαδίτες, ως πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων, κακώς 
χειρίστηκε έτσι το θέμα. Η Σύρος ευτυχώς για αυτήν, δυστυχώς για τα υπόλοιπα νησιά, ζει από τις δημόσιες 
υπηρεσίες Νομαρχιακού και Περιφερειακού επιπέδου που βρίσκονται εκεί. Αυτό όμως μετατρέπεται σε μια 
επαχθή έμμεση φορολογία για τους νησιώτες που αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να μετακινηθούν εκεί για 
υποθέσεις τους (εισιτήρια, ξενοδοχεία, κ.α.).
Αντί για τέτοιες προτάσεις αρνητισμού, θα πρέπει να πέσουν από την ΤΕΔΚ Κυκλάδων προτάσεις 
αποσυγκέντρωσης των υπηρεσιών προς δύο κατευθύνσεις: α)να διασκορπιστούν με μετακίνηση της έδρας 
τους σε όλα τα νησιά, όσες περισσότερες υπηρεσίες γίνεται, με ταυτόχρονη δημιουργία και κάποιων όπου 
είναι απαραίτητο π.χ. θέσεις σχολικών συμβούλων στην Πάρο όπου με τόσα σχολεία και μαθητές δεν έχουμε 
ούτε έναν β) πρέπει να μετακινηθεί η έδρα της Περιφέρειας και ορισμένων άλλων υπηρεσιών στην Αττική. 
Ας μην σοκάρει αυτή η λογική, διότι  όλοι οι νησιώτες ακτοπλοϊκά  έχουμε κέντρο (δυστυχώς) τον Πειραιά. 
Είναι πιο εύκολο να πας στον Πειραιά παρά στη Σύρο.  Πολλές φορές μπορείς σε μια μέρα να πας και να έρθεις 
από την Αθήνα και να διεκπεραιώσεις υποθέσεις, ενώ πολλοί νησιώτες διαθέτουν με κάποιους τρόπους 
κάποιο κατάλυμα εκεί, που τους διευκολύνει.
Λιγότερος στενός «τοπικισμός» θα βοηθήσει ώστε να  αποκτήσουμε όλοι οι νησιώτες περισσότερες και 
καλύτερες υπηρεσίες και προπαντός μια πιο ισόρροπη αποκεντρωμένη ανάπτυξη.  Η τεχνική διόγκωση της 
πρωτεύουσας του νομού δεν είναι και πραγματική ανάπτυξη, αλλά θερμοκήπιο και η ελληνική οικονομία δεν 
αναπτύσσεται άλλο, εξαιτίας τέτοιων μοντέλων που είχαν υιοθετηθεί σε παλαιότερες εποχές, όμως χρειάζεται 
να παράγει για να ζει.

Ν. Μαρινάκης

Γ. Βρούτσης
«Θ’ ανταποκριθώ 
με υπευθυνότητα»
Στο βουλευτή Κυκλάδων της Ν.Δ. Γιάννη Βρούτση 
ανατέθηκε με απόφαση του Προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ο Τομέας Πολιτικής 
Ευθύνης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Όπως είπε 
ο κ. Σαμαράς, είναι ο μοναδικός βουλευτής, από όσους 
ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Σαμαράς, που του ανατίθεται 
Τομέας Πολιτικής Ευθύνης χωρίς στο παρελθόν να έχει 
χρηματίσει σε θέση υπουργού ή υφυπουργού.
Ο κ. Βρούτσης μεταξύ άλλων δηλώνει:
«Ο Πρόεδρος μας, κ. Αντώνης Σαμαράς μου έκανε τη 
μεγάλη τιμή να μου αναθέσει τα καθήκοντα του Τομεάρχη 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
»Από την πλευρά μου, μέσα από το νέο μου ρόλο, αλλά και 
τις ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, θα προσπαθήσω 
να ανταποκριθώ όσο πιο υπεύθυνα γίνεται στα νέα μου 
καθήκοντα, καθώς επίσης και να φανώ χρήσιμος και 
ωφέλιμος, τόσο για την παράταξη, όσο και για τον τόπο». 



7Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 www.fonitisparou.gr

2010 ευχές
γεµάτες... φινέτσα!!!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
επιλεγµένα

ειδικά για εσάς!

Βαγιά Παροικίας, τηλ.: 22840 22044

Το Θέατρο 
στην Πάρο του 
20ου αιώνα
Το θέατρο είναι μια πολυσύνθετη τέχνη κατά την 
οποία ο άνθρωπος, είτε ως ηθοποιός είτε ως θεατής 
προσπαθεί να καλύψει την ανάγκη της καλλιτεχνικής 
του έκφρασης. Αυτή την ανάγκη οι Παριανοί, κατά τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα την κάλυψαν είτε με τους 
περιοδεύοντες θιάσους είτε με τους ερασιτεχνικούς 
θιάσους είτε μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις 
των σχολείων ή ακόμη και από αθώα πειράγματα με-
ταξύ τους που μετουσιώνονταν σε θεατρική πράξη 
κατά το λογοτέχνη μας Γιάγκο Αργυρόπουλο. Από τις 
αρχές του 20ου αιώνα και ως τη δεκαετία του 1980 
που άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά η θεατρική 
παιδεία στο νησί μας από τη σχολική θεατρική ομάδα 
της κ. Μαρίας  Αρκουλή, που πρώτη εκείνη ξεκίνη-
σε  με επιλογές από σκηνές του παγκόσμιου θεατρι-
κού λόγου όπως η χαρτοπαίχτρα του Ψαθά, ο Γλάρος  
του Τσέχωφ, ο δάσκαλος του Μπρεχτ, ,ο Φιλάργυρος 

του Μολιέρου οι Γραμματιζούμενοι του Ρώτα. -τον 
ερασιτεχνικό θίασο  της κ. Υπαπαντής Ρούσσου -με 
έργα του Γ. Ρούσσου, του Ξενόπουλου ,του Τσέχωφ, 
του Μολιέρου και άλλων Ελλήνων και ξένων συγγρα-
φέων και που σήμερα αποτελείται από τη σκηνή ενη-
λίκων και την παιδική σκηνή-  την ομάδα του Αρχι-
λόχου με έργα -των Σαρτρ, Μπρεχτ,Τσέχωφ, Ευριπί-
δη, Λόρκα, καθώς και μεμονωμένες άλλες προσπά-
θειες. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι σποραδικές 
και ελάχιστες κατά τη διάρκεια του αιώνα, έτσι όπως 
αποτυπώνονται στον Παριανό τύπο. 
Ξένοι θίασοι στην Πάρο
Στις εφημερίδες Αιγαίο, Παροναξία,  Φωνή Νάξου 
-Πάρου των αρχών του 20ου αιώνα υπάρχουν δημο-
σιεύσεις  ότι επισκέπτονταν το νησί μας θίασοι από 
τη Σύρο ή και την Αθήνα. Αυτοί παρέμεναν περίπου 
μια βδομάδα ανεβάζοντας συνήθως ένα κωμικό και 

