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12η Έκδοση

Ανοίξτε την πόρτα σας
στον εγκυρότερο επαγγελµατικό οδηγό

Όλοι μαζί αποφασισμένοι
Ομοφωνία Φορέων, Τοπικής Εξουσίας και Λαού

ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ΜηνυΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟυΣ ΑΡΜΟΔΙΟυΣ ΚυΒΕΡνηΤΙΚΟυΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ

Πρωτοφανής ήταν η συμμετοχή στη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διορ-
γάνωσε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, 
έξω από το Κέντρο Υγείας, ο Εμποροε-
παγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντι-
πάρου, με το σύνθημα: «Πάνω απ’ όλα η 
υγεία μας και η υγεία των παιδιών μας». 
Δυναμικό παρών έδωσε ο Παριανός 
Λαός, εκπρόσωποι των Δημοτικών αρ-
χών Πάρου και Αντιπάρου, εκπρόσωποι 
όλων των παρατάξεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι 

του συνόλου των φορέων και Συλλόγων 
του νησιού και ασφαλώς οι μαθητές και 
οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της 
Εκπαίδευσης στο νησί μας.

Στο σύνθημα των μαθητών: «Θέλου-
με υγεία και όχι αδιαφορία», ανταποκρί-
θηκαν όλοι οι παραβρισκόμενοι με πα-
ρατεταμένα χειροκροτήματα.

Ο Πρόεδρος του Εμπ/κού Συλλόγου 
Απ. Αλιπράντης ανέβηκε πρώτος στο 
βήμα και αφού ευχαρίστησε τον κόσμο 
για τη συμμετοχή, τόνισε: «Τώρα μπο-

ρούμε να κοιτάζουμε τα παιδιά μας στα 
μάτια. Βγήκαμε στο δρόμο, γιατί ζητάμε 
τ αυτονόητα. Έμποροι και επαγγελματίες, 
οι οποίοι αύριο μπορεί να μην έχουν να 
καλύψουν κάποια επιταγή, έκλεισαν τα 
καταστήματά τους και βρίσκονται εδώ 
στη συγκέντρωση, γιατί βάζουν πάνω απ’ 
όλα την υγεία μας και την υγεία των παι-
διών μας.

» Χαιρετίσαμε από την πρώτη στιγμή 
το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου 
για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας. 

Αρνούμαστε να πληρώνουμε τα 5 ευρώ 
εισιτήριο και ζητούμε την κάλυψη όλων 
των θέσεων στο Κ.Υ και στο ΕΚΑΒ. Θα 
παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αν 
χρειαστεί, θα συνεχίσουμε τον αγώνα».

Τη θέση του στο βήμα πήρε ο Δήμαρ-
χος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποί-
ος επίσης συνεχάρη τον κόσμο για την 
πρωτοφανή μαζικότητα στη συγκέντρω-
ση. Είναι εδώ οι έμποροι και οι επαγγελ-
ματίες, αλλά δεν είναι μόνοι.                                       

συνέχεια σελ.8
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ΕυΧΑριστήριο
ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Δ.σ. Λευκών – Κώστου ευχαριστεί θερμά 
την κ. Φλώρα Γαϊτάνου για την προσφορά του 
ποσού των 300 ευρώ (εις μνήμη των γονέ-
ων και των αδερφών αυτής) προς το Δημο-
τικό σχολείο Λευκών για αγορά πετρελαίου 
θέρμανσης. Ευχαριστούμε επίσης που πάντα 
βρίσκεται κοντά μας και της ευχόμαστε υγεία.

ΠΕνθοσ
ΓΕΩρΓιΑ
Αντ. ΜΠΑρΜΠΑρή,
ΕτΩν 76
το γένος Αθαν. Πατέλη

Στις 29 / 01 / 2011 έφυγε 
από την ζωή

Μια καλοκάγαθη κι ευ-
γενική ψυχή

Η Γεωργία Μπαρμπαρή.
Έφυγε κουρασμένη
και με πόνο στην καρδιά,
Αφού μία πολύχρονη αρρώστια
την ταλαιπώρησε στα γηρατειά.
Γέννημα θρέμμα του μπάρμπα Θανάση και 

της Μαρίας Πατέλη παιδί,
Που αν και πολύτεκνη υπήρξε οικογένεια 

ευτυχισμένη κι ευγενική.
Σαν κοπελιά αγάπησε της καρδιάς
της τον καλό,
Τον Αντώνη Μπαρμπαρή του Γιάννη και 

της Φοινικώς τον γιό.
Δυο παιδιά αποκτήσατε θυγατέρες και οι 

δυό,
Που είναι αξιαγάπητες στο παριανό κοινό.

Απέκτησες κι εγγόνια ακόμα πιο πολλά,
Και σαν γιαγιά τ’ αγαπούσες μ’ όλη σου την 

καρδιά.
Κοιμήσου τώρα ήσυχα στα ουράνια ψηλά,
Για σένα θα προσεύχονται ο σύζυγος, εγ-

γόνια και παιδιά.
Οι στίχοι αυτοί αφιερώνονται
στην αγαπημένη μας μητέρα
και γιαγιά - Από τα παιδιά σου
Ιωάννα & Γιώργο και τα εγγόνια σου.

ΕΦυΓΕ ΑΠο τή ΖΩή
ο νιΚοΛΑοσ ΚρισΠήσ 1932-2011

Γεννήθηκε το 1932 στην Πάρο. Γονείς 
του ήταν ο Μιχαήλ Κρί-
σπης και η Μαίρη το γέ-
νος Ολυμπίου. Είχε έναν 
αδερφό τον Κώστα που 
έζησε και πέθανε το 1993 
στον Καναδά. Τελείωσε το 
Δημοτικό στην Πάρο και 
το Γυμνάσιο στη Λεόντιο. 

Παντρεύτηκε  την Ναυπλιώτου Βρυσηίδα 
και στη συνέχεια  την Ηρώ Αιγινήτη με την 
οποία απέκτησε ένα γιό τον Μιχάλη Κρίσπη 
και μεγάλωσε τις δύο κόρες της από προη-
γούμενο γάμο Κατερίνα και Ελισσάβετ Νικο-
λούζου.  Ήταν ποδοσφαιριστής και αρχηγός 
του Άρη Πάρου (μετέπειτα Αρχίλοχου) και 
του Αθηναϊκού. Χρημάτισε πρόεδρος του Λι-
μενικού Ταμείου Πάρου, του Αγροτικού Συν/
σμού Παροικίας και της Ένωσης Αγροτικών 
Σύν/σμών Πάρου.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πά-
ρου αντί στεφάνου, κάνει δωρεά 500 ευρώ 
στο Γηροκομείο του Νησιού.
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Έτος 66ο, νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 149

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

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Καταλήψεις και «αγώνες»
Αν οι οδηγοί της Παιδείας δεν θέλουν να γίνονται 

καταλήψεις, τότε ας τις εντάξουν στο πρόγραμμα 
ως μάθημα. Μια φορά το χρόνο, για λίγες μέρες, οι 
μαθητές θα διδάσκονται πρακτικά και θεωρητικά 
των καταλήψεων. Από πού να πιάσουμε το νήμα, 
αφού τα έχουμε τελείως χαμένα; 

Η κατάληψη αποτελεί ακραία μορφή αντίδρα-
σης, όταν έχουν όλοι οι δρόμοι αποκλειστεί. Απο-
νενοημένο διάβημα που προσθέτει προβλήματα 
στα πολλά άλυτα και χάος, που είναι αμφίβολο αν 
φέρνει νέα τάξη. Συνήθως ακολουθεί περισσότερη 
αταξία.

Θα πρέπει να ρωτήσουμε τι διακινδυνεύουν οι 
μαθητές, αν ονομάσουμε τις καταλήψεις «αγώνα». 
Ποιες συνέπειες έχουν τέτοια τολμήματα; Μή-
πως μειώνονται οι μέρες διακοπών, εκδρομών, ή 
παρατείνεται το διδακτικό έτος; Όταν άρχισαν οι 
καταλήψεις (Πολυτεχνείο, Νομική) είχαμε δικτατο-
ρική διακυβέρνηση και οι μαθητές διακινδύνευαν 
συλλήψεις, βασανιστήρια και τη φωτιά ακόμα, για 
να θυμηθούμε τον Σπαρτίδη και τον Κομνηνό. Ο 
δωρεάν ηρωισμός προσφέρει στα παιδιά ψεύτικη 
εικόνα ζωής, γιατί όταν βγουν στην εργασία, αντι-
μετωπίζουν μεγάλες αδικίες και σκληρότητες. 

Θα πρέπει ακόμα να ρωτήσουμε όλους εκείνους 
που πρωτοστάτησαν στις καταλήψεις από παλιά τι 
σκέφτονται σήμερα. Εξάντλησαν οι μαθητές όλους 
τους δημοκρατικούς τρόπους ή μιμούνται σημερι-
νούς «ήρωες», που απειλούν ότι θα χυθεί αίμα, αν 
δεν γίνουν σεβαστά τα ιερά τους δικαιώματα;

Το σχολείο καταντά ανυπόφορο. Μένει η εκ-
δρομή για τους τελειόφοιτους, ένα έκτακτο γεγο-
νός χαλάρωσης και η ετήσια κατάληψη που δίνει 
επιτέλους λάμψη απροσδόκητου γεγονότος. Δεν 
βιάζονται οι κορυφαίοι των υπουργείων να βρουν 
τρόπους για ουσιαστικότερη σχολική ζωή, ώστε να 
ακυρώνεται κάθε τέτοια απόπειρα εισαγωγής εορ-
ταστικής ατμόσφαιρας με ενέργειες που δεν είναι 
νόμιμες, όπως η κατάληψη γραφείων και σχολεί-
ων.

