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Τι θα γίνει με τα προβλή-
ματα υγείας στο νομό μας και 
κατ’ επέκταση και στην Πάρο; 
Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 
Λοβέρδος στη συνέντευξή του 
στην εφημερίδα μας, δηλώνει 
ότι θα επισκεφτεί τον Μάιο την 
Σύρο, αλλά και την Πάρο, ώστε 
ιδίοις όμασι να διαπιστώσει την 
κατάσταση που επικρατεί. Τέ-
λος Μαρτίου, με αρχές Απριλίου 
θα γίνει ευρεία σύσκεψη στην 
Σύρο με την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, ώστε ν’ αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση που δημιουργείται 
το καλοκαίρι με την κατακόρυ-
φη αύξηση του πληθυσμού στα 
νησιά μας, δηλώνει επίσης στη 
ΦτΠ ο υποδιοικητής της 2ης 
ΥΠΕ κ. Ζώτος. Ως εδώ όλα καλά. 
Ο υπουργός υγείας σε ερώτησή 
μας αν θα συναντηθεί με τον Δή-
μαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, αφήνει 
ανοιχτή την πόρτα του γραφεί-
ου του. Όμως, ο Δήμαρχος και 
τα μέλη της Επιτροπής που πήγαν στο υπουργείο δεν 
τον είδαν, παρά συναντήθηκαν με τη διευθύντριά του. Ο 
υπουργός επικαλέστηκε φόρτο εργασίας, αλλά ήταν στο 
γραφείο του κατά τη διάρκεια της συνάντησης. 

Η σεζόν όμως είναι προ των πυλών, ο πληθυσμός 
θα τριπλασιαστεί και τα προβλήματα δεν θα λυθούν με 

ευχολόγια. Αυτό σημαίνει, ότι 
παραμένουμε οι Παριανοί στις 
επάλξεις για να απαιτήσουμε 
και πάλι τ’ αυτονόητα. Ήδη, ο 
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλο-
γος με εκπροσώπους φορέων 
ενημερώθηκε για τη συνάντηση 
στο Υπουργείο από τον Δήμαρχο 
και στο χθεσινό Δημοτικό Συμ-
βούλιο υπέβαλε προτάσεις για 
περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Σε ότι αφορά στο νέο Νοσο-
κομείο, όλα δείχνουν, ότι και 
αυτό είναι στον «αέρα». Κι αυτό 
γιατί, δεν μπορούν να βρουν 
κοινό παρανομαστή Ιερά Σύνο-
δος, η οποία θα δώσει το Ο.Κ. 
για την παραχώρηση του οικο-
πέδου της Μονής Λογγοβάρδας, 
με τη 2η ΥΠΕ. Έτσι, βρισκόμαστε 
σε ένα συνεχές πινκ πονκ, έως 
ότου δεχτεί η Ιερά Σύνοδος ότι 
για να ικανοποιηθούν οι όροι 
που θέτει (ανέγερση και λει-

τουργία του νοσοκομείου εντός τριετίας), θα πρέπει 
πρώτα να μπει η υπογραφή παραχώρησης. Αλλιώς ο 
χρόνος θα περνά και το νοσοκομείο θα παραμείνει ένα 
όνειρο…

Η συνέντευξη του Υπουργού και όλα τα θέματα που αφο-
ρούν στην υγεία στην Πάρο, στη σελ.5
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Να απαντήσουμε
ενωμένοι - δυναμικά!

Δεν είδε την Παριανή επιτροπή ο Υπουργός Υγείας

ΣΕ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σε όλη την Πάρο

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Αντίδραση για τον τρόπο παρουσίασης

ΗΤΤΕΣ ΜΕ ...ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Νηρέας, Μαρπησσαϊκός & Αστέρας

"Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΡΑ" ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο

Προσπάθειες καταβάλλονται  από τους υπεύθυ-
νους του Δήμου προκειμένου να διευθετηθεί όσο 
γίνεται καλύτερα το πρόβλημα του κυκλοφορια-
κού, τόσο στην Παροικιά όσο και σε όλους τους 
υπόλοιπους οικισμούς του νησιού. Στην Επιτρο-
πή Διαβούλευσης συζητήθηκαν οι προτάσεις για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι οποίες θα 
προωθηθούν για οριστική απόφαση στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο.                                                      σελ.7

Με επιστολή του προς το αρμόδιο Υπουργείο, ο 
Δήμαρχος Πάρου διαμαρτύρεται για τον τρόπο 
που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, τρομοκρατώντας τους ταξιδιώτες.                         

σελ.7

δεν κατάφεραν το Σαββατοκύριακο να κερδίσουν 
τις μάχες που έδωσαν, πέφτοντας έτσι βαθμολο-
γικά.                                                                   σελ.9

σελ.6
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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.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

«Αρχίλοχος» τριανταπεντάρης, αλλά…
Στις 19 Μαρτίου ορίσαμε το μνημόσυνο του πρώτου 

προέδρου του «Αρχίλοχου» Γιάννη Αναστ. Γκίκα. Να μιλή-
σουμε λίγο λοιπόν για το Σύλλογο, καθώς περάσαμε τα 40 
κύματα για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Το «πείραμα» πέτυχε 
και δεν πέτυχε, αλλά ακόμα δεν τελειώσαμε. Εκδόθηκε το 
βιβλίο της ενδιαφέρουσας αυτής ιστορίας για τα 30 χρόνια, 
περάσαμε τα 35 και προχωρούμε. 