ένα δραματικό έργο στο δημοτικό καφενείο. Την ίδια 
περίπου εποχή ο Εκπαιδευτικός Σαγκριώτης από τη 
Νάουσα  ίδρυσε το Σύλλογο Ναιάδες,  ο οποίος ως το 
1933  ανέβαζε και θεατρικά έργα, όπως  ο Φαίακας 
και η Αντιγόνη, με σκοπό  να ανακουφίσουν τους Πα-
ριανούς κατά κάποιο τρόπο από τη φτώχεια τους. Το 
1946, πάλι η ένωση Παρίων, ανέβασε  σε κάποιο θέα-
τρο της Αθήνας σκετς με τον Παριανό ηθοποιό Βασί-
λη Αργυρόπουλο. Η θεματολογία τους ήταν παρμένη 
από την ιστορία και τη ζωή της Πάρου. Τις δεκαετίες 
του 1950 και 1960 επισκέπτονταν το νησί μας θίασοι 
που σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία του κυρί-
ου Ι. Βασιλειόπουλου ανέβαζαν κυρίως ηθογραφίες 
και μελοδράματα. Και παρόλο που οι Παριανοί φαί-
νονταν ότι αποζητούσαν κάτι διαφορετικό εντούτοις, 
η συμμετοχή τους ήταν μεγάλη  γιατί πραγματικά δι-
ψούσαν για την τέχνη  του θεάτρου. Τις ίδιες δεκαε-
τίες, προσπάθειες για θεατρικές παραστάσεις έκαναν 
οι αγροτολέσχες του νησιού. Το φαινόμενο που πα-
ρατηρήθηκε τότε, κατά τη μαρτυρία του κ. Χ. Γεωρ-
γούση, ήταν ότι σε κάποια παράσταση υπήρχε απου-
σία αγοριών με αποτέλεσμα  τα κορίτσια να υποδύο-
νται και τους ανδρικούς ρόλους γεγονός που προκά-
λεσε αντιδράσεις. Ένα άλλο είδος θεάτρου  που επι-
σκέφτονταν το νησί ήταν το θέατρο σκιών και στεγά-
ζονταν κυρίως σε σπίτια. Γνωστός θιασάρχης του εί-
δους αυτού εκείνης της εποχής υπήρξε ο Αβραάμ. 
Προς τα τέλη του 1970 ιδρύεται το Κυκλαδικό θέατρο 
με σκοπό του να κάνει περιοδείες σε όλα τα νησιά  
έχοντας προαναγγείλει τα θεατρικά έργα που επρό-
κειτο να ανεβάσει στο άμεσο μέλλον. Την ίδια δεκαε-
τία ο  πολιτιστικός σύλλογος "Αρχίλοχος" δημιουργεί 
σκηνή κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών. Αλλά και 
ο κινηματογράφος Rex από το 1975, κατά τη διάρ-
κεια  της θερινής περιόδου φιλοξενούσε θιάσους της 
Αθήνας για μια συνήθως παράσταση κάτι που συνε-
χίζει ως τις μέρες μας.
Πληροφορίες - μαρτυρίες
Το Παραπάνω σύντομο χρονοδιάγραμμα εντάσσε-
ται στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου-έρευνας του τμήμα-
τος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα 
το θέατρο στην επαρχία του 20ου αιώνα και ειδικό-
τερα της Πάρου. Σκοπός μας λοιπόν, είναι να συ-
γκεντρώσουμε όσο το δυνατό περισσότερες πλη-
ροφορίες από γραπτές ή και προφορικές μαρτυ-
ρίες που αφορούν τόσο τους θιάσους που επισκέ-
πτονταν το νησί μας, τους θιάσους που δημιουργή-
θηκαν εδώ καθώς και τα έργα που ανέβαζαν (τίτλο  
έργου, είδος, σκηνικά, κουστούμια, ηθοποιοί, συντε-
λεστές, μουσική, ο χώρος που ανεβάζονταν τα έργα). 
Έτσι θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη 
θεατρική ζωή του τόπου μας.
Οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να τη στείλε-
τε στην ηλεκτρονική διεύθυνση tzanakopoulouf@
gmail.com ή με γραπτή επιστολή στη διεύθυνση 
Τζανακοπούλου Φλώρα, Μάρμαρα Πάρου, Πάρος 
Τκ 84 400, Ταχ. Θυρ. 4706. Σας ευχαριστούμε εκ 
των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

Ερώτηση Λαφαζάνη στη Βουλή 
για τα Πολυκαταστήματα 
«Εξόντωση των 
τοπικών αγορών»
Ερώτηση προς τους Υπουργούς - Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας & Ναυτηλίας -  Οικονομικών -  Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κατέθεσε ο 
Βουλευτής του Συνασπισμού Π. Λαφαζάνης, με θέμα: 
«Οι πολυεθνικές αλυσίδες και τα μεγάλα εμπορικά κέ-
ντρα εξοντώνουν τις ομοειδείς μικρές επιχειρήσεις και 
τους επαγγελματίες στο λιανεμπόριο και τις υπηρεσί-
ες».
Ο κ. Λαφαζάνης, κάνει λόγο για «πολιτική εξόντωσης 
των τοπικών αγορών και κοινωνιών που συνίσταται από 
τη συνεχιζόμενη πολιτική άναρχης και ασύδοτης επέ-
κτασης Πολυκαταστημάτων στις μεγάλες πόλεις και την 
περιφέρεια» και προσθέτει: «Ενώ το εμπόριο έχει υπο-
στεί ισχυρό πλήγμα από την κρίση, με την πτώση του 
τζίρου να αγγίζει το 30%, πρωτοφανείς διαστάσεις παίρ-
νει ο ρυθμός επέκτασης των ξένων πολυεθνικών αλυ-
σίδων και γενικότερα των μεγάλων πολυκαταστημάτων  
στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας μάλιστα, διψή-
φια ποσοστά κερδών». 
Τονίζει επίσης, ότι «ο νόμος 3377/05 για τους όρους 
και τις προϋποθέσεις ίδρυσης εμπορικών πολυκατα-
στημάτων μεγάλης επιφάνειας είναι ανεπαρκής και 
σχεδόν επιτρέπει την ασύδοτη επέκταση των πολυκα-
ταστημάτων σε όλη την χώρα και επειδή αποδείχθηκε 
στην πράξη ότι δεν λαμβάνει υπ’ όψη του σημαντικές 
παραμέτρους, όπως την ύπαρξη μικρών επιχειρήσεων 
και τοπικών αγορών, όπως δεν λαμβάνει υπόψη του την 
προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως την αποφυγή 
ολιγοπωλιακών καταστάσεων και μεγάλων συγκεντρώ-
σεων στο εμπόριο, ερωτώνται οι Υπουργοί:
1. Προτίθενται να θέσουν όρους για ύπαρξη μελετών, 
με συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις και ουσια-
στικές προδιαγραφές σε θέματα εμπορικής χωροταξί-
ας, περιβαλλοντικής προστασίας και οικονομικής ισορ-
ροπίας, προκειμένου να οριοθετείται η αδειοδότηση 
πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων μεγάλης 
επιφάνειας και όχλησης; 
2. Προτίθενται να τροποποιήσουν το νόμο 3377/05, 
ώστε να τεθούν νέα αποτρεπτικά κριτήρια, ουσιαστικό-
τεροι και αυστηρότεροι όροι για την ίδρυση και λειτουρ-
γία πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων σε όλη 
την επικράτεια; 
3. Ειδικότερα, προτίθενται να τροποποιήσουν το νόμο 
3377/05, ώστε να θέσουν αυστηρούς περιορισμούς μέ-
χρι και απαγορεύσεις, με τη λογική των κεκορεσμένων 
περιοχών, στην ίδρυση πολυκαταστημάτων στις περι-
φέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής και Ανατολικής Ατ-
τικής, Θεσσαλονίκης και Δήμου Εχεδώρου, στις οποίες 
σήμερα δεν υφίσταται κανένας περιορισμός;
4. Σκοπεύουν να επανεξετάσουν τους όρους, τις προ-
διαγραφές ακόμα και τις άδειες λειτουργίας πολυεθνι-
κών μεγαθηρίων και «φαραωνικών» εμπορικών κέ-
ντρων, προκειμένου να προστατεύσουν το δημόσιο 
συμφέρον και ειδικότερα το συμφέρον των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, της εγχώριας παραγωγής, της 
απασχόλησης και του περιβάλλοντος;
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 ΔΙΑΦΟΡΑ   

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στο 
γεφυράκι της Νάουσας, με θέα το λι-
μανάκι. Σκιαδάς Δημήτρης: 22840 52881

ΕΝΣΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, διατίθενται σε 
συμφέρουσα τιμή. Τηλ.: 6945024904.

