
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Προς υλο-
ποίηση βαί-
νουν μεγά-
λα έργα για 
το νησί μας, 
όπως είχε 
π ρ ο α ν α γ -
γελθεί από 
τον υπουργό 
Εσωτερικών 
Γιάννη Ρα-
γκούση στη 
βαρυσήμαντη 
σ υ ν έ ν τ ε υ -
ξή του στη 
ΦτΠ κατά την 
προεκλογική 
περίοδο, για 
τα οποία είχε 
πει ότι θα 
ενταχθούν στον προγραμματισμό της "ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Ε." 

Η προαναγγελία του υπουργού επιβεβαιώθη-
κε και από τις δηλώσεις του Δημάρχου Χρήστου 
Βλαχογιάννη και του υφυπουργού Ανάπτυξης Πα-
ναγιώτη Ρήγα κατά την τελετή της Ορκωμοσίας 
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και πήρε «σάρκα 
και οστά» με την επίσκεψη στην Πάρο κλιμακίου 
της "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." την περασμένη Τετάρτη 19 Ια-
νουαρίου. 

Τα έργα που θα υλοποιηθούν από την Εταιρία 

του Δημοσίου εί-
ναι: 

-Μελέτη και 
κατασκευή 2ου Γυ-
μνασίου Παροικίας

-Μελέτη και 
κατασκευή επέ-
κτασης του τουρι-
στικού καταφυγίου 
Νάουσας

-Ολοκλήρωση 
Μελέτης και κα-
τασκευή επέκτα-
σης 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Παροι-
κίας

-Μεταφορά λυ-
μάτων Νοτιοανα-
τολικής Πάρου (η 
μελέτη είναι έτοι-

μη και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο). 
- Ολοκλήρωση μελέτης και κατασκευή του Πο-

λιτιστικού Κέντρου Παροικίας 
Ήδη έχουν εκδοθεί για τα συγκεκριμένα έργα 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και συμπληρωμα-
τική ΚΥΑ από τους Ρέππα και Ρήγα, για το έργο 
της μεταφοράς λυμάτων και το Πολιτιστικό Κέντρο 
Παροικίας, με την οποία «ανατίθεται στην ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ η συνδρομή της προς την Τοπική Κοινωνία στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού της ρόλου ως ανώνυμη 
εταιρία του Δημοσίου,

Φωνή της Πάρου
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Αξιοποιήστε τις ειδικές προσφορές μας

για την προβολή σας από τη     

τους καλοκαιρινούς μήνες.

Φωνή της Πάρου

Τηλ .: 22840 53555

Κόντρα στην κρίση!

Υλοποιούνται τα μεγάλα 
έργα στο νησί μας

Με παρέμβαση Ραγκούση-Ρήγα

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε."

συνέχεια σελ. 5συνέχεια σελ. 4

Έληξε η κατάληψη στο Γενικό Λύκειο Παροικίας

Ικανοποιήθηκαν 
αρκετά μαθητικά 
αιτήματα 

Έληξε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου η κατάληψη στο Λύκειο 
Παροικιάς που είχε ξεκινήσει από την Δευτέρα 17 του μήνα, 
μετά την υπερψήφιση της απόφασης για την κατάληψη από 
196 μαθητές (12 όχι), οι οποίοι δήλωναν ότι δεν θα υποχω-
ρούσαν εάν δεν ικανοποιούντο τα αιτήματά τους, αν όχι όλα, 
τουλάχιστον τα περισσότερα και τα πιο βασικά. 

Τα παιδιά αντιμετωπίστηκαν με ενδιαφέρον από τους εκ-
παιδευτικούς, τους γονείς και τους προϊσταμένους της Εκ-
παίδευσης, οι οποίοι συναντήθηκαν, συζήτησαν μαζί τους 
και βρέθηκαν λύσεις στα προβλήματα. 

Τη δεύτερη μέρα της κατάληψης τα παιδιά εξέθεσαν τα 
προβλήματα και τα αιτήματά τους στον Προϊστάμενο του 
5ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρ. Βαρριά και 
στους καθηγητές και στους γονείς τους. Την Τετάρτη, ημέρα 
λήξης και της κατάληψης, τα παιδιά συναντήθηκαν εκ νέου 
με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και αφού ικανοποιή-
θηκαν από την εξέλιξη, επέστρεψαν στο σχολείο τους. 

Όπως ανέφερε στη ΦτΠ ο Διευθυντής του Γενικού Λυκεί-
ου Πάρου Ηλ. Γουρδούκης, θα δοθεί άδεια στην καθηγήτρια 
για την οποία ζητούσαν οι μαθητές να απομακρυνθεί, στη 
θέση της θα έρθει αναπληρωτής καθηγητής, έως ότου γίνει 
αυτό όμως, τα μαθήματα θα καλυφθούν από καθηγήτρια οι-
κονομολόγο του ΕΠΑΛ Πάρου. Να σημειωθεί, ότι οι μαθητές 
όπως δήλωσαν, δεν είχαν ως στόχο να βλάψουν την καθηγή-
τριά τους, αλλά να λυθεί το πρόβλημά τους. 

Τα υπόλοιπα αιτήματά τους, σύμφωνα με τον κ. Γουρδού-
κη, ορισμένα αντιμετωπίστηκαν και άλλα μπαίνουν σε συζή-
τηση και θ’ αντιμετωπιστούν στην πορεία.

Οι εκπρόσωποι της "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." Δ.Πέγιος και Ν.Αστροκώστας με 
τον Δήμαρχο Χρ.Βλαχογιάννη
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Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 145

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ

Εκτύπωση: 
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
E-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Ατλάντικ (περιφερειακός), 
Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδίων 
Πώλος Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, 
Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, 
βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - 
Αλιπράντης Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι).
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ 
Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart comput-
ers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα 
Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 
Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, Σ/Μ Παρούσης, 
περίπτερο Ιωάννη Χανιώτη, περίπτερο 
Βρεττού Νικολάου, Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευχές προς Λεβεντάκη
και Δημοτικούς Συμβούλους

Το διοικητικό συμβούλιο του Ναυτικού ομί-
λου Αντιπάρου εκφράζει σε εσάς προσωπι-
κά, στους συνεργάτες σας και σε όλους τους 
εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους  συγχα-
ρητήρια για την εκλογή σας  στο νέο  Δήμο 
του νησιού μας.

Εμείς θα σταθούμε δίπλα σας  σε κάθε προ-
σπάθεια για το καλό του τόπου μας, αρωσείς  
θα χρειαστείτε την βοήθεια μας.
Ο   ΠρόεδροςΦαρούπος Αναστάσιος                                                     
Ο  Γραμματέας Τριαντάφυλλος Ιωάννης 

Ευχαριστώ πολύ τους τοπικούς Συλλό-
γους Γυναικών Νάουσας και Μάρπησσας,  
καθώς  επίσης και τον Αγροτικό Συνεταιρι-
σμό Μάρπησσας , για την οικονομική βοή-
θεια που μου πρόσφεραν.

Στέφανος Λεονέττης, Αθλητής

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας για το 
χαμό της αγαπημένης μας μητέρας και για-
γιάς Ζαχαρούλας Ξεναρίου που έφυγε από 
την ζωή στις 14/01/2011.

Τα παιδιά και τα εγγόνια της

Αγαπημένε θείε μας,

είναι βαριά η κάρδια μας 
κι αβάσταχτο το έχε γεια,
που φεύγεις μακριά μας.
Τα λόγια μας πολύ φτωχά,
για σένα να μιλήσουν 
τέτοια ψυχή τόσο γλυκιά,
πώς να χαρακτηρίσουν;
Έζησες ήρεμη ζωή, ευτυχισμένα χρόνια 
κι αγάπη είχες άφθονη,
απ’ ανίψια κ’ εγγόνια.
Τι κι αν δεν έκανες παιδιά,
δεν είχε σημασία 
η αγάπη απ’ τα ανίψια σου,
είχε μεγάλη άξια.  
Κοντά σου ήταν πάντοτε,
για να σε βοηθήσουν
με μια αγκαλιά κ’ ένα φιλί
 τον πόνο σου να σβήσουν.
Μα είχες και την γυναίκα σου,
την θεία Αρτεμία 
βράχος στεκόταν διπλά σου,
σε κάθε δυσκολία.
Παρηγοριά ζητάμε απ’ το Θεό,
λίγη να μας χαρίσει
και κάτω από την σκεπή του
να σε τοποθετήσει.
Έτσι γλυκιά θα ‘ναι στον νου
η όμορφη ψυχή σου

και πάντα θα ευχόμαστε
να χουμε την ευχή σου.

Στον γλυκό και αγαπημένο μας θειο Γιάννη

Ανήμερα τα Άγια 
Φώτα 6 Ιανουαρίου 
2011 έφυγε από κοντά 
μας σε ηλικία 83 ετών 
ο αγαπημένος μας 
θείος Ιωάννης Στυλ. 
Φραγκούλης. Ένας 
άνθρωπος τόσο γλυ-
κός, ήρεμος και ιδι-
αίτερα αγαπητός απ’ 
όλους του συγγενείς 
και φίλους του. Διάλεξε να μας πει αντίο 
ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής, δί-
νοντας μας έτσι την ευκαιρία να τον αποχαι-
ρετίσουμε και να του δώσουμε το τελευταίο 
φιλί αυτήν την ημέρα. Παντρεμένος με την 
Αρτεμία, το γένος Μπαφίτη έζησε όλη του 
τη ζωή στο Σελαδι  μαζί με τον αδελφό του 
Ηλία και την Καλλιόπη, τα παιδιά και τα εγ-
γόνια τους. Όταν η αρρώστια του τον έριξε 
στο κρεβάτι τους τελευταίους 3 μήνες, δεν 
του έλλειψε η φροντίδα και η αγάπη από 
τα αδέλφια και τα ανίψια του. Παρόλο που 
ο Θεός δεν του χάρισε δικά του παιδιά, η 
γλυκιά ψυχή του έδωσε τόση αγάπη στους 
γύρω του που απόλαυσε όσα θα απολάμβα-
νε ένας γονιός απ’ τα παιδιά του και ακό-
μα περισσότερα, αφού είχε αρκετά ανίψια 
και τα αγαπούσε όλα ιδιαίτερα. Πάντα είχε 
να πει έναν καλό λόγο για όλους χωρίς να 
περιμένει αντάλλαγμα. Είχε όμως και μια 
σύζυγο βράχο διπλά του σε όλη του τη ζωή 
που τον στήριζε και τον φρόντισε μέχρι την 
τελευταία του στιγμή, χωρίς να παραπονε-
θεί και να λυγίσει. Ένας τέτοιος σπάνιος και 
ξεχωριστός άνθρωπος θα λείψει σε όλους 
μας. Ας γίνει η ήρεμη και απλή ζωή του πα-
ράδειγμα για όλους μας.

