
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Στην τελική ευθεία μπήκαν την 
Τρίτη 2 Μαρτίου, οι διαδικασίες 
για το νέο αεροδρόμιο της 
Πάρου. Ικανοποιείται έτσι 
ένα χρόνιο αίτημα, κυρίως 
των επαγγελματιών και των 
ξενοδόχων του νησιού και 
δίνεται άλλη «πνοή» στην 
τουριστική πορεία του νησιού 
μας.
Η πρώτη εξαγγελία για 
τη δημιουργία του νέου 
αεροδρομίου και τις 
προσπάθειες για  ένταξή του 
στο ΕΣΠΑ, είχε γίνει από το 
Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, 
στα μέσα Νοεμβρίου.
Την περασμένη Τρίτη 2 
Μαρτίου, ο Δήμαρχος μετέβη στην Αθήνα και 
μετείχε το απόγευμα σε σύσκεψη υπό την προεδρία 
του υφυπουργού Μεταφορών Ν. Σηφουνάκη και τη 
συμμετοχή του Γ. Γ. Χ. Τσόκα και των υπηρεσιακών 
παραγόντων του υπουργείου κ.κ. Βλάμη, Κόκκινου 
και της κ. Αργυροπούλου. Θέμα συζήτησης, η πορεία 
των διαδικασιών, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος 
εκτέλεσης του έργου.
Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε, ότι θα γίνουν 2 

αναθέσεις, μία για το διάδρομο προσγείωσης και μία 
για το κτηριακό.
Συγκεκριμένα, ο διάδρομος, ο οποίος θα είναι 1400 
μέτρα, θα αποτελείται από δύο τροχοδιαδρόμους 
με δυνατότητα επέκτασης. Υπάρχει μελέτη για το 
διάδρομο και περιβαλλοντικοί όροι για 2000 τ.μ., ενώ 
θα γίνουν δύο ζώνες ασφαλείας, μία στην αρχή και 
μία στο τέλος του διαδρόμου από 300 τ.μ. η κάθε μία.                                                                                                     

συνέχεια στη σελ.7 

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ
για τη σωτηρία του ναού του Αγ. Κων/νου
στο Κάστρο της Παροικιάς

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ
για επέμβαση των τοπικών αρχών

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΔΚΠΠ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ
που θα αφορά στην πορεία του νησιού

ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΑ ΕΡΓΑ
στην πλατεία της Νάουσας

ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
τα φάρμακα που συγκέντρωσε
ο Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Με την υπογραφή 
Βλαχογιάννη

Στην τελική ευθεία οι διαδικασίες για το νέο Αεροδρόμιο της Πάρου

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ
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Από σήµερα και κάθε µέρα,
νόστιµο ψωµί για τόστ...

ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: 1,97€

ώστε να μην υπάρξουν εντάσεις και επεισόδια 
μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών. 

Η συμμετοχή των πολιτών, ως αντίδοτο στην 
απαξίωση της πολιτικής.

Αλλαγές σε ορισμένα σημεία για την καλύτερη 
λειτουργία της πλατείας, όταν αυτή θα 
παραδοθεί στους πολίτες.
Εννέα ράμπες για ΑΜΕΑ.
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Παγκοσμιοποίηση από τα κάτω
Η ιδιότητα του πολίτη (πολιτειότητα) έχει λάβει 

ένα πιο ευρύ και περιεκτικό χαρακτήρα, εξαιτίας 
του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και της αλ-
ληλεπίδρασης των πολιτισμών. Τα κύματα μετανά-
στευσης των τελευταίων δεκαετιών ενώ ενθαρρύ-
νουν παλιούς φόβους, επαναφέρουν τις συζητήσεις 
για  «οικουμενικά» ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιδιό-
τητα του πολίτη δεν είναι δεδομένη και αυτονόητη, 
έχει σφυρηλατηθεί και παράγεται μέσω συγκρούσε-
ων, διεκδικήσεων και πάλης. Στις ΗΠΑ η πάλη για 
την πολιτειότητα είναι πολύχρονη και ακόμη παρα-
μένει ανολοκλήρωτη, κυρίως για τους Αφροαμερι-
κανούς. Στην αρχαιότητα οι δούλοι, οι μέτοικοι, οι 
φτωχοί και οι γυναίκες είχαν ελάχιστα ή καθόλου 
δικαιώματα. Η συγκρότηση της πολιτειακής ταυτό-
τητας προερχόταν από τη διαλεκτική αντιπαράθεση 
«εμείς» και οι «άλλοι». Το ίδιο συνέβη και στις ΗΠΑ 
μετά την ανεξαρτησία, όπου αποκλείονταν οι μαύροι 
και οι Ινδιάνοι. 

Το 16ο και το 17ο αιώνα η πολιτειότητα δεν σχε-
τίζεται πλέον με τους δημόσιους ρόλους, αλλά με 
την υπακοή στο μονάρχη, παρά τις επιμέρους δια-
φορές. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα εμφανίζεται με το 
Λοκ και το Ρουσσώ η νεότερη αντίληψη για την έν-
νοια του πολίτη, ζυμωμένη με νέες ιδέες από εξε-
γέρσεις και επαναστάσεις. Οι πολίτες, εκτός από τις 
γυναίκες (!), είναι νομικά ισότιμα υποκείμενα δικαί-
ου ενώπιον του έθνους. 

Η σύγχρονη έννοια της ιδιότητας του πολίτη εν-
δέχεται να αξιώνει υπεροχή των δικαιωμάτων ένα-
ντι των εκάστοτε κρατικών αρχών. Η υπόθεση αυτή 
βασίζεται στις αντιλήψεις του Διαφωτισμού για τον 
άνθρωπο και τα φυσικά δικαιώματα. Η Διακήρυξη 
της Ανεξαρτησίας  (1776) λαμβάνει ως μόνη προϋ-
πόθεση της πολιτειότητας, να ανήκει κανείς στο αν-
θρώπινο γένος. Διαποτίζεται από φιλελεύθερες αξί-
ες σε φιλελεύθερα κράτη και με την εμφάνιση του 
κοινωνικού κράτους, προστίθενται και τα κοινωνι-
κά δικαιώματα. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι τα 
κοινωνικά δικαιώματα χάνουν το σφρίγος τους σε 
συνθήκες παγκοσμιοποίησης και ότι τα κράτη ανα-
γκάζονται να περιοριστούν σε ένα ρόλο διαφύλα-
ξης της εσωτερικής και κοινωνικής ειρήνης (κρά-
τος-νυχτοφύλακας). Όπως και να έχει, οι αυξανόμε-
νες πιέσεις των μεταναστών για ισότητα, προκαλούν 
ένα πολιτισμικό σοκ, εφόσον αλλοιώνουν τη διαλε-
κτική του «εμείς» και των «άλλων», αλλά αυτό αμ-
βλύνεται με τον καιρό.

Η αναγνώριση φυσικών και απαραβίαστων δικαι-
ωμάτων στα οποία όλοι έχουν πρόσβαση, είναι βα-
σικό επιχείρημα υπέρ των δικαιωμάτων των μετα-
ναστών. Δεν αποκλείεις λαθρομετανάστες λ.χ. από 
το δικαίωμα στην περίθαλψη. Ο ολοένα και πιο επι-
θετικός προσδιορισμός της έννοιας του πολίτη, είναι 
αντίδοτο στη βία των παραδόσεων, η οποία, κάποιες 
φορές είναι αποτρόπαια, όπως π.χ. η κλειτοριδεκτο-
μή. Κάποιες άλλες φορές πρόκειται για συμβολική 
βία (εθνικισμός, ξενοφοβία) που μπορεί να μεταλ-
λαχθεί σε φυσική (πόλεμος, ρατσισμός). 

Με την παγκοσμιοποίηση, τη συμπύκνωση του 
χώρου και του χρόνου, ολοένα και περισσότεροι άν-
θρωποι έρχονται σε επαφή με ποικίλους τρόπους, 
ανταλλάσσουν αξίες και κοσμοαντιλήψεις και το πε-
ριεχόμενο της ιδιότητας του πολίτη εμπλουτίζεται 
και διευρύνεται. Τα άτομα γίνονται πολίτες του κό-
σμου και τα εθνικά σύνορα ξεπερνιούνται. Οι αξί-
ες και τα μοντέλα συμπεριφοράς έρχονται σε επα-
φή και δημιουργούνται σταδιακά κοινές αναφορές. 
Πρόκειται για παγκοσμιοποίηση «από τα κάτω» που 
προχωρά έτσι κι αλλιώς, όπως γινόταν πάντα, αλλά 
τώρα με μεγάλες ταχύτητες. 

(Το κείμενο αντιγράφεται από εργασία φίλου 
μας (Ιωάννη Φ.) ως εξαιρετικά επίκαιρο).
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Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
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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 ∆ωδώνη, 
Καφέ Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος 
Audiophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Πε-
ρίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης 
Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
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.

Με γρήγορους ρυθμούς τα έργα στην πλατεία Νάουσας

Αλλαγές για την 
καλύτερη λειτουργία της

Προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς τα έργα στην πλατεία της Νάουσας. Κατά τις ερ-
γασίες, σύμφωνα με το σύμβουλο του Δημάρχου κ. Κουζούμη, διαπιστώνεται ότι θα 
πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές για την καλύτερη λειτουργία της πλατείας, όταν 
αυτή θα παραδοθεί στους πολίτες. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο δρόμος μπροστά από την Παντάνασσα, αντί για 5 μέτρα θα γί-
νει τέσσερα, ώστε να μην μπορούν να παρκάρουν οχήματα και μετατραπεί ο δρόμος 
σε πάρκινγκ. 

Μπροστά στο φαρμακείο θα γίνει μία εσοχή, για να μπορεί σε έκτακτη ανάγκη να 
παρκάρει ένα όχημα.

Δεν θα γίνει ο δρόμος που προβλέπεται στο σχέδιο ανάμεσα στην παιδική χαρά και 
στο μουσείο, γιατί εκεί θα παίζουν παιδιά. 

Θα μεταφερθεί λίγο παρακάτω η κρήνη που προβλεπόταν να γίνει κοντά στους ευ-
κάλυπτους της πλατείας και θα γίνουν σε όλη την πλατεία εννέα ράμπες για τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες, ώστε να έχουν πρόσβαση από πολλά σημεία. 

Σε ότι αφορά στα δέντρα για τα οποία έχουν διατυπωθεί αιτήματα να κοπούν, για-
τί οι ρίζες τους δημιουργούν προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης, στο αποχετευτικό και 
όχι μόνο, ψηφίστηκε η μη κοπή τους, γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος δεν υπάρχει μελέ-
τη που να τα αντικαθιστά. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: 

1. τροποποίηση κρήνης 
(δημιουργία περίβλεπτης 
κρήνης 4 όψεων, συνεχούς 
ροής με ανακυκλοφορία 
του υπόγειου νερού)

2. αλλαγή γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών οδού 
(πλάτος από 5,00 σε 4,00 
μ. με σκοπό την αποτρο-
πή της στάθμεσης στην 
πλατεία, τη διεύρυνση του 
πεζοδρομίου και την εξα-
σφάλιση περισσότερου 
χώρου για πεζούς)

3. δημιουργία εσοχών 
(3α:για στάση στο φαρμα-
κείο, 3β:για στάση οχη-
μάτων τροφοδοσίας οικι-
σμού)

4.    ράμπες ΑΜΕΑ
5. κατάργηση εσοχής 

οδού και μετατροπή της 
σε πλατεία, σε συνδυασμό 
με τα δέντρα, την παιδι-
κή χαρά, το μουσείο Όθω-
να Κάπαρη και το αγροτι-
κό ιατρείο.

Το Επιμελητήριο εκπαιδεύει τους επιχειρηματίες των Κυκλάδων 

Υγιεινή & ασφάλεια Τροφίμων
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤ.Α.Π) Κυκλάδων, Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα στην 
Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων τα οποία αφορούν στην κατάρτιση απλών χειρι-
στών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Τα προγράμματα κατάρτισης αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην πα-
ραγωγή ασφαλών προϊόντων και στην προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Το κόστος συμμετοχής είναι ενιαίο για όλα τα νησιά και έχει ορισθεί στα 70 ευρώ 
ανά εκπαιδευόμενο. Το αντίτιμο θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πριν από 
την έναρξη της εκπαίδευσης. 

             Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επικοι-
νωνείτε με το Επιμελητήριο Κυκλάδων στη Σύρο, τηλ. 2281082346 επιλογή 3, κ. 
Δημακοπούλου και κ. Στεργίου, καθώς και με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στα νη-
σιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.  



ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

2010 - 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300
www.dounai-lavein.gr
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Συνάντηση Ρήγα με υπαλλήλους
της Ν.Α. Κυκλάδων

«Δεν 
κινδυνεύετε 
από τον 
«Καλλικράτη»
Συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου των Υπαλλήλων 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων πραγμα-
τοποίησε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Ρή-
γας στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων. 
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι ρυθμίσεις που θα 
προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την εφαρμογή του 
προγράμματος «Καλλικράτης» σχετικά με την υπηρε-
σιακή κατάσταση των υπαλλήλων που υπηρετούν σή-
μερα στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 
Οι εκπρόσωποι των Υπαλλήλων εξέφρασαν στο Βου-
λευτή τις ανησυχίες τους και έθεσαν υπόψη του τις 
θέσεις τους, που μεταξύ άλλων αφορούν στην από-
λυτη κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμά-
των, στην απάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων 
και αδικιών, στην αποφυγή ακούσιων μεταβολών της 
υπηρεσιακής τους κατάστασης και ακούσιων αλλα-
γών του τόπου εργασίας τους. 
Ο κ. Ρήγας τους διαβεβαίωσε με τρόπο κατηγορημα-
τικό ότι η θεσμική αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη 
δεν πρόκειται να θίξει ούτε κατ’ ελάχιστο τις σχέσεις 
εργασίας και την υπηρεσιακή κατάσταση των εργα-
ζομένων στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. «Ο Καλλι-
κράτης θέλει σύμμαχους πρώτα και κύρια τους ερ-
γαζόμενους που θα υπηρετήσουν τους νέους θε-
σμούς», τόνισε στους συνομιλητές του ο Βουλευτής. 
Δεσμεύτηκε, ως εισηγητής του Νομοσχεδίου στο 
Κοινοβούλιο, να τους κρατά ενήμερους για τις ρυθ-
μίσεις που θα αφορούν στο προσωπικό των νέων θε-
σμών που δημιουργούνται με τον «Καλλικράτη».

Ταξίδι στις 
Βρυξέλλες 
για τη 
νησιωτικότητα 
Σε προγραμματισμένο ταξίδι στις Βρυξέλλες από τις 
3 έως τις 5 Μαρτίου, συμμετείχε, ως μέλος αποστο-
λής, ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης, 
μαζί με άλλους οκτώ Έλληνες νησιώτες Βουλευτές, 
που οργάνωσε η Επικεφαλής της Κ.Ο. της Ν.Δ. στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαριέττα Γιαννάκου. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. Βρούτσης 
πραγματοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων με 
υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
στόχο την ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν τη 
νησιωτικότητα.
Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβου-
λία, η οποία στοχεύει αφενός στην ανάδειξη των σο-
βαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νη-
σιά, εξαιτίας της εδαφικής ασυνέχειας και αφετέρου 
στην εξεύρεση βιώσιμων και συνάμα αποτελεσματι-
κών λύσεων για το σύνολο των θεμάτων που αφο-
ρούν τη νησιωτικότητα και την περιφερειακή ανάπτυ-
ξη στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 
(2007-2013). 

Συσκέψεις για 
ένταξη έργων 
στο ΕΣΠΑ
Η πορεία υλοποίησης και η προετοιμασία των έργων 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που προγραμμα-
τίζεται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ήσαν 
τα θέματα που συζητήθηκαν την Παρασκευή 26 Φε-
βρουαρίου, σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Περιφερει-
άρχη Β. Μπρακουμάτσο. 
Επίσης, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Περιφέρει-
ας, σε σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομίας, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συζητήθηκε το θέμα 
της κατάρτισης και άμεσης ενεργοποίησης του Ειδι-
κού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου, με το οποίο τα νησιά της Περιφέ-
ρειάς μας, θα ενισχυθούν με πόρους ύψους 250 εκ. 
ευρώ, επιπλέον από αυτούς που διατίθενται μέσω 
του ΕΣΠΑ.

Αντιδράσεις για το ενδεχόμενο 
αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά

«Είναι το 
οξυγόνο μας»
Με πρωτοβουλία των Νομαρχών Κυκλάδων και Δω-
δεκανήσου και παρουσία των Βουλευτών, πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 25/2/2010, συνάντηση με τη 
Διευθύντρια του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών, 
στην οποία ετέθη το θέμα για τις φήμες που κυκλο-
φορούν σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου να 
αυξήσει τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νη-
σιά.
Εκφράστηκε από όλους η συλλογική θέση πως κάτι 
τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από τους φο-
ρείς και τους πολίτες των νησιών, δεδομένου ότι ο 
μειωμένος ΦΠΑ αποτελεί το οξυγόνο για την επιχει-
ρηματικότητα του νησιωτικού χώρου, που προσφέρει 
τόσα πολλά στην Εθνική Οικονομία.

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το 
τέλος παρεπιδημούντων

«Βουλιάζουν» 
οικονομικά οι 
Δήμοι
 
Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσε 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μ.Κριτσωτάκης, για τη μεί-
ωση του τέλους παρεπιδημούντων, που όπως επιση-
μαίνει, η οικονομική πραγματικότητα που αντιμετω-
πίζουν πλέον οι τουριστικοί Δήμοι, είναι δραματική. 
Συγκεκριμένα τονίζει:
«Οι περισσότεροι Δήμοι, κυρίως εκείνοι της επαρ-
χίας και των νησιών έχουν φτάσει σε πλήρες αδιέ-
ξοδο, δεν μπόρεσαν να κλείσουν τους προϋπολογι-
σμούς τους και αναγκάστηκαν να μεταφέρουν σημα-
ντικό μέρος των πληρωμών για την επόμενη χρήση ή 
να προσφύγουν σε δανεισμό, με θολό το οικονομικό 
τοπίο του τρέχοντος έτους 2010».  
Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής τωτά τον Υπουργό:
1. Είναι στις προθέσεις σας η ικανοποίηση του αιτή-
ματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αποκατάσταση 
του τέλους για το 2010;
2. Θα προχωρήσετε σε τροποποίηση του ν. 3756/2009 
(άρθρο 23), ώστε να  επαναφέρετε το τέλος παρε-
πιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών στο 2%;

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 
του Σταμάτη Μαύρου
Μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ.

π.Προέδρου ΟΝΝΕΔ

Πέντε μήνες περί διαγραμμάτων 

Το πρόγραμμα των εκατό ημερών της κυβέρνη-
σης Παπανδρέου είναι πλέον ιστορική πραγματι-
κότητα. Ουσιαστικά το μοναδικό σημείο που τη-
ρήθηκε, αφορά το επίδομα κοινωνικής αλληλεγ-
γύης που χρηματοδότησε με ένα δισεκατομμύ-
ριο ευρώ τους μη έχοντες, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Υπουργείου Οικονομικών και κατά συνέ-
πεια αντιλαμβάνεσθε την έκπληξη  των τραπεζο-
ϋπαλλήλων που έκαναν τις πληρωμές στους μι-
κρούς τόπους, όταν  έβλεπαν τους δικαιούχους  
και γνώριζαν τις καταθέσεις τους. Είναι σημαντι-
κό να τονιστεί ότι το ποσόν αυτό συγκεντρώθη-
κε από την έκτακτη εισφορά στις μεγάλες επιχει-
ρήσεις και ουσιαστικά σηματοδότησε την έντονη 
δυσπιστία των κοινοτικών παραγόντων έναντι της 
Ελλάδος σε ότι αφορά τις πραγματικές προθέσεις 
νοικοκυρέματος της χώρας. Και τούτο γιατί δεν 
μπορείς να βρίσκεσαι στο χείλος της αβύσσου και  
να μην εξοικονομείς τα πάντα.
Όσοι μιλάνε με κοινοτικούς παράγοντες γνω-
ρίζουνε ότι η λογιστική προσαρμογή των πραγ-
ματικών στοιχείων στους περιοριστικούς παρα-
μέτρους της νομισματικής ένωσης είναι μια μέ-
θοδος που εφαρμοζόταν από όλες τις κυβερνή-
σεις της μεσογειακής Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν τις 
χρησιμοποιούσε απλώς, αλλά προχωρούσε και σε 
προκλητική αξιοποίηση τους. 
Η  άνετη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο 
του 2009 συνοδεύθηκε από εξαγγελίες και επιση-
μάνσεις που δημιούργησαν την ελπίδα ότι η πο-
λιτική ηγεσία του τόπου ξυπνάει. Μάταια όμως, 
η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα ονο-
μάστηκαν  διαβούλευση  και πέντες μήνες μετά 
οι  κυβερνητικοί  παράγοντες μιλάνε με την ίδια 
φρασεολογία των πρώτων ημερών. Τα μοναδι-
κά μέτρα που εφαρμόσθηκαν αφορούν τις αυξή-
σεις των φόρων σε ποτά, τσιγάρα και καύσιμα. Ο 
πρωθυπουργός οπουδήποτε βρεθεί στο εξωτερι-
κό μιλά για μια διεφθαρμένη χώρα που τα προ-
βλήματα της δεν είναι μόνον οικονομικά αλλά συ-
στημικά  ξεχνώντας ότι ο ίδιος είναι ο τρίτος πρω-
θυπουργός από μια γενεά τριών πρωθυπουργών, 
παππού, πατέρα και γιου. 
Θέλω να είμαι απόλυτα  ειλικρινής. Δεν διαφωνώ 
με καμία επισήμανση  των κυβερνητικών παραγό-
ντων που αφορά τη ελληνική παθογένεια, όμως  
διαφωνώ απόλυτα με την παρουσίαση αυτή που 
γίνεται από επίσημα χείλη σε διεθνή φόρα. Αντι-
θέτως, πιστεύω ότι οι πράξεις μπορούν να δικαι-
ώσουν αυτούς που έχουν την ευγενική φιλοδοξία 
να είναι χρήσιμοι στη χώρα. 
Κατανοώ απόλυτα την ανθρώπινη ενόχληση που 
θα αισθάνθηκε ο κ. Παπανδρέου από τη ασφυ-
κτική πίεση του δημοσιογράφου των Financial 
Times στο Νταβός, και ο τρόπος που  τον αντιμε-
τώπισε ήταν αξιοθαύμαστος, όμως  τα επιχειρή-
ματα που χρησιμοποίησε ο διεθνής τύπος, η ελ-
ληνική πλευρά τα παρείχε.
Τους επόμενους μήνες τα πράγματα θα εξελι-
χθούν αρνητικά. Οι πολιτικοί θα συνεχίσουν να 
συγκεντρώνουν την αφανή μήνη των πολιτών και 
το ζητούμενο θα αφορά την στιγμή που το καπάκι 
της χύτρας θα ξεκινήσει το ταξίδι του.
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Κινδυνεύει με κατάρρευση ο Ναός 
του Αγίου Κωνσταντίνου 

Επί ποδός 
Εκκλησία και 
Δήμος για τη 
σωτηρία του 

Υπέρ της αναστύλωσης του ναού του Αγίου Κωνσταντί-
νου ψήφισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο, 
με την επιχορήγηση της προσπάθειας με 8.000 ευρώ, 
χρήματα που αντιστοιχούν στο 50% της μελέτης, η οποία 
θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η μειο-
ψηφία ψήφισε τη δική της πρόταση για επιχορήγηση 
με 15.000 ευρώ, το συνολικό δηλαδή ποσό του κόστους 
της μελέτης. 
Το μείζον θέμα αναστύλωσης του ναού συζητήθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος του Πρωτοπρε-
σβύτερου Σπυρίδωνα Φωκιανού, προέδρου του Εκκλη-

σιαστικού Συμβουλίου Παμμεγίστων Ταξιαρχών Παροι-
κίας, ο οποίος περιέγραψε στο Σώμα την τραγική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται ο ναός, που όπως είπε, εί-
ναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 
Σύμφωνα με τον π. Σπυρίδωνα, το εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο αποφάσισε να επαναφέρει το θέμα στο προσκή-
νιο και με την άδεια του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, 
συνεστήθη ερανική επιτροπή, με σκοπό τη περαίωση 
του πολυδάπανου αυτού έργου. Είπε επίσης, ότι το ζή-
τημα είναι στο στάδιο της κατάρτισης Αρχιτεκτονικής 
και Στατικής μελέτης, η οποία κοστίζει, γι΄ αυτό και ζή-
τησε την αρωγή του Δήμου. 
Ο προβληματισμός όλων είχε να κάνει με τις δύο Εφο-
ρίες αρχαίων και βυζαντινών μνημείων, που λειτουρ-
γούν με υπερβολική βραδύτητα και δεν αντιλαμβάνο-
νται το κατεπείγον, αφού ο ναός κινδυνεύει με κατάρ-
ρευση. Αποφασίστηκε να ασκηθούν πιέσεις στο βαθμό 
που υπάρχει δυνατότητα, ώστε να προχωρήσουν όσο 
πιο γρήγορα γίνεται οι διαδικασίες αναστύλωσης του 
σημαντικότατου μνημείου. 