Χαρακτηριστικό της πολιτιστικής ζωής σήμερα είναι η 
πληθωρική δράση ανθρώπων και ομάδων που ανοίγει ευ-
ρύτερους δρόμους. Στην Παροικιά κέντρο γίνεται η ιστο-
ρική αίθουσα του Συλλόγου που στεγάζει πρωτοβουλίες 
και εκδηλώσεις είτε του «Αρχίλοχου», είτε άλλων πολλών. 
Το παλιό εργοστάσιο με τα μάρμαρα και τη θάλασσα απέ-
ναντι ανάστησε μια δυνατή ψυχή του νησιού. Καλλιτέχνες, 
σχολεία, θίασοι, συγκροτήματα μουσικής, συζητήσεις, όλα, 
βρίσκουν φιλοξενία στην αίθουσα. Λειτουργεί τακτικά ο 
κινηματογράφος και ο χώρος είναι καθημερινά απασχο-
λημένος με πολλές πρωτοβουλίες. Τρία μεγάλα διεθνή 
συνέδρια φιλοξενήθηκαν εδώ και πραγματοποιήθηκαν 
ιστορικές εκδηλώσεις. Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει 
πάντα μια γωνιά καθαρή, ζεστή και φιλόξενη για τις πο-
λιτιστικές πρωτοβουλίες. Το είπαμε και αλλού, η αίθουσα 
πρέπει να κρατηθεί με κάθε θυσία.

Αρνητικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη του Συλ-
λόγου έχουν κάπως αποστασιοποιηθεί με αποτέλεσμα 
να καθίσταται δυσχερής η δημοκρατική λειτουργία του. 
Ευθύνη όλων είναι η συμμετοχή και η τήρηση του Κατα-
στατικού, οι καιροί όμως έφεραν κόπωση και η λύση δεν 
είναι εγκατάλειψη, αλλά νέο ενδιαφέρον και πρωτοβου-
λίες. Στις προηγούμενες εκλογές το Νοέμβριο του 2009 
δύσκολα συμπληρώθηκαν οι 9 απαιτούμενοι υποψήφιοι 
για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτέλεσμα ήταν αυτό που 
αποκαλέσαμε «αναπαλαίωση». Δηλαδή πολλοί από μας, 
αντί να βρισκόμαστε στο δεύτερο κύκλο ως χορηγοί και 
σύμβουλοι, λόγω της 35χρονης εμπειρίας μας, τραβούμε 
και πάλι κουπί στην πρώτη γραμμή. 

Ο «Αρχίλοχος» δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη του. 
Εκείνοι που θέλουν θέατρο, κινηματογράφο, συζητήσεις, 
εκδηλώσεις, πρέπει να στηρίξουν τη λειτουργία του Συλ-
λόγου. Δυο φροντίδες πρωτεύουν. Η δυνατότητα ύπαρξης 
και δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και η διατήρηση 
της αίθουσας. Βασικό μας καθήκον είναι να συνεχίσει ο 
χώρος αυτός να δίνει μια ανάσα ζωής στη σημερινή Πάρο, 
που ακόμα δεν έγινε βασική της μέριμνα η συνοχή και η 
συγγένεια μεταξύ των ανθρώπων. Ανάγκη είναι οι πιο ευ-
αίσθητοι στα πολιτιστικά να ενδιαφερθούν περισσότερο. Η 
ιδέα ότι όλα λειτουργούν μόνα τους αποτελεί δικαιολογία 
παθητικότητας και αδιαφορίας και προξενεί ζημιά. Χρειά-
ζονται όλοι, αλλά και αίμα καινούριο. Ο καθένας από μας 
να φέρει νέα μέλη στο Σύλλογο και να υπάρξει ενδιαφέρον 
για τις ερχόμενες εκλογές. Η αίθουσα, ο κινηματογράφος, 
οι θεατρικές ομάδες, η σύνδεση με τα πολιτιστικά του νη-
σιού, όλα αυτά πρέπει να διατηρηθούν και να δώσουν κι 
άλλους καρπούς. 

Νίκος κρίςπης
Στις 15 Φεβρουαρίου 

2011, έφυγε από τη ζωή -και 
την παραδοσιακή εστία της 
Πάρου- ο Νίκος Κρίσπης, σε 
ηλικία 79 ετών.

Ο Νίκος που όλοι γνωρί-
σαμε και αγαπήσαμε, όλοι 
θυμόμαστε την ανωτερότητα 
και την αξιοπρέπειά του. Τη 
δωρική βαριά περπατησιά 
και την ίσια ματιά του.

«Θα ρωτήσω τον Νίκο 
Κρίσπη» έλεγα, οσάκις ήθε-
λα να έχω ένα αντικειμενικό 
συμπέρασμα, ή τη «χρυσή 
τομή» στα περιβόητα «κοινά» 
της Πάρου… ή οσάκις ήθελα 
το πλήρες παρασκήνιο ενός  
παριανού θέματος. Με τρεις 
κουβέντες ουσίας, μου έλεγε 
το παν.