Μαθητές και καθηγητές, θύματα του συστήμα-
τος, σέρνονται σε μια δράση χωρίς βαθύτερο νό-
ημα και αν δεν υπήρχαν εμπνευσμένοι σε κάθε 
σχολείο δάσκαλοι, όλα θα ήταν χειρότερα. Ό,τι σώ-
ζεται στην εκπαίδευση οφείλεται στο φιλότιμο των 
εκπαιδευτικών και στην αγάπη τους για τα παιδιά.

Η ζωή στο σχολείο περιλαμβάνει χαρακτηριστι-
κά που το ένα αναιρεί το άλλο. Καθημερινή ένταση, 
υστερία, αγωνία και άγχος, μαζί με επιείκεια και 
ανοχή, που υπερβαίνουν κατά πολύ τη δημοκρατία 
έξω στην κοινωνία. Παλιότερα η σχολική καθημε-
ρινότητα ήταν δικτατορική, στρατιωτική, (υποχρε-
ωτικός εκκλησιασμός, κούρεμα, ποδιά, πηλήκιο). 
Κανονισμοί αυστηροί και απαγόρευση της κυκλο-
φορίας στην πόλη! Ωστόσο χρόνος ανάπαυσης 
υπήρχε.

Το διάβημα της κατάληψης εδράζεται και στα 
δύο αυτά φαινόμενα. Πίεση στα μαθήματα και ανε-
κτικότητα από την άλλη. Αφού όλα επιτρέπονται, 
προχωρούμε σε καταλήψεις. «Κάνε και συ μια 
κατάληψη, μπορείς». Αφού δεν μας δίνετε χρόνο, 
αλλά ασκείτε αφόρητη πίεση πάνω μας με ατέ-
λειωτα διαγωνίσματα και εξετάσεις, δήθεν για να 
μάθουμε καλύτερα και δήθεν γιατί ενδιαφέρεστε, 
βάζουμε εμείς λουκέτο στο σχολείο και ξεκου-
ραζόμαστε. Μη έχοντας χρόνο να ερωτευτούμε, 
δημιουργούμε εμείς χωροχρόνο δικό μας για να 
βιώσουμε τη χαρά της αποκοτιάς. Έτσι κι αλλιώς 
απολαμβάνουμε ασυλία.

Ας υποθέσουμε ότι απειθαρχία, ανυπακοή, πε-
ριθωριοποίηση, αδιαφορία για την πνευματική 
εργασία, μόνιμη αμφισβήτηση και απαξίωση, προ-
οιωνίζουν κάποια πιο στέρεα πολιτικοποίηση της 
νεολαίας και δεν είναι παιχνίδι και «χαβαλές». Να 
ρωτήσουμε τέλος, αν στη Φινλανδία που θέλαμε να 
την αντιγράψουμε (τρομάρα μας!), προοδεύουν με 
καταλήψεις.

Συνέδριο γαστρονομίας με παρούσα την Πάρο

Ας ξαναθυμηθούμε 
την παριανή κουζίνα

Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμε-
ρου συνεδρίου της ΙΜΙC 2011 με  θέμα: «Δίνοντας αξία 
στην εμπειρία του φαγητού» στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών στο οποίο συμμετείχε η επιχειρηματίας Στέλ-
λα Φυρογένη. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών άκουσε, να ένιωσε και να ταξίδεψε σε μια 
διαφορετική Ελλάδα. 

Παρόντες ήταν όλοι οι φορείς του Τουρισμού. Μαζί 
τους 56 ειδικοί επιστήμονες , κορυφαίοι επιχειρημα-
τίες του  τουρισμού και της εστίασης, δημοσιογράφοι 
της γεύσης, γνώστες του marketing ,social media, 
bloggers  που κατέθεσαν τις απόψεις τους για την γα-
στρονομία και το ρόλο της στον Ελληνικό Τουρισμό. 
Όλοι συμφώνησαν ότι ο γαστρονομικός τουρισμός θα 
πρέπει γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια, ένας από τους 
τρεις πρώτους λόγους που θα επιλέγει κάποιος τη 
χώρα μας! Είναι μια αγορά που βρίσκεται στο γίγνεσθαι 
και εσχάτως γνωρίζει δημιουργική έκρηξη.

Μοναδικός και ο δικός μας  Γ. Πίττας ομιλητής του 
συνεδρίου για το «Ελληνικό πρωινό» και για το «Επώ-
νυμο Ελληνικό κρασί και τον Τουρισμό». 

Παρούσα και η Πάρος στο συνέδριο με μια ταινία 
20’ με τίτλο: «Φαγητό του Παρελθόντος: Τροφή για το 
Μέλλον», που παρήχθη από μια ομάδα φοιτητών της 
σχολής πληροφορικής του Πανεπιστήμιου της Ιντια-
νάπολης των Η.Π.Α το περασμένο καλοκαίρι στο νησί 
μας. 

Το μήνυμα που εκπέμπει η ταινία είναι ότι ο τουρι-
σμός που μπορεί να είναι σε 
μια πρώτη φάση ένοχος για 
τον μαρασμό της αγροτι-
κής παραγωγής, μπορεί και 
πρέπει σε μια επόμενη πιο 
ώριμη φάση να προσφέρει 

της κατάλληλες συνθήκες για μια βιώσιμη αγροτική 
παραγωγή εκλεκτών προϊόντων. Έφτασε άραγε  η ώρα 
και από ποιους εξαρτάται;

Έγινε επίσης πιο έντονη την απουσία των Παριανών 
κρασιών ,τυριών και άλλων προϊόντων σ ένα γεγονός 
εξαιρετικής σημασίας για την προβολή και προώθησής 
τους, μια που εκεί ήταν και τα κυριότερα τα ΜΜΕ με 
τους opinion makers δηλ. όλα τα εξειδικευμένα περιο-
δικά γεύσεις,  γευσιγνώστες, social media. 

οι Παριανές γαστρονομικές συνήθειες
Επιτέλους, αποτελεί θέμα υπερηφάνειας και πατρι-

ωτισμού να προβάλλουμε τις δικές μας Παριανές συ-
νταγές και τα δικά μας παραγόμενα προϊόντα, αντί για 
εδέσματα και ποτά άλλων περιοχών και χωρών. Αλλά 
ποια είναι αυτά, τι μας ξεχωρίζει από τους άλλους προ-
ορισμούς;

Οι Παριανοί έσμιγαν και  σμίγουν γύρω από το τρα-
πέζι. Αλήθεια ποια ήταν η παράδοση για τα τραπεζώ-
ματα στην Πάρο; Με τι ξεκίναγαν. Υπήρχε πρώτο, δεύ-
τερο, κυρίως και επιδόρπιο; Ποια ήταν η εθιμοτυπία 
στις γιορτές και στις σχόλες; Πώς φίλευαν τον ξένο; 
Ποια είναι τα έθιμα για το Παριανό τραπέζι;

Εμπρός λοιπόν ας μιλήσουμε για το Παριανό τραπέζι 
και ας ανασύρουμε μνήμες παιδικές.

Ας ξαναξεφυλλίσουμε το βιβλίο «Της Πάρος οι Νο-
στιμιές» της Υπαπαντής Ρούσσου και του Λευτέρη 
Μενέγου, μια μοναδική και αξιόλογη καταγραφή των 
παραδοσιακών συνταγών του νησιού μας (έκδοση 
του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος Νάουσας 
Πάρου) ,έχοντας δε κατά νου και τη σύγχρονη ματιά 
μιας βραβευμένης chef ,συγγραφέως αλλά κυρίως 
μιας παθιασμένης Παριανής μαγείρισσας της Αργυρώς 
Μπαρμπαρήγου ,αλλά και όλων εμάς. Ας σταθούμε κι 
ας δούμε ποιες από αυτές της συνταγές ,τα έθιμα & τα 
προϊόντα μπορούν να σταθούν σε ένα σημερινό μενού. 

Σας προσκαλώ λοιπόν να κοπιάσετε σε μια συζήτηση  
για την Παριανή κουζίνα και την Παριανή Οινογαστρο-
νομία στο blog με τίτλο  http://paroscuisine.pblogs.gr 
αλλά και στην ανοιχτή ομάδα συζήτησης στο facebook 
«Παριανή Οινογαστρονομία - Paros Gastronomy».

Στέλλα Φυρογένη Αντιπαριώτη

Ο ΧΟΝ στα Ιωάννινα
Στα Ιωάννινα θα βρεθεί σύντομα για πρώτη φορά ο ΧΟΝ με 20μελή αποστολή του, 

έπειτα από πρόσκληση του Πανεπιστημίου και σε ανταπόδοση της φιλοξενίας της 
πανεπιστημιακής χορευτικής ομάδας στην Πάρο τον Οκτώβριο του 2009. 

Ο παριανός όμιλος θα έχει την τιμή να πλαισιώσει ειδική μεγάλη εκδήλωση αποκλει-
στικά αφιερωμένη στο νησί μας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Φεβρου-
αρίου (σήμερα). 

Η σημαντική αυτή εκδήλωση θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας υπό τον τίτλο 
«Στιγμές από την Πάρο», την προβολή του DVD «Η παρουσία των Ρώσων στην Πάρο 
την περίοδο 1770-1774», ομιλία με θέμα «Ιστορική αναδρομή - λαογραφικά στοιχεία 
της Πάρου» και θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση χορών και αποκριάτικων δρώμε-
νων από το Χορευτικό Όμιλο Νάουσας.