MURANO NISSAN πωλείται, V6, 4 X 4, 
45.000km. Τηλ.: 6974059810.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑ), πωλείται αχρησιμοποίητη. Τηλ.: 
22843 00750, 6936783760.

IBIZA, πωλείται, 1.2cc, κόκκινο, πεντά-
πορτο, 12000 χλμ, 9ος 2007. ή ανταλ-
λαγή με μεγαλύτερο. Τιμή: 8.500€. Τηλ.: 
6934179139.  

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, πωλείται πλήρως εξοπλι-
σμένο, στην παραλία της Παροικίας. 
(«ΠΟΡΦΥΡΑ» ουζερί-ψαροταβέρνα). Τηλ.: 
22840 24262, 6946502252.

ΝΤΟΥΛΑΠΑ, πωλείται από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης classic 8αρι, ιδιοκατασκευής, 
βαρέου τύπου, ενός μηνός χρήση, τετρά-
φυλλη. Διαστάσεων, ύψος 2.20 cm μή-
κος 97, πλάτος 79 cm. Τιμή: 300€ Τηλ.: 
6948350655. 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 50cc 
μοντέλο 2007’ πωλείται. Τηλ.: 22840 
53384. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, με 5€ το 
κιλό. Τηλ.: 6944145787

NISSAN ALMERA, πωλείται. 1400 κυβικά, 
χρώμα ασημί, σε πολύ καλή κατάσταση. 
Υδραυλικό τιμόνι, a/c, ηλεκτρικά παρά-
θυρα. Τηλ.: 6945089975.

CITROEN C3, πωλείται, μοντέλο 2005’, 
1100cc, 31.000km, ατρακάριστο, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Γαλάζιο μεταλλικό χρώ-
μα, αερόσακος, a/c, ράδιο/cd, κεντρικό 
κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα μπρο-
στά. Τιμή: 6.500€. Τηλ.: 6974361108. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑ-
ΒΕΡΝΑ – ΟΙΝΟ-
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στο 
κέντρο της Παροι-
κίας (λιμάνι), πω-
λείται εν ενεργεία 
σε συμφέρουσα 
τιμή. Κος Νίκος. 
Τηλ.: 6948899253.

AIR CONDITION 
FUJITSU R-410A 
36.000 BTU (κα-
σέτα οροφής), 
πωλείται σχεδόν 
αμεταχε ίρ ισ το. 
Τιμή: 1.850€. Τηλ.: 
6938748863

ΔΥΟ ΚΑΝΑΠΕ-
ΔΕΣ (χωρίς πλά-
τη) πωλούνται, τα-
πετσαρία καπι-
τονέ μαύρη 1,80 
χ 0,50 χ 0,45 εκ. 
ύψος. Κατάλλη-
λοι για κατάστημα, 
γραφείο ή ιατρείο. 

Τιμή: 450€ για τους δύο και 250€ για τον 
ένα. Τηλ.: 6938748863 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΙΛΙΚΩΝ, στη Νάουσα πω-
λείται εν ενεργεία. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6942808306.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 
404), υπ’αριθ. κυκλοφορίας ΕΜΖ 4118, 
πωλείται μαζί με τις αναλογούσες σε 
αυτό μετοχές της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε πο-
σοστό 50% ή 100%. Ανταλλάσσεται και με 
ακίνητο. Τηλ.: 6972697183. 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
εν ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, στην 
παραλία της Παροικίας. Τηλ.:6973438183

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΧΑΡ-
ΤΟΠΩΛΕΙΟ, πωλείται στις Λεύκες (πλατεία 
Ηρώων). Τηλ.:22840 44000, 6974496797

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώ-
ροι ,4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρ-
τητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλή-
ρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, κήπος 
810τ.μ., πισίνα. 460.000 €. Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πετρόκτιστη 
με την ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, πέρ-
γολες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 
285.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές.  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρε-
βατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπά-
νια,  τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισί-
να, βεράντες με πέργολες, ανεμπόδι-
στη θέα του λιμανιού και ηλιοβασιλέ-
ματος. 320.000 € Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια πε-

τρόχτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρ-
κινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη οι-
κία 45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βε-
ράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 
85.000 €  Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με κτή-
μα 1.366τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, τα-
ράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 138.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ., με κτήμα 1.442τ.μ., 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέ-
τρινη μάντρα. 128.000€  Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πετρό-
χτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβατο-
κάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, κα-
λοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέργο-
λες, κήπος περιφραγμένος. 205.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ 2χλμ από το κέντρο του οικι-
σμού, νεόδμητη κατοικία 140τμ σε 3 επί-
πεδα, 4 υ/δ, 3 μπάνια, βεράντες με ωραία 
θέα στη Νάουσα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ01-160 

ΠΟΥΝΤΑ, οικία 100τ.μ. με κτήμα 1000τ.μ. 
με πολλά δέντρα και θέα, 100 μέτρα 
από τη θάλασσα, μοναδικό, αυτόνομο με 
όλες τις παροχές. Αξίας 300.000€  Μόνο 
200.000€. Τηλ.: 6956477148.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 
95τ.μ. εντός οικισμού σε προνομιούχα 
θέση, θέα στη θάλασσα και όχι ηχορύ-
πανση, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζί-
να, τζάκι, κλιματισμός, κεντρική θέρμαν-
ση και γκαράζ. Τηλ.: 6936351159.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούνται δι-
αμερίσματα καινούργια 85τ.μ., 80τ.μ., 
76τ.μ. και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευ-
αστική Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από Πα-
ροικία) 15.604τ.μ. με κατοικιά, αποθήκες 
και παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές και 
πολλά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€.  www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται οικόπεδο 600τ.μ. 
εντός σχεδίου. Τιμή πολύ καλή. Τηλ.: 
22840 21569, 6977367790.

ΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 1.033τμ 
εντός σχεδίου, τιμή 300.000€ ASPIS 
REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-41

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, αμφιθεατρικό οικόπε-
δο 8 στρεμμά-
των, πολύ καλή 
& ανεμπόδιστη 
θέα ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 
2 2 8 4 0 2 4 0 0 7 
w w w. A s p i s -
R e a l E s t a t e .
gr. Κωδικός: 
ΠΠ02-43 

ΥΣΤΕΡΝΙ, πω-
λείται οικόπε-
δο 8082 στρεμ-
μάτων, άρ-
τιο και οικο-
δομήσιμο με 
θέα Νάξο. Τηλ.: 
6973079626 , 
22840 51077.