Θα τον θυμόμαστε πάντα γλυκά και με 
αγάπη. Ας έχουμε την ευχή του.   

Καλό ταξίδι θείε Γιάννη,
Χριστίνα Μοστράτου

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας τους ευσε-
βείς, ιερείς και μοναχούς, τους συγγενείς 
και τους φίλους μας. Ιδιαίτερα όμως θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε την αγαπημέ-
νη μας συγγενή Μαρουσώ Φραγκούλη που 
βρέθηκε κοντά μας σε δύσκολες ώρες και 
η βοήθεια της υπήρξε πολύτιμη.

Η σύζυγος, τα αδέλφια και τα ανίψια

Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οί-

κου Ευγηρίας Ποιμαντικής  Μερί-
μνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή», 
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
προτίθεται να προσλάβει έναν νο-
σηλευτή-νοσηλεύτρια για τις ανά-
γκες της Μονάδας.

Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε εν-
διαφερόμενο να καταθέσει αίτηση 
στη Γραμματεία του Γηροκομείου, 
μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 
2011 και ώρες 9:00-14:00 (τηλ. επικ. 
22840 24739). 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 

Επίσκεψη 
εργασίας 
στην Πάρο

Οκτώ ενεργά μέλη των Οικολό-
γων Πράσινων Νάξου και εκπρό-
σωποι φορέων από το νησί, θα επι-
σκεφτούν την Πάρο, προκειμένου 
να ανταλλάξουν απόψεις και να 
συνεργαστούν με τοπικούς φορείς 
στην από κοινού διαχείριση του 
τηγανό-λαδου και του  κατσίγαρου 
των ελαιοτριβείων. Η ακριβής ημε-
ρομηνία της επίσκεψης θ’ ανακοι-
νωθεί μόλις έχουν γίνει οι κατάλ-
ληλες συνεννοήσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή                                                                   

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ερμούπολη, 30.12.2010 
Κωδικός Πρόσκλησης: 35                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 - «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-

ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 57: Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
καλεί 
- το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού 
- την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρημα-

τοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

 Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Κατηγορία Πράξης “Ανάπτυξη, Βελτίωση και 
Εκσυγχρονισμός των υποδομών τουρισμού”.  

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν στη δημιουργία δημό-
σιων τουριστικών υποδομών με τις οποίες επιδιώκεται η διεύρυνση και αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η μείωση της εποχικό-
τητας και η προώθηση ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού σε συνδυασμό με την 
αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων. Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν:

- Έργα ανάπτυξης υποδομών ειδικών μορφών τουρισμού
- Δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης
- Έργα αναβάθμισης σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος
- Έργα βελτίωσης της ελκυστικότητας τουριστικών προορισμών 
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων 

με την πρόσκληση ανέρχεται σε  8.000.000 € και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ 
και του ελληνικού δημοσίου.  

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τις 10.01.2011 έως τις 16.08.2011. Η 
αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική και διενεργείται μέχρι εξαντλήσεως της 
συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης. Η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
μέσω των ιστοσελίδων www.notioaigaio.gr και www.kriti-aigaio.gr, με την εξάντληση 
της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

 Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορί-
ζεται το ποσό των 300.000 €.  

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 
22, 84100 Ερμούπολη, τις ώρες 9:00 έως 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Είναι 
δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβο-
λής την ημερομηνία αποστολής. Επισημαίνεται ότι η υποβολή προτάσεων μπορεί 
να γίνεται και με την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής μέσω της ιστοσελίδας της 
ΕΔΑ www.notioaigaio.gr και μέσω της εφαρμογής αυτής να εκτυπώνονται τα προς 
υποβολή δελτία.

Η αναλυτική πρόσκληση και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.notioaigaio.gr, www.kriti-aigaio.gr και www.
espa.gr. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη 
συμπλήρωση των τεχνικών δελτίων και άλλες διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου, στη διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη. Αρμόδιοι: κ. 
Αραγιάννης Βαγγέλης και Κίκιλης Δημήτρης (τηλέφωνα: 2281360823 & 2281360814 
αντίστοιχα, e-mail: evagarag@mou.gr, & dkikilis@mou.gr

Ο Γενικός Γραμματέας 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Βασίλειος Ηλ. Μπρακουμάτσος

Πρωτοχρονιάτικες πίτες
• Την πρωτοχρονιάτικη πίτα θα κόψει την Κυριακή 23 Ιανουαρίου στις 

11 το πρωί το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου Αντι-
πάρου και καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους στο ξενοδοχείο «Αγνάντι» 
όπου θα γίνει η εκδήλωση. 

Θα πραγματοποιηθούν επίσης, η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές 
του Συλλόγου. Παρακαλούνται όλοι οι αιμοδότες να έχουν μαζί τους την 
εκλογική τους ταυτότητα για να μετέχουν στην εκλογική διαδικασία. 

Για όσους δεν διαθέτουν μέσο μεταφοράς, να γνωρίζουν ότι στις 10.30 
π.μ. θ’ αναχωρήσει λεωφορείο μπροστά από το Κέντρο Υγείας για το 
ξενοδοχείο «Αγνάντι».  

• Την πίτα του θα κόψει την Κυριακή 23 Ιανουαρίου και ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος». Η εκδήλωση θα γίνει στις 
6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου «Δεξαμενή». 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αγκαιριάς Πάρου καλεί τα 
μέλη και τους φίλους του στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας την 
Κυριακή 23 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα του Συλλόγου 
στην οδό Χαλκοκονδύλη 37-39 στον 8ο όροφο. Θ’ ακολουθήσει Γενική 
Συνέλευση με θέματα: Απολογισμός πεπραγμένων, οικονομικός απολο-
γισμός, απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου. 

Στην εκδήλωση θα βραβευτούν οι επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση που προέρχονται από το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγκαιριάς. 

• Ο πρόεδρος και το Διοικητικό συμβούλιο του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός 
σας προσκαλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 
23/1, στις 7:00 μ.μ. στην αίθουσα της Αγροτολέσχης.

• Ο Δήμος Πάρου προσκαλεί όλους τους Παριανούς σε μια μουσική 
βραδιά με ξένα τραγούδια που άφησαν εποχή για φωνή και πιάνο, το 

Σάββατο 22 Ιανουαρίου στις 20.30 στην αί-
θουσα του «Αρχίλοχου». 

Τραγουδούν: η Βαρβάρα Μπιζά και ο Ιωάν-
νης Καλύβας. Στο πιάνο συνοδεύει ο Γιάν-
νης Αερινιώτης.

Ανακοίνωση
έκκληση

Επιστολή προς τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμ-
βούλους απέστειλε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος 
Πάρου – Αντιπάρου, με την οποία ζητεί τον άμεσο προ-
γραμματισμό για συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν 
τον κλάδο επιχειρηματιών και εμπόρων. 

Τα προβλήματα που ζητούν να τεθούν επί τάπητος και 
να ληφθούν μέτρα, είναι:

• Πολυκαταστήματα. Συνεχίζουν να λειτουργούν ανε-
ξέλεγκτα, έξω από τα προβλεπόμενα της νομοθεσίας. 
Ήδη εμφανίζονται νέες εταιρίες που συνεχίζουν την πα-
ράτυπη λειτουργία των προκατόχων τους. 

• Παραεμπόριο. Έως σήμερα, πέρα από τις «ευχές» 
όλων μας για την εξάλειψη του φαινομένου, δεν έχουν 
παρθεί ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή του.

• Παραγωγοί Πάρου. Πίσω από την ταμπέλα του παρα-
γωγού, με την οποία καλύπτονται,(παράγκες, Αγρ. Αυτο-
κίνητα,κ.λπ.), υπάρχουν στοιχεία παραεμπορίου.

Διάψευση 
Διαψεύδει ο πατέρας του 16χρονου Τάταρη Αλέξαν-

δρου όλα όσα ειπώθηκαν σε τηλεοπτικό σταθμό πανελ-
λαδικής εμβέλειας για το ατύχημα με το γιο του, την Πέ-
μπτη 13 Ιανουαρίου, σε ότι έχει σχέση με τους γιατρούς 
του Κέντρου Υγείας. 

Ο κ. Σοφοκλής Τάταρης, τονίζει ότι όσα ειπώθηκαν για 
τη μεταφορά του παιδιού του είναι εντελώς στη φαντασία 
των δημοσιογράφων και διερωτάται από πού αντλούν 
αυτές τις πληροφορίες που καμία σχέση δεν έχουν με 
την πραγματικότητα. Αντίθετα, νοιώθει υποχρεωμένος 
απέναντι στους γιατρούς του Κέντρου Υγείας και εκφρά-
ζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τη 
φροντίδα τους. 

Όπως είπε, το Σούπερ πούμα δεν μπόρεσε να προσγει-
ωθεί στην Πάρο λόγω βλάβης και επέστρεψε στη βάση 
του. Έτσι, το παιδί το οποίο με τις φροντίδες των γιατρών 
του Κ.Υ. συνήλθε εντελώς έφυγε την επόμενη ημέρα με 
το πλοίο της γραμμής για την Αθήνα, όπου υποβλήθηκε 
σε εξετάσεις και είναι καλά στην υγεία του. 



τηλ.: 22840 53555 | e-mail: info@typoparos.gr

Θα τα βρείτε όλα στο
στους Αγ. Αποστόλους της Νάουσας

Στους δύσκολους καιρούς τα µετράµε όλα καλά...όπως και εσείς.