 Το να νοιώθουν οι πολίτες ασφαλείς μέσα στη 
μικρή τους κοινωνία, είναι αγαθό και μπορεί να 
τους το παρέχουν οι αρμόδιοι φορείς, ο καθένας 
στο μέτρο που του αναλογεί. Το αίσθημα ασφά-
λειας αφορά όλους τους πολίτες ντόπιους και μη, 
κατοίκους αυτού του νησιού. Όταν ορισμένοι ενο-
χλούν και δημιουργούν προβλήματα και εξ αυτού 
του γεγονότος υπάρχει κίνδυνος «σύρραξης» με-
ταξύ δύο πλευρών, δεν δικαιούνται οι αρμόδιοι 
φορείς, στους οποίους απευθύνονται οι πολίτες 
για να προστατευθούν, να «νίπτουν τας χείρας».
Τελευταία, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ένα 
δελτίο Τύπου του 15μελούς Συμβουλίου του 
ΕΠΑΛ, στο οποίο αναφέρεται ότι «μαθήτριες του 
Λυκείου, αλλά και του Γυμνασίου έχουν δεχτεί 
παρενοχλήσεις από αλλοδαπούς αραβικής κατα-
γωγής που ζουν στο νησί μας». 
Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του 15μελούς Ευγ. 
Βλαχάκη και μας ανέφερε ότι απευθύνθηκε 
στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και αυτό 
γιατί, υπάρχει ένταση και θα υπάρξει αντίδραση. 
Και όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν αποφα-
σίζουν οι πολίτες, να «πάρουν το νόμο στα χέ-
ρια τους». Όπως είπε επίσης, στόχος δεν ήταν να 
δημιουργηθεί νέα ένταση, αλλά να εκτονωθεί η 
υπάρχουσα.

Ποικίλες αντιδράσεις
Η επιστολή - ανακοίνωση των μαθητών του ΕΠΑΛ 
προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο ποικίλες 
αντιδράσεις. Πρώτον, δόθηκε η ευκαιρία σε δι-
αφόρους να εκφράσουν μέσω blog τα ρατσιστικά 
τους συναισθήματα και απειλές εναντίον των οι-
κονομικών μεταναστών του τύπου: «Θα τους εξα-
φανίσουμε…», υπήρξαν όμως και νηφάλιες από-
ψεις, για ένταξη στην κοινωνία μας αυτών των 
ανθρώπων και ομαλή συμβίωση μαζί τους, που 
ευτυχώς ήσαν οι περισσότερες. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καθηγητές του 
ΕΠΑΛ, συζήτησαν το θέμα με τους μαθητές και 
προσπάθησαν να τους εξηγήσουν ότι η ξενοφο-
βία θα πρέπει να αποβληθεί και να δουν με άλλο 
μάτι αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη 
χώρα μας για μια καλύτερη ζωή. Υπάρχει δε η 
σκέψη, να γίνουν προβολές ταινιών με οικονομι-

κούς μετανάστες, καθώς στο ΕΠΑΛ φοιτούν πολ-
λά παιδιά αλλοδαπών οικογενειών.

ΓΕΛ Νάουσας
Αποστάσεις από την ανακοίνωση των μαθητών 
του ΕΠΑΛ, πήρε με ανακοίνωσή του το ΓΕΛ Νά-
ουσας, στην οποία τονίζει:
«Το παρακάτω κείμενο έχει ως στόχο την εναντί-
ωση και την αποστασιοποίηση του λυκείου μας 
από την ρατσιστικού περιεχομένου δημοσίευση 
που πραγματοποίησε το ΕΠΑΛ στις 25  Φεβρου-
αρίου 2010.
»Το θλιβερό στην Παριανή πραγματικότητα δεν 
είναι το κύμα οικονομικών μεταναστών, αλλά οι 
νεοφασιστικές αντιλήψεις που εκφράζονται από 
ένα -αρκετά μεγάλο- τμήμα της νεολαίας. Τέτοιου 
είδους/ ήθους ιδέες αποτελούν οιωνό ενός και-
νούριου μεσαίωνα!
»Είναι προφανές, πως ο σκοπός του ιδίου του 
κειμένου, αλλά και των σχόλιων που το ακολου-
θούν (blog), είναι η ρατσιστική προπαγάνδα. Εί-
ναι λυπηρό και κατακριτέο, νέοι άνθρωποι να υιο-
θετούν τέτοιου είδους απαρχαιωμένες απόψεις!». 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο
Το συγκεκριμένο ζήτημα έθεσε στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. 
Κοντός, διαβάζοντας την επιστολή – ανακοίνω-
ση των μαθητών του ΕΠΑΛ. Ο Πρόεδρος του Σώ-
ματος κ. Αρκάς, συμμεριζόμενος, όπως είπε, την 
αγωνία των παιδιών, έδωσε το λόγο στο Δήμαρ-
χο, ο οποίος είχε στα χέρια του τις ανακοινώσεις 
και των δύο σχολείων. Εκτιμώ, είπε ο κ. Βλαχο-
γιάννης, ότι εφόσον έχουμε δύο επιστολές εκ δι-
αμέτρου αντίθετες, έχουμε πρόβλημα. Στη συνέ-
χεια ανέφερε, ότι επικοινώνησε με το Διοικητή 
του Αστυνομικού Τμήματος κ. Μποζίκη και συζή-
τησαν το θέμα και σημείωσε: «Δεν πρέπει να μεί-
νουμε αδιάφοροι. Αν όντως υπάρχει παρενόχλη-
ση να τη σταματήσουμε και αν πρόκειται για έκ-
φραση ρατσισμού να τη σταματήσουμε επίσης». 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος πρότεινε και έγιο-
νε αποδεκτό, να γίνει άμεσα συνάντηση όλων των 
αρχών του νησιού και να αντιμετωπιστεί η κατά-
σταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους. 

Προστασία ναι, αλλά...

Να σταματήσουμε και τις 
ρατσιστικές προκλήσεις
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Αγαπητή Φωνή της Πάρου

Απάντηση Στέλλα σε όσα τους καταλογίζονται από τον πρό-
εδρο του εξωραϊστικού συλλόγου «Άγιος Νικόλαος», που η 
ΦτΠ είχε δημοσιεύσει σε προηγούμενο φύλλο της. Η επιστο-
λή του κ Κληρονόμου έχει δύο κατηγορίες θεμάτων. Προσω-
πικά και συνολικά. 
Σε αυτά που με  θίγουν προσωπικά δε θα επεκταθώ. Για τα 
δήθεν μπαζώματα, ήδη τους έχει σταλεί από την πολεοδομία 
έγγραφο ( το οποίο ο κ Κληρονόμος αποσιωπά ) όπου ανα-
γράφεται ότι δεν υφίσταται πλέον θέμα. Το όλο ζήτημα δη-
μιουργήθηκε από τον κ Κληρονόμο ο οποίος παραπλάνησε 
και ενέπλεξε 13 !! (δέκα τρεις)  οργανισμούς και φορείς δια-
σύροντας το όνομα μου. Για τα  ψεύδη που διαδίδουν (εκεί-
νος και οι συν αυτώ ), έχει ήδη επιληφθεί η δικαιοσύνη, την 
οποία δε θα μπορέσουν να αποφύγουν, όσες αναβολές και 
εάν πάρουν ακόμη.
Νatura: Στην Πάρο δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες περιοχές  
Νatura με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Υπάρχει ΠΡΟΤΑΣΗ 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιες περιοχές, τόσο στην 
Πάρο όσο και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, οι οποίες 
όμως δεν έχουν θεσμοθετηθεί. Αυτό, τα μέλη του συλλόγου, 
ως γνήσιοι οικολόγοι, θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Για την πε-
ρίπτωση αυτή, υπάρχουν έγγραφα από το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής τα οποία επισημοποιούν τα 
γραφόμενα . Ας σταματήσουν λοιπόν να παραπλανούν τις αρ-
χές, τους κατοίκους και να δημιουργούν εντυπώσεις. 
Πολεοδομία Νάξου: Ο κ Κληρονόμος και οι συν αυτώ, πρέ-
πει να αποφασίσουν εάν εμπιστεύονται ή όχι, τη νομιμότητα 
των πράξεων τού πολεοδομικού γραφείου Νάξου, το οποίο 
ασχολείται με τις υποθέσεις όλου του νησιού και στο οποίο 
συνεχώς κάνουν καταγγελίες. Στη συγκεκριμένη δε περί-
πτωση του Μώλου, ο ΙΔΙΟΣ υπάλληλος έχει πραγματοποιή-
σει όλες τις αυτοψίες. Οι υπάλληλοι της πολεοδομίας έχουν 
αθωωθεί  με απόφαση του πλημμελειοδικείου Νάξου στις 10 
Φεβρουαρίου 2010.
Αποχετευτικό Μώλου : Η ΔΕΥΑΠ, ο πρόεδρος της, ο δήμος, 
τα τοπικά συμβούλια, ( οι οποίοι και έχουν εκλεγεί ) έχουν τη 
γνώση και τις κατάλληλες υπηρεσίες,  ώστε να φέρουν σε πέ-
ρας κοινωφελή έργα. Δεν έχουν την ανάγκη της «άδειας» κα-
νενός εξωραϊστικού συλλόγου. Ας τους αφήσουν λοιπόν να 
κάνουν τα έργα τους, που γι΄ αυτά θα κριθούν από τον κόσμο 
της Πάρου και όχι από τους παραθεριστές του ενός μηνός.  
Οι υποτιθέμενες ενέργειες του συλλόγου, για την προστασία 
του περιβάλλοντος στην περιοχή Μώλου – Τσουκαλιών, δεν 
έχουν «μοναδικό ιδιοκτήτη» το σύλλογο «Άγιος Νικόλαος», 
δεδομένου ότι, πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι ασχολήθη-
καν και ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα και με άλλα 
πολλά της περιοχής και του νησιού, τα οποία δεν έχουν πάρει 
δημοσιότητα, διότι δε χρειάζεται.
Για την ουσία του ζητήματος όμως, ο συντάκτης της επιστο-
λής δε λέει κάτι.
Έχουν δηλωθεί ψευδείς διαστάσεις κτήματος με υπογραφή 
ιδιοκτήτη, μέλους του Δ.Σ, προκειμένου να καλυφθεί η αρτι-
ότητα; ( είναι παραποίηση δημοσίου εγγράφου, ψευδής δή-
λωση και διώκεται ποινικά). Έχουν εκδοθεί άδειες χωρίς τα 
έγγραφα αιγιαλού; υπάρχει  κτίσμα σε μικρότερη απόσταση 
από τα 50 μέτρα; (από άλλο μέλος του Δ.Σ.). Ο πρόεδρος του 
συλλόγου έχει αυθαίρετες αποθήκες; Αντλιοστάσιο; υπάρχει 
απόφαση του πολεοδομικού γραφείου Νάξου  να απομακρύ-
νει ηλιακούς συλλέκτες και κλιματιστικά; Το έχει κάνει ή έχει 
επιλέξει να πληρώνει εσαεί πρόστιμο; Το πληρώνει; Έχουν 
γίνει ανακλήσεις οικοδομικών αδειών για κατοικίες 2 μελών 
του ΔΣ, εκ των οποίων η μία αμετάκλητη;  
Έχουν στεγανούς βόθρους ή απορροφητικούς; Ποιές είναι οι 
ειδικές γνώσεις του κ. Κληρονόμου για να παρεμβαίνει σε 
όλα; (οικολογικά, χωροταξικά, αιγιαλός, κ.α ).
Θα μπορούσα να γράψω σελίδες με ερωτηματικά παραβατι-
κότητας αλλά, δε θα καταχραστώ άλλο το χώρο σας και ΔΕ 
θα επανέλθω σε ανταλλαγές επιστολών διότι πάντα η δικαιο-
σύνη  έχει το λόγο για περιπτώσεις συκοφαντών, αρκεί οι κα-
ταγγέλοντες να έχουν το θάρρος και την τόλμη να το κάνουν 
επώνυμα. Θα ήθελα μόνο να γράψω ότι : 
α) το στίγμα και η στάση του καθενός μας, στα μικρά και με-
γάλα πράγματα της μικρής νησιωτικής μας κοινωνίας, είναι 
γνωστά σε όλους.
β) όταν κάποιοι δεν είναι  παράγοντες προόδου, αλλά οπι-
σθοδρόμησης, έχουν  απέναντί τους ΟΛΗ την τοπική κοινω-
νία.
Τα έγγραφα, που αφορούν τα παραπάνω, έχουν ήδη αποστα-
λεί στην εφημερίδα και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε εν-
διαφερόμενου καθώς και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών 
Σύρου.
Με εκτίμηση , αγάπη και ανερυθρίαστα
Σταύρος Στέλλας ( Σέντζας ) *
* για να μην ξεχνάμε και τα παρατσούκλια μας 
Αθήνα 5.2.2010