ΛΕΥΚΕΣ, πω-

λούνται οικόπεδα εντός οικισμού στη 
θέση Κελλιά. Άρτια και οικοδομήσιμα. 
Τηλ.: 22840 21630. 

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 8 στρεμ-
μάτων, με 2 ημιτελές οικοδομές, ένα-
ντι «Ξυλόφουρνου» με θέα Νάξο. Τηλ.: 
6932520676. 

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), πω-
λείται χωράφι 6 στρέμματα, οικοδομήσι-
μο, δασικό (με πιστοποίηση δασαρχείου). 
Στην εξαιρετική Τιμή των 50.000€ Τηλ.: 
22840 41641, 6942860714. 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται μεζονέτα με 4 
υπνοδωμάτια και κεντρική θέρμανση για 
όλο το χρόνο. Τηλ.: 6944109768. 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα 50m2 
(δίπλα στο φούρνο της Αγκαιριάς). Τηλ.: 
6944961227.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ), για επαγγελ-
ματική στέγη ενοικιάζονται 4 ανεξάρτητα 
δωμάτια με μπάνιο και a/c, έναντι Hotel 
Arian. Τηλ.: 6978246348.

ΑΘΗΝΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ, ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου, 2άρι, κοντά σε ΤΕΙ Κα-
βάλας και Θηβών. Τηλ.: 22840 51950. 

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται τριάρι με 2 
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Τηλ.: 
6945888928. 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, 
ενοικιάζονται καταστήματα, γραφεία και 
1 αποθήκη 160τ.μ. με ιδιωτικό παρκινγκ. 
Τηλ.: 22840 23830, 22840 25292. 

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ενοικιάζεται κτήριο 
240τ.μ. για επαγγελματική χρήση με 
χώρο στάθμευσης επί κεντρικού δρόμου. 
Τηλ.: 6976336421, 22840 91468.

 ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΚΥΡΙΑ, 43 ετών αναλαμβάνει τη φροντίδα 
ηλικιωμένης γυναίκας. Εσωτερική. Πολύ 
καλές συστάσεις. Τηλ.: 6973496446.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ, 
ζητεί εργασία. Τηλ.: 6932202947.

ΓΕΡΟΚΟΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ, μόνι-
μος κάτοικος Πάρου, αναλαμβάνει ηλι-
κιωμένους και ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη από βοήθεια. Συστάσεις. Τηλ.: 
6938385668.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμβάνει την φύ-
λαξη παιδιών. Τηλ.: 6945349638. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα κατ’ οίκον στα Μαθηματι-
κά σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ.: 
6993939396. 

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει την φροντίδα κα-
τοικίδιων, σίτιση, βόλτα, υγιεινή όταν 
εσείς απουσιάζεται. Τηλ.: 6934154808.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, μόνιμος κάτοικος Πά-
ρου με συστάσεις, αναλαμβάνει παιδιά 
και ηλικιωμένους σε όλη την Πάρο. Τηλ.: 
6949478624.

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΗ, με λίγα Ελληνικά μόνιμος 
κάτοικος Πάρου με συστάσεις, αναλαμ-
βάνει καθαρισμούς σπιτιών, σίδερο και 
βοήθεια ηλικιωμένων σε όλη την Πάρο. 
Τηλ.: 6946190802.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ, ζη-
τεί εργασία. Τηλ.: 6945120247. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό και διδα-
κτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-
κείου. Τηλ.: 6946713374.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδο-
νται σε ενήλικες και παιδιά. Προετοιμα-
σία Celi 1-5 Diploma, κρατικό πιστοποιη-
τικό. Τηλ.: 6974365805. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ), ζητείται για 
έκθεση επίπλων. Πλήρη απασχόληση. 
Τηλ.: 6984133000.

ΒΑΦΕΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ζητείται για εργοστά-
σιο επίπλων. Πλήρη απασχόληση. Τηλ.: 
6984133000.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται με γνώση Αγγλι-
κής γλώσσας για αρτοποιείο. Τηλ.: 
6976809616.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλούνται οι  στρατεύσιμοι της κλάσεως 
2013 (οι γεννηθέντες το έτος 1992) που 
διαμένουν στο Νομό Κυκλάδων (ανε-
ξάρτητα αν είναι γραμμένοι στα Μητρώα 
Αρένων άλλων γεωγραφικών διαμερι-
σμάτων της Χώρας) να παρουσιαστούν  
για την κατάθεση του Δελτίου Απογρα-
φής στο Στρατολογικό Γραφείο Ερμούπο-
λης (οδός Κλωνός και Κυπαρίσσου Στε-
φάνου Τ.Κ. 84100, Ερμούπολη) ή στο πλη-
σιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) του τόπου διαμονής τους, από 2 
Ιανουαρίου 2010 μέχρι και 28 Φεβρουα-
ρίου 2010 και ώρα 08:00 μέχρι 14:00.
Κατά την παρουσίασή τους πρέπει απα-
ραίτητα να έχουν μαζί τους:
1.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυ-
νομικής τους ταυτότητας ή, εφόσον δεν 
έχουν, πιστοποιητικό του Δήμου από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι γραμμένοι 
στα Μητρώα Αρένων.
2. Ιατρική Γνωμάτευση ή  Βεβαίωση, 
εφόσον έχουν πρόβλημα υγείας.
Για όσους τυχόν αδυνατούν να παρουσι-
αστούν είναι δυνατή η κατάθεση του Δ.Α. 
με πληρεξούσιο πρόσωπο ή με την απο-
στολή του με συστημένη επιστολή.
Καλούνται επίσης οι οικείοι των ατόμων 
που έχουν γεννηθεί το έτος 1992 και δια-
μένουν μόνιμα στο εξωτερικό να επικοι-
νωνήσουν με το Στρατολογικό Γραφείο 
Ερμούπολης (τηλ. 22813-60011 ή 60013) 
για περαιτέρω οδηγίες.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  

Α π ε β ί ω σ ε 
στις 11 / 12 / 
2009 στις Κα-
μάρες ο Δη-
μήτριος Κρη-
τικός ετών 84.
Ευχαριστούμε 
πολύ, όσους 
συμμετείχαν 
στο πένθος 
μας για το θά-
νατο του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού.
Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια.

Ο οικισμός των Καμαρών
Μεσίστιες σημαίες σήκωσε
Ξαφνικά, γιατί μια άδολη 
Και ευγενική καρδιά 
Έπαυσε να κτυπά.

Στον άοκνο εργάτη
Του αμπελώνος Καμαρών,
Οφείλω ν’ απευθύνω ένα 
Σύντομο χαιρετισμό.

Στον ξαδελφό μου το Δημήτρη
Ξάδελφο εξ αγχιστείας,
Καθότι νόμιμος σύζυγος
Της ξαδέλφης μου της Ευανθίας.

Ζήσατε ευτυχισμένοι
Εκάνατε παιδιά
Κι εγγόνια αποκτήσατε
Ακόμα πιο πολλά.

Κοντά σου είναι σήμερα
Να σ’ αποχαιρετήσουν, 
Και με συγκίνηση πολύ
Ζητούνε την ευχή σου.

Υπήρξες σύζυγος καλός
Και στοργικός πατέρας

Με την γεωργική ζωή 
Ασχολούσουν από πρωίας 
Έως εσπέρας.

