
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΣΘΕΝΗΣ
με εγκεφαλικό επεισόδιο

ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΠΑΡΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ στις 16 Φεβρουαρίου

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ

του νέου ιού στα σχολεία της Πάρου

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΑΡΟΥ - ΝΑΞΟΥ

προανήγγειλε η υπουργός Λούκα Κατσέλη

Δέσμευση για διαφάνεια
ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΥΣ …ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 

Πρώτη συνέντευξη του νέου Γ.Γ. της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου Βασίλη Μπρακουμάτσου

σελ. 3

σελ. 7

σελ. 7

για να μην καθυστερήσει το δρομολόγιό του το 
"Αίολος Κεντέρης 2"

Η ειδικότητα είναι Ειδικός Ξενοδοχειακών 
Υπηρεσιών & Τροφοδοσίας. Η φοίτηση διαρκεί 
4 εξάμηνα και είναι δωρεάν. Αιτήσεις υποβάλ-
λονται στο ΙΕΚ Νάξου και στο 5ο Γραφείο Δ.Ε. 
Κυκλάδων στην Πάρο. Υπεύθυνος για πληρο-
φορίες είναι ο κ. Χ. Μαλινδρέτος

ορισμένα εκ των οποίων, κυρίως Δημοτικά και 
Νηπιαγωγεία, έκλεισαν για προληπτικούς λό-
γους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του 6ου γρα-
φείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γιατί δεν υπάρχουν χώροι υποδοχής των κα-
τάλοιπων των πλοίων. Προχωράμε τη μελέτη  
για όλα τα λιμάνια του νησιού μας, δηλώνει ο 
Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ., Λουίζος Κοντός.

Ιδιαίτερα προσεκτικός 
στην πρώτη του συνέντευ-
ξη, είναι ο νέος Γενικός 
Γραμματέας της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου Βασίλης 
Μπρακουμάτσος, καθώς 
δεν έχει προλάβει, στο 
μικρό χρονικό διάστημα 
από το διορισμό του, να 
ενημερωθεί πλήρως για 
όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν το κάθε νησί ξεχω-
ριστά. Από τις έως τώρα 
επαφές του όμως, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του 
σ’ ένα βαθμό, αλλά δεν έχει καταλήξει στους τρό-
πους αντίδρασης και αντιμετώπισης των προβλημά-
των που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Δεσμεύ-
εται ωστόσο, ότι θα τηρήσει τους όρους «δικαίου και 
διαφάνειας», θα επιβάλει αυστηρά διοικητικά ή 
νομικά μέτρα, εκεί που απαιτείται, θα επιδιώξει να 
προχωρήσουν έργα πνοής για την Πάρο και τα άλλα 
νησιά της Περιφέρειάς του, αξιοποιώντας προγράμ-
ματα του ΕΣΠΑ και επισημαίνει ότι σύντομα θα είναι 
σε θέση να μιλήσει πιο συγκεκριμένα για τα ζητήμα-
τα που αφορούν το νησί μας. 

Είστε ο νέος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, 
όμως η θητεία σας θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο, 
καθώς αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να είναι 
ανασταλτικός παράγοντας σε ότι αφορά στα πράγματα 

που πρέπει να προχωρή-
σουν (Έργα, Προγράμματα, 
κλπ);

Με αίσθημα ευθύνης, 
αποδέχθηκα την επιλογή 
μου να υπηρετήσω την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου και να αξιοποιήσουμε 
όλοι μαζί τις δυνατότητες 
μας για την ελπίδα και το 
όραμα της Νησιωτικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης, 
το οποίο δυστυχώς ακόμα 

είναι ζητούμενο.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε λεπτό πλέον. Αν 

η θητεία μου είναι ένας χρόνος, πρέπει το 2010 να 
κερδίσουμε το στοίχημα του ΕΣΠΑ. Δεν μπορούμε 
πλέον να μιλάμε για ελπίδα, πρέπει να συναποφα-
σίσουμε γρήγορα να υλοποιήσουμε την προσπάθεια 
και να έχουμε αποτέλεσμα. Αν η απορρόφηση του 
ΕΣΠΑ για το 2010 κινηθεί στο ίδιο επίπεδο με την 
προηγούμενη περίοδο δεν κάναμε τίποτα. Επίσης, η 
νέα αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης θέλει συ-
γκροτημένη, οργανωμένη κοινή προσπάθεια για να 
πετύχει. Άρα το 2010 είναι χρονικό σημείο ΑΝΑΤΑ-
ΞΗΣ, γιατί επιτέλους οι υποσχέσεις των λόγων, πρέ-
πει να αντικατασταθούν με το αποτέλεσμα της προ-
σπάθειας των έργων.                               συνέχεια στη σελ.3
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Η χαρά του καινούργιου

O «Αρχίλοχος» έχει να ευχαριστήσει τους εθελο-
ντές και τους χορηγούς για τη σπουδαία εκδήλω-
ση του Παζαριού τις μέρες των Χριστουγέννων. 
Μετά τη διοργάνωση του Πολιτιστικού Συνεδρίου 
στις Λεύκες το 1983, όπου για ένα τριήμερο συζή-
τησαν η αυτοδιοίκηση των Κυκλάδων, ο τοπικός 
τύπος και οι σύλλογοι, παραμένει ζητούμενο ο 
καθημερινός πολιτισμός στο νησί των 15 χιλιάδων 
κατοίκων. Έτσι ο «Αρχίλοχος» καλεί τους άλλους 
Συλλόγους το Μάρτιο για μια ανταλλαγή απόψε-
ων γύρω απ’ τα θέματα αυτά, αλλά και γύρω από 
το καυτό θέμα του περιβάλλοντος, που δεν είναι 
προτεραιότητά μας να το προστατεύσουμε κι ας 
ζούμε απ’ αυτό.
Αν το 1983 δρούσαν ο «Αρχίλοχος» και ο «Νη-
ρέας», τώρα υπάρχουν πολλοί δραστήριοι Σύλλο-
γοι που προσφέρουν εδώ κι εκεί και λαμβάνουν 
πρωτοβουλίες διάφορες. Μέσα από τη δραστηρι-
ότητα αυτή διαμορφώνονται στελέχη για να ανα-
λάβουν ευρύτερες ευθύνες, αλλά κυρίως, ανα-
πτύσσονται προβληματισμοί και εξευρίσκονται 
λογικές μιας πιο πλούσιας καθημερινότητας. 
Η συνάντηση του Μαρτίου μπορεί να λειτουργή-
σει ως ένα μικρό τοπικό συνέδριο για τον πολιτι-
σμό. Στις Λεύκες κυρίως συζητήθηκε πώς θα κά-
νουμε πράξη αυτό τον πολιτισμό. Πολλά πράγματα 
προχώρησαν από τότε και πολλά έμειναν στάσιμα, 
ενώ άλλα πήγαν πίσω. Η προθυμία συμμετοχής 
λ.χ. οπισθοχώρησε. Οι άνθρωποι κλείστηκαν στα 
δικά τους περισσότερο και ενότητα και συνοχή 
δοκιμάζονται. Μιλήσαμε για την πρόοδο της μου-
σικής στο νησί. Χορευτικά, μουσικά και θεατρικά 
συγκροτήματα κάνουν μεγάλες προσπάθειες που 
περνούν τα σύνορα των νησιών και της χώρας. 
Μας γλιστρά το θέμα των μεταναστών που ζουν 
μαζί μας και μοιράζονται διάφορα. Δεν ξέρουμε 
τι να κάνουμε και ακολουθούμε πολιτική στρου-
θοκαμήλου. Στο σχολείο το 20% των παιδιών είναι 
από άλλες χώρες και εμείς πάμε να τους μάθου-
με Αρχαία Ελληνικά, γιατί δεν μπορέσαμε να επε-
ξεργαστούμε ιδιαίτερο πρόγραμμα για τα παιδιά 
αυτά. Δε θα συζητήσουμε αυτό το μέγα θέμα εδώ, 
πρέπει όμως να δούμε πώς θα συμπεριλάβουμε 
στην καθημερινή πολιτιστική πρακτική και όσους 
ενδιαφέρονται από άλλες πατρίδες και ζουν μαζί 
μας. Είναι πολίτες σαν κι εμάς, μέσα σε περιβάλ-
λον που μεταμορφώνεται ταχύτατα και ανάγκη να 
βρούμε τρόπους να ζούμε μαζί δημιουργικά. Σε 
μερικές εκδηλώσεις είδαμε να συμμετέχουν παι-
διά μεταναστών, αλλά βέβαια δεν θα περιμένουμε 
να ενηλικιωθούν, ώστε να αποκατασταθεί κάποια 
ισορροπία. Κάτι έπρεπε να τολμήσει και η αυτοδι-
οίκηση για να συμπληρωθεί το κενό της απραξίας 
από τις κυβερνήσεις εδώ και 20 χρόνια.
Τονίζουμε ότι βασικός σκοπός της πολιτιστικής 
δραστηριότητας του Παγκυκλαδικού Πολιτιστι-
κού Συνεδρίου το 1983 και του τοπικού συνεδρί-
ου που ετοιμάζεται τώρα, ήταν να βρεθούν και να 
αξιοποιηθούν όλοι οι τρόποι συνοχής των ανθρώ-
πων. Το ζητούμενο ήταν και είναι πώς οι άνθρω-
ποι θα νιώθουν συγγενείς και θα βρίσκουν τρό-
πους να γονιμοποιούν τη φαντασία τους, απαντώ-
ντας στο ερώτημα της δημιουργίας. Μέσα από τη 
δημιουργία και την τέχνη διδάσκεται και μαθαίνει 
κανείς και αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό, η χαρά 
του καινούργιου. Έτσι όλη αυτή η δραστηριότη-
τα δεν είναι για να μοιράζεται κανείς έχθρες και 
ανταγωνισμούς, αλλά πώς θα βελτιώνει την ποιό-
τητα της ζωής του. Κάποιες απαντήσεις σίγουρα 
θα λάβουμε από τη συνάντηση που ετοιμάζεται.

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 94

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη - Ραγκούση

Εκτύπωση: 
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
mail to: info@fonitisparou.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), 
Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Ατ-
λάντικ (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρ-
τοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, 
Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώ-
νη, Καφέ Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσ-
σος Audiophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, 
Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσέ-
νης Σαρρής 
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, 
Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο Μαργαρίτη, 
Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνά-
κη, Smart computers Σκιαδάς, Μπαρμπα-
ρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna 
Travel, κατάστημα Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζα-
χαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπου-
λος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου, Πα-
ραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
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.

Είναι από αγραμματοσύνη ή από αδιαφορία; Μια ανάσα πάνω 
από τη θάλασσα στο Δεσποτικό, εκεί που γίνονται προσπάθειες 
για αναβάθμιση του χώρου, κάποιοι ασυνείδητοι πετούν λάδια 
από μηχανές. Αυτό γίνεται συστηματικά εδώ και πολύ καιρό. Τα 
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νάουσας, καθώς και οι φίλοι του 
Περιβαλλοντικού πάρκου το γνώριζαν, αλλά το συζήτησαν με-
ταξύ τους, ρώτησαν τους λατζέρηδες, αυτοί είπαν ότι δεν έχουν 
ιδέα και ως εκεί. Οι ασυνείδητοι εξακολουθούν να μολύνουν 
το περιβάλλον, πριν από λίγες ημέρες έριξαν φρέσκα λάδια και 
όσοι το γνωρίζουν ούτε το Δήμο δεν ενημέρωσαν. 

Την περασμένη Δευτέρα το πληροφορήθηκε ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τη Δημοτική αστυ-
νομία και αναμένεται να ενημερωθεί και εισαγγελέας. 