Καλύτερα να προλαβαίνουμε 
το κακό…
Ένα περιστατικό στο γήπεδο της Παροικιάς έφερε και πάλι στην επικαιρότητα το γεγονός μη 
φύλαξης του γηπέδου, ώστε να προλαμβάνονται ελλείψεις, που κάποιες φορές προκαλούν 
προβλήματα.
Πριν από περίπου 15 ημέρες, σύμφωνα με καταγγελία γονέα, η οποία διασταυρώθηκε, έπεσε 
πάνω σε παιδιά δημοτικού, που είχαν πάει στο πρόγραμμα του ΣΤΙΒΟΥ, μία πόρτα και τα χτύ-
πησε, ευτυχώς ελαφρά. 
Είναι γεγονός, ότι ο Δήμος αντέδρασε άμεσα και αποκατάστησε το πρόβλημα (κολλήθηκε η 
πόρτα), όμως αυτό θα είχε προληφθεί εάν εγκαίρως είχε γνωστοποιηθεί στο Δήμο ότι υπάρ-
χει πρόβλημα με την πόρτα. 
Όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος για το θέμα της φύλαξης του γηπέδου απάντησε: «Είναι στην τε-
λική διαδικασία η πρόσληψη δύο φυλάκων, εκ των οποίων ο ένας θα διατεθεί για τη φύλαξη 
του γηπέδου.
Οι γονείς πάντως ζητούν να ελεγχθούν άμεσα όλοι οι χώροι όπου παίζουν και κινούνται παι-
διά.

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου

Συνεχίζεται η κοινωνική 
προσφορά 
Εστάλησαν την περασμένη Τρί-
τη στους Γιατρούς του Κόσμου τα 
φάρμακα που συγκεντρώθηκαν με 
πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελ-
ματικού Συλλόγου Πάρου – Αντι-
πάρου με το πρακτορείο Αργουδέ-
λη, που πραγματοποίησε δωρεάν 
τη μεταφορά, συνεισφέροντας έτσι 
στην προσφορά του Συλλόγου προς 
τους πληγέντες από το σεισμό Αϊ-
τινούς. 
Τα φάρμακα που συγκέντρωσαν οι 
μαθητές του Γυμνασίου Τραγαίας 
σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, έφερε στην Πάρο ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Νάξου Κ. Παγώνης, ο οποίος συνεχάρη τους εδώ συναδέλφους του για την πρωτοβουλία, αλλά 
και τους μαθητές, που όπως είπε, «εμείς οι μεγάλοι έχουμε να διδαχτούμε πολλά από αυτούς».
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος συνεχίζει το κοινωνικό του έργο, αυτή τη φορά αποστέλλο-
ντας φάρμακα στον ταλαιπωρημένο λαό της Αϊτής, δήλωσε ο Πρόεδρος Απ. Αλιπράντης και ευ-
χαρίστησε όλους όσοι συνεισέφεραν ώστε να συγκεντρωθεί ένας ικανός αριθμός φαρμάκων και 
μέσω των Γιατρών του Κόσμου, να φτάσει στην Αϊτή.

Νέοι δρόμοι θεραπείας με βλαστοκύτταρα 

«Επανάσταση»
στα ιατρικά δεδομένα
Νέους δρόμους για τη θεραπεία σοβαρών και 
ανίατων μέχρι τώρα ασθενειών έχει ανοίξει η 
χρήση των βλαστοκυττάρων, τα οποία όμως 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην αισθη-
τική ιατρική, ακόμη και για τη φαλάκρα ή και 
την ανάπλαση του μαστού! Πριν από λίγο καιρό 
έγινε με επιτυχία χρήση βλαστοκυττάρων για ν’ 
αντιμετωπιστεί πρώτη φορά σε ελληνόπουλο η 
εγκεφαλική παράλυση, ενώ η δεύτερη σε παι-
δάκι από την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε πριν 
από λίγες εβδομάδες. Και στις δύο περιπτώσεις 
υπάρχει σαφής βελτίωση.
Για τις νέες εξελίξεις στο θέμα των βλαστοκυτ-
τάρων μίλησαν σε συνέντευξη τύπου στις 3 Φε-
βρουαρίου, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Αρχέγο-
νων Κυττάρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
Δρ. Γεώργιος  Κολιάκος, αναπληρωτής Καθη-
γητής Βιοχημείας, ο διεθνούς φήμης και πρω-
τοπόρος στην έρευνα με βλαστοκύτταρα Ελλη-
νοαυστραλός καθηγητής Φαρμακολογίας Βα-
σίλης Πασπαλιάρης, καθώς και οι διακεκριμέ-
νοι καθηγητές Terry Grossman, Steven Victor, 
Adrian Avram. 
“Θαυματουργές λύσεις στην ιατρική συνήθως 
δεν υπάρχουν. Ακόμη και ανακαλύψεις που 
υπόσχονται θαύματα, τις περισσότερες φορές 

διανύουν πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουν στην 
επιτυχία. Με τα βλαστικά κύτταρα (stem cells, 
stem = βλαστός ή στέλεχος) όμως, το θέμα δι-
αφέρει”, επισημαίνει ο κ. Κολιάκος “γιατί μέσα 
σε λίγα χρόνια, οι υποσχέσεις πέρασαν από το 
περιβάλλον του εργαστηρίου στην εφαρμογή, 
προσφέροντας θεραπεία σε περιπτώσεις ασθε-
νειών που μέχρι χθες φαίνονταν ανίατες”. 

Βλαστοκύτταρα και για αντιγήρανση
Πολύ αποτελεσματικά είναι όμως τα βλαστο-
κύτταρα και στις θεραπείες αντιγήρανσης  και 
ομορφιάς. Χρησιμοποιούνται στο πρόσωπο για 
τη λείανση των ρυτίδων και την ανάπλαση της 
επιδερμίδας, ώστε να φαίνεται περισσότερο νε-
ανική καθώς και για την αποκατάσταση των ου-
λών της ακμής.
Μία ακόμα κοσμητική εφαρμογή των βλαστο-
κυττάρων αφορά στη θεραπεία της φαλάκρας. 
Η έγχυσή τους με μεσοθεραπεία στην περιο-
χή του τριχωτού της κεφαλής βοηθά σημαντι-
κά στην ανάπλαση της τρίχας. Μάλιστα οι νέες 
τρίχες είναι πιο υγιείς και δυνατές, ενώ βγαί-
νουν μαύρες ακόμη και εάν τα υπόλοιπα μαλ-
λιά έχουν ασπρίσει!
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Αργυρώ Φίλη:

Πρωτοβουλία HATTA 
για 12μηνο τουρισμό 
Πρωτοβουλία για τον τουρισμό 12 μηνών ξεκινά ο 
Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών Ταξιδιωτικών 
Γραφείων (HATTA), θεωρώντας ότι «ένα από τα κρί-
σιμα διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού τουρι-
σμού, είναι η έντονη εποχικότητα».
Η δήλωση αυτή έγινε από την πρόεδρο του HATTA 
Αργυρώ Φίλη κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου στις 3 Μαρτίου, απευθυνόμενη στους πα-
ραγωγικού φορείς του τουρισμού, προκειμένου να 
συνεργαστούν «σε μια κοινή πλατφόρμα προσφέρο-
ντας ποιοτικά προϊόντα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 
τιμές, κατά την εκτός αιχμής περίοδο. Παράλληλα η 
κ. Φίλη, ζήτησε την έμπρακτη υποστήριξη της Πολι-
τείας, σύμφωνα με την εμπειρία άλλων χωρών. Ανα-
κοίνωσε επίσης, την πρωτοβουλία του HATTA για την 
πραγματοποίηση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Ελλάδα: 12 μήνες τουρισμός», 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2010. Στην εκδήλωση παρέστη 
και χαιρέτισε η υφυπουργός Πολιτισμού Άντζελα Γκερέκου.

Το τελευταίο διάστημα, διάφοροι «πωλητές» προσεγγί-
ζουν επαγγελματίες και προσπαθούν να πλασάρουν κά-
ποιους οδηγούς αγοράς. Στην προσπάθειά τους αυτή, 
κάνουν αναφορά και συσχετίζουν έντεχνα το «δούναι 
λαβείν» με αυτό που θέλουν να πουλήσουν. 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι το ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ετοιμάζει να 
κυκλοφορήσει για 11η συνεχή χρονιά τον επαγγελμα-
τικό οδηγό Πάρου – Αντιπάρου «δούναι λαβείν», που 
δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο έχει εμφανιστεί 
στην αγορά μας. Προσοχή, λοιπόν, στα χρήματά σας.

συνέχεια από σελ.1
Απομένει να γίνει επικυροποίηση 
της μελέτης του διαδρόμου 
προσγείωσης και να εκπονηθεί 
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Η 
διαδικασία για το διάδρομο ξεκινά 
στις 15 Μαρτίου, με στόχο, έως τις 15 
Απριλίου να υπογραφεί η σύμβαση 
και 30 Ιουλίου να είναι έτοιμη η 
ηλεκτρονομηχανολογική μελέτη, 
ώστε έως τις 30 Σεπτεμβρίου να 
εγκριθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ).
Επίσης, έως τις 30 Οκτωβρίου 
θα πρέπει να έχει συνταχθεί η 
διακήρυξη από την ΕΥΔ, ώστε έως τις 
30 Ιουνίου του 2011 να εγκατασταθεί 
ο ανάδοχος και να ξεκινήσουν τα 
έργα του διαδρόμου προσγείωσης. 
Σε ότι αφορά στο κτηριακό (τα 
κτίρια από 5.000  έως  7.000 τ.μ.), 
θα γίνει μελετοκατασκευή. Στο 
πλαίσιο αυτό, υπολογίζεται να 
ξεκινήσει η διαδικασία για την 

προκαταρκτική μελέτη, ώστε να 
ολοκληρωθεί στις 10 Ιουνίου και 
στις 10 Ιουλίου να ετοιμαστεί ο 
φάκελος περιβαλλοντικών όρων και 
να προωθηθεί στο Συμβούλιο Έργων 
του ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση έως τις 10 
Οκτωβρίου.
Εάν όλα πάνε κατ’ ευχήν, θα επιτευχθεί 
ο στόχος, που είναι το Σεπτέμβριο του 
2011 να εγκατασταθεί ο ανάδοχος και 
να ξεκινήσουν τα έργα. 
Ο χρόνος περαίωσης συνολικά 
του έργου του νέου αεροδρομίου 
υπολογίζεται στα 2,5 χρόνια. Δηλαδή 
προς το τέλος του 2014 να έχει 
ολοκληρωθεί και παραδοθεί.
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
προς τον υφυπουργό Μεταφορών 
Ν. Σιφουνάκη, αλλά και προς τον 
υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση, 
γιατί όπως είπε, αν δεν ήταν «παρών» 
δεν θα είχαμε τόσο σύντομα 
αποτελέσματα.

Με υπογραφή 
Βλαχογιάννη

Στην τελική ευθεία οι διαδικασίες
για το νέο Αεροδρόμιο της Πάρου

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ
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 ΔΙΑΦΟΡΑ   

J C B 4 X 2, μοντέλο 82’ δουλεύει σε καλή κατάσταση, με 
εγκατάσταση σφυρί, πωλείται. Τηλ.: 6936142283. 