Παιδιά απόκτησες καλά
Σπουδάσαν ένα δύο, κι
Όλα μαζί προόδευσαν και
Είναι αξιαγάπητα στο
Παριανό κοινό.

Τα τελευταία χρόνια 
Ταλαιπωρήθηκες πολύ,
Με μια επάρατη ασθένεια
Που σ ‘είχε επισκεφτεί.
Μαζί με σένα ταλαιπωρήθηκε
Και η σύζυγος σου Ευανθία,
Που σ ‘υπηρέτησε πιστά
Και βγήκε ηρωίδα.

Αυτά τα λίγα λόγια 
Εξάδελφε είχα να σου πω,
Ανάπαυση και ίαση θα βρεις
Ψηλά στον ουρανό. 

Πάρος 12/12/2009
Γεώργιος Ιορδάνης.

Το Σάββατό 12 Δεκεμβρίου 2009 έφυ-
γε για πάντα από κοντά μας η αγαπημέ-
νη σε όλους ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ, 

σε ηλικία 84 χρονών. Μια περιπέτεια με 
την υγεία της, την καθήλωσε στο κρεβά-
τι του νοσοκομείου για 2 μήνες, χωρίς να 
μπορεί να επικοινωνήσει με τα αγαπημέ-
να της παιδιά που τόσο πολύ προσπάθη-
σαν να την κρατήσουν στη ζωή. Ήταν κο-
ντά της όλο αυτό τον καιρό, πότε το ένα 
και πότε το άλλο, για να της κρατήσουν 
λίγο το χέρι για να της πουν μια γλυκιά 
κουβέντα. Μάταια όμως, εκείνη θέλησε 
να φύγει για να μην τα κουράσει άλλο, 
ήρεμα και γαλήνια. Έτσι ήτανε η Γιακου-
μίνα, ένας άνθρωπος γλυκός, χαμογελα-
στός, ήρεμος. Είχε την αγκαλιά της πά-
ντα ανοιχτή  για τα παιδιά και τα εγγόνια 
της, άλλα και για όλο τον κόσμο. Φιλόξε-
νη και καταδεχτική, έτοιμη να προσφέρει 
τα πάντα σε όποιον τύχαινε να περάσει 
από το σπίτι της στα Θαψανά. Μέσα στα 
μάτια της έβλεπες την χαρά της ζωής. 
Λάτρευε το αγαπημένο της σύζυγο Δη-
μήτρη και έζησε μαζί του πάνω από 50 
χρόνια. Απέκτησε 3 κόρες, την Μαρου-
σώ, την Βικτωρία και την Αγγελική αλλά 
και 2 αγόρια τον Αντώνη και τον Κώστα. 
Η μοίρα όμως της χάρισε και άλλο παι-
δί σε μεγάλη ηλικία το παιδί της καρ-
διάς της, την εγγονή την Μίνα. Όταν έχα-
σε την νύφη της η Γιακουμίνα με περίσ-
σιο κουράγιο για την ηλικία της ανέλα-
βε την ανατροφή της και της έδωσε πολύ 
αγάπη και στοργή και πάντα ήταν περή-
φανη για κείνη και την καμάρωνε. Καμά-
ρωνε όμως και για τα άλλα εγγόνια και 
δισέγγονα που είχε! Ήταν όλα δίπλα της 
μαζί με τα παιδιά της μέχρι την τελευταία 
της μέρα. Έφυγες κυρά-Γιακουμίνα και 
άφησες έρημα τα Θαψανά, άφησες μόνο 
και απαρηγόρητο τον αγαπημένο σου Δη-
μήτρη, που το μόνο που περιμένει τώρα 
είναι να σε ξανασυναντήσει εκεί ψηλά 
στην γειτονιά των Αγγέλων.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπά-
ζει. Θα σε θυμούνται όλοι με αγάπη και 
πόνο άλλα εσύ εκεί ψηλά θα τους χαμο-
γελάς όπως έκανες πάντα!!!
Καλό Ταξίδι γλυκιά μάνα και γιαγιά.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις, ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.

Παροικία τηλ.: 22840 24410-1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ιατρικό Πάρου 
υπέγραψε συµβαση µε το 

ταµείο Ο.Α.Ε.Ε.
(πρώην Τ.Ε.Β.Ε.)

 για εκτέλεση
µικροβιολογικών 

εξετάσεων
(µε συµµετοχή 25%) 

Να µην ξεχάσω...

να επικοινωνήσω στο 53555
για το ∆ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ!
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“Πέντε βαστούν το µαύρο σου κι οκτώ το σαλιβάρι,

και δέκα σε παρακαλούν αφέντη καβαλάρη.

Εδώ, σε τούτες τις αυλές, τις µαρµαροστρωµένες,

κοιµάται κείνο το φλουρί και κείνο το λογάρι.

Εσένα πρέπει αφέντη µου, στα πεύκα να κοιµάσαι,

µε βελουδένιο πάπλωµα να µην κρυολογάσαι.

Και πάλι ξαναπρέπει σου, στις λίρες να καθίζεις,

µε το ΄να χέρι να µετράς, µε τ’ άλλο να χαρίζεις.

Δώστε µας και τον κόκορα, δώστε µας και την κότα.

Δώστε µας και δυό τρεις κλοτσές, να φύγοµ’ απ’ την πόρτα”

Χρόνια Πολλά,

µε 2010 όµορφες ευχές

σε όλο τον κό
σµο!...

Κατασκευή - Εµπορία Ειδών Ξύλου

     Τούρλος Μάρπησσας, Πάρος
Τ · Φηλ: 22840 41504 αξ: 22840 28662
E-mail: info@efar.gr & efar@hol.gr · Web: www.efar.gr     

Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ - Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.

Νέες αίθουσες στο 2ο Δημοτικό σχολείο

Όταν θέλουμε... 
υπάρχουν λύσεις
Δύο προβλήματα που απασχολούν έντονα την κοι-
νωνία της Παροικιάς, μπαίνουν σε τροχιά επίλυσής 
τους. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάν-
νη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με παράγοντες του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα δύο 
επίμαχα ζητήματα - σχέδιο Παροικιάς και 2ο Δημοτι-
κό σχολείο Παροικιάς - τέθηκαν επί τάπητος. 
Στη συνάντηση ζητήθηκε να ξεπεραστούν τα εμπόδια, 
ώστε και το Σχέδιο να προχωρήσει και ν’ αξιοποιη-
θούν οι περιουσίες των πολιτών, αλλά και το σχολείο 
ν’ αποκτήσει αίθουσες και ν’ αποσυρθούν οι προκάτ.
Στη συνάντηση ήταν εκτός από τον κ. Βλαχογιάννη, 
ο κ. Κουζούμης από το Δήμο, η Έπαρχος Γρηγορία 
Πρωτολάτη και ο τεχνικός του Επαρχείου Στ. Ταίρης, 
ενώ από το υπουργείο ήσαν οι κυρίες Κωστοπούλου, 
Βαγιανού και Παπαθεωδό-
ρου, από τις οποίες δόθηκε το 
«πράσινο φως» για την ανέ-
γερση όσων αιθουσών απαι-
τούνται για την κάλυψη των 
αναγκών και μάλιστα έγινε 
πρόταση, εάν υπάρχει χώρος, 
ν’ ανεγερθεί και νηπιαγωγείο. 
Όπως είπαν, εφόσον πρόκει-
ται για σχολείο, θα δοθεί κατ’ 
εξαίρεση η άδεια οικοδομής, 
γι’ αυτό και κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης επικοινώ-
νησαν με τον προϊστάμενο 
της Πολεοδομίας Νάξου κ. 
Μυλωνά και τον ενημέρω-
σαν σχετικά.Από το Επαρχείο 
ζήτησαν να ετοιμαστεί και να 