Κερδίστε χρήµατα & χρόνο
έχοντας την καλύτερη ποιότητα µε ψηφιακές εκτυπώσεις.

Ηµερολόγια | Μπλοκ | Τιµολόγια | 500 Κάρτες από 35€ | Flyer |  Έντυπα
1.000 σουπλά από 120€ | Προσκλητήρια γάµου & βάπτισης | Μενού & Τιµοκατάλογοι

∆ιαφηµιστικά  & επαγγελµατικά δώρα | 100 αφίσες Α3 από 100€
Επιστολόχαρτα | Σουβέρ | Folder | Φάκελοι
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Έληξε η κατάληψη στο Γενικό Λύκειο Παροικίας

Ικανοποιήθηκαν αρκετά 
μαθητικά αιτήματα 
Σε ότι αφορά στην επαναφορά της ενισχυτικής διδασκαλίας, είναι ένα θέμα που 
δεν μπορεί να λυθεί από το σχολείο. Γι’ αυτό, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
θα στείλει επιστολή με αυτό το αίτημα προς το υπουργείο Παιδείας. Για το θέμα 
αυτό, οι μαθητές αγωνιούν, γιατί όπως είπαν στη ΦτΠ, οι περισσότεροι δεν διαθέ-
τουν τα χρήματα για να πληρώνουν φροντιστήρια. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι δεν έχει γίνει καμιά ζημιά στο σχολείο. Οι 
μαθητές από την πρώτη μέρα της κατάληψης δήλωσαν ότι το περιφρουρούν με 
απόλυτο σεβασμό και δεν επιτρέπουν σε κανέναν εξωσχολικό να περάσει μέσα 
στο χώρο του. 

Αριστείδης Βαρριάς
Ο Προϊστάμενος του 

5ου Γραφείου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης 
Αρ. Βαρριάς δήλωσε 
στη ΦτΠ: «Ήρθαν τα 
παιδιά, μου μίλησαν 
και εκτιμώ ότι δόθηκαν 
λύσεις στα προβλήματά 
τους, μετά και τη νέα 
σημερινή συνάντηση 
(Τετάρτη) με γονείς και 
εκπαιδευτικούς. Από 
κει και πέρα, πάντα 
υπάρχουν προβλήματα, 
το σχολείο είναι ζωντα-
νός οργανισμός, αλλά με ανοιχτό το σχολείο θα λυθούν καλύτερα και αυτό επεδί-
ωξαν οι μαθητές». 
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Aνακαλύψτε
το pilates
µε τα αυθεντικά
µηχανήµατα!

"Σε 10 συνεδρίες
νιώθεις τη διαφορά,
σε 20 συνεδρίες
βλέπεις τη διαφορά
και σε 30 συνεδρίες
έχεις ένα νέο σώµα!"

Joseph H. Pilates

Ιδέες διαφήµισης...
που ακούγονται δυνατά!

22840 53555

συνέχεια από σελ. 1

Επιστολή διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της  βιντζότρατας

«Άδικη η απόφαση»
Επιστολή διαμαρτυρίας στέλνουν οι Επαγγελματίες ψαράδες Πάρου – Αντιπάρου προς τον 

Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Πάρου. Στην επιστολή τους διαμαρτύρονται για 
την απαγόρευση ψαρέματος με την βιντζότρατα και για τον τρόπο αλίευσης που τους επιβάλ-
λεται, καθώς το εργαλείο αυτό δεν ενδείκνυται. Τονίζουν επίσης, ότι έτσι δεν αλιεύεται πλέον 
η μαρίδα, η τιμή της οποίας είναι προσιτή σε κάθε νοικοκυριό και ζητούν να ξαναβγούν στη 
θάλασσα με τη βιντζότρατα που κάνει τη λιγότερη ζημιά απ’ ότι άλλα εργαλεία. Δημοσιεύουμε 
την επιστολή:

«Εμείς οι επαγγελματίες ψαράδες Πάρου – Αντιπάρου, κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών 
σκαφών βιντζότρατας, διαμαρτυρόμαστε για την άδικη απόφαση της απαγόρευσης της βιντζό-
τρατας με τον γνωστό τρόπο εργασίας. 

»Απαγόρευση που έθεσε σε εφαρμογή η πολιτεία με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1 
Ιουνίου 2010 επικαλούμενη την προστασία της βιώσιμης αλιείας. Μια απαγόρευση που απέχει 
μακράν από την πραγματικότητα περί βιώσιμης αλιείας.

»Πριν από μια δεκαετία με την υπόθεση του ναυαγίου του «ΣΑΜΙΝΑ» οι ίδιοι άνθρωποι μας 
αποκαλούσαν ήρωες. Εμείς ουδέποτε κατατάξαμε τους εαυτούς μας στους ήρωες. Απλά ανα-
δείξαμε αξίες προς τους συνανθρώπους μας και τη νεολαία κρατώντας ψηλά την εικόνα της 
χώρας μας εντός και εκτός συνόρων. Αξίες, που δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στις άλλες χώρες, 
αλλά στη χώρα μας την Ελλάδα τείνουν να χαθούν… 

»Σήμερα, από την Επίτροπό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ηρωίδα του Πολυτεχνείου και 
των λανθασμένων χειρισμών των προηγούμενων που ασχολούνταν με το θέμα της αλιείας, 
μας παίρνουν τα μικρά σκάφη μας από την παράκτιο αλιεία και μας κατατάσσουν δίπλα στα 
υπερσύγχρονα επιδοτούμενα βαποράκια τις ανεμότρατες χωρίς αυτό να μπορεί να είναι εφι-
κτό. Εξαφανίζουν με λίγα λόγια μια πολιτισμική και χιλιοτραγουδισμένη κληρονομιά και πα-
ράδοση της χώρας μας την τράτα. Εξαφανίζουν το λαϊκό ψάρι τη μαρίδα. Επίσης, μας δίνουν 
την ευκαιρία επίσημα πλέον για τον αφανισμό μας, γιατί όχι και –κυριολεκτικά- τον πνιγμό 
μας αφού μας πάνε σε μεγάλες αποστάσεις από την ακτή για εργασία με τα σκάφη μας που η 
ηλικία τους είναι πάνω από 30 ετών. 

»Ζητάμε την άμεση επαναφορά του εργαλείου με τον γνωστό τρόπο εργασίας από εμάς. 
Γιατί το μόνο που κατάφεραν είναι να φέρουν σε απόγνωση κάποιες εκατοντάδες οικογένειες 
και να αφαιρέσουν από τους νησιώτες κατά τους χειμερινούς μήνες από το τραπέζι τους το 
φθηνό λαϊκό ψάρι, τη μαρίδα.

»Ζητάμε την άμεση υλοποίηση των υποσχέσεων που έχουν ανακοινωθεί και έχουν υπο-
γραφεί περί καταβολής οικονομικών ενισχύσεων του απολεσθέντος εισοδήματός μας για να 
μπορέσουμε να ζήσουμε με τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια στα νησιά μας χωρίς να περνάει από 
τη σκέψη μας ότι είμαστε τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού. 

»Τέλος είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με οποιονδήποτε δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα».

Σωματείο Εργαζομένων Τομέα Υγείας Ν.Κυκλάδων

Ενστάσεις στη συνέντευξη Ανδρόνε
Με αφορμή τις δηλώσεις του Ε.Δ.Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ κ. Γκ. Ανδρόνε για τη 

λειτουργία του Κ.Υ. στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» με θέμα 
«εκρηκτικά τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας» απαντούμε τα παρακάτω:

Το Κ.Υ. Πάρου με τα Περιφερειακά του Ιατρεία από σύστασής του (Α39/
οικ. 13715/31-07-86) λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Γενικού 
Νοσοκομείου Σύρου, ανήκει στη 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙ-
ΟΥ και προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη Διοικητική Αρχή που θα μπο-
ρούσε να επιλύσει προβλήματα ή να επιληφθεί θεμάτων. Η μη ύπαρξη 
Διοικούσας Επιτροπής δημιουργεί τεράστιο κενό στη λειτουργία του Κ.Υ., 
με αποτέλεσμα την αύξηση των πολλαπλών προβλημάτων της μονάδας 
μας. (π.χ. δεν γίνονται εισηγήσεις για την πρόσληψη ιατρικού και λοιπού 
προσωπικού, δεν παρακολουθούνται τα προγράμματα εφημεριών-
βαρδιών κλπ.).  

Σε ό,τι αφορά τους αγροτικούς ιατρούς, σύμφωνα με τους νόμους του 
Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν να εφημερεύουν χωρίς την παρουσία ειδικευμένου 
επιμελητή (Γεν. Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής). Κατά συνέπεια δεν 
λύνουμε το πρόβλημα όσους αγροτικούς ιατρούς κι αν προσλάβουμε.

Το ΕΚΑΒ, παράρτημα Πάρου, ανήκει διοικητικά στο ΕΚΑΒ 
Μυτιλήνης, λειτουργεί με το δικό του καταστατικό και τα 
προβλήματα του δεν μπορούν να λυθούν από το Κ.Υ. και την 2η Δ                                                                                                                                          
Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Τέλος, ο θεσμός επιβράβευσης που επαγγέλλεται ο κ. ΓΚ. Ανδρόνε 
μας βρίσκει εντελώς αντίθετους, διότι εκτός του εξωθεσμικού του 
χαρακτήρα, (υπάρχει θεσμοθετημένη αξιολόγηση προσωπικού που 
όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις δε μπορεί να δημοσιοποιείται), 
λειτουργεί διασπαστικά ανάμεσα στους συναδέλφους εργαζόμενους. 
Κλείνοντας, εφιστούμε την προσοχή για τις εκάστοτε ενέργειες του Επ.Δ/
ντη, ο οποίος θα πρέπει να ασχολείται με τις αρμοδιότητές του και όχι να 
παραχωρεί συνεντεύξεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

Για το Δ.Σ. η Πρόεδρος Βούλα Βιτζηλαίου 

Λυπόμαστε που τα συνδικάτα δίνουν βήμα έκφρασης γνώμης και σε μερικά 
μέλη τους που κρύβονται  πίσω από κείμενα χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και με 
υπογραφή τρίτων που αντί να βοηθήσουν την υπηρεσία στην οποία αμείβονται 
εδώ και χρόνια προς την καλύτερη αμοιβή των καλύτερων από τους υπαλλήλους 
αντί να εκφράζουν τη γνώμη τους με το ονοματεπώνυμό τους χρησιμοποιούν 
κείμενα συρραφής γραφείου μόνο για να διασφαλίζουν τα προνόμιά τους.