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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Στην Πολιτική της Συνοχής μετά το 2013

Ειδική μέριμνα
για τα νησιά

Ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου η ανοιχτή δια-
βούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των συμπε-
ρασμάτων της 5ης Έκθεσης Συνοχής, που αφορούν 
στη μελλοντική Πολιτική Συνοχής για την περίοδο μετά 
το 2013. Στις θέσεις και προτάσεις της χώρας μας, οι 
οποίες υποβλήθηκαν από τον αρμόδιο για θέματα Πο-
λιτικής Συνοχής Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας, Π. ρήγα, περιλαμβάνε-
ται και η πρόταση για ειδική μέριμνα για τις νησιωτικές 
περιοχές. στις επίσημες προτάσεις της χώρας μας για 
την Πολιτική της Συνοχής.

Ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική πλευρά, σύμ-
φωνα με τον Υφυπουργό, είναι το θέμα που αφορά 
στην πολιτική που θα ακολουθηθεί σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, για την αντιμετώπιση των οξυμένων και μόνι-
μων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά λόγω 
και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους. 

Έτσι, το Υπουργείο, μερίμνησε για την ανάδειξη του 
θέματος αυτού, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά θέ-
σεις με στόχευση την ανάγκη εφαρμογής στην πράξη 
του άρθρου 174 της Συνθήκης, το οποίο αναγνωρίζει 
τις υπαρκτές και ποικίλες δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν συγκεκριμένες περιοχές, όπως τα νησιά, στην 
αξιοποίηση ευκαιριών για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. 

Για την περαιτέρω ανάδειξη του θέματος της νησιω-
τικότητας, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
συνεργαζόμενο στενά με το Υπουργείο Θαλασσίων 
Υποθέσεων, υπέβαλε παράλληλα στη διαβούλευση και  
Ειδικό Σημείωμα για τις Νησιωτικές Περιοχές.

Μεταξύ των προτάσεων της ελληνικής πλευράς, ο 
κ. Παναγιώτης Ρήγας αναφέρει χαρακτηριστικά τη συ-
μπερίληψη των νησιωτικών Περιφερειών στον προτει-
νόμενο από την Επιτροπή ενδιάμεσο στόχο μετάβασης, 
που θα διασφαλίζει αυξημένους πόρους και τύπους 
δράσεων προς υλοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη των νησιών, μέσω του Στόχου Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία.

Ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια
υπό τον Μαχαιρίδη

Ανάπτυξη του
Πρωτογενή τομέα
στα νησιά μας

Οι άξονες ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στα νη-
σιά της Περιφέρειάς μας, χαράχτηκαν κατά την πολύ-
ωρη και ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 
12 Φεβρουαρίου στη Ρόδο, υπό την προεδρία του Πε-
ριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη. 

Η σύσκεψη έγινε σε συνέχεια της συνάντησης που 
είχε ο κ. Μαχαιρίδης με τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώ-
στα Σκανδαλίδη. Εν όψει δε της συνεδρίασης του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο θα είναι παρών 
και ο Υπουργός, αποφασίστηκε η συγκρότηση κοινής 
ομάδας εργασίας της Περιφέρειας και του Υπουργείου 
με σκοπό την εξειδίκευση του σχεδιασμού ανάπτυξης 
του πρωτογενή τομέα στα νησιά μας. 

Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με τη δημιουργία 
υποστηρικτικού μηχανισμού, διασφαλίζοντας τα απα-
ραίτητα χρηματοδοτικά μέσα και με τη συμμετοχή των 
αρμοδίων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνήθηκε ο 
βαθμός ετοιμότητας για ανάληψη αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργείο, προκειμένου η Περιφέρεια να έχει την 
ευθύνη υλοποίησης έργων υποδομής, πιστοποίησης 
προϊόντων και της εκπαίδευσης – κατάρτισης σε θέμα-
τα αγροτικής ανάπτυξης. Τέθηκε επίσης υπό συζήτηση 
η προοπτική διάθεσης εκτάσεων για αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση. 

Επίσης, με στόχο την υλοποίηση της προγραμματι-
κής δέσμευσης της περιφερειακής αρχής, για ευθεία 
διασύνδεση του πρωτογενή τομέα και της τουριστικής 
βιομηχανίας των νησιών της Περιφέρειας, ο κ. Γιάν-
νης Μαχαιρίδης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για 
συναντήσεις με τις Ενώσεις Ξενοδόχων, των Ενώσε-
ων Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων εμπλεκόμε-
νων φορέων, ώστε αυτή η προσπάθεια να καταλήξει 
στη δημιουργία Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. 
Ενός φορέα που θα λειτουργεί υποστηρικτικά στο σχε-
διασμό της αγροτικής ανάπτυξης και της παραγωγικής 
διαδικασίας στην περιοχή.

Κοινή παρέμβαση Περιφερειάρχη δημάρχων 
για τους συντελεστές ΦΠΑ 

Επιστολή προς
Παπακωνσταντίνου

Ως άδικη και απαράδεκτη χαρακτηρίζουν ο Περι-
φερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης και 
οι δήμαρχοι Ρόδου και Σύρου, Στάθης Κουσουρνάς 
και Γιάννης Δεκαβάλλας, κάθε ιδέα ή εισήγηση  που 
διαρρέεται στον Τύπο, περί κατάργησης ευεργετικών 
ρυθμίσεων στα νησιά του Αιγαίου, όπως οι μειωμένοι 
συντελεστές ΦΠΑ. 

Με κοινή τους πρωτοβουλία παρεμβαίνουν με επι-
στολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών Γιώργο 
Παπακωνσταντίνου, που κοινοποιείται και στον Πρω-
θυπουργό, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το 
ειδικό καθεστώς που ισχύει στα νησιά μας δεν είναι 
μια συνήθης φορολογική ρύθμιση, αλλά μια βαθιά και 
εξόχως πολιτική επιλογή της Ελληνικής Πολιτείας, ως 
μια έμπρακτη απόδειξη, ότι ο ευαίσθητος κοινωνικά, 
οικονομικά και εθνικά νησιωτικός χώρος του Αιγαίου 
τυγχάνει της πρόνοιας, της φροντίδας και της προστα-
σίας του κράτους». 

Τονίζεται επίσης, ότι «είναι ανάγκη ρητά και κατη-
γορηματικά να ξεκαθαριστεί, άπαξ και δια παντός, ότι 
κάθε ιδέα ή εισήγηση για κατάργηση ευεργετικών 
ρυθμίσεων στα νησιά του Αιγαίου θα θεωρείται, και 
από εσάς προσωπικά, ως άδικη και απαράδεκτη». 

Να σημειωθεί, ότι ανάλογη παρέμβαση θα γίνει και 
από το Βόρειο Αιγαίο, μετά από επικοινωνία που είχε 
ο κ. Μαχαιρίδης με τον συνάδελφό του Περιφερειάρχη 
Νάσο Γιακαλή. 

Επίσης, θα ζητηθεί από το σύνολο των δημάρχων 
των δύο Περιφερειών να παρέμβουν και αυτοί, ώστε 
να μαζικοποιηθεί η αντίδραση στην, κατά τις πληροφο-
ρίες, κατάργηση του ειδικού καθεστώτος στα νησιά.

«Όχι» στο νέο ασφαλιστικό
Τη συμμετοχή 

του στην κινητοποί-
ηση της ΕΣΕΕ κατά 
του νομοσχεδίου 
για το ασφαλιστι-
κό στις 21-22-23 
Φεβρουαρίου απο-

φάσισε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου 
- Αντιπάρου κατά τη Γενική Συνέλευσή του που έγινε 
την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου. 

Εγκρίθηκαν επίσης, ο διοικητικός και οικονομικός 
απολογισμός του Συλλόγου.

Όχι εγώ… αυτός!
Απάντηση στην εφημερίδα μας για το άρθρο με τίτ-

λο: «Β. Κορκίδης: Καταγγέλλω την αυθαιρεσία Μπάιλα 
– Αποφάσεις καθ’ υπόδειξη των εμπορικών Συλλό-
γων», έστειλε ο τέως Νομάρχης Δ. Μπάιλας. 

Στην απάντηση κατηγορεί την εφημερίδα, ότι ονό-
μασε «απόφαση Μπάιλα» την απόφαση για το χειμερι-
νό ωράριο των καταστημάτων και έτσι παρασύρθηκε  
ο κ. Κορκίδης Πρόεδρος της ΕΣΣΕ, ότι η εφημερίδα 
στρέφεται εναντίον του κ. Μπάιλα (;) και όχι κατά της 
συγκεκριμένης απόφασης και ότι η εφημερίδα δεν 
ερεύνησε την υπόθεση για να διαπιστώσει ότι απόφα-
ση ελήφθη από τον αρμόδιο Αντινομάρχη Λ. Θεόφιλο 
και όχι από τον ίδιο. 

Επικοινωνήσαμε με τον κ. Κορκίδη ο οποίος αντα-
παντά: «Την ευθύνη για την όποια απόφαση την φέρει ο 
επικεφαλής του φορέα που αποφασίζει και όχι οι υφι-
στάμενοί του». 

Να σημειωθεί επίσης, ότι ο κ. Κορκίδης, επέκρινε τη 
συγκεκριμένη απόφαση σε Αθηναϊκά μέσα ενημέρω-
σης πριν από τις δηλώσεις του στη Φωνή της Πάρου. 

Πρόσκληση δωρεάν ξεναγήσεων
στο αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου 

Την ημέρα του Ξεναγού
Με αφορμή την ημέρα του Ξεναγού που είναι στις 

21 Φεβρουαρίου προσφέρονται δωρεάν ξεναγήσεις σε 
επισκέπτες και μη του νησιού, από την ξεναγό Χριστί-
να Φωκιανού. 