τους σταλεί μία τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέ-
ρονται οι ανάγκες, ο αριθμός των μαθητών, η ύπαρξη 
προκάτ αιθουσών κ.λπ., η οποία θα εγκριθεί και από 
το Δημοτικό Συμβούλιο και θα προχωρήσουν οι πε-
ραιτέρω διαδικασίες. 
Για τη συνάντηση στο υπουργείο με τους υπηρεσια-
κούς παράγοντες και τ’ αποτελέσματά της, ο Δήμαρ-
χος κ. Βλαχογιάννης ενημέρωσε την περασμένη Τε-
τάρτη το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δη-
μοτικού Σχολείου, το Δ.Σ. του οποίου του παρέδωσε 
και την πρότασή του, η οποία έχει ως εξής: έξι αί-
θουσες Χ50 τ.μ., 8 τουαλέτες 50 τ.μ., τραπεζαρία για 
την παραμονή των μαθητών του ολοήμερου 50 τ.μ., 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 100 τ.μ., κλειστό γυ-
μναστήριο 200 τ.μ., αποθήκη γυμναστικών οργάνων 
30 τ.μ., κυλικείο 10 τ.μ., αίθουσα ένταξης 50 τ.μ., 
γραφείο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 15 τ.μ., 
χώρο πρώτων βοηθειών 15 τ.μ., αρχείο 10 τ.μ., λε-
βητοστάσιο 15 τ.μ., 4 αίθουσες νηπιαγωγείου Χ50 
τ.μ., 4 τουαλέτες νηπιαγωγείου 25 τ.μ.
Στη συνάντηση με το Δήμαρχο ήταν ο πρόεδρος του 
συλλόγου Τ. Τριαντάφυλλος, ο αντιπρόεδρος Δ. Γεωρ-
γιάδης, ο κ. Θ. Ντόμπρης, οι κυρίες Φιλία Γρηγορά-

σκου και Μαριέλλα Ματζουράνη και ο Διευθυντής του 
2ου δημοτικού σχολείου Μ. Χασομέρης.
Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε συνεδρίαση για το συ-
γκεκριμένο ζήτημα του επαρχιακού συμβουλίου και οι 
λύσεις ήσαν δύο: ή νέες προκάτ αίθουσες ή νέα δια-
κήρυξη για ενοικίαση ακινήτου.

Προς τη λύση και το Σχέδιο Παροικιάς
Το μεγάλο «αγκάθι» είναι το Πολεοδομικό Σχέδιο της 
Παροικιάς, το οποίο έχει αρκετό δρόμο, αλλά τουλάχι-
στον θα προχωρήσει. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Υπουργείου είπαν πως για να προχωρήσει θα πρέπει 
κατ’ αρχάς να επικυροποιηθούν τα υπόβαθρα (τοπο-
γραφική αποτύπωση), αλλά να γίνουν και αρκετές αλ-
λαγές στη μελέτη που υφίσταται από το 1985 και να 
εναρμονιστεί με το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό 
(ΓΠΣ). Ενέργειες, για τις οποίες απαιτείται χρόνος και 
χρήμα. 
Όπως ανέφερε στη ΦτΠ ο δήμαρχος, στόχος είναι μει-
ωθεί όσο γίνεται το κόστος. Με αυτό το σκεπτικό, θα 
γίνουν επαφές με μελετητές, καθώς ορισμένοι έχουν 
αποτυπώσει τμήματα της Πάρου, όπως για παράδειγμα 
ο ΟΤΕ που πέρασε τις οπτικές ίνες, ώστε να αξιοποιη-

θούν με τον κατάλληλο τρόπο 
και αντί για 300.000 ευρώ, να 
μειωθεί το κόστος στις 30 με 
40.000 ευρώ. 
Για το ζήτημα αυτό, θα υπάρ-
ξει και νέα συνάντηση με τους 
ίδιους υπουργικούς παράγο-
ντες, οι οποίοι εν τω μεταξύ 
θα αναζητήσουν την Πολεο-
δομική μελέτη από το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ και θα διερευνηθούν 
στη συνέχεια οι τρόποι για να 
προχωρήσει το πολυπόθητο 
πολεοδομικό σχέδιο της Πα-
ροικιάς.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ 2010

Επισκευή κεντρικού λιμένα Παροικίας Πάρου από σπηλαιώσεις 480.000,00 €

Επισκευή κεντρικού προβλήτα λιμένος Παροικίας Πάρου 45.000,00 €

Επισκευή γλιστρών Πάρου - Αντιπάρου 15.000,00 €

Ηλεκτροδότηση Λιμενικών χώρων 25.000,00 €

Υδροδότηση Λιμενικών χώρων 5.000,00 €

Διαμόρφωση επιφάνειας - δαπέδου τμήματος πλατείας λιμένος 
Νάουσας έως γέφυρα

30.000,00 €

Επέκταση προβλήτας στο Βίντσι Παροικίας 100.000,00 €

Επισκευή υφιστάμενου μόλου αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής 20.000,00 €

Ανάπλαση παραλίας Παροικίας 75.000,00 €

Συντήρηση χώρου υποδοχής επιβατών & κεντρικού λιμένα Πάρου 15.000,00 €

Επισκευή και αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Αμπελά 50.000,00 €

Κατασκευή κινητής ξύλινης ράμπας καθέλκυσης ελαφρών σκαφών 
Πίσω Λιβάδι

20.000,00 €

Επισκευή υφιστάμενου μόλου αλιευτικού καταφυγίου Πίσω Αλυκής 20.000,00 €

Επισκευή - αναβάθμιση υφιστάμενου κρηπιδώματος περιοχής 
"Καλαλέ" Παροικίας

100.000,00 €

Επισκευή αλιευτικού καταφυγίου Δρυού 15.000,00 €

Εγκατάσταση WC τύπου containers Πάρου - Αντιπάρου 20.000,00 €

Επισκευή τοίχων αντιστήριξης Πίσω Λιβάδι 10.000,00 €

Κατασκευή υπόστεγων αναμονής επιβατών - λιμάνι Πίσω Λιβάδι 15.000,00 €

Επισκευή - αναβάθμιση κρηπιδώματος & εκβάθυνση αλιευτικού 
καταφυγίου Αγίας Άννας Παροικίας Πάρου

20.000,00 €

Ενίσχυση νέας προβλήτας λιμένος Πίσω Λιβάδι με ογκόλιθους λόγω 
καθίζησης

30.000,00 €

Επισκευή - εγκατάσταση γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 30.000,00 €

Κατασκευή ξύλινης ράμπας καθέλκυσης σκαφών Ν.Ο.Π. 20.000,00 €

Επισκευή γλίστρας λιμανιού Αντιπάρου 5.800,00 €

Κατασκευή αγωγού εναλλαγής θαλάσσιου νερού στην περιοχή 
"Καλαλέ" έναντι ταχυδρομείου Παροικίας

5.800,00 €

Επισκευή μόλου επιβατικών, τουριστικών και αλιευτικών σκαφών 
λιμένα Αντιπάρου

15.000,00 €

Επισκευή μόλου των ferry-boat Αντιπάρου 15.000,00 €

Ανάπλαση χώρου στο καρνάγιο Παροικίας 15.000,00 €

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2010

Μελέτη καθορισμού και οριοθέτησης χερσαίας ζώνης λιμένων Πάρου 
- Αντιπάρου βάσει απόφασης Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων 1998