Το ζήτημα βέβαια, δεν είναι να φοβηθούν οι δράστες και να 
μην ξαναρίξουν τα λάδια στη θάλασσα, αλλά να καταλάβουν τη 
καταστροφή που προκαλούν στο περιβάλλον και ότι υποθηκεύ-
ουν το μέλλον των παιδιών τους…

Ασυνείδητοι πετούν λάδια μηχανών μια ανάσα
από τη θάλασσα

«Έγκλημα» κατά 
του περιβάλλοντος

Η φωτογραφία αφιερώνεται σε όσους πετούν τα σκου-
πίδια τους στη μικρή πλατεία, κάτω από την ταμπέλα 
και δεν νοιάζονται ούτε για την καλαισθησία του χώ-
ρου, ούτε για το περιβάλλον. Έξω από τα σπίτια τους 
και όπου θέλεις ας είναι… συγχαρητήρια! 

Ενοχλούν 
τους οδηγούς 
οι προβολείς

Πολλά παράπονα από 
οδηγούς έγιναν στη ΦτΠ 
για τους προβολείς που 
είναι αναμμένοι τη νύ-
χτα έξω από μαγαζιά στο 
δρόμο από Νάουσα για 
τα χωριά. Όπως λένε, 
εκτός από το ότι κατανα-
λώνεται πολύ ηλεκτρική 
ενέργεια, ενοχλούν και 
στην οδήγηση «στραβώ-
νοβντας» τους οδηγούς 
όταν περνούν από τα συ-
γκεκριμένα σημεία. Δεν 
απαγορεύεται βέβαια ο 
φωτισμός των καταστη-
μάτων με προβολείς, 
όμως οι ιδιοκτήτες ας 
λάβουν υπόψη τους ότι 
προκαλούν προβλήματα 
στους οδηγούς και πριν 
συμβεί κάποιο ατύχημα, 
ας βρουν μια λύση. 

Press containers 
αντικαθιστούν
τους κάδους

Τρία press containers και ένα όχημα μεταφοράς 
έχει προμηθευτεί ο Δήμος Πάρου και μ’ αυτά θ’ αντι-
καταστήσει αρκετούς κάδους, τους οποίους θα τοπο-
θετήσει σε άλλα σημεία. Τα press containers θα το-
ποθετηθούν σε περιοχές που υπάρχουν πολλοί κάδοι 
και οι κάτοικοι θα 
ρίχνουν σ’ αυτούς 
τα σκουπίδια τους. 
Μέσα στους κά-
δους – containers 
τα σκουπίδια θα 
συμπιέζονται και 
θα είναι έτοιμα για 
τη μεταφορά τους 
στη χωματερή. 

Τα τρία press 
containers και το 
όχημα που στοίχι-
σαν 192.750 ευρώ, 
βρίσκονται αυτή τη 
στιγμή στην αποθήκη του Δήμου, έως ότου επιλε-
γούν οι τρεις περιοχές στις οποίες θα τοποθετηθούν.

Παράλληλα ο Δήμος προχωρά στη μελέτη αποκα-
τάστασης των τριών ΧΑΔΑ (χωματερές), σε Παροικιά, 
Νάουσα και Πίσω Λιβάδι. 

Ευχαριστήριο
Η πρόεδρος της 

Α.Μ.Κ.Ε. «Βιοεξέλιξη» 
κ. Μαρία Αλεξάνδρου, 
ψυχοθεραπεύτρια, ευ-
χαριστεί θερμά το Δ.Σ. 
του Ιερού Προσκυνήμα-
τος Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής για τη διορ-
γάνωση της ομιλίας της 
«Ψυχολογικό Τραύμα 
και παιδί» στo πλαίσιo 
της Σχολή Γονέων, κα-
θώς επίσης και τους συ-
μπατριώτες της οι οποίοι 
παρευρέθησαν. Κατόπιν 
του ενδιαφέροντος που 
υπήρξε η κ. Αλεξάνδρου 
θα είναι στην Πάρο 7 - 9 
Φεβρουαρίου.

Με βαθιά εκτίμηση,
Μ. Αλεξάνδρου
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Δέσμευση για διαφάνεια
ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΥΣ …ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 

Πρώτη συνέντευξη του νέου Γ.Γ. της Περιφέρειας
Ν. Αιγαίου Βασίλη Μπρακουμάτσου

συνέχεια από σελ.1
Υπάρχουν αρκετά ανοικτά ζητήματα στην Αντίπαρο, 

που αφορούν την Κοινότητα και την Κοινοτάρχη (πα-
ραβίαση της ποινής αργίας, πόρισμα ελεγκτών δημό-
σιας διοίκησης για τις παράνομες μεταδημοτεύσεις, 
απένταξη Β΄ φάσης του έργου του Σπηλαίου, μη λει-
τουργία του κυλικείου λόγω κολλημάτων κλπ), προτί-
θεστε να τα αντιμετωπίσετε;

Όσοι υπηρετούμε θεσμικά την Κοινωνία των Πολι-
τών είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις Αρχές του 
Δικαίου, της Διαφάνειας. Τα παραπάνω θα τα τηρήσω 
με πρώτο αποδέκτη τον εαυτό μου και σε κάθε περί-
πτωση να εγγυηθώ την τήρησή τους, ακόμη και αν 
πάρω αποφάσεις, που ενδεχομένως θα είναι πει-
θαρχικού ή νομικού χαρακτήρα.

 Λυπάμαι που βρήκα φακέλους στα ράφια της Περι-
φέρειας για ενδεχόμενα αδικήματα στην άσκηση των 
καθηκόντων από ετών, αλλά δεν θα κρυφτώ πίσω από 
το δάκτυλό μου: η Κοινωνία των Πολιτών ΑΠΑΙΤΕΙ Δι-
αφάνεια και Δικαιοσύνη. 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παροικιάς, που 
αφορά πολύ κόσμο, γίνεται προσπάθεια από το Δήμο 
του νησιού για να προχωρήσει. Η Περιφέρεια σε ποιο 
βαθμό μπορεί να βοηθήσει; Επίσης, ένα πρόβλημα 
στην Πάρο, είναι η συνεχής χορήγηση αδειών από την 
αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας για ανόρυξη γεω-
τρήσεων. Αντίθετοι σε αυτό, είναι όλοι οι φορείς του 
νησιού (Δήμος, Επαρχείο, ΔΕΥΑΠ, κλπ). Μπορεί να 
μπει φραγμός; Και τέλος, εμπορικό λιμάνι, αεροδρό-
μιο, νοσοκομείο. Όλα είναι σε εξέλιξη, αλλά ο δρόμος 

είναι μακρύς για την υλο-
ποίησή τους. Προτίθεστε 
να βοηθήσετε;

Μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων μου στις 22 
Δεκεμβρίου 2010 στη 
Σύρο και την παραμονή 
μου στη Ρόδο από 29-12-
2009 μέχρι 12-01-2010, 
ως όφειλα άρχισα τη συ-
νεργασία με θεσμικούς 

φορείς τόσο στη Σύρο, όσο και στα νησιά, με την πα-
ρουσία μου εκεί.

Στις 23-01-2010 στην Πάρο έγινε σύσκεψη με Φο-
ρείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Δήμαρχο, την 
Έπαρχο, Δημοτικούς Συμβούλους, μετά την παρουσία 
μου στο Αστυνομικό Τμήμα και  στο Λιμεναρχείο Πά-
ρου. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, οι Γεωτρήσεις, 
το Εμπορικό Λιμάνι, το Αεροδρόμιο, το Νοσοκομείο, 
προσδιόρισαν τον αγώνα και την αγωνία αυτών που 
συμμετείχαν στη σύσκεψη, αλλά κύρια είναι η ελπί-
δα της κοινωνίας των πολιτών ότι οι Θεσμικοί Εκπρό-
σωποι του Κράτους μετά την ανάληψη της διακυβέρ-
νησης της χώρας από την Κυβέρνηση του Γ. Παπαν-
δρέου, πρέπει να απαντούν με προσπάθεια και απο-
τέλεσμα. 

Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσου-
με την πρώτη  παρέμβασή μας στα όσα σοβαρά εμπε-
ριέχουν οι ερωτήσεις σας, αλλά και τις προτεραιότη-
τες, που προέκυψαν από τη σύσκεψη στην Πάρο.

Έμεινε στην προβλήτα ασθενής με 
εγκεφαλικό

Απίστευτο...
κι όμως αληθινό!

Ένα απίστευτο και συνάμα τραγικό περιστατικό συνέ-
βη πριν από λίγες ημέρες στο νησί μας. Το πλοίο «Αίο-
λος Κεντέρης ΙΙ», αναχώρησε από το λιμάνι της Πάρου 
για Σύρο, αφήνοντας έναν ασθενή που θα διακομιζόταν 
στο νοσοκομείο της Σύρου. 

Συγκεκριμένα, το πλοίο παρέλαβε έναν ασθενή από 
το Κέντρο Υγείας Πάρου με γαστρεντερίτιδα και επρό-
κειτο να παραλάβει έναν ακόμη ασθενή με εγκεφαλι-
κό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Κ.Υ., είχε γίνει 
ενημέρωση και για το δεύτερο ασθενή, τον οποίο θα 
μετέφερε σε λίγα λεπτά το ασθενοφόρο, που δεν έχει 
δύο κρεβάτια για την ταυτόχρονη μεταφορά των δύο 
ασθενών. Όταν όμως το ασθενοφόρο έφτασε τη δεύτε-
ρη φορά στο λιμάνι, το πλοίο είχε αναχωρήσει. 

Την λύπη του για το περιστατικό εξέφρασε ο Δήμαρ-
χος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος ζήτησε να πλη-
ροφορηθεί σχετικά από το Κέντρο Υγείας. Μίλησε με 
τον υπεύθυνο γιατρό, ο οποίος του είπε ότι είχε επι-
κοινωνήσει με τον καπετάνιο, ο οποίος ανέφερε ότι θα 
επέστρεφε στο λιμάνι για να παραλάβει τον ασθενή. Με 
τον ναυτιλιακό πράκτορα όμως, που μίλησε στη συνέ-
χεια, του είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. 

Ο γιατρός που συνόδευε τον πρώτο ασθενή, ενημέ-
ρωσε τον καπετάνιο, ο οποίος φέρεται να είπε, ότι δεν 
παίρνει εντολές από το Κέντρο Υγείας, αλλά από το Λι-
μεναρχείο. 

Ο κ. Βλαχογιάννης αναρωτήθηκε αν ήταν τόσο δύ-
σκολο να περιμένει το πλοίο, όταν μάλιστα το δρομολό-
γιο είναι επιδοτούμενο και επιπλέον πήγαινε στη Σύρο 
για να δέσει. Δεν άφηνε πίσω του είπε, μια βαλίτσα, 
αλλά έναν άνθρωπο με εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Ο ασθενής που είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, 
με ένα ακόμη περιστατικό διακομίστηκαν την επόμε-
νη ημέρα με το Υγειονομικό αεροσκάφος στην Αθήνα.
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Συγγνώμη από τον υπουργό 
ζήτησε ο "Νάξιος"

  
Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης απέσυρε τη μήνυση κατά του δι-

αχειριστή του blog «naxios.blogsot.com» έπειτα από έγγραφη συγνώμη του δια-
χειριστή προς τον υπουργό. Υπενθυμίζουμε ότι στο ιστολόγιο είχε αναρτηθεί συ-
κοφαντικό σε βάρος του υπουργού δημοσίευμα. Η έγγραφη δήλωση-συγγνώμη 
του διαχειριστή, που κοινοποιήθηκε και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Το επίμαχο κείμενο, μου εστάλη από χρήστη του διαδικτύου και αναγνώστη 

του blog, στο οποίο κάνω αναρτήσεις τοπικού περιεχομένου (για τις Κυκλάδες).
Από δική μου υπαιτιότητα, ολιγωρία και αμέλεια, αλλά όχι δόλο, υπήρξε λαν-

θασμένη εγγραφή του τίτλου και γι’ αυτό το λόγο σας ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. 
Σας διαβεβαιώνω ότι δεν συμμερίζομαι το κείμενο του άρθρου και σας δηλώ-

νω ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να υπάρξει παρόμοιο θέμα.
Η ενασχόλησή μου με το διαδίκτυο είναι αποκλειστικά και μόνο προσωπική 

μου δραστηριότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το χώρο στον οποίο ερ-
γάζομαι.