RENAULT CLIO 1994’, σκούρο πράσινο, πωλείται σε καλή 
κατάσταση 1400€. Πληρωμένο σήμα. Τηλ.: 6936529229, 
6934401222.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ AUTOCAD, προσφέρει δωρε-
άν υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών σχεδίων (2D & 3D) 
των κουζινών & λουτρών, από σκαριφήματα σας ή υφιστά-
μενα σχέδια. Κος Νίκος, Τηλ. : 22840 22091, 6936456086. 
Από τις 12:00 πμ. - 16:00 μμ.

BMW 318, full cabrio μοντέλο 1999’ look M3, clima, θερμαι-
νόμενα καθίσματα, άριστη κατάσταση, φυλάσσεται σε γκα-
ράζ. Τηλ.: 6942826399. 

ΚΟΥΤΑΒΙ BOBTAIL, πωλείται, θηλυκό, γεννημένο στις 
9/12/2009, έχει κάνει τα πρώτα εμβόλια. Τηλ.: 6946559658.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA SH 300i, 4000km, με σύστημα PG-M-Fi, 
+ABS, πωλείται. Τιμή: 3.500€ Τηλ.: 6974059820.

ΚΡΕΒΑΤΙ ∆ΙΠΛΟ, οξιά με ορθοπεδικό στρώμα, πωλείται σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 300€. Τηλ.: 6942635556.

NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, πωλείται. Τηλ.: 6974059820.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , fast food-κρεπερί πωλεί-
ται σχεδόν αμεταχείριστος. Τηλ.: 6986307000.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 50cc μοντέλο 2007’ πω-
λείται. Τηλ.: 22840 53384. 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 404), υπ’αριθ. κυ-
κλοφορίας 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. 

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

∆ΥΟ ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ (χωρίς πλάτη) πωλούνται, ταπετσαρία κα-
πιτονέ 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 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                                             

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

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από Παροικία) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με φω-
τοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  www.

paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, πωλείται κτήμα 4 στρεμμάτων άρτιο 
και οικοδομήσιμο, σε ύψωμα με θέα όλη την ανατολική 
ακτή. Μεσιτικό Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ.: 
6937033316.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 700τ.μ. εντός σχεδίου άρτιο 
και οικοδομήσιμο.  . Μεσιτικό Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ.: 6937033316.

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

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου. 
600τ.μ. Ευκαιρία. Τηλ.: 22840 21569, 6977367790. 

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

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται 10 στρέμματα με θέα προς τη θάλασ-
σα. Τηλ.: 6932346544. 

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &                                                                                                 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                            

ΝΑΟΥΣΑ, πολυτελής μεζονέτα 90τμ υπό ανέγερση με 3 
υ/δ & εκπληκτική θέα στο λιμανάκι του ομώνυμου χω-
ριού ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-178

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κατοικία 100τμ σε λόφο με κήπο 1.000τμ σε επί-
πεδα, 2 υ/δ, 2 μπάνια, δυνατότητα πισίνας, πολύ καλή κα-
τασκευή χωρίς υπόγεια, ήσυχο σημείο, μοναδική πανορα-
μική θέα σε ηλιοβασίλεμα & νησιά ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-69

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι ,4 υπνοδωμά-
τια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλή-
ρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air condition, ει-
δική κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισίνα. 460.000 €. Εκπτώ-
σεις 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 € Εκπτώ-
σεις 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, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 320.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια πετρόχτιστη οικία 

89τ.μ., καλοριφέρ, παρκινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη οικία 45τ.μ. θέα θα-
λάσσης, μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος 85.000 €  Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., βερά-
ντες, 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, καλο-
ριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 128.000€  Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται κατοικία 145τ.μ. λίγα μέτρα από τη θά-
λασσα. Μεσιτικό Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος Σταύρος. 
Τηλ.: 6937033316.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟ πωλείται, εν ενερ-
γεία, πλήρως εξοπλισμένο, στην παραλία της Παροικίας. 
Τηλ.:6973438183

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ, πωλούνται διαμερίσματα καινούρ-
για 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ 
& ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευαστική Εταιρία 
Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 6937394436. 

ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πωλείται πλήρως εξοπλι-
σμένο λόγω αναχώρησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 
6972296728, 6986160959.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 95τ.μ. εντός οικι-
σμού σε προνομιούχα θέση, θέα στη θάλασσα και όχι ηχο-
ρύπανση, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, τζάκι, κλιμα-
τισμός, κεντρική θέρμανση και γκαράζ. Τηλ.: 6936351159.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ                                            

ΣΠΙΤΙ, ζητείται, για χρόνο, με 2 υπνοδωμάτια, θέρμανση, 
επιπλωμένο ή μη, ανεξάρτητα περιοχής. Τηλ.: 22840 91458, 
6972001327.

ΣΠΙΤΙ, ζητείται επιπλωμένο για σεζόν με 2 υπνοδωμάτια και 
2 μπάνια. Τηλ.: 6944145787.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΑ∆ΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται δυάρια 
35τ.μ. και 45τ.μ. Τηλ.: 6972077052.

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ,  ενοικιάζεται δυάρι 35τ.μ. Τηλ.: 
6972077052.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 3 επιπλωμένα διαμερίσματα, για 
καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ.: 6977356609. 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ενοικιάζεται σπίτι, μονοκατοικία 110τ.μ. με 2 
κρεβατοκάμαρες, 1 μπάνιο, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα. 
Βρίσκεται σε κτήμα 8 στρεμμάτων με θέα το απέραντο γα-
λάζιο του Αιγαίου. Τηλ.: 6945084731.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται μονοκατοικία σε κεντρικό σημείο, με 
μεγάλο κήπο, με κλιματισμό, κατάλληλο για κατοικίδια. 

Τηλ.: 22840 91360.

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

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται κατα-
στήματα, γραφεία και 1 αποθήκη 160τ.μ. με ιδιωτικό παρ-
κινγκ. Τηλ.: 22840 23830, 22840 25292. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, αναλαμβάνει εσωτερική φύλαξη 
ηλικιωμένων. Τηλ.: 6950151836.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαμβάνει καθαρισμούς σπιτιών, κα-
ταστημάτων και ξενοδοχείων στις περιοχές : Παροικία, Νά-
ουσα, Καλάμι, Πούντα και Κώστος. Τηλ.: 6944517614.

ΕΛΛΗΝΙ∆Α, καθαρίστρια 47 ετών με πείρα ζητεί εργασία 
σε ξενοδοχείο για τους θερινούς μήνες. Τηλ.: 6944426441.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ζητά εργασία ως οικιακή βοηθός ή 
αποκλειστική νοσοκόμα ή καμαριέρα σε ξενοδοχείο. Τηλ.: 
6978162127. 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΤΟΠΙΟΣ, αναλαμβάνει σκαψίματα, κλαδέματα 
και γενικά περιποίηση κήπων. Τηλ.: 6932110791. 

ΕΛΛΗΝΑΣ, έμπειρος στην οικοδομή αναλαμβάνει οικοδο-
μικές εργασίες με καλό συνεργείο, κτίσιμο πέτρας, σο-
βατίσματα με πρέσα, μερεμέτια, πλακοστρώσεις, μάντρες. 
Τηλ.: 6972273316. 

Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕ ∆’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ΙΠΛΩΜΑ, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6945120247.

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για καθαρισμούς σπιτιών στις πε-
ριοχές από τον Πρόδρομο έως το Άσπρο Χωριό. Τηλ.: 
6933414995. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, αναλαμβάνει νοσηλευτική εργασία κατ’ οί-
κον. Τηλ.: 6946066781. 

ΙΤΑΛΙΚΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται σε ενήλικες 
και παιδιά. Προετοιμασία Celi 1-5 Diploma, κρατικό πιστο-
ποιητικό. Τηλ.: 6974365805. 

ΝΕΟΣ, 28 ετών αναζητεί μόνιμη εργασία. Προσόντα : Πτυ-
χιούχος μηχανολόγος ΤΕΙ, άριστες γνώσεις ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών (software & hardware), πτυχίο αγγλικής 
γλώσσας (proficiency με άδεια διδασκαλίας), παραδίδει 
ιδιαίτερα, επίσης μπορεί να εργαστεί και σε φροντιστή-
ριο. Δίπλωμα αυτοκινήτου. Τηλ.: 6948448274, 6932312118.

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ & ΜΑΓΕΙΡΑ, ζητά ξενοδοχείο Α’  
Κατηγορίας. Βιογραφικά (με φωτογραφία) στο e-mail: 
danosvasilis@hotmail.com Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ.: 
6945191585. Από τις 10:00 - 14:00.

ΚΥΡΙΑ, ζητείται για φύλαξη ηλικιωμένης στην περιοχή 
«S.M. Dia» Νάουσας. Τηλ.: 6936206526, 22840 52568.

Η ΑΛΥΣΙ∆Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ «ανδρεάδης homestores» 
ζητά : Υπεύθυνο - Συνυπεύθυνο και Πωλητή/τρια για το κα-
τάστημα στην Πάρο. Απαραίτητα προσόντα : Προϋπηρεσία 
στο χώρο  2 έτη τουλάχιστον, Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, Γνώ-
ση Αγγλικών, Ως 40 ετών (αφορά τον υπεύθυνο καταστήμα-
τος.) Η εταιρία προσφέρει : Άριστο περιβάλλον και συνθή-
κες εργασίας, Ελκυστικό πακέτο αποδοχών, Δυνατότητες 
εξέλιξης. Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο E-mail 
: training@andreadis.com ή με fax στο : 210 4836236.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΓΑΜΟΙ                            

Ο Κωνσταντίνος Ζουρνάς του Μιχαήλ Ζουρνά και της Ελέ-
νης Νικολετοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στην 
Αθήνα πρόκειται να παντρευτεί την Μαρία Σάλιαρη του Γε-
ωργίου Σάλιαρη και της Τασούλας Σάλιαρη το γένος Χασα-
ποπούλου που γεννήθηκε στη Αθήνα και κατοικεί στα Γλυ-
κά Νερά , Αττικής. Ο γάμος θα τελεστεί στην Πάρο. 

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
∆ΩΡΕΑΝ οι 2 πρώτες δημοσιεύσεις.

Κατοικία 80τμ2 με 2 υ/δ,
ενδοδαπέδια θέρμανση,
όλες τις ηλεκτρ.συσκευές
1 στρέμμα δικιά του γη,
50μ. από την παραλία
του δελφινιού στην Παροικία.
Ιδανική για μόνιμη κατοικία.

Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ
www.paroshouses.eu
τηλ 6942.985.111

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Ο “Πάρωνας”σαλπάρησε
από το “MΟΥΡΑΓΙΟ”
και ξεκίνησε το ταξίδι του
για το 2010.

Είµαστε εδώ, στο Πίσω Λιβάδι
και σας περιµένουµε από
Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου
για να ταξιδέψουµε µαζί.

Ψαροταβέρνα ΜΟΥΡΑΓΙΟ
τηλ.: 22840 43233

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Βαφές Επίπλων & Κουφωµάτων

Αναπαλαιώσεις

Φύλλα χρυσού & ασήµι

Πατίνες

Φρεσκαρίσµατα Ξενοδοχ. εξοπλισµού

Τεχνοτροπίες Επίπλων

Κρύα επιµετάλλωση

Αγ. Απόστολοι
Νάουσα, Πάρος

τηλ: 22840 53513
κιν.: 6977.316022

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
- ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Παροικία, Πάρος

τηλ. 22840 21656
       22840 23782
fax. 22840 21818

agrotexniki@yahoo.gr



9Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 www.fonitisparou.grΠολιτισμός

Πρώτο βραβείο στην 
«Περί έργων»
Σημαντική διάκριση για 
την Παριανή εταιρία 
«Περί έργων» των αρ-
χιτεκτόνων Στέλιου Ρα-
γκούση και Τζένης Μι-
χαλοπούλου, η οποία 
συμμετείχε στην 3η Δι-
εθνή έκθεση Ακινήτων 
PROPEPTY.
Η Εταιρία απέσπασε το 
πρώτο βραβείο καλύτε-
ρης δημιουργίας.