30.000,00 €

Μελέτη ασφαλείας λιμένος Πάρου 6.000,00 €

Μελέτη ανάπλασης παραλιακής Παροικίας 35.000,00 €

Μελέτη χώρου αναμονής επιβατών στα λιμάνια Πάρου - Αντιπάρου 35.000,00 €

Επικαιροποίηση Μελετών πλωτών εξέδρων Παροικίας και Αλυκής Ν. 
Πάρου

6.000,00 €

Μελέτη εγκατάσταση πλωτών εξέδρων λιμένων Πάρου 15.000,00 €

Μελέτη ανάπλασης φωτισμού λιμένων Πάρου - Αντιπάρου 5.000,00 €

Μελέτη για την επισκευή αλιευτικού καταφυγίου Αμπελά 10.000,00 €

Μελέτη WC τύπου containers λιμένων Πάρου - Αντιπάρου 5.000,00 €

Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης αλιευτικού καταφυγίου Μώλου 5.000,00 €

Δημόσια επιστολή
Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να εκφράσω την 
πλήρη συμπάθειά μου και συμπαράσταση προς τους μαθητές 
του ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και τους καθηγητές τους, για την αυθόρμη-
τη εκδήλωση που πραγματοποίησαν στις 17 Δεκεμβρίου, δι-
αμαρτυρόμενοι για την άδικη δολοφονία του μικρού μαθητή 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Το άγχος, η πίεση της δουλειάς και η φορτισμένη καθημερινό-
τητα, έγιναν αιτία για τη δημιουργία εκ μέρους μου ενός ατυ-
χέστατου περιστατικού για το οποίο λυπάμαι πολύ. 
Η Πάρος είναι μικρή μια κοινωνία ανθρώπων με δημοκρατι-
κά αντανακλαστικά και μαζί με όλους υψώνω και εγώ τη φωνή 
μου, ως πολίτης αυτού του νησιού, αλλά και ως πατέρας, για το 
δίκαιο αγώνα της μαθητικής κοινότητας.

Αρχ/στής Θεόδωρος Ντόμπρης

«Βουλιμία για την 
εξουσία»
Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλα-
χογιάννης σχολιάζοντας την 
πρώτη μετά την αποστρατεία 
του συνέντευξη του κ. Κου-
ντρομιχάλη, δηλώνει στη 
ΦτΠ:
«Με αφορμή τη συνταξιο-
δότησή του, εύχομαι στον 
κ. Κουντρομιχάλη να έχει 
υγεία, να είναι καλά ο ίδιος, 
η σύζυγός του και οι κόρες 
του, να απολαύσει κατά τον 
καλύτερο τρόπο το υπόλοιπο του βίου του. Τώρα που βγάζει 
λοιπόν τη στολή, αφήνει τα λιμάνια και τη θάλασσα και απε-
λευθερώνεται, όπως ο ίδιος λέει και μπορεί να κάνει κριτική 
και να μιλάει όπως θέλει, θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι και 
θα δέχεται κριτική. Και να μην ξεχνάει, ότι στη στεριά ισχύει 
το «όποιος βιάζεται σκοντάφτει». Πάντως στη συνέντευξή του 
δεν μπόρεσε να κρύψει τη μεγάλη βουλιμία του για την εξου-
σία και στην προσπάθειά του αυτή, εφάρμοσε το «όλα τα σφά-
ζω, όλα τα μαχαιρώνω».  

Σύνδεσμος Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Πάρου - 
Αντιπάρου
Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου. Ομόφωνα το 
σώμα  ψήφισε τη νέα σύνθεση του Δ.Σ.
Πρόεδρος: Μπαρμπαρήγου  Ελευθερία
Αντιπρόεδρος: Παπανικολάου Γεώργιος
Γραμματέας: Αγγελάκου   Αγγελική
Ταμίας: Βελέντζας  Σταμάτης
Τακτικό μέλος: Ανδρεόπουλος  Κωνσταντίνος
Εκπρόσωπος στο Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων και  εκπρό-
σωπος στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων  εκλέχτηκε ο 
Παπανικολάου Γεώργιος.

Το υγειονομικό αεροσκάφος του Βελέτζειου ιδρύματος, 
μετά την προγραμματισμένη υποχρεωτική ετήσια 
συντήρηση – επιθεώρηση και την ανανέωση του 
πιστοποιητικού πλοϊμότητας και αξιοπλοίας από την ΥΠΑ, 
είναι και πάλι έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του
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cafe • snak • bar • ice cream

Ευχόµαστε οι φετινές γιορτές να ζεστάνουν την καρδιά σας
...σαν πρωινό καφεδάκι!

Παροικία Πάρου, τηλ.: 22840 21802

2oς  όμιλος
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Πανναξιακός 20 8 24-6

Α.Ο.Πάρου 16 8 19-8

Θύελλα 15 8 15-9

Πανθηραϊκός 14 8 19-9

Καρτεράδος 12 8 17-7

Τραγαία 5 8 9-27

Μαρπησσαϊκός 4 8 9-18

Λάβα 0 8 4-31

8η Αγωνιστική

Τραγαία Μαρπησσαϊκός  3-2

Λάβα Θύελλα 0-3

Καρτεράδος  Πανναξιακός 2-2

Α.Ο.Πάρου Πανθηραϊκός 2-1

Επόμενη Αγωνιστική

Μαρπησσαϊκός Θύελλα

Πανναξιακός Τραγαία

Πανθηραϊκός Λάβα 

Καρτεράδος Α.Ο.Πάρου

3oς  όμιλος
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Νηρέας 16 6 17-3

Αναγέννηση Νάξου 12 6 6-12

Φιλώτι 11 7 15-8

Α.Σ. Ιου 11 6 10-12

Αστέρας Μαρμάρων 4 6 10-10

Παμμηλιακός 4 7 10-11

Κορωνίδα 1 7 5-17

8η Αγωνιστική

Νηρέας Παμηλλιακός  3-1

Φιλώτι Αναγέννηση 4-1

Α.Σ.Ιου Κορωνίδα 4-2

Ρεπό: Αστέρας  Μαρμάρων

Επόμενη Αγωνιστική

Αναγέννηση Αστέρας Μαρμάρων

Παμμηλιακός Φιλώτι

Α.Σ.Ιου Νηρέας 

Ρεπό: Κορωνίδα

Μεγάλες νίκες 
Ο Α.Ο Πάρου έκλεψε την παράσταση με την τεράστια νίκη που 
πέτυχε σε βάρος του Πανθηραϊκού, ενώ ο Νηρέας συνέχισε 
την εκπληκτική του πορεία παρασύροντας με 3-1 και τον 
Παμμηλιακό και ξέφυγε με 4 βαθμούς από τις υπόλοιπες 
ομάδες. Το μόνο δυσάρεστο αποτέλεσμα ήταν η ήττα του 
Μαρπησσαϊκού από την Τραγαία με 3-2.
                                                                                                                                                                                             