Με αυτή τη  νοοτροπία σαφώς δεν μπορούν αυτά τα άτομα να συμπεριλαμβάνουν 
την ελεύθερη έκφραση της γνώμης ανάμεσα στις αρμοδιότητες του επιστημονικού 
διευθυντή.

Γκαμπριελ Ανδρονε

... και απάντηση στην ατολμία
και στο βόλεμα…

Ομιλία για τον καρκίνο
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας σε συνεργασία με την κοινωφελής μη κερ-

δοσκοπική οργάνωση «ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ», σας προσκαλούν στην ομιλία με θέμα: 
«καρκίνος». Η εκδήλωση θα γίνει στις 19 Μαρτίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 
18:30 μ.μ. στην Αγροτολέσχη. 

Ομιλητές θα είναι ο κ. Παναγιώτης Μιχαήλ, ιδρυτής της οργάνωσης ΜΕΙΝΕ ΔΥ-
ΝΑΤΟΣ, σε μια βιωματική ομιλία με θέμα: «Είμαι αυτό που σκέφτομαι...»  και ένας 
ψυχολόγος υγείας .
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Παροικία τηλ. 22840 24410-1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Αγαπητοί συμπατριώτες,

Ακολουθώντας πάντοτε τη σύγχρονη τεχνολογία και συνεχίζοντας 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας στο χώρο της υγείας, σας 
ενημερώνουμε ότι το ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ τοποθέτησε 2 υψηλής 
τεχνολογίας μηχανήματα.

 
α) Ψηφιοποιητή ακτινολογικής εικόνας και όλες 

οι ακτινογραφίες στο εξής θα είναι ψηφιακές για 
μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

β) Αυτόματο ορμονολογικό αναλυτή συνεχούς 
λειτουργίας οίκου ADALTIS για άμεση και έγκυρη 
ολοκλήρωση αποτελεσμάτων εντός της ημέρας. 

Αυτό μας επιτρέπει και την μείωση του κόστους από 20-30 % το 
οποίο μεταφέρεται στους πελάτες μας. 

Ο υπεύθυνος του Κέντρου,
Τσιγώνιας Ιωάννης - Χειρουργός     

 σύμφωνα με το μέλος του κλιμακίου της Εταιρίας Δ. Πέγιο (πολιτικός μηχανικός της 
"ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." και Δ/ντής έργων Νοτίου Αιγαίου), που μίλησε στην εφημερίδα μας. 

Όπως είπε, για το 2ο Γυμνάσιο Παροικίας υπάρχει εγκεκριμένο κτιριολογικό πρό-
γραμμα, υπάρχει το οικόπεδο για την κατασκευή του έργου και πρόσφατα εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση της μελέτης, την οποία θ’ αναθέσει η ΕΓΝΑΤΙΑ σε μελετητές για να 
προχωρήσουμε στη συνέχεια στη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου.  

Για την επέκταση του τουριστικού καταφυγίου της Νάουσας, ο κ. Πέγιος ανέφερε ότι 
θα γίνει μία προβλήτα που θα επιτρέπει να δένουν ταχύπλοα σκάφη, ώστε να εξυπηρε-
τούνται μετακινήσεις προς γειτονικά νησιά. Υπάρχει μία προμελέτη γι’ αυτό, που έγινε 
από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Για την επέκταση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας, υπάρχει κτιριολογικό πρό-
γραμμα, όπως και το οικόπεδο και θα συνταχθεί μελέτη.

Για το δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Νοτιοανατολικής Πάρου, υπάρχει μελέτη, η οποία 
δεν είναι επαρκής. Περιμένουμε, είπε ο κ. Πέγιος,  να μας σταλεί, να δούμε σε τι επί-
πεδο βρίσκεται και να την ολοκληρώσουμε.  

Για το Πολιτιστικό Κέντρο, υπάρχει επίσης μελέτη (έγινε από το Βελέντζειο), επειδή 
όμως υπάρχει απόφαση να γίνει ένα πολιτιστι-
κό κέντρο που να καλύπτει και άλλες δραστη-
ριότητες, η μελέτη που έχει γίνει, θ’ αναβαθ-
μιστεί. 

Σύμφωνα με τον κ. Πέγιο, η ολοκλήρωση 
μιας μελέτης δεν ξεπερνά τους έξι με επτά μή-
νες, ανάλογα βέβαια με τη μελέτη και τι αφορά. 
Για παράδειγμα, η μελέτη για το δίκτυο μετα-
φοράς λυμάτων των νοτίων παραλίων της Πά-
ρου είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, γιατί 
περιλαμβάνει μια μεγάλη έκταση με ιδιαιτερό-
τητες.  Υπάρχουν πολλοί οικισμοί, είναι απομακρυσμένοι, τα παράλια χρήζουν προστα-
σίας άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ο βιολογικός της Μάρπησσας είναι μακριά, 
πρέπει να δούμε από πού θα περάσουν οι αγωγοί, που θα γίνει το αντλιοστάσιο…  Έχει 
δηλαδή πολλά επιμέρους θέματα, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Όμως, όλα αυτά τα έργα εντάσσο-

νται στο ΕΣΠΑ, που είναι η κύρια πηγή 

χρηματοδότησής μας και έως το 2013 

θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. 

Υπάρχει και αισιόδοξη πλευρά…

Ο Δήμαρχος της Πάρου Χρ. Βλαχο-

γιάννης δήλωσε: «Εμείς ως Δημοτική 

αρχή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 

2011 θα είναι δύσκολη χρονιά, τόσο 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης όσο 

και της μεταφοράς πολλών αρμοδι-

οτήτων από το 2ο στον 1ο βαθμό Αυ-

τοδιοίκησης. Ξέρουμε ότι απαιτείται 

δουλειά για να ξεπεραστούν οι δυ-

σκολίες. Θα προσπαθήσουμε επίσης, 

να εξασφαλίσουμε με κάθε τρόπο τη 

συνεργασία των πολιτών μας. 

Βέβαια, το 2011 για το Δήμο της 

Πάρου έχει και την πολύ αισιόδοξη πλευρά. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι θα υλο-

ποιηθούν από την ΕΓΜΑΤΙΑ έργα τα οποία ήταν 

και είναι απαραίτητα για το νησί και αποτελούσαν 

αιτήματα πολλών ετών. 

Η αποχέτευση της νοτιοανατολικής Πάρου, το 

Πολιτιστικό Κέντρο, το 2ο Γυμνάσιο, η επέκταση 

του 2ου δημοτικού, αλλά και τα έργα βελτίωσης 

του καταφυγίου Νάουσας, έχουν ενταχθεί και 

ήδη η ΕΓΝΑΤΙΑ μπήκε στην πορεία για την υλο-

ποίησή τους. Τα έργα αυτά μαζί με άλλα που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, σίγουρα θ’ 

αλλάξουν την εικόνα του νησιού. Για όλα αυτά, ευχαριστώ για ακόμη μία φορά τον 

υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση και τον υφυπουργό Ανάπτυξης Π. Ρήγα, γιατί πάντα 

είναι δίπλα μας και στηρίζουν το έργο του Δήμου».

Υλοποιούνται τα μεγάλα έργα 
στο νησί μας

Με παρέμβαση Ραγκούση-Ρήγα

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε."
συνέχεια από σελ. 1

Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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αφιερωµένα
στην ενηµέρωση
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Ο Υπουργός Γιάννης Ραγκού-
σης στην πρώτη βαρυσήμαντη και 
εφ’ όλης της ύλης αποκλειστική 
συνέντευξή του στη ΦτΠ, τονίζει 
με έμφαση ότι τον ενδιαφέρει το 
μέλλον της Πάρου και των Παρια-
νών, χαρακτηρίζοντας ως σχέση 
ζωής τη σχέση του με το νησί και 
τους νησιώτες.  Για τον τόπο του, 
ο κ. Ραγκούσης παρά τις δυσκολί-
ες, συζητά τα μεγάλα έργα που θα 
αναβαθμίσουν την Πάρο, όπως εί-
ναι το αεροδρόμιο, το νοσοκομείο, 
το Πολιτιστικό Κέντρο, η αποχέτευ-
ση της νότιας Πάρου... και διατυ-
πώνει την άποψη, ότι ενδεδειγμένη 
λύση για το νησί και την πρόοδό 
του, είναι ο Χρήστος Βλαχογιάννης. 
Τονίζει επίσης, ότι όχι απλώς είδε θετικά 
τη συνεργασία του με τα στελέχη της μει-
οψηφίας και τον Λ. Κοντό, αλλά δηλώνει 
ότι παρότρυνε κιόλας τον νυν Δήμαρχο 
σ’ αυτή την υπέρβαση. 

Ο Υπουργός, αφήνει σαφείς αιχμές 
μικροκομματικών σκοπιμοτήτων για 
υποψήφιο που υπόσχεται διορισμούς, 
ξεκαθαρίζοντας ότι καμία πρόσληψη δεν 
γίνεται πλέον χωρίς ΑΣΕΠ. Δηλώνει ότι 
με τον Καλλικράτη δόθηκε λύση στους 
Δήμους που διαθέτουν υγειονομικά αε-
ροσκάφη, πετώντας το μπαλάκι πλέον 
στους υπεύθυνους για τη λειτουργία του. 

Προειδοποιεί τους Αντιπαριώτες υποψή-
φιους πως αν δεν τα καταφέρουν μετά 
τις εκλογές να λειτουργήσουν τον Καλ-
λικρατικό Δήμο, θα στερηθούν την αυτο-
νομία τους και τέλος, υπεραμύνεται του 
Καλλικράτη ο οποίος δέχεται πυρά από 
την Αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι 
η διοικητική μεταρρύθμιση αποτελεί τη 
μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη πράξη 
εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες και 
στον πολίτη.