Εν μέσω των ιστορικών 
περγαμηνών και πορτραίτων 
της οικογενείας Κρίσπη, στο 
παλαιό αρχοντικό της Παροι-
κιάς, ο Νίκος Κρίσπης ξεπή-
δησε ριζοσπαστικά, πλάθο-
ντας ένα εντελώς δικό του 
κόσμο: υπήρξε ο αδιαπραγ-
μάτευτος, έντονος, εαυτός 

του. Απλός και αληθινός. Με 
ανεπιτήδευτους τρόπους, 
χιούμορ, μεγάλες και άδολες 
φιλίες. Αν  και εσωστρεφής, 
από τους πιο δημοκρατικούς 
ανθρώπους που γνώρισα 
ποτέ. Όλοι τον αγαπούσαν, 
όχι για την ιστορική του κα-
ταγωγή*, αλλά γι αυτό που 
ήταν ο ίδιος. Έτσι, έγινε για 
τους Παριανούς «ο άρχοντας 
της διπλανής πόρτας», αυτός 
που όλοι εμπιστεύονταν τις 
πιο μύχιες σκέψεις τους. Η 
έντονη προσωπικότητα, το 
κύρος και η γνώμη του Νί-
κου Κρίσπη είχε πάντα ένα 
ειδικό βάρος στα κοινά. Οι δε 
προσωπικές του γνωριμίες 
και μεσολάβηση, βοήθησαν 
πολλά θέματα της Πάρου.

Όλους μας άκουγε… 
όλους μάς υπέμενε ευγενι-
κά και λακωνικά απαντούσε. 
Ακριβοδίκαια. Χωρίς διάκρι-
ση για όλους τους Παρια-
νούς, χωρίς ιδιοτέλεια και 
συμφέρον. Απλά και με ειλι-
κρίνεια. Με αρχοντιά και με-
γαλοθυμία για «μικρούς και 
μεγάλους» που όλους τους 
καλωσόριζε και κερνούσε. 
Για την Πάρο, «τη μοναδι-
κή που δεν θα με προδώσει 
ποτέ» όπως έλεγε και ο ίδιος.

Το ηλιοβασίλεμα της Πα-
ροικιάς θα θυμάται πάντα 
τον Νίκο Κρίσπη. Έτσι όπως 
τον γνώρισαν οι φίλοι της 
θάλασσας, του ψαρέματος, 
οι γεωργοί και οι ελιές της 
γης του, οι συμμαθητές των 
γλεντιών και του ποδοσφαί-
ρου, οι κύκλοι της οικογέ-
νειάς του, όλα τα παιδάκια 
που έχει κεράσει παγωτό… 
αλλά και όλοι όσοι του έκα-
ναν παρέα ως τα στερνά του 
στα καφενεία της Παροικιάς 
και τον αποχαιρέτησαν ως 
παππού με εγγονάκια.

Από αυτή την άποψη, 
υπήρξε ένας πολύ τυχερός 
άνθρωπος: αυτόν που οι 
Αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν 
μακάριο ή ευδαίμονα. Αυτόν 
που έχει ως τα στερνά του 
την αγάπη και την αποδοχή 
του λαού, τη φιλοσοφία του 
«ηθικού και δίκαιου» και τις 
αρετές του άρχοντα.

Κατά τη γνώμη μου, τίπο-
τα δεν είναι τυχαίο. Ο Νίκος 
Κρίσπης έμελε να είναι ο 
συνδετικός κρίκος των κοι-
νωνικών μετασχηματισμών 
στην Πάρο. Με αυτόν, οι 
περγαμηνές της οικογένειας 
Κρίσπη πέρασαν ειρηνικά σε 
ένα άλλο είδος λαϊκής αγά-
πης και συνεχίζονται με το 
γιό του Μιχάλη Κρίσπη.

Κάθε φορά που βλέπω 
τον Μιχάλη, είναι σαν να μι-
λάω στον ίδιο τον Νίκο Κρί-
σπη. Λίγες κουβέντες και 
έγινε.

Την ημέρα της κηδείας 
του, στην Εκατονταπυλιανή, 
κάποιος είπε στον Μιχάλη: 
«Ξέρεις, έχω δύο γιους. Αν 
με κοιτάξουν κατά το ένα τέ-
ταρτο από όσο εσύ κοίταξες 
τον πατέρα σου, θα είμαι ευ-
χαριστημένος».

Γι’ αυτό επιμένω να απο-
καλώ τον Νικόλαο Κρίσπη, 
ευδαίμονα. Μεγάλο πράγμα 
στις μέρες μας να αφήνεις 
πίσω σου, ευγένεια, αξιοπι-
στία και αγάπη.

οίκογέΝέία κρί-
ςπη: Από τις παλαιότερες 
οικογένειες της Πάρου, με 
ενετικές ρίζες. Τελευταί-
ος απόγονος των Ενετών 
(1566) ο Φραντζέσκο Κρίσπι 
ή Κρίσπο, Δούκας του Αρ-
χιπελάγους. Μετά τους Ενε-
τούς, την Πάρο εξουσίαζαν 
με κτηματικές περιουσίες 
και αξιώματα, οι οικογένει-
ες: Μαυρογένη, Σιορ Μιχελή 
Κρίσπη, Μάτζα, Χαμάρτου, 
Δελαγραμμάτη, Κορτιάνου, 
κ.ά. Ο Σιόρ Μιχελής Κρίσπης 
ήταν Δημογέροντας και πλη-
ρεξούσιος. Δύο απόγονοί 
του, ο Κωνσταντίνος Κρί-
σπης και Νικόλαος Κρίσπης, 
(παππούς τού Νίκου Κρίσπη) 
ήσαν βουλευτές Παροναξίας.

Ο πατέρας του, Μιχαήλ 
Κρίσπης, πρόεδρος Κοινό-
τητος Πάρου στην Ιταλική 
Κατοχή, καταδικάστηκε εις 
θάνατον στην υπόθεση της 
Αντιπάρου το 1941. Όταν ο 
Μουσολίνι έδωσε χάρη, επα-
νήλθε στην Πάρο, επιτελώ-
ντας σειρά έργων. Η μητέρα 
του, Μαίρη Κρίσπη, εγγονή 
του λογίου Θεμιστοκλή Ολυ-
μπίου και κόρη του Κωστή 
Ολυμπίου, εμπόρου στις Ιν-
δίες, γεννήθηκε και σπούδα-
σε στη Βομβάη.