Η παρούσα επιστολή θα δημοσιευτεί από εμένα στον τοπικό τύπο και επιθυ-
μώ να πράξετε το ίδιο.

Αθήνα 25/01/2010»

Το αγροτικό ζήτημα
 Όλοι μας  έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τα προβλήματα στην οικονομία μας είναι 

οξυμμένα  και ότι δεν μπορούν πια να ικανοποιηθούν οι όποιες αξιώσεις μας όταν 
αυτές παρεκκλίνουν από το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.

  Η αγροτική οικονομία έχει περιέλθει σε ακόμη  χειρότερη κατάσταση, γι’ αυτό οι 
αγρότες μας διαμαρτύρονται φθάνοντας σε ακραίες καταστάσεις, εκβιάζοντας ακό-
μη με το κλείσιμο των δρόμων προκαλώντας προβλήματα και στις άλλες κοινωνικές 
και επαγγελματικές ομάδες, χάνοντας το δίκιο τους, το οποίο πράγματι έχουν. Εί-
ναι τώρα η ώρα πλέον να χαραχθεί, δεν πάει άλλο, διότι όντως υπάρχουν προβλή-
ματα και αδιέξοδα, μία εθνική στρατηγική για το αγροτικό ζήτημα με διάλογο και όχι 
μπλόκα.

  Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια  οι αγρότες να έχουν αυτονομηθεί και να δι-
εκδικούν την επίλυση των προβλημάτων τους απ’ ευθείας από την κεντρική εξου-
σία διότι:

-Έχουν χάσει την αξιοπιστία  και τη σιγουριά που ένοιωθαν παλαιότερα απέναντι 
στις οργανώσεις και στους συνεταιρισμούς τους .

-Προσανατολίσθηκαν όλοι στη διαχείριση των επιδοτήσεων, στη διανομή των ενι-
σχύσεων και ξέφυγαν από τον πραγματικό τους ρόλο

-Ξέφυγαν από τις βασικές αρχές του συνεργατισμού όπως «ο ένας για όλους και 
όλοι για τον ένα», αφήνοντας ελεύθερο το χώρο σε χονδρέμπορους και ολιγοπώλια.

-Το Υπουργείο δεν αξιοποίησε το γεωτεχνικό προσωπικό του, διότι εάν το είχε 
αξιοποιήσει σωστά από χρόνια α) θα είχε σωστότερο αμπελουργικό και ελαιοκομι-
κό μητρώο, κτηματολόγιο και δασολόγιο β) θα είχε απαλλαγή από τα άδικα πρόστι-
μα που έχει πληρώσει ως τώρα στην Ευρώπη γ) θα είχε γρήγορη απορρόφηση των 
κοινοτικών κονδυλίων.

  Τα χρόνια που έρχονται, λόγω και της μείωσης των κοινοτικών ενισχύσεων  από 
το 2013, θα είναι πιο δύσκολα για τον αγροτικό τομέα, γι’ αυτό ο διάλογος που θα αρ-
χίσει θα πρέπει  να είναι περιοδικός, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από τις επιχορη-
γήσεις στο κέρδος από την παραγωγή.

Θέματα που πρέπει να συζητηθούν.
-Η μεγάλη διαφορά  τιμών παραγωγού και καταναλωτή.
-Οι ελληνοποιήσεις προϊόντων.
-Οι ανατιμήσεις στα καλλιεργητικά μέσα
-Κλάδοι γεωργικής παραγωγής που χρειάζεται η ελληνική οικονομία.
-Δικτύωση εμπορίας με άλλες χώρες.
-Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των αγρο-

τών.
-Αίτια που δεν λειτούργησαν οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες τους.
Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι η γεωργία θα πρέπει να παραμείνει βασικός κλάδος 

της οικονομίας και οι ίδιοι οι αγρότες, έχοντας μερίδιο της ευθύνης, ν' αντιμετωπί-
ζουν και με δικές τους δυνάμεις τις όποιες προκλήσεις, ασκώντας πίεση και στους 
δικούς τους φορείς. 

Π. Κουτσουράκης / Γεωπόνος, Οινολόγος - Δημοτικός Σύμβουλος 

Ευχαριστήριο
Το Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ. Νάουσας και ο Δήμος Πάρου, εκφράζουν τις θερμές τους 

ευχαριστίες προς τους: Σύλλογο Γυναικών Νάουσας, Σιφναίο Ματθαίο του Νικολάου, Σιφναίο 
Εμμανουήλ του Νικολάου, Δαβερώνα Εμμανουήλ του Θεοδωσίου, Τριγλιανού Θεοδώρα και 
Κουζούμη Ιωάννη, για την αμέριστη συμπαράσταση και την πολύτιμη βοήθειά τους στην κα-
τασκευή τοιχίου και δημιουργία παρτεριού στο Κοιμητήριο Νάουσας, για την ανάπλαση και 
τον ευπρεπισμό του χώρου. 

Είναι γεγονός, ότι όποτε ζητήθηκε η βοήθεια και η συνεργασία τους για το καλό του τό-
που, υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Αυτού του είδους οι αξιόλογες προσφορές και αφιλοκερ-
δείς συμμετοχές, είναι άξιες θερμών συγχαρητηρίων και πρέπει να γίνονται παραδείγματα 
προς μίμηση. 
Μαρία Τσουνάκη – Τριπολιτσιώτη,  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νάουσας

Κύκλωμα παραπληροφόρησης στην Πάρο
Διαβάσαμε σε τοπικό εβδομαδιαίο έντυπο, περιορισμένης κυκλοφορίας, 

ότι στην Πάρο υπάρχει ένα σύστημα παραπληροφόρησης, το οποίο σε συνερ-
γασία με ηλεκτρονικά μέσα (blogs), 
προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον 
κόσμο και να τον παραπληροφορήσει 
γύρω από τοπικά θέματα.

Για να ισχυροποιήσει τα γραφόμενα 
του, το εν λόγω έντυπο, χρησιμοποίη-
σε την πρόσφατη περίπτωση του blog 
"ΝΑΞΙΟΣ", το οποίο μηνύθηκε από τον 
Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκού-
ση, για τον τίτλο της ανάρτησης που 
έκανε, σχετικά με το θέμα του Λιμε-
νικού Ταμείου. Η τελική έκβαση της 
υπόθεσης αυτής έληξε με τον καλύ-
τερο τρόπο, αφού δόθηκαν οι απαι-
τούμενες εξηγήσεις από τον "μπλό-
κερ", ο οποίος και ζήτησε συγγνώμη 
από τον υπουργό.

Κυρίως η πληροφόρηση του "ΝΑ-
ΞΙΟΣ" προερχόταν από ηλεκτρονικά 
μέσα της Πάρου, τα οποία και ανα-
φέρει στην ανάρτηση του ως συν-
δέσμους και με πρώτο και καλύτε-
ρο από το blog "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ", το 
οποίο κατά καιρούς είχε δημοσιεύ-
σει αναρτήσεις γύρω από το συγκε-
κριμένο θέμα του Λιμενικού Ταμείου, 
ως επίσης και για το θέμα του υποτι-
θέμενου νέου σκανδάλου του Δημάρ-
χου Πάρου, Χρήστου Βλαχογιάννη, για τις υπερωρίες του προσωπικού της τε-
χνικής υπηρεσίας.

Σε αυτή την υπόθεση το συγκεκριμένο έντυπο, αλλά και το blog "ΦΙΛΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΣ", επιχειρούν, εμμέσως πλην σαφώς, να ενεπλέξουν και εμένα, αναφέ-
ροντας ότι ο "ΝΑΞΙΟΣ" με υποστήριζε στις αναρτήσεις του και αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι υπάρχει κάποιος δίαυλος επικοινωνίας και πληροφόρησης στην 
Πάρο προς το συγκεκριμένο blog, στον οποίο εμπλέκομαι και εγώ.

Επειδή και στο παρελθόν έχω δεχθεί αναίτιες και συκοφαντικές επιθέσεις 
και από το έντυπο (για τις οποίες δικαιώθηκα δικαστικά), αλλά και από το blog 
και επειδή τη σιωπή πολλές φορές μπορεί να την εκλάβουν ως αδυναμία ή πα-
ραδοχή, δηλώνω κατηγορηματικά, ότι καμία απολύτως σχέση, επαφή, γνω-
ριμία και επικοινωνία είχα ή έχω με τον διαχειριστή του "ΝΑΞΙΟΣ", δεν τον 
έχω συναντήσει ποτέ και δεν τον γνωρίζω, ούτε κατ' όνομα. Αντίθετα παρα-
θέτω τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν, ποιο είναι το ελεεινό κύ-
κλωμα κατασυκοφάντησης ανθρώπων, που υπάρχει στην Πάρο.

• Ποιος είναι ο διαχειριστής του ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ; 
Είναι φυσικά ο Δημήτρης Μπελέγρης (Καλιτζάκης), ο οποίος έχει κάνει και 

όλες τις αναρτήσεις.
• Ποιος είναι ο αρθρογράφος του εβδομαδιαίου εντύπου που γράφει για 

σύστημα παραπληροφόρησης στην Πάρο; 
Είναι φυσικά το ίδιο πρόσωπο, το οποίο διατηρεί εργασιακή σχέση με το 

έντυπο και δεν αναφέρει πουθενά στα γραφόμενα του ότι ο "ΝΑΞΙΟΣ" χρησι-
μοποιούσε σαν πηγή τις αναρτήσεις που έκανε ο ίδιος στο blog που διατηρεί 
με την επωνυμία "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ".

• Τι έγραψε λοιπόν ο αρθρογράφος, blog και εντύπου, που είναι ο ίδιος άν-
θρωπος για την υπόθεση;

Διαβάστε: "Χαρακτηριστικό είναι ακόμα ότι ο "Νάξιος" έκανε παρόμοιες επι-
θέσεις (με μικρότερη ένταση πάντως) και στον επικεφαλής της Αντιπολίτευσης 
του Δήμου Πάρου, κ. Λ. Κοντό. Παρόμοιες επιθέσεις είχε κάνει ο "Νάξιος" και 
στην εφημερίδα μας, παρά του ότι δεν τον έχουμε συναντήσει ποτέ". Δεν έχει, 
λέει, συναντήσει ποτέ τον διαχειριστή του blog "ΝΑΞΙΟΣ", δεν τον γνωρίζει και 
επομένως δεν έχει καμία συνεργασία μαζί του.

Επειδή η Πάρος είναι μικρή κοινωνία και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ο 
αρθρογράφος του συγκεκριμένου κειμένου, Δημήτρης Μπελέγρης, μας περ-
νάει όλους για "κουτόφραγγους" και προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτός δεν 
έχει καμία σχέση με τις αναρτήσεις του "ΝΑΞΙΟΥ" και με τον διαχειριστή του 
blog και πως άλλοι είναι αυτοί που του παρέχουν πληροφόρηση. Αλλά από την 
φωτογραφία αποδεικνύεται, ότι ο Δημήτρης Μπελέγρης διαχειριστής του blog 
"ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ" και αρθρογράφος του εβδομαδιαίου εντύπου περιορισμέ-
νης κυκλοφορίας, έχει προσωπικές σχέσεις με το διαχειριστή του blog "ΝΑΞΙ-
ΟΣ", γνωρίζεται με αυτόν, έχει συναντηθεί μαζί του και ότι το blog "ΦΙΛΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΣ" αποτελούσε την κύρια πηγή πληροφόρησής του γύρω από τα υποτι-
θέμενα σκάνδαλα.