Ο Κ. Ραγκούσης, αναφέρεται και στους 
επικριτές του διαμηνύοντάς τους ότι κα-
νείς δεν μπορεί να του απαγορέψει να 
μιλάει.         Ολόκληρη η συνέντευξη στις σελ. 9-12

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σταθερά, µε δύναµη,

όλοι µαζί πάµε την Πάρο µας

ακόµα πιο µπροστά!

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ  ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

Άγ. Απόστολοι Νάουσας Τ: 22840 53555 E: info@typoparos.gr
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Τα πιο δυνατά µέσα επικοινωνίας, καθηµερινά στη διάθεσή σου!

Προχωράμε ταχύτατα
τα μεγάλα έργα ανάπτυξης

Αποκλειστική - βαρυσήμαντη συνέντευξη του Υπουργού Γιάννη Ραγκούση

"ο βλαχογιαννησ ειναι η πιο ενδεδειγμενη λυση"

Μανώλης Γλέζος - Κίνηση Ενεργών Πολιτών

Ψηφίστε
τους εαυτούς σας
για «άμεση
δημοκρατία»

Οι αντιλήψεις και οι απόψεις που διατυπώνει η Κίνηση Ενερ-
γών Πολιτών είναι εντελώς διαφορετικές σε ότι αφορά στον 
τρόπο λειτουργίας του Δήμου, την επομένη των εκλογών, αλλά 
και στον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων του νησιού. Βασική 
διαφορά, η εφαρμογή της «άμεσης δημοκρατίας». Ο επικεφα-
λής του συνδυασμού Μανώλης Γλέζος και όλοι οι συμμετέχο-
ντες προσπαθούν να περάσουν αυτή την αντίληψη στον κόσμο. 
Την αντίληψη, ότι θα πρέπει οι ίδιοι ν’ αποφασίζουν για την 
τύχη τους και όχι να εκχωρούν το δικαίωμα αυτό σε άλλους. 
Στη συνέντευξή του στη ΦτΠ ο Μανώλης Γλέζος υπογραμμίζει 
ότι η Κίνηση Ενεργών Πολιτών εγγυάται την εφαρμογή αυτής 
της πρακτικής, τονίζει ότι είναι γνώστης όλων των προβλημά-
των, γιατί έγιναν επαφές με όλους τους κλάδους εργαζομένων, 
συμφωνεί με την ανάπτυξη της Πάρου και την υλοποίηση μεγά-
λων έργων, στο πλαίσιο όμως των αναγκών του νησιού και των 
πολιτών του, ώστε να προωθηθούν σωστά και να δοθούν προτε-
ραιότητες εκεί που πρέπει.                                    συνέχεια σελ.6

Λίλα Καφαντάρη - Λαϊκή Συσπείρωση
Ν’ αφυπνιστεί ο κόσμος 
για να σταματήσει
η πορεία εξαθλίωσης

Δεν πετάει στα σύννεφα, εκτιμά όμως ότι ο κόσμος επιζητεί 
την εναλλακτική πρόταση που κατατίθεται από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση, γιατί είναι αγανακτησμένος, απελπισμένος και δεν βλέπει 
φως στο τούνελ. Η Λίλα Καφαντάρη, υποψήφια Περιφερειάρ-
χης στο Νότιο Αιγαίο αγωνίζεται μαζί με τους συνυποψήφιούς 
της για ένα ποσοστό που θα δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στο 
νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε μέσα από αυτό, η Λαϊκή Συ-
σπείρωση να συσπειρώσει τον κόσμο σ’ ένα αγωνιστικό μέτωπο 
κόντρα στα σχέδια του Μνημονίου, του ΝΔΤ και του «Καλλικρά-
τη».                                                                            συνέχεια σελ.7

Η γνώμη του για:

• Μεγάλα έργα
   ανάπτυξης

• τις μελέτες που
   δεν υπάρχουν

•"Καλλικράτη"

• Προσλήψεις

• Παριανούς

• το ρόλο του στις
   Δημοτικές εκλογές

• Επικριτές του

• Υγειον. Αεροσκάφος    
   και το τέλος
   της ανάμειξής του

• την Αντίπαρο

• τον Χ. Βλαχογιάννη

• την Γ. Πρωτολάτη

• τον Λ. Κοντό και τους    
   πρώην αντιπάλους του

• Ροκονίδα - Γλέζο

• τον Η. Κουντρομιχάλη

• τον Χ. Κόκκινο

Από τη συνέντευξη του υπουργού στη ΦτΠ: «Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της "ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Ε.", εξετάζεται η υιοθέτηση και πραγματοποίηση των έργων για τα δίκτυα αποχέτευσης 
και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Αγκαιριά και στα νότια παράλια της 
Πάρου, καθώς και το Πολιτιστικό Κέντρο Πάρου.  Τα έργα για την επέκταση του 2ου Δημοτι-
κού Σχολείου Παροικίας, το 2ο Γυμνάσιο Παροικίας και τα έργα βελτίωσης του καταφυγίου 
Νάουσας, επειδή δυστυχώς δεν υπάρχουν μελέτες, το πρώτο πράγμα που θα κάνει η 
ΕΓΝΑΤΙΑ είναι να εκπονήσει τις μελέτες των έργων αυτών και να αποκτήσει το σύνολο των 
αδειών που απαιτούνται για την πραγματοποίησή τους στη συνέχεια». 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩΝ 

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, μεζονέτα 95τ.μ. 
με 2 υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλο σα-
λόνι, τεράστια βεράντα με θέα 
θάλασσα και όμορφος κήπος 
με πισίνα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.: 22840 22070, 210 6229589, 
6972700100. www.aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ, μονο-
κατοικία 145τ.μ. σε 2 επίπεδα, 
3 υ/δ, 2 μπάνια με θέρμανση 
καλοριφέρ, θέα θάλασσα, κήπος 
σε οικόπεδο 250τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 210 
6229589, 6972700100. www.
aiare.gr

ΝΑΟΥΣΑ, κεντρικότατο κατά-
στημα 68τ.μ. ισόγειο με πρασιά, 
επίσης άλλο κατάστημα 65τ.μ. 
ισόγειο γωνιακό. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 210 
6229589, 6972700100. www.
aiare.gr

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 50τ.μ. Τηλ.: 
6976699954.

ΑΘΗΝΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤ-
ΣΟΥ, πωλείται διαμέρισμα 68τ.μ. 
ημιυπόγειο, γωνιακό, 50μ. α-
πό πλατεία, 5 λεπτά από τον 
ηλεκτρικό. Τιμή: 30.000€. Τηλ.: 
6946645640. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, πωλείται οροφο-
διαμέρισμα νεόδμητο (2007) 
3 πλήρη υ/δ 108τ.μ. Β’ και Γ’ 
ορόφου διαμπερές 2 W.C., χώ-
ρος στάθμευσης, φυσικό αέριο 
με ατομικό λέβητα φυσικού α-
ερίου, αυτονομία θέρμανσης, 
συναγερμός, πόρτες ασφαλείας, 
διπλά τζάμια, χωρίς ακάλυπτους 
και ημιυπέθριους χώρους. Τι-
μή: 190.000€. Τηλ.: 6933432177, 
6974241911, 210 4175030. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. 
υπερυψωμένη, με τζάκι και με-
γάλες βεράντες, ημιυπόγειο 
140τ.μ. σε κτήμα 6 στρεμμάτων. 
Ελιές, πηγάδι και πολύ νερό. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 53044, 
22840 52605.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων 
δωματίων, πλήρως εξοπλισμέ-
να και ανακαινισμένα. Τηλ.: 
6936980095

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, πωλούνται 
2 διαμερίσματα ισόγειο 45τ.μ. 
και 1ου ορόφου 48τ.μ. Τηλ.: 
6946378440, 210 8950247.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ2, ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, 
μεγάλη κουζίνα πλήρως εξο-
πλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, 
κήπος 810τμ2, πισίνα. 460.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες 
κρεατοκάμαρες, και έναν ξενώ-
να, 4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, 
καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 

50τ.μ. και ισόγειο 40τ.μ. με κρε-
βατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρι-
κή θέρμανση μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τμ2, 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 
πέργολες. 155.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ -  ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕ-
ΤΡΑ,  μονοκατοικία 100τ.μ., συν 
2 ξενώνες και αποθήκη, βερά-
ντες γύρο γύρο, κήπος 500τ.μ. 
περίπου, θέα Παρασπόρο. Τι-
μή: 165.000€ Ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος 85.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 693228576

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τμ2 πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.366τμ2, 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 158.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768.

ΑΛΥΚΗ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεγει-
ρόμενη κατοικία 70τ.μ. Τηλ.: 
6977362305.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οι-
κία 85τμ2 πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 225.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ο-
ρόφου με θέα θάλασσα (γκαράζ 
και αποθήκη). Τηλ.: 6973879393, 

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπα-
στές βεράντες, 200τμ2 βεράντες 
με πέργολες και μαρμαρόστρω-
τη ταράτσα 120τμ2 με κτιστά 
καθιστικά, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
620.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία πρώτου ο-
ρόφου 52τμ2, πετρόκτιστη με 
την ποιο ωραία θέα του νησιού 
για απαιτητικούς. Μεγάλες 
βεράντες, πέργολες, κήπος, κα-
λοριφέρ, διπλά τζάμια. 182.000 
€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 

Τηλ. 6932285768. 