Ο Νίκος Κρίσπης, διετέλε-
σε μεταξύ άλλων πρόεδρος 
του Λιμενικού Ταμείου Πά-
ρου, του Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού Παροικίας και της 
Ένωσης Αγροτικών Συνεται-
ρισμών Πάρου.

Παντρεύτηκε τη Χρυσηίδα 
Δελαγραμμάτη Ναυπλιώ-
τη και σε δεύτερο γάμο, την 
Ηρώ Νικολάου Αιγινήτου με 
την οποία απέκτησε έναν γιό, 
το Μιχάλη Κρίσπη. Πριν από 
λίγα χρόνια απέκτησε και 
δύο εγγονούς, το Νίκο και 
τον Αλέξανδρο.

Κατερίνα Πατέλη

Πολιτικο μνημοσυνο 
Γιάννη Γκικά 

Ο «Αρχίλοχος» είχε καθι-
ερώσει ετήσιο πολιτικό μνη-
μόσυνο «για εκείνους που 
έφυγαν εκείνους που χάθη-
καν μέσα στον ύπνο». Οι φί-
λοι που έφυγαν είναι πολλοί 
και χρειάζεται να τους ξα-
ναθυμηθούμε. Το Σάββατο 
στις 19 Μαρτίου και ώρα 7 
στην αίθουσα του Συλλόγου 
θα μιλήσουμε για το Γιάννη 
Αναστασίου Γκίκα, τον πρώ-
το πρόεδρο του Συλλόγου 
και θα θυμηθούμε μαζί μ’ 
αυτόν όλους που δεν βρί-
σκονται κοντά μας σήμερα. 
Με αφορμή το μνημόσυνο 
του φίλου μας, ας ξανασκε-
φτούμε πράγματα που με το 
καθημερινό τρέξιμο τα έχου-
με ξεχάσει κι ας κάνουμε και 
πάλι μια προσπάθεια να δού-
με με άλλο μάτι τις ανθρώπι-
νες σχέσεις. Το πρώτο αίτη-
μα του «Αρχίλοχου» ήταν η 
συνοχή των ανθρώπων. 

 Από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του «Αρχίλοχου».

Ευχάριστηριά 
Με επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε η εκδήλωση του 
Συλλόγου Γυναικών Μάρ-
πησσας για τον καρκίνο το 
Σάββατο 12/3/2011 στην 

αίθουσα Αγροτολέσχης στη 
Μάρπησσα. Ευχαριστούμε 
θερμά την κοινωφελή μη 
κερδοσκοπική οργάνωση 
«ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ» γραμμή 
υποστήριξης 1069 και τους 
εκπροσώπους αυτής το κύ-
ριο Παναγιώτη Μιχαήλ και 
το κύριο Μιχάλη Πατρικαρέα 
που μας έκαναν την τιμή να 
ανταποκριθούν στο κάλεσμα 
μας. 

Επίσης ευχαριστούμε 
όλους όσοι βοήθησαν για 
την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης : την Blue Star 
Ferries και τον κύριο Πετρό-
πουλο, την Περαντινού Μα-
ρία, την κυρία Σκαραμαγκά 
Τασία, την Τσιγώνια Κούλα, 
τον Δήμο Πάρου, την ΚΔΕ-
ΠΑΠ , την Τοπική Κοινότητα  
Μάρπησσας και όλους όσοι 
παρευρέθησαν και παρακο-
λούθησαν το σπουδαίο αυτό 
κοινωνικό θέμα.

Σύλλογος Γυναικών 
Μάρπησσας

Ευχαριστούμε θερμά το 
Δήμαρχο Πάρου και τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
για τη συνέχιση της χορηγίας 
των δαπανών διαμονής και 
μετακίνησης των στελεχών 
της Κινητής Μονάδας Ψυχι-
κής Υγείας για το 2011.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της 
Ε.Π.Α.Ψ.Υ και των στελε-
χών της Κινητής Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας Βορειοανα-
τολικών Κυκλάδων

 Στέλλα Παντελίδου, Επι-
στημονική Υπεύθυνη Κινη-
τής Μονάδας Ψυχικής Υγεί-
ας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ 
Κλινική Ψυχολόγος  - Ψυ-
χοθεραπεύτρια

συΓχάρητηριά
Για τον Γιώργο Νικολά-

ου Σκιαδά, Αντιναύαρχο
Πάντα αισθάνομαι την 

ανάγκη να γράφω και να 
επαινώ τα παιδιά τα δικά μας, 
της Πάρου, που προοδεύουν 
και ανεβαίνουν στο βάθρο 
της επιτυχίας μόνα τους 
χωρίς βοήθεια, παιδιά από 
φτωχές εργατικές οικογέ-
νειες! Έχουν μέσα τους πολύ 
δύναμη, βάζουν στόχους, 
αγωνίζονται, ξεπερνούν με 
υπομονή όλα τα «δύσκολα» 
και φτάνουν εκεί που ονει-
ρεύτηκαν! 

Ένα από αυτά τα παιδιά 
είναι ο Γιώργος Σκιαδάς του 
Νικολάου και της Ασπασίας 
από την Αλυκή της Πάρου.

Ξεκίνησε πολύ σταθερά 
με μεγάλο σεβασμό στην 
πατρίδα μας, πάντα σωστός, 
νομοταγής, τίμιος, δίκαιος, 
ακούραστος, υπεύθυνος, 
αξιοσέβαστος. Επάξια τώρα 
έφτασε στο βαθμό του ΑΝΤΙ-
ΝΑΥΑΡΧΟΥ του πολεμικού 
μας Ναυτικού!