• Το θέμα από εδώ και πέρα, είναι για ποιο λόγο ειπώθηκαν ψέματα από τον 
Δημήτρη Μπελέγρη;

• Ποιος παίζει παιχνίδι σε βάρος του Υπουργού Εσωτερικών και του Δη-
μάρχου Πάρου και προσπαθεί να "θολώσει τα νερά " κατηγορώντας, ανυπο-
ψίαστους και άσχετους με την υπόθεση ανθρώπους;

• Ποιός κρύβεται πίσω από τον Μπελέγρη; Ενεργεί μόνος του;
Οι μάσκες έπεσαν, οι συκοφάντες υπολήψεων και προσώπων αποκαλύφθη-

καν με τον ποιο πανηγυρικό τρόπο, ως επίσης αποκαλύφθηκαν και οι "αρου-
ραίοι" που κρύβονται πίσω από αυτούς."Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο 
χρόνο χαίρονται", λέει η λαϊκή παροιμία. 

 Με εκτίμηση, Ηλίας Κουντρομιχάλης

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ



ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

2010 - 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300
www.dounai-lavein.gr
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Πρωτότυπα Σατιρικά δρώμενα, 
μουσική και χορός 

Ανοίγει το 
Τριώδιο 

Οι μέρες της Αποκριάς έφτασαν… 
Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα της Νάουσας ανι-

χνεύει τις διαθέσεις όλων για πρωτότυπα πράγματα 
που διανθίζουν τις  τοπικές παραδόσεις.

Νέοι και μεγαλύτεροι 
από όλη την Πάρο, ετοι-
μάζουν πράγματα: Ετοι-
μάζουν σατιρικά τηλεοπτι-
κά και μη, δρώμενα, στιγ-
μιότυπα από τον κόσμο του 
παραμυθιού, χορούς της 
Αποκριάς, αλλά και χορω-
διακό τραγούδι.

Κι όλα αυτά με ζωντανή 
μουσική και τραγούδια για 
να γλεντήσουν όλοι. 

Το γλέντι θα γίνει την 
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου στη 1.00 μετά το μεσημέρι στο 
κέντρο «Μινώα», στη Νάουσα.

Όλη η Πάρος θα είναι εκεί για να δει ένα μεγάλο πρό-
γραμμα με 20 θέματα, αλλά και για να διασκεδάσει.

Αποκριάτικο 
γλέντι

Μεγάλοι και μικροί βάλτε τις μάσκες σας, φορέστε τις 
στολές σας, ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε 
στο μεγάλο λιμάνι στη Νάουσα, την Κυριακή 31 Ιανουα-
ρίου στις 4.00 μ.μ. με πολλές εκπλήξεις.

Οι διοργανωτές: ΔΔ. Νάουσας, ΚΔΕΠΑΠ, πολιτιστικοί 
φορείς και σύλλογοι της Νάουσας.

Η Πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του Κ.Η.Φ.Η.

Σε μια χαρούμενη και εορταστική ατμόσφαιρα, πα-
ρουσία πλήθους  κόσμου (μελών και συγγενών τους)  
το Κ.Η.Φ.Η. έκοψε  και φέτος την πίτα του.

Ανάμεσα στους παριστάμενους ήταν ο αιδεσιμότα-
τος πατήρ Πέτρος Κορτιάνος, οι αντιδήμαρχοι κ. Άννα 
Κάγκανη και ο κ. Στέφανος Γαβαλάς, ο πρόεδρος της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Γεώργιος Λουκής, η πρόεδρος του το-
πικού διαμερίσματος Νάουσας κ. Μαρία Τριπολιτσιώ-
του-Τσουνάκη και ο τοπικός σύμβουλος Νάουσας  κ. 
Γεώργιος Μπαρμπαρήγος. 

Σε σύντομη ομιλία του ο αντιδήμαρχος κ. Στέφανος 
Γαβαλάς, αφού μετέφερε το χαιρετισμό του Δημάρχου 
ευχαρίστησε το προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η. για τη συνεχή 
προσφορά   του και δήλωσε ότι το πρόγραμμα  θα συνε-
χίσει προσφέροντας απλόχερα τις υπηρεσίες του.  

Ακολούθησαν κάλαντα  Πρωτοχρονιάς από τα μέλη 
και το προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η. μπουφές με πλούσια 
εδέσματα, χορό και διασκέδαση.

Το τριώδιο άνοιξε με τον αποκριάτικο χορό που δι-
οργάνωσε ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός στο κέντρο 5Φ. Το 
έναυσμα για διασκέδαση δόθηκε από το χορευτικό του 
Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας. 

«Έξω»
Έξω μου είπες τέλειωσε - ο συναιτερισμός μας 
και ότι ωραία πέρασε - ως τώρα ο καιρός μας. 
Έξω, τέρμα για μας τους δύο - το πάρτι έχει λήξει 
τώρα σε άλλο πρόσωπο - την πόρτα έχεις ανοίξει. 
Έξω μου είπες ξαφνικά - αχάριστη μπαμπέσα 
και με τον άλλο τώρα πια - δουλεύετε την πρέσα.  
Φεύγω αφού το επιθυμείς - το φαγητό ν’ αλλάξεις 
και αν δεν ικανοποιηθείς - και με ξαναφωνάξεις,
έξω κι’ εγώ τότε θα πω - αβαρα από μένα,
νομίζω πως δε σου χρωστώ - έχω αλλού ταμένα.
Έξω κυκλοφορούν πολλοί - και όποια θέλεις ράτσα 
αδύνατοι, κοντοί, ψηλοί - κάθε μορφή και φάτσα.
Μονάχα στην επιλογή - θα πρέπει να προσέξεις,
μην προσπαθήσεις το βιολί - την έξυπνη να παίξεις.
Έξω υπάρχουν άνθρωποι - που φαίνονται εντάξει 
κι είναι ταχυδακτυλουργοί - και έχουν πολλά αρπάξει.
Έξω υπάρχουνε πολλές - παγίδες και λακκούβες
και κάποιοι που στα γρήγορα  - σε στέλνουνε για 
βρούβες.
Έξω τη νύχτα όταν βγεις - έστω και για σεργιάνι, 
θα πρέπει πρώτα να ζωστείς - στη μέση γιαταγάνι. 
Έξω και οι αστυνομικοί - περίπολο σαν βγούνε, 
μόνο με αλεξίσφαιρα - τώρα κυκλοφορούνε. 
Έξω και μέσα τώρα πια  - όλλα έχουν αλλάξει,
αμπέλι καταντήσαμε - που έχουνε ξεφράξει.
Και εύκολα μπαινοβγαίνουνε - μελαχρινές και ρούσες 
άλλες με μίνι έξαλλο - και άλλες βρακοφορούσες.
Καρύδια κάθε καρυδιάς - μαζεύονται αράδα,
και οι πιο πολλοί είναι κατιμάς - που βλάπτει την Ελ-
λάδα.
Πότε θα παρουσιαστεί - κάποιος να συμμαζέψει 
αυτά που διαλύονται - να τα νοικοκυρέψει;

Κωνσταντίνος Γ. Δελαγραμμάτης   

Διόρθωση
Στο προηγούμενο φύλλο μας, εκ παραδρομής γράψαμε 
ότι έκοψε την πίτα το Δ.Δ. Μαρμάρων, αντί για το Δ.Δ. 
Αρχιλόχου. Διορθώνουμε και ευχόμαστε καλή χρονιά 
και στους κατοίκους των Μαρμάρων και στους κατοί-
κους του Αρχιλόχου.

Ο Σύλλογος «Σκόπας ο Πάριος» και το κατηχητικό 
σχολείο έκοψαν μαζί τις πρωτοχρονιάτικες πίτες τους 
στα γραφεία του Συλλόγου στη Δεξαμενή την Κυρια-
κή 24 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα 
μέλη του Συλλόγου παρέδωσαν στον παπα-Γιάννη τα 
χρήματα που είχαν συγκεντρώσει για τη συντήρηση του 
Ιερού ναού του Αγίου Σπυρίδωνα.

Την Κυριακή 24 Ιανουρίου το βράδυ έκοψε την Πρω-
τοχρονιάτικη πίτα του ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ατ-
λαντίς» στα γραφεία του, στο ισόγειο του Ι.Ν. Ζωοδό-
χου Πηγής. Ακολούθησε ο διοικητικός απολογισμός, 
έγινε βράβευση μαθητών και των μελών της Ομάδας 
Διάσωσης και η βραδιά συνεχίστηκε με με ζωντανή 
μουσική και την παραδοσιακή τσαμπούνα, με μεζέδες, 
ποτό και αρκετό κέφι.

Ευχάριστη βραδιά 
στον «Αρχίλοχο»

Με διασκέδαση και μεζεδάκια πλαισίωσε την κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του, ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος «Αρχίλοχος». Την περασμένη Τετάρτη, προσέφε-
ρε στα μέλη και τους φίλους του μια ευχάριστη βραδιά, 
με ζωντανή μουσική, άφθονη σούμα και κρασί και σπι-
τικά εδέσματα.

Την πίτα έκοψε ο Πρόεδρος Χρ. Γεωργούσης και μοι-
ράστηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους. 
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Έπιπλο - Φωτιστικό - Διακόσµηση

Επωφεληθείτε
από τις εκπτώσεις µας!
ΑΠΟ 20% ΕΩΣ 50%

1ο κατάστηµα

 2ο κατάστηµα

Πλατεία Νάουσας

Περιφερειακός Νάουσας
τηλ.: 22840 51261
         22840 53390

Την επιβολή προστίμων στα Λιμενικά Ταμεία 20 περιο-
χών με λιμάνια, μεταξύ των οποίων είναι η Πάρος και η 
Νάξος, προανήγγειλε η υπουργός Οικονομίας κ. Λούκα 
Κατσέλη κατά την επίσκεψή της την περασμένη εβδομά-
δα στις Κυκλάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας «Κοινή Γνώμη». Τα πρόστιμα θα επιβληθούν, γιατί 
δεν υπήρξε προσαρμογή με την Κ.Ο. 2000/59/Ε.Κ., που 
προβλέπει σε κάθε λιμάνι υποδομές για χώρους υπο-
δοχής των κατάλοιπων των πλοίων. Η κ. Κατσέλη επιβε-
βαίωσε ότι υπάρχει θέμα υποβολής προστίμων στα λι-
μάνια Πάρου και Νάξου, με συνέντευξή της την επόμενη 
ημέρα (Τετάρτη 27 Ιανουαρίου), που δημοσιεύτηκε στην 
ίδια εφημερίδα. Μάλιστα η χώρα μας κάθισε στο εδώλιο 
του ΕυρωπαΙκού Δικαστηρίου, μετά τη διαπίστωση ότι 
δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές σε 20 λιμάνια 
της και πως επικρατεί χάος σε πολλά Λιμενικά Ταμεία, 
Γι' αυτό ή κ. Κατσέλη έκανε λόγο ακόμη και για συγχω-
νεύσεις Λιμενικών Ταμείων.

Το θέμα είναι σοβαρό, καθώς το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο της Πάρου, προσπαθεί να ορθοποδήσει από τις 
περιπέτειες ετών, με τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. 
να επιδιώκουν την υλοποίηση έργων στο χρόνο της θη-
τείας που τους απομένει. Μία τέτοια εξέλιξη, θα ήταν 
«χτύπημα» και μία ακόμη καθυστέρηση…

Ελπίζω να καταλάβουν…»
Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Λουίζος Κοντός, που μίλη-

σε στη ΦτΠ, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει εάν θα επιβλη-
θεί πρόστιμο, γιατί δεν υπάρχει καμία ειδοποίηση, εξέ-
φρασε όμως την ελπίδα, να καταλάβουν στο υπουργείο 
το πρόβλημα και να μην επιβαρύνουν το Ταμείο με πρό-
στιμα. 