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 33τμ2 ι-
σόγειο. Τηλ.: 22840 53510, 
6976080699.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 
60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρία Αντι-
παριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται βίλλα διώροφη ημιτελής 
(στα τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. 
εντός οικισμού, πανοραμική θέ-
α. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, 
κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. 
Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμε-
νές σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6984048498. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                  

ΝΑΟΥΣΑ, καταπληκτικό οικό-
πεδο 1.120τ.μ. εντός οικισμού 
με θέα θάλασσα, επίσης άλλο 
οικόπεδο 750τ.μ. εντός οικισμού 
με θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 
22840 22070, 210 6229589, 
6972700100. www.aiare.gr

ΠΟΥΝΤΑ, οικόπεδο 3.100τ.μ. 
εντός οικισμού με ελαιόδεντρα 
και πηγάδι, επίσης άλλο οικό-
πεδο στον Βουτάκο 1.050τ.μ. 
εντός με θέα θάλασσα.  ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 
210 6229589, 6972700100. www.
aiare.gr

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 
535τ.μ. με παλιά οικία 35τ.μ. 
γωνιακό στο κεντρικό δρόμο Α-
λυκής, άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τηλ.: 6947188703, 22840 22944. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 4.800τ.μ. 
Κτίζει. Τιμή: 80.000€ Τηλ.: 
6976818757. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πριν τον 
Αγ. Αρσένιο, πωλείται οικόπεδο 
7 στρέμματα, 712,44μέτρα. Άρτι-
ο, οικοδομήσιμο, 2.520χλμ από 
τη θάλασσα. Τηλ.: 6976139673, 
210 5445097 ή Κος Μαύρης, 
6977423575. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙ-
ΝΟ ΔΡΟΜΟ), πωλείται 
οικόπεδο εντός σχεδίου 900m2 
με 2 πηγάδια, νερό, φως, πολλά 
φρουτόδεντρα και παλιά κατοι-
κία 35m2. Τηλ.: 6932319774. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ε-
λιές και πολλά οπωροφόρα. 
Ηλεκτροδοτείται με φωτοβολ-
ταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 120.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων 
με έτοιμη άδεια οικοδομής για 
310τμ2 ενιαίο με τιμή: 240.000€ 
ή χωριστά δύο εξ αδιαιρέτου οι-
κόπεδα 180 και 130τμ2 με τιμή: 
150.000€ και 90.000€ αντίστοι-
χα, σε απόσταση 500μ από την 
παραλία, με πηγάδι και 50 ρίζες 
ελιές. Τηλ.: 22840 23793, 22840 
24145, 6946025951.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 4.150τμ2, σε ήσυχο 
μέρος, οικοδομήσιμο, μέσα στο 
πράσινο. Τιμή 85.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρη-
τά. Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 60τ.μ. με κήπο και 
καλοριφέρ. Τηλ.: 6975026287, 
6981471990.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται μικρό δια-
μπερές διαμέρισμα επιπλωμένο, 
με κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο 
ρούχων, κλιματισμό. Τιμή: 180€ 
το μήνα. Τηλ.: 6973232888.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γωνιακό 
μεγάλο κατάστημα, 30 μέτρα από 
την θάλασσα, έναντι στάση ΚΤΕΛ. 
2 είσοδοι, δυνατότητα 2 κατα-
στημάτων. Τηλ.: 22840 91407.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ, ενοικιάζονται 
κατάστημα 50τ.μ. και αποθήκη 
70τ.μ. 1,5χλμ από το λιμάνι. Τηλ.: 
6973796144.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα ψηλά με θέα το λιμάνι. 
Νεόκτιστη με αυτόνομη θέρμαν-
ση και μεγάλη βεράντα. Είναι 
1,5χλ. Πάνω στο δρόμο Παροικί-
ας – Αλυκής. Τηλ.: 6947188703, 
22840 22944. 

ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), δίπλα 
στο εστιατόριο «Μινώα», ενοικι-
άζεται 1 δυάρι 40τ.μ. και 1 τριάρι 
70τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση 
και τα δύο. Τηλ.: 6947637853.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κα-
τάστημα με αντιπροσωπεία 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 22840 25292.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται σπίτι 
50τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.: 22840 52425. (Μόνο πρω-
ινές ώρες).

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 2 νεό-
κτιστες γκαρσονιέρες στον 1ο 
όροφο, 50τ.μ. και στο ισόγειο, 
40τ.μ. με κρεβατοκάμαρα, σα-
λόνι-κουζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, 
τζάκι και κεντρική θέρμανση, 
μόλις 100 μέτρα από την κεντρι-
κή παραλία. Τηλ.: 6932901931.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis10@yahoo.gr

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο 45τ.μ. Τηλ.: 6946378440, 
210 8950247.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, 
ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΟ-
ΡΑΣ - ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατά-
στημα 20τ.μ. Τηλ.: 6945120247, 
22840 25292, 22840 23830.

STUDIO, ενοικιάζεται με πλή-
ρως εξοπλισμένη κουζίνα, 
Plasma t.v. 19 ιντσών, πλυντήριο, 
air condition, Θέρμανση, μπάνιο, 
internet, μπαλκόνι για όλο το 
χρόνο ή μέχρι τον Ιούνιο. Τηλ.: 
6934145297, 6936980095.

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 35τμ, καινούριο, 
πλήρως εξοπλισμένο. πλυντήριο, 
κουζίνα, air condition, αυτόνομη 
θέρμανση, απεριόριστη θέα. Κα-
τάλληλο για εκπαιδευτικούς. τηλ. 
6976675669

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κοντά στη δια-
σταύρωση Γκίκα, ενοικιάζεται 
σπίτι με 2 κρεβατοκάμαρες. Τηλ.: 
22840 23606.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6936529225.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΣΕΦ, 47 χρό-
νων, ζητά να αναλάβει κουζίνα 
ξενοδοχείου με μενού και α-
λα καρτ για σεζόν 2011. Τηλ.: 
6984375286.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ, με ά-
ριστη γνώση Αγγλικών 
(PROFICIENCY) και άριστη γνώ-
ση ηλεκτρικών υπολογιστών 
(Software-Hardware), ζητά ερ-
γασία. Τηλ.: 6932312118. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, παρα-
δίδονται μέσω internet. Αγγλικά, 

Ελληνικά για ξένους και Αρχαί-
α Ελληνικά. Τηλ.: 2130425906, 
6945930484, www.hellenicstudy.
com

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 
απόφοιτος τμήματος Αρχαιο-
λογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου 
και Α’ Λυκείου. Τηλ.: 6977445803, 
22840 41040.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές δημοτικού-γυμνα-
σίου-λυκείου. Τηλ.: 6982287020

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού και τα μαθή-
ματα επιλογής Γ’ Λυκείου Αρχές 
Οικονομικής θεωρίας (Α.ΟΘ) 
και Μάνατζμεντ (Α.Ο.Δ.Ε.).Τηλ: 
6979633553 & 6944848894. 

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ, παραδίδει μαθή-
ματα έγχορδων οργάνων (βιολί, 
μαντολίνο μπουζούκι, μπαγλα-
μάς, τζουράς) Τηλ.: 6977748720. 
Κος Χρήστος. 

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟ-
ΚΙΝΗΤΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 
ζητά εργασία. Τηλ.: 6945120247, 
22840 25292, 22840 23830.

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτοχος 
επάρκειας της Ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, 
σε ενήλικες και παιδιά, ατομικά 
και ομαδικά. Προετοιμασία CELI 
1 - 5, Diploma, Κρατικό πιστο-
ποιητικό. Τηλ.: 6974365805.

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ, ζητά ερ-
γασία για φύλαξη και φροντίδα 
παιδιών ή ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6978439474.

ΑΓΓΛΙΚΑ, διδάσκουν έμπειροι 
“native speaker” καθηγητές για 
όλα τα επίπεδα και για όλες τις 
ηλικίες. Τηλ.: 6978694823. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα Αγγλικών 
παραδίδονται για όλα τα επίπε-
δα σε πολύ καλές τιμές. Τηλ.: 
6948448274.

ΚΥΡΙΟΣ ζητάει εργασία με λίγα 
χρήματα, για περιποίηση παπ-
πού. Τηλ.: 6997727705.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε κα-
τάστημα ψιλικών. Τηλ.: 22840 
23721. 

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πρω-
τοπόρος στον τομέα διατροφής 
– ευεξίας, ζητά άμεσα άτομα 
άνω των 23 ετών για στελέχω-
ση τμημάτων μάρκετινγκ και 
διοικητικής οργάνωσης. Δεν 
απαιτείται προϋπηρεσία. Ε-
πιθυμητή γνώση διαδικτύου. 
Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλές 
αποδοχές, προοπτική καριέρας. 
Τηλ.: 6988954483, site: www.
extraxrima.gr 

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με 
μεγάλο τζίρο, πωλείται. Τηλ.: 
6951793393, 6977019770.

5 ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ ράτσας Γκριφόν, 
χαρίζονται. Τηλ.: 22840 51040, 
22840 51866.

ΚΑΡΤΕΣ Yu-gi-oh, πολλά 
κομμάτια, πωλούνται σε τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ.: 6980161840, 
6975026287.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, πωλείται. Τηλ.: 
6946286995.

FIAT SEICENTO, πωλείται. 900 
κυβικά, 2001’ μοντέλο σε καλή 
μηχανική κατάσταση. Τιμή: 900 
€. Τηλ.: 6933103677. 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – 
καλοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλεί-
ται. Τιμή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 
6974069312.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ 
μπροστά στην παραλία, πουλάει 
το 50%, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 

6974888794.

ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ καθα-
ρόαιμα από γονείς εξωτερικού, 
πωλούνται. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
6983001085.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, 
πωλείται στην Παροικία Πάρου. 
Τηλ.: 22840 22673, 6944167104.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩ-
ΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ, πωλείται 
σε χώρο 240m2 με μεγάλες δυ-
νατότητες. 2 καμπίνες βαφής, 
στεγνωτήριο, γραφείο, αποθήκη, 
w.c. και επαγγελματικό αυτοκί-
νητο. Τηλ.: 6938824516. 

ΣΚΑΦΟΣ πλαστικό, υδραίικο 
520 με εσωλέμβια μηχανή Νανι 
Diesel, 21 HP, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση.  Τηλ.: 6977179561.

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, 
πωλείται, μήκος 8,40 με μη-
χανή 270 HP, VOLVO PENTA /
εργάτης-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 8.000€. 
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6974012006.