Μπράβο Γιώργο! Τίμησες 
την Πάρο μας! Έδωσες μεγά-
λη συγκίνηση και πολύ χαρά 
στην οικογένειά σου, στους 
γονείς  και τα αδέλφια σου! 
Είσαι ο πρώτος Παριανός 
Μάχιμος Αντιναύαρχος!

Εμείς οι συγγενείς, σου 
ευχόμαστε κάθε ευτυχία στη 
ζωή σου! Εγώ η θεία σου 
Φανιά σου εύχομαι και …
ΝΑΥΑΡΧΟΣ!!!

Φανιά

κοινΩνικά

Η άσκηση
στην οικογένεια

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, σας προσκαλεί στην ομιλία 
Σχολής Γονέων, την Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 6 το 
απόγευμα στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυ-
λιανής. Ομιλητής θα είναι ο Αγιορείτης ιερομόναχος π. 
Ιωακείμ, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η άσκηση στην 
οικογένεια». 

O Χ. Κόκκινος,
πρόεδρος Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 27ου Πανελληνίου Συ-
νεδρίου της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου 2011 στην Αθήνα. Στις 
εκλογικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν νέος Πρόε-
δρος της Παράταξης εκλέχθηκε ο Χαράλαμπος Κόκκινος. 

Σε δηλώσεις του ο νέος Πρόεδρος, μεταξύ άλλων ανέφε-
ρε: «Από τη θέση του νέου Προέδρου της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. με 
αίσθημα ευθύνης δηλώνω ότι θα δώσω όλες μου τις δυνά-
μεις προκειμένου να προωθήσουμε τις ιδέες και τις προτά-
σεις μας".
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τιτλοσ ΕρΓου  ΠιστΩση 2011 
Επισκευή υφιστάμενου κτιρίου στο Αγροκήπιο για την στέγαση του 
Δημ. Λιμ. Ταμείου. 85.000.00

Ανάπλαση Παραλίας Παροικίας. 70.000.00
Κατασκευή ενιαίας ράμπας στην κεντρική προβλήτα Λιμενος 
Παροικίας και τοποθέτηση προσκρουστήρων 220.000.00

Ανάπλαση χερσαίου  χώρου αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Άννας 
Παροικίας 60.000,00
Ανάπλαση χερσαίου χώρου περιοχή Καρνάγιου. Και τοποθέτηση 
τηλεσκοπικού γερανού. 65.000.00

Επέκταση Προβλήτας στο ΒΙΝΤΣΙ Παροικίας. 70.000.00
Κατασκευή Στεγάστρων επιβατών στην κεντρική Προβλήτα Λιμένος 
Παροικίας. 150.000.00

Ανάπλαση χερσαίου χώρου περιοχής Μπουνταράκι 12.000.00
Ενίσχυση Περίφραξης Περιοχής Λιμένος Παροικίας σύμφωνα με 
προδιαγραφές ΣΑΛΕ. 8.000.00
Τοποθέτηση νέου δικτύου και φωτιστικών Σωμάτων στην Περιοχή 
Λιμένος Παροικίας . ( ΣΑΛΕ.) 6.800.00
Επανατοποθέτηση ογκολίθων στην Θέση ΚΑΛΕΛΕ Παροικίας 
Πάρου. 12.000.00
Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων (Ρεμέτζα) και καθαρισμός 
γλίστρας στο Α.Κ Βιντσι. 5.000.00
Ανάπλαση χερσαίου χώρου Αλιευτικού καταφυγίου ΑΜΠΕΛΑ και 
ενίσχυση λιμενοβραχίονα με ΦΟ. 80.000.00
Ενίσχυση «ποδιών» βάσεως στο Τουριστικό Καταφύγιο Νάουσας 
και ακρομολίου. 45.000.00

Πλακόστρωση Παραλιακής οδού Α.Κ Αλυκής ΤΚ Αγκαιριάς. 120.000.00

Ενίσχυση υπάρχοντος λιμενοβραχίονα με ΦΟ στο ΑΚ. Πίσω λιβάδι. 65.000.00

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης/ φωτισμού/ πυρασφάλειας στα Α/Κ 
(Παροικίας, Αλυκής Πίσω Λιβαδιού, Δρυου και Αντιπάρου) 12.000.00

Τοποθέτηση Pillars και Πυροσβεστικών φωλεών στα Α/Κ 
(Παροικίας Αλυκής Πίσω Λιβαδιού, Νάουσας και Αντιπάρου) 65.000.00
Επισκευή συντήρηση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και κιβωτίων 
παροχής Νερου/Ρευματος στα Α/Κ.Πάρου Αντιπάρου 10.000.00

Επισκευή Συντήρηση WC A/K Νάουσας , Πίσω Λιβαδιού. 30.000.00

Κατασκευή ξύλινης ράμπας στο Α/Κ Πίσω Λιβαδιού. 10.000.00

Βελτίωση χερσαίου χώρου λιμένος ΠΟΥΝΤΑΣ (Κατασκευή 
φυλακίου Λ/Σ ,στέγαστρο αναμονής, διαγραμμίσεις κλπ) 30.000.00

Καθαρισμός, εκβάθυνση Α/Κ (Παροικίας, Αλυκής, Πίσω Λιβαδιού, 
Μώλου, και Αντιπάρου) 8.000.00

Επισκευή Συντήρηση «Γλιστρών» Ανέλκυσης και καθέλκυσης 
σκαφών στην Πάρο και Αντίπαρο. 20.000.00