Σύμφωνα με τον κ. Κοντό, η προθεσμία που είχε δο-
θεί για να κατατεθεί η συγκεκριμένη μελέτη, ήταν κατά 
την περίοδο που το Δ.Λ.Τ. για τους διάφορους γνωστούς 

λόγους υπολειτουργού-
σε. Έπρεπε να είχαν υπο-
βληθεί τα σχέδια για το λι-
μάνι έως τον 8ο του 2009. 
Είχαν ξεκινήσει κάποιες 
προσπάθειες από την κ. 
Σκαραμαγκά, αλλά δεν εί-
χαν ευοδωθεί, διότι, όπως 
λέει ο κ. Κοντός, η τότε 
πρόεδρος ήταν υπό αμφι-

σβήτηση και το Λ.Τ. υπολειτουργούσε.
Έτσι, η ιστορία ξαναστήνεται από την αρχή. Ο κ. Κο-

ντός αναφέρει: «Το ζήτημα αυτό, εμείς το αντιμετωπί-
ζουμε διαφορετικά. Ξεπερνάμε το τυπικό του νόμου, 
που υπαγορεύει την κατάρτιση μελέτης για τη διασφά-
λιση του λιμανιού της Πάρου. Έχουμε συζητήσει ήδη με 
το μελετητή, η μελέτη να περιλαμβάνει όλα τα λιμάνια 
του νησιού, όπου θα εγκατασταθούν μονάδες για τα κα-
τάλοιπα των πλοίων και των σκαφών. Η μελέτη υπολογί-
ζουμε ότι θα είναι έτοιμη σύντομα και στο επόμενο συμ-
βούλιο του Δ.Λ.Τ. θα εγκρίνουμε την απευθείας ανάθε-
ση στο μελετητή, ώστε στο επόμενο δεκαήμερο να την 
υποβάλουμε. 

Επί τη ευκαιρία, ο κ. Κοντός κατόπιν ερώτησης, ανα-
φέρθηκε και στη διαμόρφωση του χώρου υποδοχής 
του λιμανιού, που είναι η βιτρίνα του νησιού μας. Όπως 
είπε, «στόχος είναι να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ, μιας 
και στα προγράμματά του προβλέπονται τέτοιου είδους 
δράσεις. Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 
Μαρτίου». 

Για το κομμάτι αυτό, υπάρχει μελέτη, η οποία όμως 
κρίνεται, ανεπαρκής. «Απλώς διορθώνει τα παλιά και 
δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτό που εμείς θέλουμε να κά-
νουμε στο λιμάνι», λέει ο κ. Κοντός και εκτιμά ότι θα 
πρέπει να γίνει νέα μελέτη. 

Για να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει 
να έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα με τις σπηλαι-
ώσεις, για τις οποίες, γίνονται οι τελευταίες διαδικασίες 
από την Τεχνική Υπηρεσία και από μέρα σε μέρα το έργο 
δημοπρατείται. Και επειδή η νέα σαιζόν πλησιάζει, ο κ. 
Κοντός τονίζει, πως για φέτος έχει προβλεφθεί η συντή-
ρηση των υπαρχόντων κατασκευών στο χώρο υποδοχής 
του λιμανιού, ώστε μετά το Καλοκαίρι να ξεκινήσει και 
να ολοκληρωθεί το έργο όπως πρέπει. 

Λ. Κοντός: Πλήγμα τα πρόστιμα για το πολύπαθο Δ.Λ.Τ.

Προχωράμε τη μελέτη 
για όλα τα λιμάνια

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - 6ο 
Γραφείο
Ενημέρωση
για τη γρίπη 

   
Να μην ανησυχούν οι γονείς από το κλείσιμο ορισμέ-

νων σχολείων στην Πάρο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
το 6ο Γραφείο της Π.Ε., καθώς δεν υπάρχει πιστοποιη-
μένο κρούσμα του νέου ιού, αλλά το όργανο λειτούργη-
σε προληπτικά. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Σχετικά με την αναστολή των μαθημάτων σε  σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Πάρου, όπου πα-
ρουσιάζονται  συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, επι-
θυμούμε να ενημερώσουμε τους γονείς των μαθητών 
μας:

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το κλείσιμο των τμη-
μάτων ή των σχολείων γίνεται  για καθαρά προληπτι-
κούς λόγους όταν παρουσιαστούν αυξημένοι αριθμοί 
μαθητών που έχουν συμπτώματα γριπώδους συνδρο-
μής, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την 
αρχή της σχολικής χρονιάς. 

  Δεν είναι πιστοποιημένο αν αυτοί οι μαθητές που 
νόσησαν είχαν τη γρίπη Η1Ν1 και δεν είναι εύκολο στο 
χώρο της Πάρου να γίνει πιστοποίησή της. 

Μέχρι σήμερα έχουν κλείσει με απόφαση της Νομαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, που είναι η εκ του 
νόμου αρμόδια αρχή που λαμβάνει την απόφαση, για 
μια εβδομάδα   τα εξής σχολεία

• 1ο Δ.Σ. Παροικίας (προ των Χριστουγέννων)
• 1ο και 2ο νηπιαγωγείο Παροικίας από 21-1-2010 

μέχρι 27-1-2010
• Δ.Σ Αρχιλόχου- Μάρπησσας από 23-1-2010 μέχρι 

29-1-2010 
• Δ.Σ. Αγκαιριάς και νηπιαγωγείο Νάουσας από 26-1-

2010 μέχρι 1-2-2010.
• Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων παραμέ-

νει στο χώρο του σχολείου ανεξάρτητα από την απουσία 
των μαθητών πραγματοποιώντας διοικητικές εργασίες.
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 ΔΙΑΦΟΡΑ   

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ HONDA HRV 1600cc, μοντέλο 2005’, full extra, 3πορτο, πωλεί-
ται σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 6932331812.

SCOOTER SYM, πωλείται μοντέλο 2005’, 200 cc σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6980604388.

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

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

ΣΚΑΦΟΣ ΨΑΡΑΔΙΚΟ, πωλείται 6,30μ. Επαγγελματική άδεια. Ευκαιρία. Τηλ.: 
22840 23432. 

3 ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ, κάσα - τζαμιλίκια με διπλά τζάμια έτοιμα για 
βάψιμο. Πωλούνται. Τηλ.: 6936142283. 

ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ, πωλούνται, 2 μηνών, καθαρόαιμα από γονείς εξω-
τερικού. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6938940856.

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

AIR CONDITION FUJITSU R-410A 36.000 BTU (κασέτα οροφής), πωλείται 
σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 1.850€. Τηλ.: 6938748863

ΔΥΟ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ (χωρίς πλάτη) πωλούνται, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80 χ 0,50 χ 0,45 εκ. ύψος. Κατάλληλοι για κατάστημα, γραφείο ή ιατρείο. 
Τιμή: 450€ για τους δύο και 250€ για τον ένα. Τηλ.: 6938748863 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ πωλείται μέσα στη Νάουσα σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6974752499. 

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι,4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανε-
ξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, κα-
λοριφέρ, 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 νη-
σιού για απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, πέργολες, bbq, κήπος φυτεμέ-
νος, γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 
μπάνια, τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000 € Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., καλορι-
φέρ, παρκινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη οικία 45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες 
βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, 
ταράτσα, 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, ταρά-
τσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 128.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες 
με πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 69322857 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ με την επωνυμία «Αλυγαριές», 
στο κέντρο της Παροικίας (λιμάνι), πωλείται εν ενεργεία σε συμφέρουσα 
τιμή. Τηλ.: 6948899253. Κος Νίκος. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 95τ.μ. εντός οικισμού σε προνο-
μιούχα θέση, θέα στη θάλασσα και όχι ηχορύπανση, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, 
σαλοκουζίνα, τζάκι, κλιματισμός, κεντρική θέρμανση και γκαράζ. Τηλ.: 
6936351159.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείται κτήμα εντός ορίων οικισμού, με θέα και σε καλή 
τιμή. Tηλ.: 6932350992. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από Παροικία) 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.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου 
900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, πολλά φρουτόδεντρα και παλιά κατοικία 
35m2. Tηλ.: 6932319774. 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται 8 στρέμματα σε καλή τιμή. Τηλ.: 6972092392.

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 8082 στρεμμάτων, άρτιο και οικοδομήσιμο με 
θέα Νάξο. Τηλ.: 6973079626, 22840 51077.

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

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), πωλείται χωράφι 6 στρέμματα, οικο-
δομήσιμο, δασικό (με πιστοποίηση δασαρχείου). Στην εξαιρετική Τιμή των 
50.000€ Τηλ.: 22840 41641, 6942860714.

 ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟ 30-40 m2, ζητείται για αγορά, εντός Παροικίας, στον περιφερει-
ακό. Τηλ.: 6947081234 Κος Δημήτρης, 6977686986 Κος Αλέκος. 

ΔΥΑΡΙ ή ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, ζητείται για αγορά στην Παροικία. Τηλ.: 6974811838
 
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΠΙΤΙ, ζητείται προς ενοικίαση, άδειο, περίπου 80τ.μ. εντός Παροικίας. 
Τηλ.: 6981455955.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     
 
ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, σε κεντρικό σημείο, ενοικιάζεται κατάστημα 70m2. Κα-
τάλληλο για καφέ - εστιατόριο. Τηλ.: 210 4522792. Κος Βασίλης.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ενοικιάζεται μεζονέτα 110m2. Τηλ.: 6932319774. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΗΜΑΤΑ), 
ενοικιάζονται 2 αποθήκες 100m2 η 
κάθε μία. Τηλ.: 6944526311.

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

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

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται καταστήμα-
τα, γραφεία και 1 αποθήκη 160τ.μ. 
με ιδιωτικό παρκινγκ. Τηλ.: 22840 
23830, 22840 25292. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ πα-

ραδίδονται σε ενήλικες και παιδιά. Προετοιμασία Celi 1-5 Diploma, κρατι-
κό πιστοποιητικό. Τηλ.: 6974365805. 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΤΟΠΙΟΣ, αναλαμβάνει σκαψίματα, κλαδέματα και γενικά περι-
ποίηση κήπων. Τηλ.: 6932110791. 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμβάνει φύλαξη βρεφών-παιδιών (15ετής πείρα) 
Τηλ.: 6974074946, 6975107328.

ΝΕΟΣ 28 ΕΤΩΝ αναζητεί μόνιμη εργασία. Προσόντα: Πτυχιούχος μηχα-
νολόγος ΤΕΙ, άριστες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (software & 
hardware), πτυχίο αγγλικής γλώσσας (proficiency με άδεια διδασκαλίας), 
δίπλωμα αυτοκινήτου. Τηλ.: 6948448274, 6932312118. 

ΚΥΡΙΑ από την Βουλγαρία (με χαρτιά) ζητεί εργασία για καθαρισμούς σπι-
τιών, σιδέρωμα κλπ. Τηλ.: 6944210580. 

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει την φροντίδα κατοικίδιων, σίτιση, βόλτα, υγιεινή 
όταν εσείς απουσιάζεται. Τηλ.: 6934154808.

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

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό και διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ.: 6946713374.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ        

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται για το σουβλατζίδικο «Κομφούζιο» στη 
Νάουσα. Τηλ.: 22840 53360, 6976002925.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ HOMESTORES", ειδών οικια-
κού εξοπλισμού, ζητά υπεύθυνο και συνυπεύθυνο για το κατάστημα της 
Πάρου. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία στο χώρο 2 έτη τουλάχιστον, 
γνώσεις χειρισμού Η/Υ, γνώση Αγγλικών, ως 40 ετών (αφορά τον υπεύθυ-
νο καταστήματος). Η εταιρία προσφέρει: Άριστο περιβάλλον και συνθήκες 
εργασίας, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, δυνατότητες εξέλιξης. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό με e-mail στην διεύθυνση: 
training@andreadis.com ή με fax στο 210 4836236. 