LAND ROVER DEFENDER, πω-
λείται μοντέλο Αύγουστος 2007, 
2.400 κυβικά, turbo diesel, μόνο 
50.000km, ασημί χρώμα, πολλά 
extra (original ζαντολάστιχα, 
προστατευτικά φαναριών, bull 
bar, Κλπ), 4 πλήρεις θέσεις. Σε 
άριστη κατάσταση. Το απόλυτο 4 
Χ 4. Πάει παντού, για πάντα μαζί 
σου. Τιμή: 32.000Ε (καινούργιο 
50.000Ε) Τηλ.: 6944909393.

AIR-CONDITION FUJITSU 
R-410A 36000 BTU (κασέτα 
οροφής) πωλείται, σχεδόν αμε-
ταχείριστο. Τιμή: 1.850€ Τηλ.: 
6984048498.

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑ-
ΤΗ, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80χ0,50χ0,45 ύψος. Κατάλλη-
λοι για κατάστημα, γραφείο ή 
ιατρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ 
για τους δύο, 850€ για τον ένα. 
Τηλ.: 6984048498.

ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, 
(ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 
πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6936783760. 

MERCEDES B 170, πωλεί-
ται, μοντέλο Οκτώβριος 2007, 
1.700κυβικά, μόλις 20.000km, 
μαύρο, μεγάλοι χώροι, πολλά 
extra, σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή: 19.000Ε (καινούργιο 
34.000Ε) Τηλ.: 6944909393.

AIR - CONDITION 1800 BTU, 
πωλείται σχεδόν αμεταχείριστο, 
λόγω αλλαγής κατοικίας. Τιμή: 
400€. Επίσης  παραδοσιακό 
σκαλιστό έπιπλο – μπουφές. Τι-
μή: 400€.  Τηλ.: 6980497292.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 
5Χ5Χ2,20 και 1 σουβλιέρα γκα-
ζιού, πωλούνται. Τηλ.:  22840 
52095, 22840 51485, 6973863046.

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.

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ • Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645 • Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr • e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου ( Όπισθεν ACS) • Τηλ. 697 3370313 

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300
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Γιορτή
του Παναθηναϊκού

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Παναθηνα-
ϊκού Πάρου – Αντιπάρου διοργανώ-
νει χοροεσπερίδα το Σάββατο 5 Φε-
βρουαρίου στις 9 το βράδυ στο club 
«Mamucca» στο Ποτάμι της Παροικι-
άς, όπου θα κόψει και την Πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα του.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν οι 
παλαιές δόξες της ομάδας Κρίστο Βαζέχα, Γιόζεφ Βά-
ντσικ και Φάνης Χριστοδούλου.

Η τιμή εισόδου είναι 15 ευρώ με ποτό, ενώ θα γίνει και 
λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα.

Συγχρόνως θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς προϊό-
ντων (φούτερ, μπουφάν, ημερολόγια κ.λπ.) από ειδικό 
stand.
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ΕΠΕΞΕΡΓ. ΝΕΡΟΥ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

CATERING
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300

Ασταμάτητες οι ομάδες μας 
Σε ένα ντεμαράζ συνεχόμενων νικών εξελίσσεται το πρωτάθλημα της Α΄ Κατη-

γορίας από τις ομάδες μας, που έχουν βαλθεί να τρελάνουν κόσμο φέτος. Στα μισά 
του πρώτου γύρου όλοι τους είχαν ξεγραμμένους. Ο ένας δεν είχε βαθμό, ο άλλος 
δεν συμπλήρωνε αποστολή και τα προβλήματα τεράστια. Τώρα όμως είναι εδώ και 
μόνο οι ομάδες μας δείχνουν ν' απειλούν το δίδυμο που έχει ξεχωρίσει από την 
αρχή του πρωταθλήματος (Πανναξιακός–Πανθηραϊκός).

ΜΑΡΠΗΣΣΑϊΚΟΣ
Το είχαμε πει από την αρχή του πρωταθλήματος και δικαιωθήκαμε, ότι η ομάδα 

του κ. Φραντζή θα τα πάει καλά. Ήδη φιγουράρει στην 3η θέση της βαθμολογίας 
παίζοντας κατά διαστήματα και ωραίο ποδόσφαιρο. Ο στόχος της ομάδας έχει επι-
τευχτεί από τον πρώτο γύρο και τώρα χωρίς άγχος,  με τον κόσμο στο πλευρό του 
και σε καινούργιο γήπεδο, ποιος ξέρει;  Έκανε δυο επαγγελματικές νίκες απέναντι 
σε Μύλο και Ίο (σκόρερ  Μοστράτος, Παντελαίος, Γεμελιάρης), που τον ανέβασαν 
πολύ στη βαθμολογία και πολλά θα κριθούν την επόμενη αγωνιστική στην Άνδρο. 
Αν θα μπορεί δηλαδή να κάνει την υπέρβαση θα το δούμε την επόμενη Κυριακή. 
Το σίγουρο είναι πως ο κ. Φραντζής έχει δώσει τη δική του πινελιά στην ομάδα. 

ΑΟΠ
Θα σας την πω την αμαρτία μου και οφείλω να ζητήσω μια συγγνώμη που δεν 

τον πίστεψα. Ο λόγος είναι, η συζήτηση με τον Αρκουλή πριν από περίπου 2 μή-
νες. Δεν είναι ότι δεν πίστευα στην ομάδα του ΑΟΠ, είμαστε με όλες τις παριανές 
ομάδες και ευχόμαστε πάντα το καλύτερο, αλλά στην αρχή είχε παρά πολλά προ-
βλήματα και δεν πίστευα να διορθώσει ένα μεγάλο μέρος αυτών σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα. Όμως ο κ.Κοπανίδης και η ομάδα του μας εξέπληξαν πολύ 
ευχαρίστα θα έλεγα. Με σκληρές προπονήσεις και πολύ δουλειά πετάει από τρί-
ποντο σε τρίποντο (3 συνεχόμενα διπλά παρακαλώ), με τελευταία νίκη μέσα στην 
Άνδρο με σκορ 0-1 και σκόρερ τον Αρκουλη (την παράσταση έκλεψε ο Χαρίτος με 
τις εκπληκτικές αποκρούσεις του, που ουσιαστικά κατέβασε ρολά) και δεν ξέρω 
που θα σταματήσει.

Τέσσερις συνεχόμενες νίκες Στέλιο, η συνέχεια; Ευχή όλων μας να απαντήσεις 
στο γήπεδο, όπως συνηθίζεις άλλωστε. Κακά τα ψέματα ο ΑΟΠ έχει αλλάξει το 
κλίμα και στο χέρι του είναι να το κρατήσει στα ίδια επίπεδα και να το μεγαλώσει 
θα έλεγα εγώ αρχής γενομένης από το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα 
φέτος (μέχρι το επόμενο) με τον Πανθηραϊκό στο Δημοτικό Στάδιο της Παροικίας. 
Με νίκη η ομάδα θα συνεχίσει να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα φέτος και με τον 
κόσμο στο πλευρό της, όλα μπορούν να γίνουν.

ΝΗΡΕΑΣ
Πάρα πολύ καλή πορεία για την ομάδα του Νηρέα, στο πρώτο μισό του πρωτα-

θλήματος, που κακά τα ψέματα η ομάδα είχε μοναδικό στόχο την παραμονή στην 

κατηγορία. Στόχος που επιτεύχθη-
κε. Ήρωας ο κόουτς με πάρα πολλά 
προβλήματα. Δεν συμπλήρωνε ούτε 
καν αποστολή, ελάχιστες λύσεις για 
την αρχική εντεκάδα και στα περισ-
σότερα παιχνίδια με ελάχιστο κόσμο 
στις κερκίδες, είναι επίτευγμα που η 
ομάδα βρίσκεται στην 4η θέση και 
στέκεται, όχι ανταγωνιστηκά, αλλά 
κάτι παραπάνω σε κάθε παιχνίδι που 
δίνει. Ένα πράγμα με στεναχωρεί σε 
αυτή την ομάδα. Οι άδειες κερκίδες. 
Η ομάδα είχε χαρίσει μεγάλες στιγ-
μές σε όλο το νησί και τώρα ο κ.Μο-
στράτος κάνει υπερπροσπάθεια για 
να έχει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά 
δεν ανταμείβεται όπως του χρειάζε-
ται, με ένα ζεστό χειροκρότημα. Ελ-
πίζω στη συνέχεια να αλλάξει αυτό 
και επιτέλους και στο νησί μας να 
πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο με 
παρέες, με παιδιά, γιατί το ποδό-
σφαιρο είναι γιορτή.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 
Καινούργιο γήπεδο, μεγάλη αι-

σιοδοξία και νίκη σε ένα δύσκολο 
παιχνίδι. Όλα αυτά για τον Αστέρα 
που δίνει μάχη για ένα από τα δυο 
εισιτήρια για την άνοδο στην μεγάλη 
κατηγορία. Μεγάλη προσπάθεια για 
την ομάδα,  μου άρεσε πολύ η ατμόσφαιρα στο γήπεδο στο τελευταίο τους παι-
χνίδι και πραγματικά το χάρηκα πολύ. Η συνέχεια είναι δύσκολη αλλά είναι όλοι 
αποφασισμένοι για το μεγάλο άλμα και σίγουρα δεν έχουν να ζηλέψουν και πολλά 
από την Α΄ Κατηγορία.

Στη Β' κατηγορία, ο τρίτος του Νοτίου ομίλου θα αγωνισθεί με τον τρίτο του 
Βορείου ομίλου σε ουδέτερο γήπεδο και ο νικητής μαζί με τους δύο πρώτους 
των δύο ομίλων θα συγκροτήσουν ένα νέο όμιλο 5 ομάδων και θα αγωνιστούν σε 
διπλούς αγώνες μετά από κλήρωση με βαθμολογία. 