Επισκευή Λιμένα Αντιπάρου (Τουριστικό Α/Κ-F/B) 45.000.00

Αντικατάσταση βάσεως φανού λιμενος Αντιπάρου. 4.000.00

Εγκατάσταση WC τύπου containers στα Α/Κ Παρου Αντιπάρου. 10.000.00

Επισκευή βελτίωση πλακόστρωτων στα Α/Κ 12.000.00

Κατασκευή στεγάστρων αναμονής επιβατών στο Πίσω Λιβάδι, 6.000.00

Αποκατάσταση τμήματος δρόμου περιοχή ΦΥΚΙΑ 12.000.00

Επισκευή μόνιμων Αγκυροβολίων Α.Κ Βίντσι Παροικίας . 5.000.00

Τοιχίο αντιστήριξης στο Αλιευτικό καταφύγιο Αμπελά 12.000.00

Κατασκευή Αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής Τ.Κ Αγκαιριας 200.000.00

Πλακοστρώσεις τμημάτων παραλιακής Παροικίας. 45.000.00

Κατασκευή πεζοδρομίου περιοχή Λιβάδια. 45.000.00

Μετατόπιση Φυσικών Ογκολίθων στην Πούντα.  8.000.00

Διευθέτηση όμβριων περιοχή Καρνάγιο Παροικίας 12.000.00

Tοιχία αντιστήριξης Αλιευτικού καταφυγίου Δρυού και περιοχή 
Νάουσας. 12.000.00

Τοιχίο αντιστήριξης Α.Κ Αλυκής 6.800.00

Τοιχίο αντιστήριξης περιοχή Μόλος Αρχιλόχου 12.000.00

Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και ελέγχου εισόδων λιμένος 
Παροικίας με Ηλεκτρονικά μέσα 7.000.00

Τοιχίο αντιστήριξης Πίσω Λιβάδι (Άγιος Νικόλαος) 6.800.00
Δηιουργία υποδομών περιοχής Γαλανταριά Αντιπάρου για 
ανάπτυξη Ναυταθλητισμού 12.000

συνολο 1.731.400.00

συνΕχιΖομΕνά
Επισκευή Αναβάθμιση Υφιστάμενου κρηπιδώματος περιοχή 
ΚΑΛΕΛΕ Παροικίας. 138.000.00

Κατασκευή ξύλινης ράμπας στον Ν.Ο.Π 20.000.00
Έργα βελτίωσης μικρών Τουριστικών Σκαφών Νάουσας. 120.000.00
Επισκευή Υφισταμένου μόλου Α/Κ Αλυκής 12.000.00

Αποκατάσταση ζημιών στον Λιμένα Παροικίας. 11.330.00
Επανατοποθέτηση ογκολίθων στην θέση Μπουνταρακι Παροικίας 16.820.00
Μεταφορά και τοποθέτηση αλυσίδας τύπου Θ στο Α/Κ Σιδερένια 
Παροικίας 8.700.00

Διαμόρφωση επιφανείας Δαπέδου λιμανιού Νάουσας 2.500.00

συνολο 329.350.00

τιτλοσ μΕλΕτησ   ΠιστΩση 2011 
 Χάραξη Χερσαίας Ζώνης Λιμένος περιοχής αρμοδιότητας Λ.Τ 15.000.00
Μελέτες ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου και κόλπου Παροικίας 120.000.00
  Μελέτη κατασκευης Εμπορικού Λιμένα Πάρου.      30.000.00
 Επικαιροποιηση μελέτης Αλιευτικού Καταφυγίου Αντιπάρου.      45.000.00
 Επικαιροποιηση Μελέτης «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 
Στεγάστρων Επιβατών  στον Κεντρικό Λιμένα Πάρου».      15.000.00

 Ολοκλήρωση-επικαιροποίηση μελέτης «Επέκταση προβλήτας στο 
Βιντσι» Παροικίας.      10.000.00

 Ολοκλήρωση-επικαιροποίηση Μελέτης «Αλιευτικού Καταφυγίου 
Αλυκής»      15.000.00

 Μελέτη Ανάπλασης  χερσαίου χώρου  «Αλιευτικού Καταφυγίου 
Αμπελά» και ενίσχυση λιμενοβραχίονα με Φ.Ο ..      15.000.00

 Μελέτη θωράκισης  υφιστάμενου λιμενοβραχίονα με ΦΟ  Α/Κ Πίσω 
Λιβάδι.      10.000.00

 Χάραξη ορίων Αιγιαλού-Παραλίας ευθύνης Δ.Λ.Τ      20.000.00
 Μελέτη Νομιμοποίησης Αλιευτικού καταφυγίου στο Πυργακι.       6.000.00

 Μελέτες νομιμοποίησης  μικρών  αλιευτικών καταφυγίων  Πάρου 
Αντιπάρου.    24.000.00

 Μελέτες νομιμοποίησης μικρών προβλητών εξυπηρέτησης 
Αλιευτικών Σκαφών περιοχής Πάρου-Αντιπάρου.      15.000.00

 Ολοκλήρωση μελέτης αντιπροσαμμωτικου μόλου Πίσω Λιβαδιού.       6.000.00
Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας ορμου Παροικίας.      15.000.00
 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας ορμου Νάουσας.       15.000.00

Οριστικές μελέτες έργου "Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας" 61.000

Μελέτη διαμόρφωσης χερσαίου χώρου εγκαταστάσεων και 
υποδομών λιμένος Πούντας 15.000