Η GOLDAIR HANDLING, ο μεγαλύτερος φορέας επίγειας εξυπηρέτησης 
αεροσκαφών στην Αθήνα με έντονη δραστηριότητα στα μεγαλύτερα αερο-
δρόμια της χώρας ζήτα για το αεροδρόμιο στην Πάρο:

1) Υπαλλήλους αεροδρομίου, εξυπηρέτησης αεροσκαφών
Απαιτούμενα προσόντα:
• Άνω των 18 χρονών 
• Στρατιωτικές υποχρ. εκπληρωμένες (άνδρες)
• First Certificate in English (Αγγλικά)
2) Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΙΑ Άδεια)
Απαιτούμενα προσόντα:
• Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας
• Πτυχίο Υπ. Βιομηχανίας χειρ. Μηχ/των τύπου Α
3) Οδηγούς Πίστας
Απαιτούμενα προσόντα: • Δίπλωμα Δ’ ή Ε’ κατηγορίας
4) Εργάτες Πίστας
5) Καθαριστές/ριες αεροσκαφών
Απαραίτητη προϋπόθεση: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις στον αερο-
πορικό χώρο. Η εταιρεία προσφέρει επαγγελματική εξέλιξη, ανταγωνιστι-
κές αποδοχές, πρόσθετα επιδόματα και ιδιωτική ασφάλιση. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στην 
διεύθυνση: hr@goldair-handling.gr, ή με fax στο 210 3543742. Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο: 210 3543882. 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται από εμπορική επιχείρηση για πωλήσεις χονδρικής 
εκτός Πάρου. Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Τηλ.: 22840 24819, 6942418450. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  

Μνημόσυνο
Ετελέσθει 40ήμερο μνημόσυνο την Κυριακή 24 / 01 / 2010 και ώρα 12:00 
το μεσημέρι εις τον Ιερό Ναό Μεγ. Βασιλείου νεκροταφείου Βύρωνα Αθή-
νας, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου και 
αδελφού ΑΝΔΡΕΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΗ. Η σύζυγος : Θάλεια. Τα αδέλφια : Μαρίς 
και Μαριγούλα, Δημήτρης και Μαρία, Μαρία και Γιώργος, Βούλα και Δημή-
τρης, Ιακωβίνα και Αντώνης, Γιώργος και Σοφία, Φραγκίσκος και Δέσποι-
να, Νίκος και Ειρήνη, Αντωνία.
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

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.

Να µην ξεχάσω...

να επικοινωνήσω στο 53555
για το ∆ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ!
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τηλ.: 22840 53555

Οι προετοιµασίες για το
επόµενο τεύχος άρχισαν.
Εσύ... θα µείνεις απ’έξω;

Ιδέες & προτάσεις
για τους επισκέπτες των νησιών µας

Διασκέδαση    Φαγητό    Shopping    Περιηγήσεις    Άθληση

Λάδι στη φωτιά από Παπαμανώλη 
στην κόντρα του με Λεβεντάκη για 
τη συνένωση

Εσωκομματικά 
πυρά κατά Ρήγα 

Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο βουλευτής Κυκλάδων Γ. Πα-
παμανώλης, με ανακοίνωσή του, η οποία εμπεριέχει 
άκομψους χαρακτηρισμούς ακόμη και για το συνάδελ-
φό του Π. Ρήγα. Όπως αναφέρει, επιχειρεί να ξεκαθα-
ρίσει τη θέση του σχετικά με τη διαφωνία του με τον 
επικεφαλής της μειοψηφίας στην Κοινότητα Αντιπάρου 
Γ. Λεβεντάκη, που αφορά στη συνένωση ή όχι Πάρου – 
Αντιπάρου με το σχέδιο «Καλλικράτης». 

Ο βουλευτής αφήνει αιχμές κατά Μανέτας και Λεβε-
ντάκη, κάνοντας λόγο για «καρέκλες» που κάποιοι θέ-
λουν να κρατήσουν και άρα δεν συμφωνούν με το εν-
δεχόμενο της συνένωσης. Η μπάλα παίρνει και το συ-
νάδελφό του Π. Ρήγα, τον οποίο εμμέσως πλην σαφώς 
κατηγορεί για προσωπικά συμφέροντα. Στην ανακοίνω-
σή του τονίζει: «Αν σκεφτόμουν το προσωπικό μου 
όφελος και ενδεχομένως το πολιτικό μου κόστος, 
τότε θα έπρεπε να ακολουθήσω την κοινή γραμμή 
πλεύσης με τους κ. Λεβεντάκη -  Μανέτα – Ρήγα. 
Όμως σκεπτόμενος αποκλειστικά και μόνο το συμφέ-
ρον των πολιτών της Αντιπάρου, τολμώ να διαφωνήσω 
και να προτείνω την συνένωσή της με τον Δήμο της Πά-
ρου».

Ο κ. Παπαμανώλης επικαλείται «το συμφέρον των 
Αντιπαριωτών καθώς και την ανάπτυξη, εξέλιξη και 
πρόοδο του νησιού», γι’ αυτό εξέφρασε ξεκάθαρα την 
άποψή του, που κατά την εκτίμησή του «αποτελεί τη 
σίγουρη και μοναδική εγγύηση, ώστε η Αντίπαρος να 
κερδίσει το χαμένο έδαφος της περασμένης επταετί-

ας. Δεν υπάρχει άλλη λύση 
εκτός από τη συνένωση 
του Δήμου της Πάρου με 
την Κοινότητα της Αντιπά-
ρου».

«Καρφώνοντας» εξάλ-
λου για μία ακόμη 
φορά τον κ. Λε-
βεντάκη, του 
επισημαίνει: 
«με πολλούς 
πολίτες της 
Αντιπάρου που συνομιλώ, οι οποίοι δεν έχουν συμφέ-
ροντα με τα τοπικά πολιτικά  παιχνίδια, συμφωνούν και 
ταυτίζονται με την άποψή μου».

Τέλος, αποφεύγοντας να αναφερθεί στους υποτιμητι-
κούς χαρακτηρισμούς κατά των Αντιπαριωτών στη σύ-
σκεψη της Τ.Ε.Δ.Κ. με τον Γενικό Γραμματέα Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, τονίζει: «Ο Γ. Παπαμανώλης επί 
πολλά έτη είχε, έχει και θα έχει προσωπικούς, οικογε-
νειακούς και εδώ και λίγα χρόνια ακόμη και πολιτικούς 
δεσμούς με την Αντίπαρο και τους Αντιπαριώτες. Ένα 
λαό που με τίμησε και με ανέδειξε με την εμπιστοσύνη 
του, τόσο στο παρελθόν όσο και στις πρόσφατες εθνι-
κές εκλογές και ελπίζω να συνεχίσει και στο μέλλον».

Καταλήγει ωστόσο, λέγοντας: «Θα ήθελα να διαβε-
βαιώσω τους φίλους Αντιπαριώτες ότι ήμουν, είμαι και 
θα είμαι κοντά τους στο μέλλον και θα τους συμπαρα-
στέκομαι σε ότι και αν χρειαστούν και εύχομαι να λά-
βουν την πιο συμφέρουσα απόφαση για το νησί τους, 
την οποία από την μεριά μου θα σεβαστώ απόλυτα».

Είναι απορίας άξιο πως ο κ. Παπαμανώλης επιτίθε-
ται στο συνάδελφό του Π. Ρήγα για την άποψή του, η 
οποία ουσιαστικά είναι η ομόφωνη απόφαση της Τοπι-
κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Θα μπορούσε κα-
νείς να πει ότι μάλλον είναι συνέπεια της κοινοβουλευ-
τικής απειρίας του βουλευτή Κυκλάδων Γ. Παπαμανώ-
λη, όταν προσπαθεί να ταυτίσει το ρόλο και την παρου-
σία του συναδέλφου του βουλευτή με την πρόεδρο της 
κοινότητας Αντιπάρου κ. Μανέτα. 

Εμπορ/κός Σύλλογος Πάρου & Αντιπάρου 

Τι θα γίνει με τα 
καράβια

Επιστολή προς την Υπουργό Οικονομίας - Ανταγωνιστικό-
τητας & Ναυτιλίας Λ. Κατσέλη, απέστειλε ο Εμποροεπαγ-
γελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, με την οποία ζη-
τεί λύση στο θέμα έλλειψη καραβιών στην Παροναξία. Στην 
επιστολή αναφέρεται:

«Κ. Υπουργέ, από τις έως τώρα εξελίξεις δεν διαφαίνε-
ται κάποια εταιρία, η οποία να προτίθεται να δραστηριοποι-
ηθεί στην Πάρο προκειμένου να καλύψει την έλλειψη των 
πλοίων στην Παροναξία. Σίγουρα, αποτέλεσμα μιας τέτοιας 
πιθανότητας θα είναι οι τραγικές ελλείψεις στα ράφια των 
εμπόρων των νησιών μας, η αδυναμία κάλυψης ακόμη και 
των βασικών αναγκών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συνέ-
πειες στην οικονομική ζωή του τόπου και αρνητικό αντίκτυ-
πο στον τουρισμό μας. Τα υπάρχοντα πλοία δεν είναι αρκετά 
για να ικανοποιήσουν τον όγκο διακινούμενων φορτηγών, 
ιδιωτικών αυτοκινήτων και ατόμων. Επίσης, δεχόμαστε πα-
ράπονα από τους επαγγελματίες – επιχειρηματίες του νη-
σιού, για την απόφαση  που απαγορεύει τη μεταφορά ρυ-
μουλκούμενου από φορτηγά δημόσιας χρήσης από τα νη-
σιά μας προς τον Πειραιά με τα πλοία που είναι δρομολογη-
μένα σ’ αυτή τη γραμμή. Και αυτό, γιατί αυξάνεται το κόστος 
μεταφοράς, το οποίο θα επιβαρύνει τους καταναλωτές. Η 
αύξηση στα προϊόντα μας θα είναι υψηλή και δεν συμφέρει 
ούτε τους καταναλωτές, αλλά ούτε και τους επαγγελματίες, 
των οποίων τα κέρδη έχουν ήδη συρρικνωθεί, για να είναι 
ανταγωνιστικοί απέναντι στα πολυκαταστήματα.

»Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε: τη συμπαράσταση και την πα-
ρέμβασή σας ώστε να προβλεφθεί έγκαιρα ο τρόπος επίλυ-
σης του προβλήματος με τη δρομολόγηση επιπλέον επιβα-
τηγών πλοίων, πριν από την έναρξη της Πασχαλινής περι-
όδου και της νέας σαιζόν. Επίσης,  να υπάρχει αναχώρηση 
από το λιμάνι της Πάρου κάθε Τρίτη και Πέμπτη πρωί για τη 
Σύρο από τα πλοία που κάνουν το ενδοκυκλαδικό δρομο-
λόγιο. Τις ημέρες αυτές υπάρχει βραδινό δρομολόγιο των 
πλοίων της Blue Star για επιστροφή στην Πάρο».

Όχι άλλα χτυπήματα…
Με τον τίτλο: «Οι εργαζόμενοι στον Προκρούστη», το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων 

Πάρου – Αντιπάρου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει τα προβλήματα του κλά-
δου, που αντί να επιλύονται, προστίθενται συνεχώς νέα, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται το 
εισόδημα των εργαζομένων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: "Καθημερινά  γινόμαστε  θεα-
τές - ακροατές  ανακοινώσεων της κυβέρνησης  με τις οποίες όλο και περισσότερα  δικαιώ-
ματα  των  εργαζομένων  μπαίνουν  στη  λογική  του Προκρούστη".

Σε 100 μέρες έγινε μείωση αποδοχών. Αύξηση ορίων ηλικίας, αφαίρεση δικαιωμάτων, 
εμπόδια στις παροχές από τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα στη λογική του " τι να κάνουμε, υπάρ-
χει κρίση". 

 Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, ότι τίθεται σε ισχύ η διάταξη του περίφημου «νόμου Πε-
τραλιά», με την οποία για παροχές στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ αυξάνεται το ελάχιστο 
απαιτούμενο σε ένσημα από 100 σε 120. Στις προσπάθειές μας να το επιβεβαιώσουμε μέσω 
του Υπουργείου και των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, συναντήσαμε μια περίεργη σιωπή. Αν οι πλη-
ροφορίες μας επαληθευτούν, για το περίφημο επίδομα ανεργίας του χρόνου θα απαιτείται 
από έναν εργαζόμενο να απασχοληθεί το καλοκαίρι του 2010 τουλάχιστον 5 μήνες. Αυτό εί-
ναι αδύνατο στο νησί μας, καθώς η τουριστική περίοδος είναι συνεχώς μικρότερη. Ήδη τα 
τελευταία χρόνια για να συμπληρώσουν τα 100 ένσημα, αρκετοί εργαζόμενοι αναγκάζονται  
να αγοράζουν ένσημα. Με πρόχειρους υπολογισμούς πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ θα 
λείψουν του χρόνου από την αγορά του νησιού, ανακυκλώνοντας την περίφημη κρίση.

 Η διάταξη πρέπει να ανασταλεί. Σε αυτή την κατεύθυνση ας παρέμβουν όλοι όσοι έχουν 
διάθεση και κοινή λογική.
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Μεγάλες νίκες
για τις Παριανές
ομάδες

Σε ένα Σαββατοκύριακο εκπληκτικό για τις Παρια-
νές ομάδες μας, που έκαναν το 3 στα 3 με πολύ με-
γάλες νίκες, έκλεισε το 2ημερο που μας πέρασε. Τι 
να πρωτοθυμηθεί κανείς; Την εκπληκτική ανατροπή 
του ΑΟΠ με τον μέχρι πρότινος αήττητο Πανναξια-
κο; Την 5αρα του Μαρπησσαϊκού επί του Πανθηρα-
ϊκού που ήλπιζε για άνοδο; τον εκπληκτικό Αστέρα 
Μαρμάρων που επανήλθε στις νίκες την ύστατη στιγ-
μή;. Ήταν μεγάλες οι χαρές που μας χάρισαν οι ομά-
δες μας. 

Α.Ο.Πάρου
"Είσαι τρέλα και……τους τρέλανες". Αυτός, πι-

στεύω, είναι ο τέλειος τίτλος για να εκφράσει κα-
νείς τη μεγάλη νίκη του ΑΟΠ απέναντι στον Παννα-
ξιακό την Κυριακή το μεσημέρι στο δημοτικό στά-
διο της Παροικίας. Το κρύο ήταν κάτι παραπάνω από 
τσουχτερό και οι Ναξιώτες αιφνιδίασαν την Παρια-
νή ομάδα μόλις στο 13΄ και προηγήθηκαν στο σκορ. 
Αυτό δεν πτόησε καθόλου τους παίκτες του ΑΟΠ, 
που από ότι φαίνεται τους αρέσουν τα δύσκολα και 
με τη συμπαράσταση περίπου 150 φιλάθλων, έδειξαν 
ότι ήσαν αποφασισμένοι ν’ αλλάξουν το παιχνίδι και 
τα κατάφεραν. Ο ΑΟΠ ανέβασε την απόδοσή του κα-
τακόρυφα με πρωταγωνιστή τον εκπληκτικό Αρκου-
λή και με μαέστρους τον Μπάλκα και Πετρόπουλο, 
πήραν την μάχη του κέντρου και «έκλεισαν» τον Παν-
ναξιακό στα καρέ του. Η μια ευκαιρία διαδεχόταν την 
άλλη, με κορυφαία το δοκάρι του Πετρόπουλου. Η 
πίεση ευτυχώς καρποφόρησε για την ομάδα μας και 
στο 34΄ της συνάντησης ο Αρκουλής έστειλε την μπά-
λα στα δίχτυα με κοντινό πλασέ για να οδηγηθούν οι 

δυο ομάδες στην ανάπαυλα με 1-1.
Στην επανάληψη ο ΑΟΠ συνέχισε στον ίδιο ρυθ-

μό, με τον Πανναξιακό να έχει παθητικό ρόλο στο 
παιχνίδι. Ο ΑΟΠ έχανε ευκαιρίες, αλλά η πιο κλασι-
κή ανήκε στη Ναξιώτικη ομάδα, η οποία στο 69΄εχα-
σε τετ-α-τετ, με την μπάλα να περνά σύρριζα άουτ. 
Η ισοπαλία δεν βόλευε την Παριανή ομάδα και αυτό 
το ήξερε πολύ καλά ο προπονητής του ΑΟΠ, γι’ αυτό 
επιχείρησε να ρισκάρει περνώντας τον αρχηγό σέ-
ντερ φορ δίπλα στον Αρκουλή, με σκοπό να σπάσει 
την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα του Πανναξιακού 
και τα κατάφερε. Στο 95΄,με μια πολύ έξυπνη μπαλιά 
ο Αρκουλής βγήκε φάτσα με το τέρμα όπου ανατρά-
πηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και ο διαιτη-
τής υπέδειξε χωρίς δεύτερη σκέψη την άσπρη βού-
λα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο αρχηγός της ομάδας μας 
(Λαπη) και με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το τελικό 2-1 
και έδωσε το έναυσμα για μεγάλους πανηγυρισμούς. 

Μετά το τέλος του αγώνα, παράγοντες και παίκτες 
του Πανναξιακού έτρεξαν να διαμαρτυρηθούν στο δι-
αιτητή της συνάντησης για τα 5 των καθυστερήσεων 
και για το πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής. Η απά-
ντηση ήταν να δουν στην ιστοσελίδα του ΑΟΠ Πά-
ρου καρέ καρέ ότι πέναλτι υπήρχαν και μάλιστα δυο 
και ο διαιτητής, κατά γενική ομολογία, ήταν άψογος. 
Όσο για το 17χρόνο παίκτη που χτύπησε παίκτη του 
ΑΟΠ στο πρόσωπο μετά τη λήξη του αγώνα, ότι και 
να πούμε λίγο θα είναι...

ΑΟ Πάρου: Μανέκα Ο., Κρητικός Σ., Μπαμπούνης 
Α., Τσιλιώρης Δ., Λάπη Α., Χάτζαρη Α., Κόρδος Σ. (85’ 
Δαφερέρας Α.), Μπαλκάς Π., Τσόκα Α. (82’ Μουράι 
Σ.), Πετρόπουλος Ε., Αρκουλής Σ.

Αστέρας Μαρμάρων
Ο Αστέρας Μαρμάρων επανήλθε στις επιτυχίες την 
πιο κατάλληλη στιγμή. Νίκησε την Κορωνίδα με 2-1 
και ελπίζει να πλασαριστεί σε μια καλύτερη θέση για 
τα μπαράζ της παραμονής, που είναι και ο στόχος της 
ομάδας. Μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο, όλα δεί-
χνουν ότι την ερχόμενη Κυριακή μας περιμένει με-
γάλο παιχνίδι ανάμεσα στις δυο ομάδες μας,  ΑΟ Πά-
ρου και Μαρπησσαϊκό στο στάδιο της Παροικίας. 

Μαρπησσαϊκός
Πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση 

μέχρι τώρα ο Μαρπησσαϊκός συνέτριψε με 5-1 τον 
Πανθηραϊκό και τον έθεσε εκτός στόχων από τώρα. 
Η ομάδα μας ήταν καταιγιστική με την προσθήκη τρι-
ών πολύ ποιοτικών μεταγγραφών και δείχνει ότι πλέ-

ον δεν αστειεύεται και πως από εδώ και στο εξής 
θα είναι ένας πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος για κάθε 
ομάδα που θα σταθεί μπροστά της. Με σκορερς τους 
Ρούσσο Μ. στο 8’, στο 19’ και στο 31’ και τα άλλα δυο 
ο Σπυριδάκης Ε. στο 17’ και 75’ έφτασε στη μεγαλύ-
τερη νίκη του. 

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός: Βιτζηλαίος Ι., Τριβυζάς Θ., 
Γεμελιάρης Ν., Γεμελιάρης Γ., Σεβαστός Χ., Μπουρ-
μούτζογλου Γ. (70’ Πραμάτιας Δ., 80’ Παντελαίος Π.), 
Ρούσσος Μ., Καζακίτης Θ., Μαυραγάνης Β., Τριβυζάς 
Ν., Σπυριδάκης Ε.

2oς όμιλος
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Πανναξιακός 26 11 36-09

Θύελλα 21 11 23-13

Α.Ο.Πάρου 20 11 19-143

Πανθηραϊκός 17 11 24-16

Καρτεράδος 16 11 21-11

Αστέρας Τραγαίας 9 11 12-31

Μαρπησσαϊκός 7 11 15-28

Α.Ο.Λάβα 4 11 06-33

11η Αγωνιστική

Μαρπησσαϊκός Πανθηραϊκός 5-1

Α.Ο.Πάρου Πανναξιακός 2-1

Καρτεράδος Θύελλα 1-2

Α.Ο.Λάβα Αστέρας Τραγαίας 1-1

3oς όμιλος
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Νηρέας 22 8 26-04

Αναγέννηση Νάξου 15 8 09-19

Α.Σ.Ιου 14 8 15-09

Φιλώτι 11 8 12-17

Αστέρας Μαρμάρων 7 8 13-14

Παμμηλιακός 4 7 10-11

Κορωνίδα 1 8 06-19

9η Αγωνιστική

Αστέρας Μαρμάρων Κορωνίδα  2-1

Φιλώτι Α.Σ.Ιου 1-2

Νηρέας Ρεπό

Στην Πάρο προπονείται ο Α. Κάτσιος 
για αγώνες με την Εθνική Ομάδα 

Συμμετέχει και 
η Σταυρούλα 
Θεοχάρη 

Την Πάρο επέλεξε ο πρωταθλητής Ευρώπης στην 
κατηγορία Laser, Αλέξης Κάτσιος, για την προετοι-
μασία του εν όψη των δυο σημαντικών αγώνων πρό-
κρισης για την Εθνική Ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους ίδιους αγώνες θα 
συμμετάσχει και η πρωταθλήτρια του Ναυτικού Ομί-
λου Πάρου Σταυρούλα Θεοχάρη, που προπονείται 
μαζί του.

Ο εξαιρετικός θαλάσσιος στίβος του νησιού μας, 
που καθιστά την Πάρο ιδανικό σημείο προετοιμασίας 
και αγώνων, παράλληλα με τη μακροχρόνια συνερ-
γασία του πρωταθλητή Α. Κάτσιου με τον προπονητή 
μας Τζώρτζη Κεφαλλωνίτη, συντελέσαν καθοριστικά 
στην επιλογή αυτή. 

Τον ενθουσιασμό του εξέφρασε ο φιλοξενούμε-

νος αθλητής ύστερα από τις πρώτες μέρες της προ-
ετοιμασίας του στο νησί μας, αλλά και τη συγκίνησή 
του από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι μικροί 
αθλητές μας στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Π.

Τιμή στην Ομάδα 
Διάσωσης

Την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα Κυκλά-
δων τίμησε την Κυριακή 24 Ιανουαρίου ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος του Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ», για τη βο-
ήθεια των μελών της στη μεγάλη φωτιά του Αυγούστου. 

Ο κ. Ν. Τριαντάφυλλος, πρόεδρος του συλλόγου, προ-
σέφερε αναμνηστικό ευχαριστήριο και μια εικόνα του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την οποία παρέδωσε ο 
Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης. 

Ο πρόεδρος της ομάδας, Γ. Μπαρμπαρίγος, αφού ευ-
χαρίστησε για την τιμή, αναφέρθηκε στο μέλος του Πα-
ραρτήματος, Έκτορα Γιούργη, που βρίσκεται στην 
Αϊτή, στη 10μελή ομάδα διασωστών της ΕΟΔ, που 
έσπευσαν σε βοήθεια των σεισμόπληκτων κατοίκων 
της. 