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Σ. Φωκιανού, Διπλωμα-
τούχος Ξεναγός της Σχολής Ξεναγών Κρήτης, μέλος 
του Σωματείου Ξεναγών Αθήνας, προσκαλεί όλους 
τους πολίτες και φίλους της Πάρου, Έλληνες και Ξέ-
νους, μικρούς και μεγάλους στις μονόωρες ξεναγή-
σεις που θα τους προσφέρει στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Πάρου, το σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011 από 
τις 10:00 π.μ. έως 15:00.( Έναρξη ξεναγήσεων: 
10:00 (αγγλικά), 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 στα 
ελληνικά).

Οι ξεναγήσεις προσφέρονται δωρεάν. Η μόνη επιβά-
ρυνση είναι η είσοδος του μουσείου για τους ενήλικες 
στα 2 Ευρώ.

Η κ. Φωκιανού προσφέρεται εθελοντικά και δηλώ-
νει: «Θα χαρώ πολύ να περιηγηθώ μαζί σας στο χωρο-
χρόνο του νησιού μας και θα είναι τιμή μου να μοιρα-
στώ μαζί σας την ιστορία του τόπου μας!». 

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμ-
μετοχής στο κινητό τηλέφωνο: 6946134323, μέσω 
facebook & e-mail: christina_fokianou@yahoo.com. 

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι δεν θ’ αποκλειστούν όσοι 
δεν θα έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Ομιλία
Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας – Ιερό Προσκύνη-

μα Παναγίας Εκατονταπυλιανής ενημερώνει για την 
απογευματινή ομιλία της Ορθοδόξου Κατηχήσεως και 
Σχολής Γονέων που θα γίνει την Κυριακή 20 Φεβρου-
αρίου στις 5.30 μ.μ. 

Θέμα της ομιλίας: «Πρόληψη και σύγχρονη αντιμε-
τώπιση ασθενειών του ουροποιητικού συστήματος». 
Ομιλητής είναι ο κ. Νικόλαος Παρδαλίδης, χειρούργος 
– ουρολόγος Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντής Ου-
ρολογικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

 Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου διοργανώνει  

8ήμερη επιδοτούμενη εκδρομή στη Βαρκελώνη της 
Ισπανίας στις 16 Μαρτίου 2011. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22840-51535 κ.  Μαρ-
γαρίτα Σπύρου 22840-51493 κ. Ευανθία Βεντουρή.          

Διάκριση για την BLUE STAR FERRIES 

Βραβείο «ΕΥΚΡΑΝΤΗ»

Η Blue Star Ferries, μέλος της Attica Group, βρα-
βεύτηκε στη φετινή διοργάνωση των βραβείων «Ευ-
κράντη», αποσπώντας το βραβείο «Καλύτερης Στρα-
τηγικής Επικοινωνίας», το οποίο σηματοδοτεί τη 
συνέχεια και τη συνέπεια που διέπει την εταιρεία όσον 
αφορά στη σταθερότητα και στη διαυγή και ουσιαστική 
επικοινωνιακή πολιτική της. 

Τα βραβεία «Ευκράντη» διοργανώνονται κάθε χρόνο 
από το περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά», σε συνεργασία 
με την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος 
(ΕΝΟΕ) και αποσκοπούν στην ανάδειξη των πρωταγω-
νιστών της χρονιάς, οι οποίοι με την πορεία, τις προτά-
σεις και την προσφορά τους σημάδεψαν το 2010. 

Από το γεύμα που παρέθεσαν στους δημοσιογράφους του 
νησιού μας οι εκπρόσωποι της Blue Star κ.κ. Μ. Τσιμάρας, Γ. 
Σακέλλης, Χριστίνα Γρηγορά, Δ. Θεοδωράτος & Μ. Σακέλλης.
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για MENU;

τιµοκατάλογοι   σουβέρ   σουπλά   θήκες µαχαιριών

Μόνο στο...

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

mexican
food pizza SCOPA

2 2 8 4 0  5 3 5 5 5

coffeeholic

Γ. Μπαρμπαρήγος -
Δημοττική Κοινότητα νάουσας

Ζητάμε τη συνεργασία 
των συμπολιτών μας

Τέσσερις συνεδριάσεις και επαφές με τον κόσμο εί-
χαν έως σήμερα ο Πρόεδρος και τα μέλη της Δημο-
τικής Κοινότητας Νάουσας, με σκοπό την καταγραφή 
όλων των προβλημάτων που υφίστανται στην πόλη. 

Ο Πρόεδρος Γ. Μπαρμπαρήγος μιλάει στη ΦτΠ για 
τα σχέδια, τα άμεσα και τα μελλοντικά, για τις προσπά-
θειες που καταβάλλονται για την υλοποίηση όσο το 
δυνατόν περισσότερων έργων στην Νάουσα, αλλά και 
για μια εικόνα που της αξίζει. Καθαρή πόλη και προ-
σεγμένη…

υπάρχουν έργα κ. Μπαρμπαρήγο που μπορούν 
άμεσα να προχωρήσουν;

Ένα έργο, που επιτέλους μπαίνει σε τροχιά υλοποί-
ησης, είναι το γήπεδο του Νηρέα. Οι μελέτες είναι έτοι-
μες και τώρα ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου για τυχόν ελλείψεις, ώστε να συμπληρωθούν 
και να περάσουμε στην επόμενη φάση. 

Επίσης, η επέκταση του λιμενοβραχίονα. Έχει έρθει 
το κλιμάκιο από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., η οποία θα κατα-
σκευάσει το έργο, θα καταρτίσει και τη μελέτη και πι-
στεύουμε πως έως το 2013 θα έχει υλοποιηθεί, ώστε 
να δένουν με ασφάλεια τα τουριστικά σκάφη. 

Ακόμη, στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έχει 
ενταχθεί και εκτιμώ ότι θ’ αποκατασταθεί σύντομα, η 
καθίζηση του οδοστρώματος προς Κολυμπήθρες. 

σας απασχολεί το πρόβλημα των κατακρημνίσε-
ων; 

Είναι πρώτο στη λίστα μας, αλλά εδώ αρχίζουν τα 
δύσκολα. Από τη στιγμή που εμπλέκεται η Κτηματική 
Υπηρεσία, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να 
πιέζουμε για να προχωρήσει. Έχει σταλεί έγγραφο από 
το Δήμο στις 31 Μαΐου του 2010 στην Κτηματική, στο 
οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι καταστροφές στον 
Αμπελά και έχουν σταλεί και φωτογραφίες. Επανήλθα-
με και ζητάμε από την υπηρεσία αυτή να γίνει αυτοψία 
για να διαπιστωθεί η διάβρωση του εδάφους που κα-
τατρώγεται σιγά-σιγά από τη θάλασσα και πέφτοντας 
παίρνει μαζί του και τα δέντρα και την άσφαλτο, έως 
εκεί έχει φτάσει. Περιμένουμε, αλλά θα συνεχίσουμε 
να πιέζουμε… Άλλωστε κατακρημνίσεις έχουμε σε ση-
μεία προς τη Σάντα Μαρία. Πρέπει να τα δούμε συνο-
λικά και να πιέσουμε για την αποκατάστασή τους. Στις 
αρχές Φεβρουαρίου συναντηθήκαμε με κατοίκους 
από τον Αμπελά και τους ενημερώσαμε για τις έως 
τώρα ενέργειές μας. 

υπάρχει κάποιο έργο που θα θέλατε να προσθέ-
σετε στη λίστα σας, από όσα έως τώρα γνωρίζουμε;

Ασφαλώς. Ζητάμε την αναπαλαίωση του βενετσιάνι-
κου κάστρου. Πρέπει να το αναδείξουμε. 

Εμείς κάνουμε μικροπαρεμβάσεις που δεν στοιχί-
ζουν πολλά χρήματα και μπορούν να γίνουν. Για πα-
ράδειγμα τις άγκυρες που βρίσκονται πεταμένες πάνω 
στα βράχια στο λιμανάκι. Έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο 
και πολύ σύντομα θα διαμορφώσουμε σ’ εκείνο το ση-
μείο, το χώρο. Πολλά είναι όμως ακόμη που πρέπει 
να γίνουν και αφορούν στην καθημερινότητά μας. Κατ’ 
αρχάς ζητάμε την επέκταση του Ιατρείου. Ζητάμε τσι-
μεντοστρώσεις και ασφαλ-
τοστρώσεις. Θα γίνουν, 
αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα 
καλυφθούν όλοι οι δρόμοι. 
Αυτό θα εξαρτηθεί από τον 
προϋπολογισμό του 2011. 
Υπάρχει σκέψη επίσης, ν’ 
αξιοποιήσουμε τη φετινή 

σαιζόν, την παραλία στη Λάγγερη, που θ’ αποφέρει 
και έσοδα στο Δήμο. Θα τοποθετηθούν ομπρέλες και 
ξαπλώστρες στο πλαίσιο του νόμου και θα γίνεται αυ-
στηρός έλεγχος. Από κει και πέρα, θα επιδιώξουμε να 
προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η διαμόρφωση 
του παλαιού δημοτικού σχολείου για να μεταφερθεί το 
νηπιαγωγείο. Να ενταχθεί δηλαδή το έργο στο ΕΣΠΑ, 
γιατί απαιτούνται αρκετά χρήματα.