Ο Αντώνης Λαδόπουλος
στον "Αρχίλοχο"
Ο Αντώνης Λαδόπουλος απο-
φοίτησε με Bachelor of Music 
( BM ) απο το William Paterson 
University of New Jersey,  
όπου και σπούδασε Σαξοφω-
νο, Jazz Αυτοσχεδιασμό και 
Ενορχήστρωση. Στη συνέ-
χεια έλαβε πλήρη υποτροφία 
για Μεταπτυχιακές σπουδές 
στο Eastern Illinois University 
από όπου και αποφοίτησε με 
Master of Arts in Music ( ΜΑ ).
Το 1991 κέρδισε βραβείο κα-
λύτερης εκτέλεσης Σαξοφώ-
νου στο διαγωνισμό «Notre Dame Jazz Festival» στις ΗΠΑ.   
Από το 1992 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Είναι ιδρυτικό μέλος του Jazz συνό-
λου Page One, έχει αποτελέσει ενεργό μέλος της Ελληνικής Jazz σκηνής και δι-
σκογραφίας με αναρίθμητες εμφανίσεις σε Clubs και θέατρα, αλλά και με έντο-
νη συνθετική παρουσία.  
O Αντώνης Λαδόπουλος είναι μέλος της ΑΕΠΙ απο το 1994. Η έως τώρα προσω-
πική του δισκογραφία στο χώρο της Jazz περιλαμβάνει τα εξής: 
• East Vision, Utopia Records, 1994.
• Page One, Utopia Records, 1994.
• Beyond the Blue, Page one, FM Records, 1995
• Little Flowers, Muse.gr, 2007
• 3G, Πλεσσας-Ρακοπουλος-Λαδοπουλος, Muse.gr, 2008
Από το 2008 διδάσκει στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. 

Φυσική
και…
φιλοσοφία
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Χρίστου 

Γεωργούση “Φαντάσματα και γρίφοι του 

σύμπαντος” από τις εκδόσεις “Δίαυλος”.

Στο βιβλίο γίνεται προσπάθεια να ξετυλι-

χτούν πολλά από τα μυστήρια του σύμπα-

ντος (σκοτεινή ύλη, μαύρες τρύπες, παράλ-

ληλα σύμπαντα), με κατανοητό τρόπο.

Στην Πάρο ο θίασος 
της Άννας Βαγενά 
Μια από τις πιο επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις των τελευταίων χρό-
νων, «Το γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη με το θίασο της Άννας Βαγενά έρ-
χεται στην Πάρο. 
Συγκεκριμένα στις 7 Μαρτίου το έργο θα παρουσιαστεί στην αίθουσα του 
«Αρχιλόχου» στις 8.30 μ.μ. και την επόμενη ημέρα, 8 του μήνα στην αίθουσα 
του Νηρέα την ίδια ώρα, σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ  ΠΑΡΟΥ.

Ομιλία στην 
Εκατονταπυλιανή
Στο Ιερό Προσκύνημα της Εκατονταπυλιανής θα πραγματοποιηθεί ομιλία την Κυ-
ριακή 7 Μαρτίου στις 5.30 μ.μ., με θέμα «Η μαρτυρία και το μαρτύριο του Σταυ-
ρου».
Ομιλητής είναι ο Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Ρουσάκης, ιεροκήρυκας Ι. Μ. Νέας 
Σμύρνης – ιατρός αναισθησιολόγος.

Οικολογικός περίπατος
Την Κυριακή 7 Μαρτίου, 10.30πμ, το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πά-
ρου, Αϊ Γιάννης Δέτης, καλεί όσους πολίτες το επιθυμούν, για να καθαριστεί ο 
όμορφος αυτός χώρος από τα σκουπίδια.

Με πρωτοβουλία  του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς, αναπαλαιώθηκαν τα 
παλαιά πηγάδια που χρησιμοποιούνταν για το πότισμα των ζώων. Ο Σύλλογος 
είχε ζητήσει τη συνδρομή του Δήμου, ο οποίος την παρείχε, παραχωρόντας υλι-
κά και οικονομική ενίσχυση για την εκτέλεση του έργου.
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2oς όμιλος
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Πανναξιακός 30 13 46-12

Α.Ο.Πάρου 29 13 27-14

Θύελλα Καμαρίου 25 13 26-17

Πανθηραϊκός 24 13 31-20

Καρτεράδος 19 13 27-17

Μαρπησσαϊκός 13 13 20-32

Αστέρας Τραγαίας 10 13 13-37

Α.Ο.Λάβα 4 13 07-47

14η Αγωνιστική

Α.Ο.Πάρου Θύελλα 3-0

Μαρπησαϊκός Λάβα 3-1

Καρτεράδος Αστέρας Τραγαίας 3-0 α.α.

Πανθηραϊκός Πανναξιακός 2-1

3oς όμιλος
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Νηρέας 29 11 34-07

Αναγέννηση Νάξου 18 12 12-26

Α.Σ.Ιου 17 10 21-09

Φιλώτι 17 10 21-19

Αστέρας Μαρμάρων 9 11 16-21

Παμμηλιακός 8 9 14-13

Κορωνίδα 1 11 08-28

13η Αγωνιστική

Κορωνίδα Νηρέας 1-4

Παμμηλιακός Α.Σ.Ιου 3-3

Επόμενη (τελευταία) Αγωνιστική

Νηρέας - Φιλώτι Κορωνίδα - Παμμηλιακός

Α.Σ.Ιου - Αστ.Μαρμάρων Α.Σ.Ιου - ΡΕΠΟ

Υπέροχος
ο ΑΟΠ!

Ήταν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στά-
διο της Παροικίας. Ο κόσμος έκανε το καθήκον του 
και περίπου 300 φίλαθλοι έδωσαν το παρόν στο κρι-
σιμότερο παιχνίδι (μέχρι το επόμενο), για την ομά-
δα του ΑΟΠ. Όλοι περίμεναν να δουν ένα ντέρμπι με 
το νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα μπαράζ ανό-
δου, αλλά ο ΑΟΠ τους διέψευσε. Μπήκε πολύ δυ-
νατά από το πρώτο λεπτό της συνάντησης και μετέ-
τρεψε το ντέρμπι σε περίπατο, διαλύοντας τη Θύελ-
λα με 3-0. 

Εκπληκτική ήταν και η άλλη μας ομάδα ο Μαρπησ-
σαϊκός, η οποία με πολύ κόσμο στο πλευρό της επι-
κράτησε με 3-1 της Λάβας και θα δώσει και εκείνη 
την δική της μάχη για την παραμονή. Όσο για το Νη-
ρέα, είχε άλλη μια εύκολη νίκη απέναντι στην Κορω-
νίδα με σκορ 4-1 και η ομάδα του κ. Μοστράτου φαί-
νεται απόλυτα έτοιμη για τα μπαράζ των ΄΄6΄΄ .

2ος Όμιλος
Το φύλαγε για το τέλος το καλύτερο η ομάδα του 

ΑΟΠ και με μια δυναμική εμφάνιση έκανε να μοιάζει 
η έκπληξη του πρωταθλήματος(Θύελλα) σαν μια μι-
κρή ομάδα. Χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στην 
αντίπαλη ομάδα, από το πρώτο λεπτό της συνάντη-
σης έδειξε ποιο είναι το αφεντικό του αγώνα και από 
το 17΄πηρε κεφάλι στο σκορ μετά το ριμπάουντ που 
πήρε ο Τσιλιώρης σε σουτ του Μουράι και έκανε το 
1-0. Ο Αρκουλής, από τους κορυφαίους για ακόμη 
μια φορά (σε καλή μέρα είναι ικανός να πάρει το παι-
χνίδι μόνος του), άφησε για λίγο το σκοράρισμα για 
να γίνει δημιουργός και με δυο εκπληκτικές προσπά-
θειες έδωσε στους συμπαίκτες του δυο γκολ (πάρε-
βάλε). Στο 39΄ο Μπάλκας και στο 62΄ ο Μουράι, έγρα-
ψαν το τελικό 3- 0. 

Η σύνθεση του ΑΟΠ:
Βλαχάκης, Λάπη, Μουράι (Γκιόκα), Τσιλιώρης, Χα-

ντζάρας, Πετρόπουλος, Μπαμπούνης, Βαρθακούρης, 
Μπάλκας Παύλος, Αρκουλής(Γιουρτζίδης), Δαφερέ-
ρας(Μπάλκας Παναγιώτης)..

Μαρπησσαϊκός
Η άλλη μας ομάδα ο Μαρπησσαϊκός, δείχνει άλλη 

ομάδα με τις προσθήκες που έκανε και με τον κό-
σμο στο πλευρό του. Όλοι πιστεύουμε ότι θα τα κα-
ταφέρει και θα παραμείνει στην κατηγορία. Ο αγώνας 

με τη Λάβα δεν χωρεί σχόλια, διότι ο αντίπαλος ήταν 
αδύναμος και οι παίχτες μας έκαναν μια καλή προ-
πόνηση για τη συνέχεια. Σκόρερς για την ομάδα ήταν 
ο Ν.Παντελαίος με δυο γκολ και ο Μελανίτης. 

Μετά τη συμπλήρωση της 14ης αγωνιστικής η κα-
τάσταση στον 2ο όμιλο έχει ως εξής:

Υπάρχουν 3 όμιλοι στο πρωτάθλημα Κυκλάδων και 
ανάλογα με το πόσες ομάδες είναι στον όμιλο, δια-
μορφώνεται και η κατάσταση των αγώνων μπαράζ. 
Στο δεύτερο όμιλο, που συμμετέχουν ο ΑΟΠ και ο 
Μαρπησσαϊκός, μετά την ολοκλήρωση όλων των 
αγώνων έχουμε αναλυτικά:

Τον Πανναξιακό να παίρνει την πρωτιά και το πλε-
ονέκτημα των +2 βαθμών για τον όμιλο των΄΄6΄΄ για 
την άνοδο στην Δ΄΄ ΕΘΝΙΚΗ (περνάνε οι δυο πρώ-
τοι από κάθε όμιλο και οι πρωτοπόροι παίρνουν ένα 
πλεονέκτημα 2 βαθμών). 

Τον ΑΟΠ στον όμιλο των ΄΄6΄΄ για την άνοδο στην 
Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ(όσοι περνάνε στον Όμιλο των ́ ΄6΄΄ παρα-
μένουν αυτόματα στην Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) . 

Ο Μαρπησσαϊκός θα αναμετρηθεί σε διπλούς αγώ-
νες με τη Θύελλα Καμαρίου, με τον πρώτο αγώνα να 
γίνεται στη Μάρπησσα και το δεύτερο στο Καμάρι (η 
ηττημένη ομάδα υποβιβάζεται στην Β’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ). 

Το ίδιο ισχύει και με τον Πανθηραϊκό με τον Καρ-
τεράδο. 

Οι νικητές των δυο αναμετρήσεων θα βρεθούν 
αντιμέτωπες σε νέο μπαράζ(γηπεδούχος θα είναι 
η ομάδα που έχει τερματίσει ψηλότερα στη βαθμο-
λογία του πρωταθλήματος. Ο νικητής του νέου μπα-
ράζ θα παραμείνει στην Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Ο ηττημένος 
παίζει νέο μίνι πρωτάθλημα με τους ηττημένους των 
ανάλογων αγώνων από τους άλλους δυο ομίλους και 
η πρώτη ομάδα από τις 3, παραμένει στην Α΄ ΚΥΚΛΑ-
ΔΩΝ. Σε περίπτωση παραμονής της ΜΥΚΟΝΟΥ στην 
Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ(είναι το πιο πιθανό), παραμένει στην Α΄ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ και η 2η ομάδα, ενώ η 3η ομάδα υποβι-
βάζεται στη Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 

3ος Όμιλος
Άλλη μια εύκολη νίκη σημείωσε η ομάδα μας στον 
3ο όμιλο και κατάφερε να παραμείνει η μοναδική 
αήττητη ομάδα στις Κυκλάδες. Ο αγώνας απέναντι 
στην κορωνίδα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, κα-
θώς η διάφορα ανάμεσα στις δυο ομάδες ήταν τερά-
στια. Τα τέρματα της ομάδας μας πέτυχαν ο Μοστρά-
τος στο 19΄ με αριστερό σουτ έξω από τη μεγάλη 
περιοχή, ο Ευαγγέλου στο 45΄΄ με δυνατό δεξί σουτ, 
ο νικολοφ στο 53΄ και στο 88΄΄με πλασέ (εκπληκτι-
κό πρωτάθλημα από τον φορ του Νηρέα είναι αναμ-
φίβολα από τους καλύτερους και σκοράρει κατά ρι-
πάς). 