Οι πρώτοι των δύο ομίλων θα ξεκινήσουν την β΄φάση με +2 βαθμούς και οι υπό-
λοιποι με μηδέν. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της β΄φάσης, οι τρείς πρώτοι 
ανέρχονται στην Α’ κατηγορία. Η τέταρτη ομάδα θα ανέβει και αυτή στην Α’ κατηγο-
ρία, μόνο στην περίπτωση που και οι δύο ομάδες μας παραμείνουν στην Δ’ Εθνική. 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παμμηλιακός Πανναξιακός 0-2
Ανδριακός Α.Ο.Πάρου 0-1
Μαρπησσαϊκός Α.Σ.Ιου 3-1
Αστέρας Κορθίου Νηρέας 0-3 α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Πανναξιακός 8 20 22-5
Πανθηραϊκός 8 20 22-8
Μαρπησσαϊκός 8 14 14-14
Νηρέας 8 13 8-7
Α.Ο.Πάρου 8 12 13-8
Ανδριακός 8 12 12-8
Παμμηλιακός 8 4 9-13
Α.Σ.Ιου 8 1 9-22

• Νηρέας, Α.Σ.Ιου και Μήλος έχουν -2 βαθμούς από την περσινή 
περίοδο
• Ο Αστέρας Κορθίου έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛ. ΓΚΟΛ

Α.Σ.Θύελλα Καμαρίου 8 18 24-6

Αστέρας Μαρμάρων 8 14 23-15

Φιλώτι Νάξου 8 14 18-14

Α.Ο.Πύργου 8 10 15-16

Αναγέννηση Νάξου 8 9 10-12

Α.Ο.Λάβα 7 2 9-17

Καρτεράδος 7 1 10-29

Νικητής στο μπάσκετ
ο Μαρπησσαϊκός

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Μάρπησσας στο κλειστό γυμναστήριο της Σύρου επί του τυπικά γηπε-
δούχου Α.Ο.Μυκόνου με σκορ 54-61, το Σάββατο 15/1/2011.

Σε ένα παιχνίδι με ένταση και πολλά φάουλ οι παριανοί πήραν το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο 13-14. 
Στο δεύτερο δεκάλεπτο και ενώ είχαν προηγηθεί με 10 πόντους διαφορά, το ημίχρονο έκλεισε 28-33.Στο τρί-
το δεκάλεπτο αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο ψηλός της ομάδας Δαβερώνας και η Μύκονος πλησίασε απειλητικά 
42-44 θέλοντας να πάρει το παιχνίδι. Εκεί όμως μίλησαν οι Γαβαλάς, Πάραμ, Λανδρίτσης, Χριστόφορος και 
Τριτσιμπίδας, που με την εμπειρία τους δεν άφησαν περιθώρια στον αντίπαλο να ελπίζει και έτσι το «ταμπλό» 
έγραψε 54-61.

Αγωνίστηκαν : (Μουρογιάννης Β.) Αλιφιέρης 3(1), Λανδρίτσης 9,Τριτσιμπίδας 4,Μαύρης 2, Χριστόφορος 11, 
Πάραμ 10, Κορτιάνος, Δαβερώνας 8, Χερουβείμ 7, Γιαννούλης, Γαβαλάς 7.

Μουρογιάννης Βαγγέλης: «Είμαστε χαρούμενοι από το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, αλλά σε ένα παιχνίδι  
με (56) φάουλ δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα και αυτό που κρατάμε είναι η θέληση και το πάθος των 
παικτών να «καθαριζουν» τέτοια παιχνίδια με την εμπειρία τους».

Ο προγραμματισμένος επαναληπτικός που θα γινόταν την επόμενη ημέρα, Κυριακή 16/1 με γηπεδούχο στο 
ίδιο γήπεδο τη Μάρπησσα, αναβλήθηκε διότι η ΕΜΥ ανακοίνωσε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και προκεί-
μενου και οι δυο ομάδες να αποκλειστούν στην Σύρο, αναχώρησαν εσπευσμένα με τα πρωινά πλοία.
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•Μαθή-
ματα αγώ-
να παρέ-
δωσαν οι 
μαθητές 
– παιδιά 
μας, με 
την τελευ-

ταία τους κινητοποίηση στο Λύκειο Παροικίας σε 
μας τους «αγωνιστές» του καναπέ και της φραπε-
διάς. Με συγκεκριμένα αιτήματα, με απόλυτη πλει-
οψηφία άμεσης ψηφοφορίας, με περιφρούρηση 
του χώρου που είχαν κάνει κατάληψη και τέλος, με 
σωστό και αποτελεσματικό τρόπο διαπραγμάτευ-
σης με τους αρμόδιους. Πέτυχαν στους στόχους 
τους και επανήλθαν στα μαθήματά τους, γιατί όπως 
είπαν, ο αγώνας τους δεν είχε στόχο την «κοπάνα» 
από τα μαθήματα. Η ωριμότητα των νέων παιδιών 
είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα σε μια περίοδο κα-
ταχνιάς. Ας πάρουμε το μάθημά μας, γιατί έρχονται 
δύσκολοι καιροί. 

• Και όμως βρέθηκαν «σχολιαστές» και λοιδό-
ρησαν τα παιδιά αυτά γιατί προφανώς είναι θιασώ-
τες της μιζέριας, της αποχαύνωσης και φιλοτομα-
ρισμού, που μας καθηλώνει στον καναπέ με ένα 
ουίσκι στο χέρι, ενώ ο κόσμος γύρω μας καίγεται. 
Το μέλλον όμως ανήκει στα παιδιά αυτά…

• Όταν η ΦτΠ δημοσίευσε κατά την προεκλογική 
περίοδο τη συνέντευξη του Υπουργού Γιάννη Ρα-
γκούση, με τίτλο: «Προχωράμε ταχύτατα τα μεγάλα 
έργα ανάπτυξης», κάποιοι έσπευσαν να σχολιά-
σουν ότι αυτό ήταν προεκλογική ρουκέτα – δωρά-
κι στον υποψήφιο τότε Βλαχογιάννη. Η σημερινή 
εξέλιξη με την "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." στο νησί μας και 
ο προγραμματισμός υλοποίησης πέντε μεγάλων 
έργων, τους διαψεύδει κατηγορηματικά. Η αποχέ-
τευση στη Νοτιοανατολική Πάρο και το Πολιτιστικό 
Κέντρο, που έχουν ώριμες μελέτες ξεκινούν άμε-
σα, ενώ για τα υπόλοιπα θα εκπονηθούν πρώτα οι 
μελέτες τους. 

Μεγάλη η βοήθεια λοιπόν, όχι στο Βλα-
χογιάννη, αλλά στην Πάρο από τον Γ. Ρα-
γκούση με την ουσιαστική συμβολή του 

Τάκη Ρήγα. Τυχερή η Πάρος και οι Παριανοί 
που έχουν στην κεντρική εξουσία ανθρώπους που 
προσφέρουν τη βοήθειά τους απλόχερα.

• Αλήθεια, μιας και λέμε για τα μεγάλα έργα, θα 
θέλαμε να ρωτήσουμε το τέως Επαρχείο Πάρου 
Αντιπάρου, πως πρότεινε να ενταχθούν τα έργα για 
το 2ο Γυμνάσιο, το 2ο Δημοτικό και το καταφύγιο 
της Νάουσας χωρίς να υπάρχει έστω μια υποτυ-
πώδης μελέτη, έτσι ώστε να μπορούν να προχω-
ρήσουν άμεσα και τα έργα αυτά. Και να σκεφτεί 
κανείς, ότι το Επαρχείο είχε μια πολύ καλή τεχνική 
υπηρεσία. 

• Ποιος μπορεί να μας πει, τι γίνεται με το υγει-
ονομικό αεροσκάφος, πότε θα είναι έτοιμο για να 
ξεκινήσει τις πτήσεις, αχρείαστο να είναι . 

• Είναι απορίας άξια η ανοχή που δείχνει ο 
υπουργός Εσωτερικών στα διάφορα δημοσιεύμα-
τα Αθηναϊκού blog, αφού γνωρίζει τους συντάκτες 
των δημοσιευμάτων, που δεν είναι άλλοι από το 

γνωστό επιτελείο παραπληροφόρησης, που προ-
εκλογικά …θριάμβευσε λασπολογώντας κατά των 
«αντιπάλων».

• Βρήκε δουλειά η Γρηγορία;
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός 

μάλλον την έκρινε «ΑΞΙΑ» και την προσέλαβε σε 
νομική υπηρεσία σύμβουλο στην Περιφέρεια Αττι-
κής. Η είδηση μας ήρθε ξαφνικά, πάθαμε ένα σοκ, 
ήπιαμε κανά δυο σφηνάκια για να συνέλθουμε 
και τη μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, αν και η 
πηγή μας είναι έγκυρη. «Η Γρηγορία Πρωτολάτη 
προσελήφθη σύμβουλος σε νομική υπηρεσία στην 
Περιφέρεια Αττικής», μας είπε τηλεφωνικά η πηγή 
μας. «Δεν μπορεί, δεν το πιστεύω. Και ο Δήμος 
Πάρου;», απαντήσαμε για να επανέλθει η πηγή μας 
με αφοπλιστικό τρόπο: «Δεν με νοιάζει τι λες εσύ 
στο συγκεκριμένο θέμα. Εκείνο που σου λέω είναι 
ότι η κ. Πρωτολάτη προσελήφθη στην Περιφέρεια 
Αττικής. Αυτά και ψάξτο». Ναι με ακούει κανείς; 
Μια διάψευση παρακαλώ, γιατί θα σαλτάρω… 
«Ο Παριανός Πολίτης» (πηγή blog naxios)

Ποτάµι Νάουσας 22840 51721

Στο όµορφο και ήρεµο περιβάλλον της, µε 
φόντο τον κήπο, το τζάκι και την πλούσια σε 
ποικιλία κάβα, αλλά και στον υπέροχο κήπο 
της το καλοκαίρι, η Περβολαριά σας προσφέ-
ρει την καλύτερη ποικιλία κρεατικών και 
παραδοσιακών συνταγών από ντόπια προϊό-
ντα, χειροποίητες πίτες και λαχταριστά ζυµαρι-
κά.

Το ζεστό και φιλικό σέρβις όπως και οι 
προσιτές τιµές συµπληρώνουν ό,τι κανείς 
επιθυµεί για µια ευχάριστη έξοδο.

Από 21 Ιανουαρίου ανοιχτά
κάθε Παρασκευή & Σάββατο

με το φακό
 της Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας
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