υπάρχουν προβλήματα που θα πρέπει ν’ αντιμε-
τωπιστούν άμεσα, εν όψει της νέας σαιζόν;

Υπάρχουν. Η Νάουσα, είναι πόλος έλξης των επισκε-
πτών. Γι’ αυτό θέλουμε, όχι μόνο για τους επισκέπτες, 
αλλά και για τους πολίτες μας, να έχουμε μια καθαρή 
πόλη. Με τη λήξη όμως των συμβάσεων των συμβασι-
ούχων, στην καθαριότητα έχουν μείνει μόνο δύο άτο-
μα. Τα παιδιά κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά 
τι να πρωτοπρολάβουν. Όμως πολλοί συμπολίτες μας, 
με το σκεπτικό ότι πληρώνουν στο Δήμο, αφήνουν τα 
σκουπίδια τους στα πιο απίθανα μέρη. Γι’ αυτό ζητώ να 
βοηθήσουν και αυτοί, ώστε να διατηρείται καθαρή η 
πόλη μας. 

Ένα άλλο πρόβλημα, είναι το παρκάρισμα μέσα στην 
πλατεία. Απαιτείται αστυνομικός έλεγχος, αλλά και 
στο αστυνομικό τμήμα έχουν μείνει 3 ή 4 άτομα. Είναι 
επιτακτική ανάγκη στελέχωσης του αστυνομικού τμή-
ματος, για να γίνονται πιο εκτενείς έλεγχοι. Η πλατεία 
είναι για τους πεζούς, για τα παιδιά και τους ηλικιωμέ-
νους. Δεν είναι δυνατόν να φοβούνται να περπατήσουν 
γιατί περνούν αυτοκίνητα. Εδώ να σας πω, ότι μάλλον 
δεν ισχύουν οι διαδώσεις, πως θα κλείσει το Α.Τ. Νά-
ουσας. Δεν θα κλείσει, αλλά πρέπει να στελεχωθεί. 

Να πω επίσης, ότι ενόψει καλοκαιριού, θα τηρηθεί 
ο νόμος απαρέγκλιτα σε ότι αφορά στα τραπεζοκαθί-
σματα  και στη μουσική, γιατί γίνονται πολλά παράπο-
να από τους περίοικους. Θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή 
τομή, ώστε και ο κόσμος να διασκεδάζει και οι γείτονες 
των νυχτερινών καταστημάτων να μην ενοχλούνται. 

Κλείνοντας θέλω να πω, ότι επιζητούμε τη συνερ-
γασία των πολιτών και των συλλόγων της πόλης. Γι’ 
αυτό άλλωστε προγραμματίζουμε λαϊκή συνέλευση 
και για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις ενέργειές 
μας, αλλά και για να ενημερωθούμε και εμείς πάνω 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Να τα αξιολογή-
σουμε, να τα ιεραρχήσουμε και στο βαθμό που μπο-
ρούμε, να τα λύσουμε. 

Συναυλία
στον Αρχίλοχο

Συναυλία 
με πρωτο-
βουλία της 
ΕΛΜΕ Πά-
ρου – Αντι-
πάρου θα 
π ρ α γ μ α τ ο -
ποιηθεί το 
σάββατο 19 
Φ ε β ρ ο υ α -

ρίου στις 9.30 μ.μ. στην αίθουσα του 
Αρχιλόχου. Μια όμορφη βραδιά με τους: 
Ψαρογιώργη, Α. Περσίδη και Ζ. σπυρι-
δάκη. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με ένα πο-
τηράκι κρασί.

Παρεΐστικη βραδιά
Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Μώλου, Τσου-
καλιών, Γλυφάδων «Πρόοδος - Ανάπτυ-
ξη» σας περιμένει να περάσετε μία όμορ-
φη αποκριάτικη βραδιά σε φιλικό και 
ζεστό περιβάλλον, στο κέντρο «Υστέρνι» 
την Τσικνοπέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 
από τις 9.00 το βράδυ. 

Με την πρόσκληση εισόδου θα κληρω-
θεί για εσάς ένα δώρο έκπληξη. ΔΕΝ θα 
υπάρξει λαχειοφόρος αγορά. Τιμή εισό-
δου 5 € (κατ’ άτομο).  Τιμή φαγητού 10 € 
(κατ’ άτομο). Τιμή ποτού έξτρα.

Κουκλοθέατρο

Με επιτυχία έγιναν σε Νάουσα και 
Παροικία  οι παραστάσεις κουκλοθέα-
τρου που οργάνωσε ο Σύλλογος Γονέ-
ων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας, στις 8, 9 και 10 Φεβρουαρίου. 

Η ομάδα Κοκου-μουκλό παρουσίασε 
την «Φεγγαρόσουπα», που εντυπωσία-
σε τους μικρούς μαθητές σχολείων, νη-
πιαγωγείων και παιδικών σταθμών του 
νησιού, αλλά και τους μεγάλους συνο-
δούς τους.

Εκτός από τις παραστάσεις, το Εικα-
στικό Εργαστήρι Δήμου Πάρου και η  κ. 
Βαβανού Ηρώ, φιλοξένησαν την ομάδα 
Κοκου-μουκλό στο εργαστήρι όπου με 
την καθοδήγησή τους κατασκευάστη-
καν γαντόκουκλες από ομάδα παιδιών 
και ενηλίκων.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου Νάουσας ευχαρι-
στεί τους πολιτιστικούς Συλλόγους  Νη-
ρέα  και Αρχίλοχο για την παραχώρηση 
των αιθουσών τους και τον κ. Πετρό-
πουλο Δημήτρη (ΕRΚΥΝΑ Travel) για 
την έμπρακτη υποστήριξη και την έκ-
πτωση στα εισιτήρια για τη μετακίνηση 
της ομάδας του κουκλοθεάτρου.



6 ΑγγελίεςΠαρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011 www.fonitisparou.gr

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. 
υπερυψωμένη, με τζάκι και μεγά-
λες βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. 
σε κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, 
πηγάδι και πολύ νερό. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 22840 53044, 22840 
52605.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, μονοκατοικία αυτόνο-
μη 70τ.μ. με 2 υ/δ και μπάνιο (έχει 
υπόλοιπο συντελεστή δόμησης) σε 
οικόπεδο 3.100τ.μ. με θέα θάλασ-
σα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 
22070, 210 6229589, 6972700100, 
www.aiare.gr

ΚΑΛΑΜΙ, μαγευτική αμφιθεατρική 
μεζονέτα 100τ.μ. με 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, θέρμανση επίσης, άλλη 
μεζονέτα 80τ.μ. με 2 υ/δ, τζάκι και 
θέα θάλασσα- λιμάνι. ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 210 
6229589, 6972700100, www.aiare.
gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων δω-
ματίων, πλήρως εξοπλισμένα και 
ανακαινισμένα. Τηλ.: 6936980095

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

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγά-
λες κρεατοκάμαρες, και έναν 
ξενώνα, 4 μπάνια, τζακούσι, σα-
λόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες 
με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεό-
κτιστες γκαρσονιέρες, 1ος 
όροφος 50τ.μ. και ισόγειο 40τ.μ. 
με κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κου-
ζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, 
κεντρική θέρμανση μόλις 100 μέ-
τρα από την κεντρική παραλία. 
Τηλ.: 6932901931.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία πρώτου ορό-
φου 52τμ2, πετρόκτιστη με την 
ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, κήπος, καλοριφέρ, 
διπλά τζάμια. 182.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768. 

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πω-
λείται διαμέρισμα 33τμ2 ισόγειο. 
Τηλ.: 22840 53510, 6976080699.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, 
καινούργια πετρόχτιστη οικί-
α 89τμ2, καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ -  ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ,  
μονοκατοικία 100τ.μ., συν 2 ξενώ-
νες και αποθήκη, βεράντες γύρο 
γύρο, κήπος 500τ.μ. περίπου, θέα 
Παρασπόρο. Τιμή: 225.000€ Ευ-
κολίες 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 πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.366τμ2, βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη 
μάντρα. 158.000€ Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπα-
ρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 225.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται ο-
ροφοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ορόφου 
με θέα θάλασσα (γκαράζ και απο-
θήκη). Τηλ.: 6973879393, 

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

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 Επί-
σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 
2 μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. 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 δεξαμενές 
σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                  

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δίπλα στην εκκλησία 
του Αγ. Γεωργίου, πωλείται οικόπε-
δο 2 στρεμμάτων εντός οικισμού. 
Τηλ.: 22840 22673, 6944167104.

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

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τμ2 με κα-
τοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά ο-
πωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΛΟΓΑΡΑΣ, εκπληκτικό οικόπε-
δο 200τ.μ. εντός οικισμού (χτίζει 
170τ.μ.) 2ο από τη θάλασσα. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 
210 6229589, 6972700100, www.
aiare.gr

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ, οικόπεδο 18.760τ.μ. 
επίσης άλλο οικόπεδο 4.000τ.μ. 
(κατάλληλα για επαγγελματικά). Α-
ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 
210 6229589, 6972700100, www.
aiare.gr

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτη-
μα 8 περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο. Τιμή 120.000€ Ευ-
κολίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων με έ-
τοιμη άδεια οικοδομής για 310τμ2 
ενιαίο με τιμή: 240.000€ ή χωριστά 
δύο εξ αδιαιρέτου οικόπεδα 180 
και 130τμ2 με τιμή: 150.000€ και 
90.000€ αντίστοιχα, σε απόσταση 
500μ από την παραλία, με πηγά-
δι και 50 ρίζες ελιές. Τηλ.: 22840 
23793, 22840 24145, 6946025951.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρό-
κτημα 4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο, μέσα στο πράσινο. 
Τιμή 85.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κατάστημα μεγάλης 
προβολής 400τ.μ. (200τ.μ. ισόγειο 
ενιαίο & 200τ.μ. ημιυπόγειο) με 
μεγάλη πρασιά για παρκινγκ. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 
210 6229589, 6972700100, www.
aiare.gr

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ενοικιάζεται 
κτίριο για επαγγελματική χρήση 
240τ.μ. ή 80τ.μ. και 160τ.μ. με χώ-
ρο στάθμευσης. Τηλ.: 6976336421, 
22840 91468.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται κα-
ταστήματα 100τ.μ. και 40τ.μ. 
για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ.: 
6937142463.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 2άρι και 
γκαρσονιέρα σε άριστη κατάσταση, 
πλήρης σε όλα. Τηλ.: 22840 21569, 
6977367790. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται οικία με 4 
υπνοδωμάτια, κουζίνα – σαλόνι, 
παρκινγκ, αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.: 6944109768.

ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ενοικιάζεται 
παραδοσιακή πέτρινη κατοικία με 
θέα το λιμάνι, την Αντίπαρο και το 
ηλιοβασίλεμα, με 3 υπνοδωμάτια 
& πατάρι ξενώνα, 2 λουτρά, κή-
πος 1000τ.μ. πέτρινοι νεροχύτες, 

bbq ξυλόφουρνος, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση, air-condition, 118τ.μ. 
μεγάλες βεράντες. Τιμή : 500€ 
μηνιαία σε ετήσια βάση. Τηλ.: 
6945157128.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ενοικιάζεται μονο-
κατοικία (3άρι) 95τ.μ. Τηλ.: 22840 
91126 ή μέχρι τις 13:00 στο τηλ.:  
6978223643.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙ, ενοι-
κιάζεται μεζονέτα 130m2 με 
2 υπνοδωμάτια, εντοιχισμένη 
κουζίνα και θέα σε οικόπεδο 
1,5 στρέμματα. Τιμή: 450€. Τηλ.: 
6974341367.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιά-
ζεται οικία 120τ.μ. με αυτόνομη 
θέρμανση και air-condition. Τηλ.: 
6944577121.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΒΑΔΙΑ, ενοικιάζε-
ται γραφείο σε όροφο 2 δωματίων. 
Τηλ.: 6944577121. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοικι-
άζεται 4άρι με κουζίνα, τζάκι και 
αποθήκη. Τηλ.: 6975065776.

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 40τ.μ. πλή-
ρως εξοπλισμένο και επιπλωμένο 
με τζάκι και air-condition. Τηλ.: 
6955698665.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κατάστη-
μα με αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 22840 25292.

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες στον 1ο όροφο, 
50τ.μ. και στο ισόγειο, 40τ.μ. με 
κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι και κε-
ντρική θέρμανση, μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

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

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

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
- ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
20τ.μ. Τηλ.: 6945120247, 22840 
25292, 22840 23830.

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

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 35τμ, καινούριο, πλήρως 
εξοπλισμένο. πλυντήριο, κουζίνα, 
air condition, αυτόνομη θέρμανση, 
απεριόριστη θέα. Κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς. τηλ. 6976675669

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΚΟΠΕΛΑ, με πτυχίο στις τουριστι-
κές υπηρεσίες και τροφοδοσίας με 
πτυχίο Αγγλικών, γνώσεις στους 
Η/Υ και εμπειρία στη φύλα-
ξη παιδιών, ζητά δουλεία. Τηλ.: 
6988006478.

ΚΟΠΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, με γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ και με 2 χρό-
νια προϋπηρεσίας, ζητεί εργασία 
ως γραμματέας σε γραφείο. Τηλ.:  
6973827991.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΕΑΡΟΣ, 29 χρονών 
με γνώσεις σέρβις, μπουφέ και 
κουζίνα, ζητάει την ανάλογη εργα-
σία. Τηλ.: 6983340751. 

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργα-

σία στην περιοχή της Παροικίας. 
Τηλ.: 6975573905. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ, με άριστη 
γνώση Αγγλικών (PROFICIENCY) 
και άριστη γνώση ηλεκτρικών υ-
πολογιστών (Software-Hardware), 
ζητά εργασία. Τηλ.: 6932312118. 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, α-
πόφοιτος τμήματος Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δη-
μοτικού, Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. 
Τηλ.: 6977445803, 22840 41040.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΜΟΥ-
ΣΙΚΟΣ, παραδίδει μαθήματα 
έγχορδων οργάνων (βιολί, μα-
ντολίνο μπουζούκι, μπαγλαμάς, 
τζουράς) Τηλ.: 6977748720. Κος 
Χρήστος. 

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

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

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

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα Αγγλι-
κών παραδίδονται για όλα τα 
επίπεδα σε πολύ καλές τιμές. Τηλ.: 
6948448274.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ζητά 
το ξενοδοχείο “Lefkes Village” για 
την περίοδο Μάιο – Σεπτέμβριο. 
Βιογραφικά στο fax: 210 6755019 
και στο e-mail: lefkesvl@otenet.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ, 
ζητείται από ξενοδοχείο στη Νά-
ουσα. Τηλ.: 6972601031. 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ,  ζητείται στο «Αν-
δρεάδης Homestores»  για 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
κατάστημα. Τηλ.: 22840 52342, 
6985558617 κος Σωτήρης.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
“MOJO CAFÉ” στο κέντρο της πα-
ραλίας της Παροικίας, πωλείται. 
Τηλ.: 6946590485.

ΛΑΔΙ ΦΕΤΙΝΗΣ ΣΟΔΕΙΑΣ, ε-
ξαιρετικής ποιότητας δικής μας 
παραγωγής, πωλείται. Τιμή κιλού: 
4,50€. Τηλ.: 6974161941.

TOYOTA RAV4, πωλείται, μοντέλο 
11ος / 08΄, 2000 κυβικά, 5πορτο, 
χρώμα μαύρο με πολλά extra. Τι-
μή: 24.000€. Τηλ.: 6945808398.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΥΖΕΡΙ – ΨΑ-
ΡΟΤΑΒΕΡΝΑ «ΠΟΡΦΥΡΑ», στην 
παραλία της Παροικίας, πωλείται. 
Τηλ.: 6977515386.

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, μονή 
φριτέζα, τοστιέρα διπλή, τρίφτης 
τυριών και ψυγείο βιτρίνα τοστ, 
πωλούνται όλα μαζί ή και μεμονω-
μένα. Τηλ.: 6986827860. 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙ-
ΚΟ πωλείται, στην παραλία της 
Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ στις 12 / 01 
στις Λεύκες το όνομα του είναι 
IZZY , είναι 5 χρονών ασπρόμαυ-
ρος, αρσενικός , 8 – 9 κιλά, μοιάζει 
με ράτσα αλλά δεν είναι. Έχει μι-

κροτσίπ. Είναι αγαπησιάρης αλλά 
και πολύ ανασφαλής. Βοηθήστε 
να βρεθεί. Δίνετε αμοιβή 300€ συν 
ότι άλλα έξοδα έχουν γίνει. Τηλ.: 
6983062401, 22840 43161 Κος Λε-
οντής.

Η ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. ενόψει αύ-
ξησης τιμών εισιτηρίων, εκτυπώνει 
καινούργια εισιτήρια και προ-
σφέρει την πίσω όψη αυτών στη 
διάθεση εταιρειών – επιχειρήσεων 
για την διαφημιστική τους προβο-
λή. Οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι 
θα καταβάλουν το κόστος εκτύπω-
ση των εισιτηρίων – 9,50€ κάθε 
χίλια εισιτήρια – καθώς επίσης θα 
είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το 
εισιτήριο, και την ποσότητα αυτού 
που επιθυμούν να διαφημιστούν. 
Τα τηλέφωνα της ΚΤΕΛ Πάρου 
Α.Ε. : 22840 21133, 22840 21395, 
6979725675 είναι διαθέσιμα προς 
κάθε ενδιαφερόμενο. 

BMW 318i πωλείται, 1800cc, μο-
ντέλο 1990’, 5θυρο, μαύρο χρώμα, 
δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή: 900€. 
Τηλ.: 6938622061.

TOYOTA RAV4, μοντέλο 2001’, 
2000 κυβικά, 150 ίπποι, 3πορτο, 
χρώμα χρυσαφί πωλείται σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή : 8.000€. 
Τηλ.: 6974012006.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, πωλείται. Τηλ.: 
6946286995.

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

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

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πω-
λείται 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 αυτοκίνη-
το. Τηλ.: 6938824516. 

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.

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

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

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

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

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 5Χ5Χ2,20 
και 1 σουβλιέρα γκαζιού, πωλού-
νται. 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

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Κυριακή 27 Νοεµβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22810 77468 & 697 6797449
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Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μαρπησσαϊκός Πανθηραϊκός 3-4
Ανδριακός Πανναξιακός 0-4
Α.Ο.Πάρου ΑΜΕΣ Νηρέας 3-1
Παμμηλιακός Αστέρας Κορθίου 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Πανναξιακός 11 29 33-5
Πανθηραϊκός 11 29 33-12
Α.Ο.Πάρου 11 18 20-11
ΑΜΕΣ Νηρέας 11 16 14-14
Ανδριακός 11 15 14-16
Μαρπησσαϊκός 11 14 18-23
Παμμηλιακός 10 7 12-18
Α.Σ.Ιου 10 4 13-28
Αστέρας Κορθίου 10 0 0-30

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Σ.Ιου Παμμηλιακός
Πανναξιακός Α.Ο.Πάρου
ΑΜΕΣ Νηρέας Μαρπησσαϊκός
Πανθηραϊκός Αστέρας Κορθίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛ. ΓΚΟΛ

Α.Σ.Θύελλα Καμαρίου 11 27 39-7
Φιλώτι Νάξου 11 19 27-17
Αστέρας Μαρμάρων 11 18 30-18
Αναγέννηση Νάξου 12 15 22-27
Α.Ο.Πύργου 11 13 24-26
Α.Ο.Λάβα 11 6 16-29
Καρτεράδος 11 4 13-47

Άλλη μια μεγάλη νίκη
για τον ΑΟΠ

Έχει πάρει φόρα η ομάδα του ΑΟΠ και πηγαίνει 
από νίκη σε νίκη και δυστυχώς για την ομάδα του κ. 
Κοπανίδη, η ομάδα του πληρώνει φέτος το πολύ κακό 
ξεκίνημα. Ο Νηρέας με εμφανή τα πολλά προβλήματα 
στην ομάδα, χωρίς βάθος πάγκου και τον κ. Μο-
στράτο να κάνει πολλές αλχημείες, δεν κατάφερε να 
κερδίσει κάτι από το ντέρμπι . Απέδειξε πόσο μεγάλος 
παίχτης είναι ο Μοστράτος, ο οποίος μόνος του πήγε 
να γυρίσει ένα χαμένο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς δεν τα 
κατάφερε. 