συνολο   452.000.00

τιτλοσ ΠρομηΘΕιάσ ΠιστΩση 2011 
Προμήθεια πλωτών εξεδρών Πάρου Αντιπάρου. 315.000.00
Προμήθεια  ιστών  Φωτιστικών   σωμάτων. 45.000.00
 Προμήθεια Λαμπτήρων και προβολέων 15.000.00
Προμήθεια  WC τύπου containers    45.000.00
Προμήθεια Δεστρών για τα σκάφη  (μπίντες) Λιμενων Παρου-
Αντιπάρου 10.000.00
Προμήθεια μεταλλικών κιγκλιδωμάτων για τα λιμάνια Πάρου 
Αντιπάρου.(Κινητά πλαίσια) 8.000.00

Προμήθεια  πυροσβεστικών φωλεών 12.000.00
Προμήθεια πλωτού φράγματος αντιρρυπανσης 27.000.00
Προμήθεια μπαγκαζιερας μεταφοράς πλωτού φράγματος 
αντιρρυπανσης. 14.000.00

Προμήθεια δώδεκα (12) αγκυροβολίων για αντιρρυπανση. 4.000.00
Προμήθεια εξοπλισμού αντιρρυπανσης 6.000.00
Προμήθεια  δυο (2) containers 20/40 feet για φύλαξη υλικού 
αντιρρυπανσης. 7.000.00

Προμήθεια  πλαστικών οριοδεικτων και διαχωριστικών κυκλοφορίας 3.000.00
Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος 35.000.00
Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α,σκήρα,κλπ) 10.000.00
Προμήθεια παγκακιων 8.000.00
Προμήθεια ειδικού φωτισμού λιμένος Παροικίας  Σ.Α.Λ.Ε 5.000.00
Προμήθεια Ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφοριών 5.000.00
Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για εφεδρικό φωτισμό 
περιοχής λιμένος Παροικίας  (Σχεδιο Α.Λ.Ε) 14.000.00
Προμήθεια υλικών φωτοσημανσης Υφάλων Αλιευτικών καταφυγίων 
Πίσω Λιβαδιου –Αντιπάρου 8.000.00

Προμήθεια φρεατίων διαφόρων μεγεθών 4.000.00
Προμήθεια ανιχνευτών μετάλλων 3.000.00
 Προμήθεια φορητού τηλεβόα (ντουντούκα) και συσκευών V.H.F  
(.Σ.Α.Λ.Ε). 4.000.00

Προμήθεια  πυλώνων φωτισμού για λιμάνια  Πάρου-Αντιπάρου. 45.000.00   
 Προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού 4.500.00
Προμήθεια μηχανήματος αποεπιβιβασης ΑΜΕΑ 10.000.00
Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (πλαστικές, μεταλλικές)  5.000.00
Προμήθεια  μεταλλικών κάδων απορριμμάτων        35.000.00
Προμήθεια ασφαλτομιγματος για επούλωση λακκουβών 30.000.00
Προμήθεια τριών συμπιεστών απορριμμάτων
(Για τις λιμενικές ζώνες Παροικίας, Νάουσας, Αντιπάρου) 60.000.00
Προμήθεια  τριών  Αναρροφητικών Σάρωθρων καθαρισμού  Λ.Ζ  
Παροικίας  Νάουσας Αντιπάρου 135.000.00
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 10.000.00
Προμήθεια πλαστικών,  επιδαπεδιων και Επιστύλιων  κάδων 
απορριμμάτων. 10.000.00
Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 10.000.00
 Προμήθεια μεταλλικών ραμπών (κινητών) για το αλιευτικό καταφύγιο 
Νάουσας. 3.000.00
Προμήθεια χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας 5.000.00
Προμήθεια πυροσβεστήρων 4.000.00
 Προμήθεια γεωδαιτικού συστήματος δορυφορικού εντοπισμού 15.000.00
 Προμήθεια βαθομέτρων 5.000.00
 Προμήθεια επίπλων και σκευών 15.000.00
 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6.000.00
 Προμήθεια Λογισμικού 8.000.00
Προμήθεια αυτόματων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας 6.950,00
συνολο 1.036.450.00
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Περιοδεία του υπουργού Υγείας σε Σύρο και Πάρο τον Μάιο 
Ναι στο νοσοκομείο,
αλλά να μπουν οι υπογραφές…

Μεσοπρόθεσμα ορισμένα και άλλα μακρο-
πρόθεσμα, τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας 
θα βρουν σιγά – σιγά τη λύση τους, σύμφωνα 
με όσα αναφέρει στη συνέντευξή του στη ΦτΠ 
ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Για την 
υγεία πάντως, γενικότερα στις Κυκλάδες, ο 
υπουργός θα περιοδεύσει το Μάιο σε Σύρο και 
Πάρο για να έχει πλήρη εικόνα της κατάστα-
σης. Για κείνο όμως που έχει αποφασίσει το 
Υπουργείο είναι η ανέγερση του Νοσοκομείου 
Πάρου – Αντιπάρου, εφόσον όμως υπογραφεί 
το συμβόλαιο οριστικής παραχώρησης του οι-
κοπέδου από την Ιερά Μονή Λογγοβάρδας. 