Η σύνθεση του Νηρέα: Παπαγιάννης, Μπίμπα, Ρα-
γκούσης, Τριπολιτσιώτης, Μπαρμπαρήγος, Βάρσα-
μος(28’ Καρποδίνης), Μοστράτος (46’ Παπαδόπου-
λος), Ευαγγέλου, Κρίστο, Μπιρμπίλης, Νικόλοφ.

Εκτός της πρώτης θέσης που έχει καπαρώσει εδώ 
και καιρό ο Νηρέας (ταυτόχρονα του δίνει το εισιτή-
ριο για τον όμιλο των ΄΄6΄΄ και το πλεονέκτημα των 
+2). Η δεύτερη θέση είναι  ακόμη «ανοιχτή» ανάμε-
σα σε δυο ομάδες. Το Φιλώτη και την Ίο. Η Αναγέννη-
ση Νάξου μπορεί να βρίσκεται στη 2η θέση του ομί-
λου με ένα βαθμό παραπάνω από το Φιλώτη και την 

Ίο, αλλά έχει τελειώσει τις αγωνιστικές του υποχρε-
ώσεις. Η κατάσταση περιπλέκεται όμως, όσον αφό-
ρα την έκτη θέση του ομίλου και αυτό διότι η ομάδα 
της Μήλου (λόγω δρομολογίων), έχει ακόμα 3 αγώ-
νες να δώσει και κάνεις δεν ξέρει πότε θα τελειώ-
σουν οι αγωνιστικές στον όμιλο με τις λιγότερες ομά-
δες. Μετά από όλα αυτά, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για την κατάληψη της έκτης θέσης που μάχο-
νται γι’ αυτήν, η ομάδα της Μήλου και η ομάδα μας, 
ο Αστέρας μαρμάρων. Ο Αστέρας έχει έναν ακόμα 
αγώνα μέσα στην Ίο που "καίγεται" για νίκη, αφού θα 
την φέρει μια ανάσα από τη δεύτερη θέση, οπότε τα 
πράγματα είναι δύσκολα για την ομάδα μας. Την πιο 
δύσκολη αποστολή έχει το Φιλώτη, που εκτός από τη 
Μήλο έχει και την Πάρο και τον αγώνα με τον Νηρέα, 
που μόνο εύκολος δεν είναι. Οπότε λογικά, η Ιος εί-
ναι πιο κοντά στη δεύτερη θέση λόγω προγράμμα-
τος. Όσο για την κατάληψη της 6ης θέσης, τον πρώτο 
λόγο έχει δυστυχώς η Μήλος, διότι ακόμα και να μην 
πάρει βαθμό στην έδρα της από το Φιλώτι και την Ίο, 
έχει το εύκολο εκτός έδρας ματς με την Κορωνίδα.

Το αποτέλεσμα των εκλογών της 21 Φεβρουαρίου 
2010 για ανάδειξη νέου Συμβουλίου του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Προδρόμου «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» είναι το 
ακόλουθο: 

Πρόεδρος: Ρούσσος Γεώργιος του Αντωνίου • Αντι-
πρόεδρος  α: Φραντζή - Τζανακοπούλου Κατερίνα • 
Αντιπρόεδρος  β: Ταλάρου Έφη • Γραμματέας: Παυ-
λάκη - Ταλάρου Ιωάννα • Ταμίας: Καλπάκογλου Ιω-
σήφ • Αναπληρωματικό μέλος: Τσιγώνια - Ψαρά Μα-
ρία • Για την ελεγκτική επιτροπή: Πρόεδρος: Τζανα-
κόπουλος Γεώργιος • Μέλη: Καβάλης Ανδρέας, Σι-
φάκης Ιωάννης

Νέο Προεδρείο
στον «Σκόπα»

Νέο Δ.Σ.
                 

Μετά τις εκλογές που έγιναν στις 27 Φεβρουαρίου 
στην Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
- Τοπική Επιτροπή Πάρου, συνεστήθη η ακόλουθη Δι-
οικούσα Επιτροπή:

Πρόεδρος: Γιάννης Κουζούμης • Αντιπρόεδρος: Μέ-
νιος Αποστολίδης • Ταμίας: Γιώργος Καβάλης • Γενική 
Γραμματέας: Μαρκέλλα Λεγάκη • Μέλη: Άννα Ασπρο-
πούλου, Νικόλας Στεφάνου, Βάσω Σκαραμαγκά.

Προτεραιότητα της Επιτροπής για το 2010 είναι η 
καταγραφή και  ανάδειξη των παραγωγών του πρωτο-
γενούς τομέα στην Πάρο. Στην προσπάθεια όλων μας 
να διατηρήσουμε το φυσικό, αλλά και το ανθρωπογε-
νές περιβάλλον του νησιού, η ανάδειξη, καθώς και η 
συστηματική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα είναι 
καθοριστική.

Δεν ευθύνεται η ΔΕΥΑΠ
Ο Πρόεδρος Στέλιος Φραγκούλης με ανακοίνωσή του 

στην εφημερίδα μας, αναφέρεται στο δημοσίευμα για 
τις λακκούβες και διευκρινίζει:

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας σας, με 
τίτλο «Παγίδες θανάτου» και επειδή αναφέρεται η Δη-
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το 
ατύχημα του συμπολίτη μας, σας ενημερώνουμε ότι η 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. δεν έχει παραλάβει το έργο της αποκατάστα-
σης του παραλιακού δρόμου των Λιβαδιών Παροικίας, 
το οποίο λειτουργεί με ευθύνη της αναδόχου εταιρίας 
Υρία – Σ.Γ. Κρομμύδας κατασκευαστική Α.Ε., ούτε επί-
σης έχει καταβάλει χρήματα. 

Όσον αφορά τις λακκούβες που πράγματι υπάρχουν 
και για διάφορες άλλες αστοχίες του έργου, έχει ενημε-
ρωθεί η ανάδοχος εταιρία πάρα πολύ έγκαιρα από την 
Επιχείρησή μας, με το υπ’ αριθμ. 3095/24-12-2009 έγ-
γραφο και συνεπώς οι πινακίδες που υπήρχαν δεν ήταν 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
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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

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Βουλευτή N. Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Όλ(ο)ι   Ρε(ν)!
Στην αυλή του σχολείου που παίζαμε μπάλα πιτσι-
ρικάδες υπήρχε ένας συμμαθητής μας, ο Βασίλης 
– καλή του ώρα – που ήταν κάτι σαν αρχηγός και 
«κόουτς» της ομάδας. Το σύστημά του ήταν απλό 
και συγκεκριμένο. Όταν η μπάλα βρισκόταν στον 
αγωνιστικό χώρο διεκδικούμενη ή όταν την είχε 
κάποιος αντίπαλος παίχτης στα πόδια του, εκεί-
νος μας φώναζε δυνατά «όλοι ρε». Το παράγγελ-
μα ήταν σαφές και κατανοητό από όλους μας. Σή-
μαινε ότι όλοι μαζί έπρεπε να πέσουμε πάνω στον 
αντίπαλο να του πάρουμε την μπάλα. Όλοι, αμυ-
ντικοί, μέσοι, επιθετικοί ακόμα και ο τερματοφύ-
λακας.
Έκανα αυτό το συνειρμό εξαιτίας του ομόηχου του 
ονόματος του Φιλανδού επιτρόπου Όλι Ρεν, που 
μας επισκέφθηκε για να μας τα πει από κοντά  και 
του αλησμόνητου παραγγέλματος του φίλου μου 
του Βασίλη «Όλοι ρε» !.
Βεβαίως οι οδηγίες ή ορθότερα οι απαιτήσεις του 
κ. Όλι Ρεν σχετικά με τα μέτρα δημοσιονομικής 
εξυγίανσης που πρέπει να πάρουμε εμφανίζουν 
αρκετές ομοιότητες με το σύνθημα του φίλου μου 
του Βασίλη.
 «Αν θέλετε να επιτύχετε την αποτροπή της πλή-
ρους κατάρρευσης πρέπει να πάρετε σκληρά μέ-
τρα που να αφορούν όλους», μας είπε ο κ. επί-
τροπος.
Αυτό επανέλαβε και ο πρωθυπουργός της χώρας 
ο Γιώργος Παπανδρέου. 
«Οφείλουμε όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή την 
εθνική προσπάθεια, σε αυτόν τον πόλεμο. Καθέ-
νας με τις δυνάμεις του για να ξανακερδίσουμε το 
δικαίωμα να ελπίζουμε για το μέλλον της χώρας 
μας». «Όλοι ρε», όπως θα φώναζε ο φίλος μου ο 
Βασίλης. 
Όλοι και κυρίως οι έχοντες, οι φοροδιαφεύγοντες, 
οι εισφοροδιαφεύγοντες, οι φοροκλέπτοντες και 
γενικώς όλοι εκείνοι που θησαυρίζουν άκοπα και 
παράνομα κινούμενοι μονίμως στο χώρο της πα-
ραοικονομία. Βεβαίως ο Όλι Ρεν δεν μας προσέ-
θεσε τίποτα περισσότερο στη γνώση που έχουμε 
– ή τουλάχιστον οφείλουμε να έχουμε – εμείς οι 
ίδιοι για το μαύρο χάλι της οικονομίας μας.
Όσον αφορά στα μέτρα που πρέπει να πάρουμε 
,δυστυχώς δεν αφορούν τον Όλι Ρεν, αλλά εμάς 
τους ίδιους και το μέλλον της χώρας.
Τα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας και 
εξυγίανσης οφείλουμε να τα πάρουμε μόνοι μας 
προκειμένου να αποφύγουμε την ολική κατάρ-
ρευση της οικονομίας μας.
Μια ολική κατάρρευση που θα πλήξει πρώτα και 
κύρια αυτούς που εξαρτώνται άμεσα και αποκλει-
στικά από τα δημόσια ταμεία δηλαδή τους μισθω-
τούς και τους συνταξιούχους.
Και όσο τα δημόσια ταμεία εξακολουθούν να γε-
μίζουν κυρίως από δανεικά και μάλιστα με υψη-
λό επιτόκιο, τόσο το φάσμα της κατάρρευσης θα 
πλησιάζει. 
Χρειάζεται επομένως άμεσο νοικοκύρεμα, μεί-
ωση του κόστους λειτουργίας του δημόσιου το-
μέα, αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος 
και ισχυροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, 
αλλά κυρίως διαφάνεια και αποτελεσματικότη-
τα στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Ο συν-
δυασμός αυτών των μέτρων με την ψήφιση του 
νέου αναπτυξιακού νόμου, την άμεση ενεργοποί-
ηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και 
την λήψη μέτρων για την τόνωση της αγοράς, μπο-
ρούν να αποτελέσουν ισχυρό ανάχωμα για τη συ-
γκράτηση της εθνικής μας οικονομίας στην πο-
ρεία της προς το γκρεμό.
Πολιτική βούληση χρειάζεται και αποφασιστικό-
τητα, αλλά και αυτογνωσία και ειλικρίνεια και κυ-
ρίως κοινή προσπάθεια με δίκαιη και αναλογική 
κατανομή των βαρών σε όλους.
 «Όλοι ρε», όπως θα έλεγε και ο φίλος μου ο Βα-
σίλης.

Διοργάνωση ημερίδας τον Απρίλιο από 
την ΕΔΚΠΠ για την πορεία του νησιού

Η συμμετοχή 
αντίδοτο στην 
απαξίωση της 
πολιτικής

Θετική κρίθηκε από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο 
η πρωτοβουλία της Ενιαίας Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Πάρου, 
για τη διοργάνωση ημερίδας με θεματολογία, την πορεία του νη-
σιού και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο κ. Κοντός πρότεινε να κληθούν στις 18 Απριλίου αυτοδιοικη-
τικές παρατάξεις, κινήσεις πολιτών, εκπρόσωποι κομμάτων, φο-
ρείς και όσοι επιθυμούν να συμβάλουν στο να πάει μπροστά η 
Πάρος. Είναι, είπε, «μια ευκαιρία να αναδειχτούν θέσεις και όχι 
αντιθέσεις, με καθαρό λόγο, ξεκάθαρες προθέσεις, με ανοικτές 
διαδικασίες, διότι δεν περισσεύει κανείς στην προσπάθεια προό-
δου του τόπου μας. Η δράση και η συμμετοχή, είναι το μόνο αντί-
δοτο στη σημερινή απαξίωση της πολιτικής και η μόνη προοπτι-
κή, ώστε τα κοινά της Πάρου, να είναι ο στίβος ικανοτήτων, αξιο-
πρέπειας και ενότητας». 