ΑοΠ-νηρέας
Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ καλά για την ομάδα του 

Νηρέα και μόλις στο 10΄ με ένα φάουλ κοντά στην 
σέντρα, όλοι περίμεναν μια γιόμα, αλλά ο Βαρσαμος 
το εκτέλεσε πολύ ωραία και με την βοήθεια του Δε-
λημπαλταδάκη η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του ΑΟΠ 
κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του Νηρέα. Ο ΑΟΠ 
αντέδρασε πάρα πολύ άμεσα και με την βοήθεια των 
φίλων του (περίπου 450 μέσα και έξω από το γήπε-
δο) και κύριο εμπνευστή τον Μπάλκα (ο κορυφαίος 
του γηπέδου μαζί με τον Παντελαιο), άρχισε την πίεση 
προς την εστία του Παπαδακη. Έχασε 2-3 καλές στιγ-
μές για να έρθει το 27΄ λεπτό της συνάντησης με τον 
Μπάλκα να παίρνει την μπάλα από πλάγια αριστερά, να 
ξεπερνάει δυο παίχτες και με ένα ασύλληπτο σουτ στην 
κλειστή γωνία να κάνει το 1-1. Τρία λεπτά αργότερα ο 
Λάπη βγάζει φοβερή πάσα στην αριστερή πλευρά για 
τον Παντελαίο και αυτός με ωραία κίνηση δίνει έτοιμο 
γκολ στον Μουραι για να γίνει το 2-1. 

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε έως την ανάπαυλα, με 
τον ΑΟΠ να είναι εμφανώς καλύτερος στο γήπεδο εκ-

μεταλλευόμενος τα πάρα πολ-
λά αμυντικά λάθη. Ο Νηρέας 
μπήκε δυνατά στην επανάλη-
ψη, πήρε το χόρο του κέντρου 
και έχασε 2 καλές στιγμές με 
τον Σουλίδη για να έρθει στο 
61΄ ο Παντελαίος κόντρα στην 
ροη του αγώνα να κάνει το 3-1 
και να κλειδώσει ουσιαστικά 
το παιχνίδι. Στη συνέχεια το 
παιχνίδι πήγε στη δύναμη και 
τα νεύρα με αποτέλεσμα να 
δουν την κόκκινη κάρτα 3 παί-
χτες δύο του ΑΟΠ και ένας του 
Νηρέα (στο 66ο λεπτό ο Παύ-
λος Μπάλκας, στο 88ο λεπτό ο 
Νικήτας Τόδρης και στο 90΄ ο 
Γιουρτίδης). 

ΑΟ ΠΑΡΟΥ: (Κοπανίδης Τ.), 
Χαριστός Εμ., Κρητικός Στ., 
Λάππη Αρ.(66’ Πετρόπουλος 
Β.), Κορτιάνος Αν (87’ Νίκας 
Ανδ.). Δαφερέρας Θ.,  Βαρ-
θακούρης Ιακ., Μουράϊ Σαμ., 
Μπάλκας Π., Μπάλκας Παν., 
Αλιπράντης Ν., Παντελαίος 
Ιακ. (70’Γιουρτζίδης)

ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ: (Μο-
στράτος Ν.), Παπαδάκης Μ., 
Ζαχαράκης Σπ., Σουλίδης 
Στ.(32’Αριανούτσος Α.), Δελη-
μπαλταδάκης Μ., Μπαρμπαρί-
γος Π., Βεντουρής Π., Τόδρης Ν., Tetla F.(46’Xaxhija 
Ar.), Μπιρμπίλης Κ., Βάρσαμος Π., Ρούσσος Π.(87’ 
Αρκουλής Ι). 

Μαρπησσαϊκός
– Πανθηρραϊκός 3-4
Όταν το παιχνίδι αρχίσει στρα-

βά και στο 49΄ βρίσκεσαι να χά-
νεις από τον πρωτοπόρο με 0-4 
μέσα στην έδρα σου, οι περισ-
σότεροι θα πίστευαν ότι κάπου 
εκεί το παιχνίδι είχε τελειώσει. 
Κάποιος όμως δεν συμβιβάζεται 
με την ήττα και δεν είναι άλλος 
από τον Μοστράτο. Σίγουρα έγι-
νε ομαδική δουλειά και αξίζουν 
συγχαρητήρια σε όλους για το 
πάθος που έδειξαν, αλλά ο Μο-
στρατος είναι αυτός που πήρε 
την ομάδα στις πλάτες του και 
μέσα σε 12΄ λεπτά από το 59 
μέχρι το 61 είχε κάνει χατ-τρικ 
και ξανάβαλε τον Μαρπησσαϊκό 
μέσα στο παιχνίδι. Στο 3ο τέρμα 
ο Μοστράτος έπαθε κάταγμα στη 
μύτη, αλλά αρνήθηκε ν’ αφήσει 
την υπερπροσπάθεια που είχε 
κάνει και λίγο έλλειψε να την 
ολοκληρώσει στο 82΄, αλλά η 
μπάλα πέρασε μόλις άουτ. Το τε-
λικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι 
3-4, αλλά για άλλη μια φορά ο 
Μαρπησσαϊκός τα έδωσε όλα. 

ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ: (Φραντζής 
Μ.) Στάβαρης α., Ρούσσος Μ., 
Ρούπας δ.(46’ Παντελαίος Ν.), 
Ρούσσος Μ., Pone D. (46’Πρα-

μάτιας δ.), Τριβυζάν η. (84’ Πραμάτιας Δ.), Κρητικος Σ., 
Παντελαίος Α., Μοστράτος Γ., Γκεμπορις Ε., Μπαρδά-
νης Γ.

Ανακοίνωση
παραίτησης 

των Στυλ. Μπόνη & Ιωάν. Καββαδάτου

Όταν τον Ιούλιο του 2010 μας ζήτη-
σαν να είμαστε παρόντες σε μια καινού-
ρια προσπάθεια, δηλαδή ν’ αναδιοργα-
νώσουμε τα τμήματα ποδοσφαίρου του 
Μαρπησσαϊκού, απαντήσαμε θετικά, γιατί 
όσο κι αν πέρασαν τα χρόνια, το σαράκι 
του ποδοσφαίρου ακόμα μας τρώει… Πι-
στέψαμε ότι με τις γνώσεις μας θα μπο-
ρούσαμε να βοηθήσουμε αυτή την προ-
σπάθεια. Νομίζαμε ότι και οι άλλη πλευρά 
πίστευε το ίδιο γι’ αυτό μας κάλεσε άλλω-
στε. Όταν αναλάβαμε, καταλάβαμε ότι θα 
είναι πολύ δύσκολο να περάσουν οι προ-
τάσεις μας και θα έπρεπε να προσπαθή-
σουμε πολύ. 

Ξέραμε, ότι θα έπρεπε πάλι να αυτό-
ακρωτηριαστούμε, να αποχωριστούμε 
συνειδητά ένα κομμάτι τους εαυτού μας 
στην προσωπική και οικογενειακή μας 
ζωή, για ν’ αφοσιωθούμε σ’ αυτό και να 
βοηθήσουμε αποτελεσματικά. Έως τώρα, 
αφιερώσαμε πολλές ώρες για την ομά-
δα, καταθέσαμε ένα κομμάτι της ψυχής 
μας, για να συμβάλουμε όσο μπορούμε. 
Βλέπουμε όμως, ότι σε όλα τα επίπεδα, 
αθλητές, προπονητές, ακόμα και ο πρόε-
δρος δεν διαθέτουν την ωριμότητα για να 
δεχτούν αυτές μας τις προτάσεις και φο-
βόμαστε, ότι αν συνεχίσουμε να πιέζουμε, 
ώστε ν’ αλλάξουν κάποια πράγματα, ίσως 
δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ομάδα. 

Θα είχαμε παραιτηθεί καιρό τώρα, αλλά 
η αγάπη μας γι’ αυτή την προσπάθεια, η 
χαρά κάποιων φιλάθλων που ήρθαμε να 
βοηθήσουμε και ο αγώνας των ποδο-
σφαιριστών, μας κρατούσε έως τώρα. 

Δεν είμαστε ριψασπίδες
Αλλά επειδή εμείς ήρθαμε να βοηθή-

σουμε και όχι να παριστάνουμε τα κομο-
δίνα ή τις γλάστρες σε μια γωνιά, παραι-
τούμαστε και φεύγουμε διακριτικά και 
φιλικά όπως ήρθαμε, ευχόμενοι τα καλύ-
τερα για την ομάδα.