Επίσης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα 
Κυκλάδων, προμηθεύτηκε στρατιωτικό όχημα που θα 
χρησιμοποιηθεί ως κινητή μονάδα Επικοινωνιών και 
μεταφοράς προσωπικού.
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Μικρά - Μικρά 
• Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο την ανακύρηξη του έτους 2010 

σε «Έτος Σκόπα του Πάριου». Παράλληλα, αποδέχτηκε την πρόταση της Αντιδη-
μάρχου Άννας Κάγκανη, εκτός από το συνέδριο που θα γίνει τον Ιούνιο για τον 
μεγάλο Παριανό γλύπτη, να γίνονται μέσα σε αυτή τη χρονιά διάφορες άλλες εκ-
δηλώσεις με το ίδιο θέμα.

• Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε επιτροπή για την 
αξιοποίηση του Αγροκηπίου. Όπως είπε ο Δήμαρχος, η υπουργός κ. Κατσέλη 
κατά την επίσκεψή της στη Σύρο και μέσω τηλεδιάσκεψης, αναφέρθηκε σε προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν στη δημιουργία πάρκων. Έτσι θα γίνει προ-
σπάθεια από την επιτροπή να καταγραφούν οι στόχοι, ώστε στη συνέχεια μελε-
τητής να ετοιμάσει εγκαίρως (31 Μαρτίου η προθεσμία), το φάκελο για κατάθε-
ση και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. 

Στην επιτροπή μετέχουν οι τρεις αντιδήμαρχοι, Γαβαλάς, Μ. Φραγκούλη, Κά-
γκακη και οι κ.κ. Φραγκούλης, Κουτσουράκης και Κουζούμης.

• Ομόφωνα αποδέχτηκε σε πρώτη φάση το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση 
του υπό ίδρυση Σκοπευτικού Ομίλου, για τη δημιουργία Δημοτικού Σκοπευτηρί-
ου στην Πάρο. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε επιτροπή υπό τον πρόεδρο του 
ΔΟΝΑ Κ. Βελέντζα και τους κ.κ. Καλακώνα και Κουτσουράκη, η οποία θα ελέγ-
ξει τις προτεινόμενες περιοχές: στο Άσπρο Χωριό, στην Παροικιά, στο Ξερό Ξύλο 
και αλλού, και θα διαμορφώσει προτάσεις. Θαυμάσια χαρακτήρισε την πρόταση 

ο επικεφαλής της μειο-
ψηφίας Λ. Κοντός, ενώ 
ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αντ. 
Αρκά και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Σπ. Καλακώ-
νας, πρότειναν να γίνει 
και τοξοβολία.

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλα-
χογιάννης, ο οποίος 
εκτιμά ότι η σκοποβολή 
«δεν είναι για άγριους, 

αλλά για εγκεφαλικούς ανθρώπους», ανέφερε ότι ο χώρος που θα επιλεγεί θα 
πρέπει να πληρεί προϋποθέσεις και για τη διεξαγωγή αγώνων, ώστε όταν έρθει 
εκείνη η ώρα να υπάρχει ετοιμότητα. 

Κοινή άλλωστε διαπίστωση ήταν, ότι υπάρχουν ήδη στην Πάρο ταλαντούχοι 
σκοπευτές που μπορούν με σωστή εκπαίδευση, να διακριθούν.

• Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προύπολογισμός του 
2010 του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Πάρου (ΔΟΝΑ), ενώ 
επικροτήθηκε η πρόταση του προέδρου του Οργανισμού κ. Βελέντζα, για διορ-
γάνωση ποδηλατικού γύρου της Πάρου. Το σκεπτικό είναι να περάσει στους Πα-
ριανούς, ότι μπορούν μέσα στις πόλεις και τα χωριά να κυκλοφορούν με ποδή-
λατα. Την πρόταση συμπλήρωσε ο Δήμαρχος, προτείνοντας ν’ αγοραστούν πο-
δήλατα από το Δήμο, που θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί όποιος ενδιαφέρεται. 

• Τη διαφωνία του για το ενδεχόμενο μη συμμετοχής του Δήμου Πάρου στις 
Τουριστικές εκθέσεις ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ και Τουριστικό Πανόραμα, εξέφρασε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο ο Δ.Σ. Κ. Μπιζάς. Ο κ. Μπιζάς έστειλε και επιστολή προς την 
Τουριστική Επιτροπή, με αφορμή και το σχετικό Δημοσίευμα της ΦτΠ, την οποία 
θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο. 

• Από την εισαγγελέα κ. Σαλμά έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό κακουργήμα-
τος για την υπόθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και η υπόθεση παραπέμ-
φθηκε στον ανακριτή για απολογίες των φερόμενων ως κατηγορουμένων, σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ στον ΗΧΩ FM.

Ομόφωνα αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση των "εκ-
δόσεων Ραγκούση" για την παράδοση στο Δήμο Πάρου του ιστορικού 
αρχείου της εφημερίδας

 Την πρόταση Ραγκούση - Λαουτάρη επικρότησαν, τόσο ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. Αντ. Αρκάς, όσο και οι δημοτικοί σύμβουλοι και έγιναν προτάσεις 
να συλλεχθούν και άλλα έντυπα που εκδίδονταν στο νησί. Μάλιστα ο Δή-
μαρχος, αποδεχόμενος την πρόταση Ραγκούση, ανέφερε ότι αποτελεί "το 
πρώτο βήμα για να δημιουργηθεί το ιστορικό αρχείο της Πάρου".

Πεζοπορία σε μονοπάτια 
της Πάρου

Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου το Τμήμα Πεζοπορίας του ΧΟΝ θα πραγματοποιή-
σει, σε συνεργασία και πάλι με τον Μ.Ε.Α.Σ. “ΥΡΙΑ” Λευκών, πεζοπορία στη δια-
δρομή Πρόδρομος - Βυζαντινό μονοπάτι - Λεύκες. Αρχηγός της πεζοπορίας θα 
είναι η κ. Μαρία Παντελαίου.

Σημείο συνάντησης: Πλατεία Προδρόμου (Άγιος Σπυρίδωνας)
Ώρα αναχώρησης: 15.00. Διάρκεια διαδρομής: 1,5 ώρα
Η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέ-

πει να έχουν μαζί τους νερό (μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπισκότα ή μπανάνα σε 
σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα και αθλητικά παπούτσια και να έχουν 
καταναλώσει το τελευταίο γεύμα τρεις ώρες πριν. Σε περίπτωση βροχής η πε-
ζοπορία αναβάλλεται. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν μετά τις 16.00 την κ. Έφη Τάλλαρου στο 
6972.672505.

Αναπτυξιακός Σύλλογος "Πρόοδος - Ανάπτυξη"

Γενική Συνέλευση 
Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου Μώλου - Τσουκαλιάς - Γλυφά-

δων «Πρόοδος – Ανάπτυξη» σας καλούν το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στο γρα-
φείο της Κοινότητας Μαρμάρων για:

Κοπή βασιλόπιτας του συλλόγου •  Απολογισμό έργου • Ισολογισμό της ταμει-
ακής διαχείρισης •  Αρχαιρεσίες νέου Δ.Σ.

Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία, καθώς και η συμμετοχή σας στο νέο Δ.Σ. 
του συλλόγου. Υποψηφιότητες στο τηλ.: 22840-24730 (Μαρουσώ Καστανιά). Η 
συνδρομή σας στο σύλλογο είναι 10 ευρώ το άτομο για κάθε έτος και η εγγρα-
φή νέων μελών 20 ευρώ.
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 Και ξαφ-
νικά το Δη-
μοτικό Συμ-
βούλιο απο-
φάσισε ότι 
δεν μπο-
ρούμε να 

βοηθήσουμε την μαρτυρική Αϊτή. Η δικαι-
ολογία αστήριχτη, ότι τάχα την προηγού-
μενη φορά τα χρήματα δεν έφτασαν στον 
προορισμό τους. Οι γιατροί του κόσμου 
μας δίνουν απάντηση.

Ας αφήσουμε λοιπόν τις δικαιολογίες και 
ας συνδράμουμε τους δύστυχους Αϊτι-
νούς, γιατί η ευαισθησία και η ανθρωπιά 
των Παριανών δεν περιορίζεται με τυπικές 
αποφάσεις.

 Σοβαρά προβλήματα-εκκρεμότητες 
κληρονόμησε ο νέος Γενικός Γραμματέας 
της Περιφέρειας, τόσο από τη “δράση” της 
προέδρου της Αντιπάρου όσο και από τα 
μεγάλα έργα υποδομής στην Πάρο. Ευχό-
μαστε γρήγορα να ενημερωθεί ο κ. Μπρα-
κουμάτσος και να πάρει τις αποφάσεις 
που πρέπει γιατί “ο κόμπος έφτασε στο 
χτένι”, αφού η αναβλητικότητα του προκα-
τόχου του, δημιούργησε εκρηκτική κατά-
σταση, κυρίως στην Αντίπαρο.

 Πολλές φορές είχαμε δει σκληρές 
αντιπαραθέσεις μεταξύ βουλευτών, με 
υπονοούμενα, απρεπείς χαρακτηρισμούς, 
ανακρίβειες κ.λπ. Σχεδόν πάντα, αυτό 

συμβαίνει μεταξύ βουλευτών άλλων αντί-
παλων κομμάτων. Δεν το έχουμε συνηθί-
σει να σφάζονται “συντροφικά” οι εκλεκτοί 
του λαού. Αυτό που δεν μπορούμε να χω-
νέψουμε είναι ότι ταυτίζεται ο Τάκης Ρή-
γας με την πρόεδρο της κοινότητας Αντι-
πάρου, τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι όλα 
τα χρόνια ο βουλευτής κατακεραυνώνει 
την πρακτική της κυρίας προέδρου.
‘Εχω την αίσθηση ότι ο γραμματέας της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ κ. 
Παπουτσής πρέπει να πιάσει τη “ρομφέα”.

 Το ότι έγραψε η ΦτΠ ότι υπάρχει προ-
βληματισμός στους ανθρώπους της του-
ριστικής επιτροπής για το πως θα λειτουρ-
γήσουν τη νέα χρονιά όσον αφορά στους 
τρόπους, τις μεθόδους και τις επιλογές 
των αγορών, ούτε μεμπτό είναι, ούτε αντι-
δεοντολογικό. Η εφημερίδα οφείλει να 
ψάχνει και να εντοπίζει τα θέματα που 
απασχολούν τις μικρές κοινωνίες μας και 

να τα αναδεικνύει. Η ΦτΠ έχει καταφέρει 
μέχρι σήμερα να θέτει τα θέματα που μας 
απασχολούν για προβληματισμό και μέσα 
από την προσπάθεια αυτή έχει καταξιωθεί 
στην συνείδηση των συμπολιτών μας. Θα 
συνεχίσουμε σ’ αυτό το δρόμο και ειδικά 
αυτή την προεκλογική περίοδο που κρίνε-
ται το μέλλον των νησιών μας. Ας δεχτεί 
και ο Κώστας Μπιζάς που παραξενεύτηκε 
και όποιος άλλος, ότι για μας η ουσία είναι 
μια: η εγκυρότητα και η μαχητικότητα της 
Φωνής της Πάρου.

 Παράξενα ξεκινάει η προεκλογική 
περίοδος: κουκουλοφόροι - καταδώτες - 
λασπολόγοι - υπονομευτές και άλλα τινά 
κατοικίδια. Ίσως κάποιος πρέπει να ανα-
λάβει την πρωτοβουλία για να οριστούν 
οι κανόνες του παιχνιδιού, να καθοριστεί 
ο κώδικας δεοντολογίας για να μην “θρη-
νήσουμε θύματα”. Ο πολιτικός πολιτισμός 
χρειάζεται ψυχραιμία και ανωτερότητα.

στο φακό
 της 

Από την κοπή
της πίτας του
Εμποροεπαγγελματικού
Συλλόγου Πάρου

Το φλουρί, που αντιστοιχούσε
σε μια χρυσή λίρα - προσφορά
του υποκαταστ/τος της 
Τράπεζας Πειραιώς Πάρου,
έπεσε στον επιχειρηματία
Γ. Νομικό