ΑΟ Πάρου
Κόντρα σε όλα (καιρό, ατυχία, απουσίες, παράδοση) ο ΑΟΠ 
κατέθεσε στο γήπεδο τεράστια ψυχικά αποθέματα και πήρε 
μεγαλειώδη νίκη απέναντι στο πανθηραϊκό με 2-1.Το παιχνίδι 
άρχισε με το χειρότερο τρόπο για την Παριανή ομάδα και 
μόλις στο 6΄οι φιλοξενούμενοι με απευθείας εκτέλεση κόρνερ 
πήραν προβάδισμα στο σκορ και γέμισαν με άγχος τους 
Παριανούς παίκτες, οι οποίοι όμως δεν πτοήθηκαν από το 
γκολ και πήραν αμέσως τη μάχη του κέντρου. Όσο περνούσαν 
τα λεπτά, τόσο η πίεση και οι ευκαιρίες αυξάνονταν και δεν 
άργησε να έρθει η ισοφάριση ύστερα από την προβολή 
του Μπάλκα στο 18΄της αναμέτρησης. Η Παριανή ομάδα 
συνέχισε την πίεση και κατά διαστήματα ήταν καταιγιστική, 
είχε δοκάρι με τον Αρκουλή, έχασε αρκετές ευκαιρίες και 
έτσι παρέμεινε το 1-1 μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου και 
μέσα σε καταρρακτώδη βροχή. Στην επανάληψη το σκηνικό 
δεν άλλαξε. Ο ΑΟΠ μπήκε δυνατά και αποφασιστηκά για 
να πάρει το ματς, έχασε κάποιες ευκαιρίες με τον Χατζάρα 
και τον Αρκουλή και τελικά τη λύτρωση για την Παριανή 
ομάδα έδωσε ο Τσιλιώρης με μονοκόμματο σουτ ύστερα από 
ασιστ του Πετρόπουλου. Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε, έγιναν πολλά δυνατά και σκληρά μαρκαρίσματα, ο 
πανθηραϊκός πίεσε, αλλά δεν τα κατάφερε (τελείωσε το ματς 
με 10 παίκτες ύστερα από κόκκινη κάρτα στο 84΄) και έτσι 
ο ΑΟΠ κατάφερε να πάρει τη νίκη και να αναρρηχηθεί στη 
δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Σύνθεση ΑΟΠ
Μανέκας, Λάπης, Τσιλιώρης, Χαντζάρας, Νίκας Κ., 
Κρητικός, Μπορμπούκης(Γκιόκας), Πετρόπουλος, Μπάλκας 
(Δαφερέρας), Μπαμπούνης (Μοστράτος), Αρκουλής.
Εύκολα ο ΝΗΡΕΑΣ
Μία πολύ εύκολη νίκη έκανε το Σάββατο το μεσημέρι ο 
Νηρέας με 3-1 απέναντι στο Παμμηλιακό. Ο Νηρέας για 

Επιμέλεια: Νίκος Σαρρής

ακόμη ένα παιχνίδι έπαιξε πολύ καλά και χωρίς να 
ιδρώσει ιδιαίτερα με τέρματα των Σταθερού στο 28΄, 
Τόδρη στο 47΄ και Ευαγγέλου στο 77΄, προγηθηκε με 
3-0 και το μόνο που κατάφερε η ομάδα της Μήλου ήταν 
να μειώσει με αυτογκόλ λίγα λεπτά πριν από το τέλος 
της συνάντησης. Με τη νίκη του αυτή ο Νηρέας δείχνει 
ποιος είναι το αφεντικό στον όμιλό του, παίρνοντας μια 
διάφορα 4 βαθμών από τις άλλες ομάδες.
Σύνθεση ΝΗΡΕΑ 
Νηρέας (Νίκος Μοστράτος), Παπαγιάννης, Τόδρης 
Ν., Παπαδόπουλος, Τριπολιτσιώτης, Μπαρμπαρήγος, 
Σταθερός, Μοστράτος, Μόλλα. Κρίστο (Τόδρης Κ 78'.), 
Ευαγγέλου (Ραγκούσης 84 '), Νικόλοφ (Βάρσαμος 74').

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός -  
ΑΡΗΣ Σύρου 67-74
«Αυτοκτόνησε» ο Μαρπησσαϊκός στο ανδρικό τμήμα για 
το πρωτάθλημα Κυκλάδων. Ως γηπεδούχος στο κλειστό 
γυμναστήριο της Σύρου αντιμετώπισε στις 13/12 τον 
Άρη Σύρου. Οι Παριανοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι 
με καλοδουλεμένες κινήσεις και αυτοματισμούς στις 
προσπάθειές τους, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, 
ωστόσο έχασαν με 67-74. Σύνθεση (Μουρογιάννης): 
Πετρόπουλος, Μάρκου 6, Λανδρίτσης 8 (2), Μαύρης, 
Καζακίδης 23 (2), Χερουβείμ, Γαβαλάς 4, Γκράντ, 
Δαβερώνας 17, Πολυχρονάκης 5, Καπαρός 4.
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 Πως γί-
νεται την 
Τετάρτη να 
ακούμε από 
τον ΗΧΩ FM 
(Συνεδρίαση 

επαρχιακού) ότι δεν μπορεί να γίνει τίπο-
τα άλλο εκτός από νέες αίθουσες κοντέ-
ινερ στο 2ο δημοτικό σχολείο της Παροι-
κιάς και το Σάββατο να διαβάζουμε σε το-
πική εφημερίδα ότι η έπαρχος βρήκε τη 
λύση για να χτιστούν νέες αίθουσες στο 
σχολείο;
Που είναι η αλήθεια, που είναι το ψέμα, 
που είναι η ειλικρίνεια, που η προεκλο-

γική υποκρισία; Σ’ ένα πολύ μικρό τόπο, 
που όλοι γνωριζόμαστε, δεν είναι καιρός 
να σταματήσουμε να θεωρούμε όλους 
τους άλλους χαζούς και να νομίζουμε ότι 
τους κοροϊδεύουμε συνέχεια;

 Επιτέλους, το Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο, όχι μόνο λειτουργεί χωρίς τις κλο-
τσοπατινάδες του παρελθόντος, αλλά 
ομόφωνα αποφάσισε να παράξει έργο. 
Όλα τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος 
είναι απολύτως αναγκαία για τα δύο νη-
σιά μας. 
Και για να μην ξεχνιόμαστε, ούτε σήμερα 
υπάρχουν τεχνικοί στο Δ.Λ.Τ., ούτε ασφα-

λώς υπάρχει η απαιτούμενη στελέχωση, 
έργα όμως θα γίνουν γιατί υπάρχει πολι-
τική βούληση.

 Ήρθαν οι νέες ανεμογεννήτριες στην 
Πάρο. Ήρθαν έτσι αθόρυβα. Ελπίζουμε 
και έτσι αθόρυβα να λειτουργούν. Όλοι 
θέλουμε τις εναλλακτικές πηγές ενέργει-
ας, δεν γνωρίζουμε όμως πολλά, γι’ αυτό 
και είμαστε επιφυλακτικοί. 
Νομίζω ότι ο Δήμος σε συνεργασία ίσως 
με τη ΔΕΗ, θα πρέπει άμεσα να ενημε-
ρώσει για το «νέο δεδομένο» του νησιού 
όλους τους κατοίκους.

 Θέλετε να σας ενημερώσω τι βλέ-
πω γύρω; Αμέσως! Άλλωστε αυτή είναι η 
δουλειά μου. 

Και να μην ξεχνιόμαστε: Όποιος έχει τη 
μύγα να τη φέρει πίσω γρήγορα.

στο φακό
   της 