Η Πάττυ, ο BigBrother
και το Πατρινό Καρναβάλι
… στην Πάρο

Είναι πράγματι συγκι-
νητικό να βλέπει κανείς 
νέους, μεγάλους αλλά και 
μικρά παιδιά απ’ όλη την 
Πάρο, παρά την δύσκολη 
συγκυρία και την αρνητι-
κή ψυχολογία της εποχής, 
να  ετοιμάζουν τόσο καιρό 
αποκριάτικα θέματα, να 
γράφουν κείμενα, να σχε-
διάζουν και να υλοποιούν 
χορογραφίες, τελικά να … 
δημιουργούν.

Αυτή είναι και η βάση 
στην οποία στηρίχτηκε και φέτος η μεγάλη αποκριάτικη εκδήλωση «Παριανή 
Aποκριά 2011» που έγινε στην Νάουσα, την πρώτη Κυριακή της Αποκριάς, 
στις 13 Φεβρουαρίου.

Πλήθος θεατών απ όλο το νησί, φίλων του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου 
«Νάουσα Πάρου», έδειξαν την συμπαράσταση και εκτίμησή τους στη δουλειά 
που παρουσιάστηκε επί τέσσερις ώρες πάνω στη σκηνή.

Συμμετείχαν όλα τα τμήμα-
τα του Συλλόγου, τα χορευτικά 
τμήματα της Νάουσας, του Κώ-
στου και της Ανατολικής Πάρου 
(Άσπρου Χωριού), η Χορωδία 
Νάουσας υπό την διεύθυνση της 
Φ. Θεοφίλου, η Παιδική Χορω-
δία υπό την διεύθυνση του Χρ. 
Νικολάου, η Θεατρική Ομάδα, η 
Θεατρική Ομάδα-Παιδική Σκη-
νή, τα τμήματα μουσικοκινητικής 
αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού 
όπως και το μουσικό τμήμα.

Μερικά από τα θέματα ήταν 
«η Πάττυ με τους …Τούρκους…
στο σπίτι του Μπιγκ Μπράδερ», 
τα «Πατρινά Μπουρμπούλια», 
οι «κανταδόροι του Ιονίου», ο 
«πατρινός… Αυγοπόλεμος», η 
«Πάρος χορεύει Πολκα και μα-
ζούρκα», το «Γαϊτανάκι», όπως 
και πολλοί χοροί της παράδοσης 
από την Πάρο, τα Δωδεκάνησα, 
Ίμβρο, Κύθηρα, Θάσο, Χίο κ.α.

Το νέο  Δ.Σ. του ΧΟΝ
Την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου  πραγματοποιή-

θηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση μελών του Χο-
ρευτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου. Στην ασφυκτι-
κά γεμάτη αίθουσα του ομίλου, στη Νάουσα, το 
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και ο απερχό-
μενος πρόεδρος Παναγιώτης Σπύρου έκαναν τον 
απολογισμό δράσης για το 2010 και συζήτησαν με 
τους παρευρισκόμενους. Τα μέλη επαίνεσαν τις 
δραστηριότητες, με πιο πρόσφατη φυσικά τη με-
γάλη επιτυχία της Θεατρικής Παιδικής Συντροφιάς 
«Αγαπημένο μου ημερολόγιο». Αποφασίστηκε με-
ταξύ άλλων η αύξηση της ετήσιας συνδρομής στα 
30 ευρώ, ενώ εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τη 
χαμηλή οικονομική υποστήριξη από το Δήμο Πά-
ρου, παρά τη συνεχή και συνεπέστατη παρουσία 
του ΧΟΝ στις εκδηλώσεις του, αλλά και τη διάθεση 
της αίθουσας για τα τμήματα γυμναστικής (για τη 
χρήση της οποίας ως τώρα δεν έχει καταβληθεί 
κάποιο ποσό).

Στη συνέχεια έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου Δ.Σ. για τα έτη 2011 και 12. Η σύνθεση 
ανανεώθηκε με τρία νέα μέλη. Στην πρώτη συνε-
δρίασή του το νέο συμβούλιο συνήλθε σε σώμα 
ως εξής:

Πρόεδρος: Κατερίνα Σιφναίου, Αντιπρόεδρος: 
Μαρουσώ Κονταράτου, Γραμματέας: Μπάμπης 
Τσιράκης, Ταμίας: Ζαμπέτα Μοστράτου, Έφορος 
λαογραφίας: Νίκος Μ. Γαβαλάς Έφορος χορευ-
τών: Παναγιώτα Ρούσσου, Έφορος μουσικών: 
Ρίτα Ευαγγελοπούλου.
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συνέχεια από σελ.1
Είναι όλοι οι κάτοικοι του νησιού. 

Στόχος όλων μας είναι να στείλουμε ένα 
σαφές μήνυμα στα κέντρα λήψης αποφά-
σεων: «ή ανοχή μας τελειώνει εδώ. 
υπήρξαμε διαλλακτικοί, συνεργάσι-
μοι, προσφέραμε ως Δήμος, όπως 
και το Βελέντζειο ίδρυμα. Επομέ-
νως, πρώτα δίνουμε και μετά ζητάμε. 
Όμως δεν είναι δυνατόν, οι υπηρεσί-
ες υγείας στο νησί μας, τον 21ο αιώ-
να, να είναι σε χειρότερη κατάσταση 
από ότι ήταν το 20ο αιώνα. ή νησιω-

τικότητα δεν πρέπει να 
ισχύει μόνο στα λόγια». 

Ο κ. Βλαχογιάννης, 
ανέφερε ότι το ψήφισμα 
του Δημοτικού Συμβου-
λίου έχει ήδη σταλεί προς 
τους αρμόδιους φορείς 
και υπουργεία και ανα-
μένεται πρόσκληση για 
συνάντηση με τους εκ-
προσώπους τους. Ανέφε-
ρε επίσης, ότι με επιστολή 
του Διευθυντή της 2ης 
ΔΥΠΕ ζητείται από τον 
Ηγούμενο της Μονή Λογ-
γοβάρδας να υπογραφούν 
τα συμβόλαια για την πα-
ραχώρηση του οικοπέδου 
στο οποίο θ’ ανεγερθεί το 
νέο νοσοκομείο. Τέλος, 
ανέφερε, ότι ο υπουργός 
Εσωτερικών Γ. Ραγκού-
σης με επιστολή του στα 
υπουργεία Υγείας και 
Άμυνας, ζητεί την ένταξη 
του υγειονομικού αερο-
σκάφους στο μηχανισμό 
λειτουργίας του ΕΚΑΒ με 
έδρα την Πάρο.  

Ο κ. Βλαχογιάννης, 
κλείνοντας ευχαρίστησε 
τους γιατρούς και το δι-
οικητικό προσωπικό του 
Κ.Υ. «για τις υπεράνθρω-
πες προσπάθειες που κα-
ταβάλουν προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν το κοινό».

Χαιρετισμό στους συ-
γκεντρωμένους απηύθυ-

νε και η Αντιδήμαρχος Αντιπάρου Ελέ-
νη Βιάζη, η οποία τόνισε ότι ο Δήμος 
του νησιού συντάσσεται με το ψήφισμα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου και 
επιπλέον ζήτησε την κάλυψη όλων των 
κενών θέσεων στον Ιατρείο Αντιπάρου. 
Όλοι ενωμένοι είπε, θα διεκδικήσουμε 
όσα μας ανήκουν.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, ο 
Πρόεδρος της ένωσης Γονέων Πάρου 
Δ. Γεωργιάδης, η Γραμματέας του 
Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας Έφη 

Καζακίδου, η εκπρόσωπος των Συλλό-
γων Ενοικιαζομένων Δωματίων στέλλα 
Φυρογένη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου – Αντιπά-
ρου Γ. Παπανικολάου, ο οποίος τόνισε 
ότι «η απάθεια, η διχόνοια και ο καναπές, 
είναι το στοίχημα που κερδίσαμε σήμε-
ρα. Σκωθήκαμε από τον καναπέ και έτσι 
πρέπει να παραμείνουμε για να έχουμε 
υγεία στο νησί μας». 

Την υποστήριξη των δημοτικών αρ-
χών των δύο νησιών και του κόσμου 
ζήτησε ο Επιστημονικός Δ/ντής του Κέ-
ντρου Υγείας Γκαμπριέλ Ανδρόνε.

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας ολοκλη-
ρώθηκε με την ανάγνωση επιγραμματι-
κά του κοινού ψηφίσματος του Δ.Σ. και 
του Εμπ/κού Συλλόγου, από τον Γενικό 
Γραμματέα Αν. τριαντάφυλλο.

το ψήφισμα
Όπως είναι γνωστό σ’όλους μας η κα-

τάσταση στο Κέντρο Υγείας Πάρου είναι 
τραγική.
• ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ
• ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥΣ
• ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ
• ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ
   ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Για όλα τα παραπάνω όλους εμάς 
μας διακατέχει αίσθημα ανασφάλειας και 
αγανάκτησης. ΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΛΑ Η ΥΓΕΙΑ 
ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ!

Ζητάμε:
• Πλήρη κάλυψη των θέσεων του Κέ-
ντρου Υγείας στα πολυδύναμα & στα 
Αγροτικά Ιατρεία.
• Κάλυψη των κενών του Ε.Κ.Α.Β.
• Ανέγερση Νοσοκομείου ΤΩΡΑ! 4.Λει-
τουργία του Υγειονομικού Αεροσκάφους 
ΣΗΜΕΡΑ!
• ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ 5 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥ-
ΜΕ.

το ψήφισμα εγκρίθηκε δια βοής 
από όλους τους συγκεντρωμένους.

Όλοι μαζί αποφασισμένοι
Ομοφωνία Φορέων, Τοπικής Εξουσίας και Λαού
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