Τα όσα ανέφερε ο κ. Κοντός είναι από την ανακοίνωση της πα-
ράταξης την οποία υπογράφουν  ο ίδιος ως επικεφαλής και ο 
πρόεδρος Νικήτας Τριβυζάς.

Επιλέξαμε, είπε ο κ. Κοντός, να ανακοινώσουμε την πρωτο-
βουλία μας αυτή, μέσα από το χώρο που σεβόμαστε, όπως είναι 
το Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύουμε ότι η κίνησή μας αυτή θα 
προσφέρει τα μέγιστα μέσα στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί γε-
νικότερα. Θα πρέπει να το ανατρέψουμε και να πορευτούμε μέσα 
σε κλίμα δημιουργικό και όχι στείρας αντιπαράθεσης.

Συμφωνούμε όλοι με την πρωτοβουλία, ήταν η απάντηση του 
Δημάρχου, αφού όπως είπε, έχει ως στόχο να προχωρήσουμε 
μπροστά. Νομίζω, πρόσθεσε, ότι οι απόψεις μας ταυτίζονται.

Αλλαγή 
σύνθεσης
στο Δ.Λ.Τ. 

Μετά την απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, αλλάζει η σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου. Σύμφωνα με την απόφα-
ση μετέχουν πλέον σ’ αυτό 
5 μέλη από το Δήμο Πάρου, 
τρία από την Κοινότητα Αντι-
πάρου και ο Λιμενάρχης. 

Την περασμένη Τρίτη απο-
φασίστηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο να συμπληρω-
θεί ο αριθμός των μελών του 
Δ.Σ. με το Δημοτικό Σύμβου-
λο της πλειοψηφίας Θ. Με-
λανίτη και αναπληρωματικό 
μέλος τον επίσης Δημοτικό 
Σύμβουλο Κ. Χασούρη.

Αναμένεται τώρα να απο-
φασιστεί από την πλευρά της 
Αντιπάρου, ποιο από τα μέλη 
της στη σύνθεση του Δ.Λ.Τ. 
θα μείνει εκτός.

Η καταγγελία για τις 
καταπατήσεις στο Δημοτικό 
Συμβούλιο

Τον 
Οκτώβριο 
η απόφαση 
του ΣτΕ 

Το θέμα της επιστολής με τίτλο: «Αυθαίρε-
τη καταπάτηση ιδιοκτησιών μας από το Δήμο 
Πάρου» των Καστανιά Μαργαρίτας, Παντε-
λαίου Γεωργίου, Παντελαίου Νικόλαου και 
του νομίμου εκπροσώπου τους Παπαδάκη 
Κων/νου, έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο 
επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντός, ζη-
τώντας εξηγήσεις. Στον κ. Κοντό απάντησε ο 
πρόεδρος του Σώματος Αντ. Αρκάς, μιας και 
στην επιστολή αναφέρεται τ’ όνομά του και 
θεώρησε ότι θίγεται προσωπικά.

Ο κ. Αρκάς, αφού εξέφρασε τα συλλη-
πητήριά του για τη Μ. Καστανιά που έφυγε 
πρόσφατα από τη ζωή, ανέφερε μεταξύ άλ-
λων, πως «όλοι κρινόμαστε και ενίοτε κατα-
κρινόμαστε. Από κει και πέρα, τα περισσό-
τερα από όσα αναφέρονται στην επιστολή 
έχουν απαντηθεί σε πολλά επίπεδα με υπό-
μνημα, πριν από περίπου 1 χρόνο, προς τον 
εισαγγελέα. Τώρα περιμένουμε την απόφα-
ση στην προσφυγή του Δήμου προς το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας». 

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Δήμαρχος, 
για να προσθέσει πως έως τον Οκτώβριο 

που θα αποφανθεί για το 
θέμα το ΣτΕ, το Δημοτι-
κό Συμβούλιο δεν μπορεί 
να πάρει καμία απόφα-
ση. Όλη αυτή η αναφορά, 
είπε ο κ. Βλαχογιάννης, 
«εξυπηρετεί άλλου είδους 
σκοπιμότητες». 

Ικανοποιημένος από τις 
εξηγήσεις, δήλωσε ο κ. 
Κοντός.
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 To νέο 
αεροδρό-
μιο της 
Π ά ρ ο υ 
ένα αίτη-
μα ολό-
κ λ η ρ η ς 
της Πα-

ριανής κοινωνίας, πριν από λίγους μή-
νες φάνταζε σαν άπιαστο όνειρο. 

Το Νοέμβριο, όταν ο Βλαχογιάννης 
έκανε την πρώτη εξαγγελία, ότι κάτι κι-
νείται, πολλοί λίγοι το πίστευαν, παρό-
λο που είναι γνωστό ότι βοηθούσε ο Ρα-
γκούσης.

Σήμερα η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη. 
Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 
Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να τρέχουν 
αντάμα Βλαχογιάννης – Ραγκούσης μή-
πως και τ’ όνειρο γίνει πραγματικότητα.

 Η επισήμανση ενός προβλήμα-
τος από τους μαθητές του ΕΠΑΛ, έγι-
νε αφορμή για τα γνωστά φασιστοειδή 

να ρίξουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο 
στην Παριανή κοινωνία.

Χρειάζεται άμεση και υπεύθυνη αντί-
δραση των αρχών του τόπου, ώστε να 
μπουν στο περιθώριο τα ακραία ρατσι-
στικά φαινόμενα. Σωστή η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά θα πρέπει 
γρήγορα να πραγματοποιηθεί, γιατί ελ-
λοχεύουν κίνδυνοι…

 Η επιμονή του Καρατζά, να επιλέξει 
κάποιους εργολάβους για την καθαριό-
τητα, ενώ δεν είχαν τα τυπικά προσόντα, 
είχε ως αποτέλεσμα να απομονωθεί από 
τους υπόλοιπους του συμβουλίου. 

Παράξενη η επιμονή του Γιώργου, 
όπως παράξενη και η απουσία του από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Μήπως πρέπει 
να μας ανακοινώσει την απόφασή του;

 Πριν από 18 μήνες, όταν η ΦτΠ είχε 
γράψει για κάποιον επίδοξο υποψήφιο 
δήμαρχο από τη Νέα Δημοκρατία, είχε 
εκδοθεί ανακοίνωση από την Τ.Ο. και 

μας κατηγορούσε ότι της δημιουργούμε 
προβλήματα.

Σήμερα, το ίδιο πρόσωπο δηλώνει ότι 
ετοιμάζεται να θέσει υποψηφιότητα για 
δήμαρχος και μάλιστα όπως λέει, αυτή 
την κίνηση την βλέπει σαν την επόμενη 
επαγγελματική του δραστηριότητα.

Τι λέει σήμερα η Τοπική Οργάνωση; 
Πως θ’ αντιμετωπίσει την υποψηφιότη-
τα του επαγγελματία; 

 Ούτε ιερό ούτε όσιο δεν έχουν οι της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Όταν o παπα-Σπύρος τους ζητούσε τη 
συνδρομή τους για την αναστύλωση του 
Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, με μαγά-
λη προθυμία υποσχέθηκαν να εντάξουν 
το έργο στο πρόγραμμα (;) «ΘΗΣΕΑΣ».

Μια μικρή …λεπτομέρεια. Ο «ΘΗΣΕ-
ΑΣ» έχει ολοκληρωθεί ως πρόγραμμα 
και μόνο αποπληρωμές των ήδη ενταγ-
μένων έργων γίνονται… Η υποκρισία 
όμως και το ψέμα φαίνεται ότι πλεονά-
ζουν στις μέρες μας και ούτε ιερείς λο-

γαριάζει!
 
 Τα αυτονόητα συνήθως δεν χρειά-

ζεται να τα θίγουμε. Συζήτηση στο δη-
μοτικό Συμβούλιο με θέμα αναμόρφω-
ση του προϋπολογισμού.

Ποιος ήρθε με ένα ντοσιέ στατιστικά 
στοιχεία και πολλές ερωτήσεις – πα-
ρατηρήσεις; Αυτονόητο είναι, αλλά ας 
το πάρει το ποτάμι: Μάρκος Κωβαίος η 
απάντηση. Έτσι απλά. 

 Με τον «Καλλικράτη» η Αντίπαρος, 
εκτός των άλλων αλλαγών, θ’ αλλάξει 
και όνομα και θα μετονομαστεί σε «Αυ-
θαιρεσία», καθώς στο μικρό νησί, έχουν 
γίνει καθεστώς οι αυθαίρετες πράξεις. 

Τελευταία, προς στιγμήν, πράξη αυ-
θαιρεσίας, η κοπή των δέντρων στην 
παραλία χωρίς καμία απόφαση. Ή μάλ-
λον, το Κοινοτικό Συμβούλιο θ’ αποφα-
σίσει τώρα, μετά την κοπή, αν θα κο-
πούν… Αν η απόφαση είναι να μην κο-
πούν, τι θα γίνει; Με τί κόλλα θα τα κολ-
λήσουν;

με το φακό
 της 
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Δρύινα κουφώµατα
σε απίστευτα χαµηλές τιµές!

Επειδή το καλύτερο... δεν είναι απ
αραίτη

το να
 κοσ

τίζε
ι κα

ι µι
α π
ερι
ουσ

ία!

Με επιτυχία συ
νεχίζεται για

 έκτη χρονιά
 φέτος, ο θεσμ

ός του Δήμου Πάρου και της
 ΚΔΕΠΑΠ, 

«Μαζί με τους 
γονείς», που γίνεται

 σε συνεργασ
ία με το «Θησέα». 

Στις 28 Φεβρουαρίου σ
την αίθουσα 

του «Αρχιλόχου», πραγματοπο
ιήθηκε η 1η

 ημερίδα με 
θέμα: 

«Η οικογένεια κ
αι το σχολείο

 στον κόσμο 
του διαδικτύ

ου». Εισηγητές ήσα
ν ο παιδοψυχ

ίατρος Π. Πο-

λυχρόνης κα
ι η ψυχολόγο

ς – ψυχοθεραπε
ύτρια Κυριακή Πολυχρόνη, οι 

οποίοι αναφερθήκαν στα
 θε-

τικά σημεία 
του διαδικτύ

ου και στο π
όσο εύκολα 

πλέον παίρνο
υμε πληροφορίες, σημειώ

νοντας πα-

ράλληλα, ότι 
δεν υπάρχου

ν απαντήσεις
 ακόμη, για τ

ο αν μπορεί 
το διαδίκτυο 

να κριθεί «Επικίνδυνο». 

Μετά τις εισηγ
ήσεις των δύο επιστη

μόνων, ακολούθησ
ε εποικοδομη

τική συζήτησ
η με τους γ

ονείς, 

οι οποίο έθεσ
αν αρκετά ζη

τήματα και π
ροβληματισμο

ύς. Αξίζει να σημε
ιωθεί, ότι η αίθ

ουσα ήταν υπ
ερ-

πλήρης και α
υτό δείχνει τ

ο ενδιαφέρον των γονιών για περισσό
τερη γνώση σε ότι αφ

ορά στις εξελ
ίξεις 

και την αντιμ
ετώπισή τους σε

 σωστές βάσεις 
σε σχέση και

 με τα παιδιά
 τους.

Την ημερίδα π
αρακολούθησ

ε και ο Δήμαρχος, ο οπ
οίος αναφέρθηκε στο θ

εσμό και τόνι
σε ότι οι ημε

-

ρίδες που διο
ργανώνονται στο πλ

αίσιό του, προ
σφέρουν τα μέγ

ιστα και ζήτη
σε από τους 

γονείς να συ
μ-

μετέχουν ενε
ργά, ώστε να ενισχυ

θεί ακόμη πε
ρισσότερο η 

προσπάθεια. 
Όπως είπε, το νη

σί μας μπορε
ί 

να γίνει καλύ
τερο, μόνο ότ

αν η νέα γεν
ιά είναι σωστά εκπαιδευ

μένη και ιδια
ίτερα καταρτ

ισμένη, ώστε 

να μπορεί ν’ 
ανταποκριθεί

 επάξια στις 
απαιτήσεις τ

ου μέλλοντος
. 

Η δεύτερη ημερίδα έχει π
ρογραμματιστ

εί

για την Κυριακή 21 Μαρτίου.

«Μαζί με τους γονείς»

Επιτυχημένη η πορεία του θεσμού