Κύριε Λοβέρδο, έγινε μια συγκέντρωση δι-
αμαρτυρίας πρωτοφανών διαστάσεων για τα 
δεδομένα της Πάρου, συνέχεια του ομόφωνου 
ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για τα 
προβλήματα του Κέντρου Υγείας. Πως θ’ αντι-
μετωπίσει το Υπουργείο την κατάσταση;

Το υπουργείο Υγείας έχει αποφασίσει την ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πάρο και προ-
κειμένου το έργο να προχωρήσει, κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξεπεραστεί το πρό-
βλημα της οριστικής παραχώρησης οικοπέδου από την Μονή Λογγοβάρδας. Στο θέμα αυτό 
έως σήμερα υπάρχει καθυστέρηση, διότι εγείρονται συνεχώς θέματα από την Μονή, που δεν 
είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό μνημόνιο που υπεγράφη από τον κ. Αβραμόπουλο. Κατά τη 
διάρκεια του 2010 ολοκληρώθηκε η πρόσληψη καρδιολόγου για το κέντρο υγείας, κάτι που 
εκκρεμούσε από το 2008, ολοκληρώθηκε η πρόσληψη γιατρού γενικής ιατρικής για το περι-
φερειακό ιατρείο Νάουσας (διορίστηκαν οι ιατροί) και καλύφθηκαν οι θέσεις ενός παιδίατρου 
επιμελητή Β’ και ενός παθολόγου επιμελητή Β΄ ( αναμένεται μόνο ο διορισμός τους, μετά 
την έγκριση που δόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών ). Στο ΕΣΠΑ έχει συμπεριληφθεί η 
ανέγερση νέων περιφερειακών ιατρείων στην Μάρπησσα και στην Νάουσα, ενώ ενισχύθηκε 
και η λειτουργία του κέντρου υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού με 
συνεχείς μετακινήσεις ιατρών από τα νοσοκομεία της Αττικής, κάτι που θα συμβεί και φέτος, 
αν προκύψει η ανάγκη. 

Πιο συγκεκριμένα. Τι θα γίνει με τις ελλείψεις σε ιατρικό  προσωπικό; Πότε θα καλυ-
φθούν τα κενά στην Πάρο και με ποιες ειδικότητες; Τι θα γίνει με τις ελλείψεις σε προσω-
πικό του ΕΚΑΒ; 

Οι ελλείψεις που υπάρχουν καλύπτονται μετά το διορισμό των δύο νέων ιατρών. Πέραν 
αυτών, τα κενά που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ, θα καλυφθούν από τους νέους διορισμούς του 
ΕΚΑΒ και από επικουρικό προσωπικό από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια, μετά την ισχύ του 
νόμου 3868/2010, που επιτρέπει πλέον στην ΥΠΕ την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 
για τα κέντρα υγείας.

 Ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι η ταμειακή εξάρτηση του Κέντρου Υγείας από το Νοσοκο-
μείο της Σύρου. Πως μπορεί το Κ.Υ. ν’ αντιμετωπίζει ανάγκες μικροεξόδων; 

Δεν υπάρχει θέμα χρηματοδότησης για το κέντρο υγείας Πάρου και κάθε αίτημά του έχει 
ικανοποιηθεί με απευθείας χρηματοδότηση από την 2η ΥΠΕ. Η δυσλειτουργία του οφείλεται 
στις διαδοχικές παραιτήσεις του επιστημονικού διευθυντή και του προέδρου της διοικούσας 
επιτροπής, πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε. Έτσι τουλάχιστον με ενημερώνει η 2η ΥΠΕ.

Υπάρχει μια επιστολή του υπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση για ένταξη του υγειονο-
μικού αεροσκάφους στο σύστημα του ΕΚΑΒ με έδρα την Πάρο. Τι θ’ απαντήσετε; 

Όπως ίσως θα γνωρίζετε, η 2η ΥΠΕ μαζί με το ΕΚΑΒ επεξεργάζονται την πρόταση για την 
ένταξη του υγειονομικού αεροσκάφους στο σχεδιασμό του ΕΚΑΒ. Εκκρεμούν κάποιες δι-
ευκρινίσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αεροσκάφους, προκειμένου να δοθεί 
οριστική λύση συνολικά για όλες τις Κυκλάδες. Έχουμε συνεργαστεί με τον κ. Ραγκούση και ο 
ίδιος έχει συνεργαστεί με τον κ. Βενιζέλο για να δώσουμε οριστική λύση στο θέμα.  

Πότε θα συναντήσετε τον Δήμαρχο Πάρου;
Μα, με την πρώτη ευκαιρία. Το υπουργείο Υγείας είναι ανοικτό. Όμως, εκτός αυτού, θα 

οργανώσω τον Μάιο μια περιοδεία στις Κυκλάδες, ξεκινώντας από τη Σύρο  και την Πάρο.

Υπουργείο Υγείας: Καμία δέσμευση
Απαξιωτική αντιμετώπιση
της Παριανής Επιτροπής

Με την Διευθύντρια του γραφείου του υπουργού και όχι με τον Υπουργό Υγείας συνα-
ντήθηκε την περασμένη Παρασκευή 11 Μαρτίου η Επιτροπή από την Πάρο για τα ζητήματα 
υγείας στο νησί μας. 

Στη συνάντηση τέθηκαν όλα τα ζητήματα, όπως η κάλυψη όλων των ειδικοτήτων γιατρών, 
των αγροτικών και επικουρικών γιατρών για τους μήνες αιχμής, οι ελλείψεις στο ΕΚΑΒ, οι 
ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ. Η Διευθύντρια ανακοίνωσε τα ήδη γνωστά, για την 
έλευση δηλαδή, παιδιάτρου και παθολόγου, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, ότι θα 
γίνει προσπάθεια να έρθουν στο Κ.Υ. επικουρικοί γιατροί, ενώ για τα υπόλοιπα προβλήματα 
δεν υπήρξαν δεσμεύσεις. Ανακοίνωσε όμως στην Επιτροπή ότι θα γίνει μια περιοδεία μέσα 
στον Μάρτιο στα νησιά και στην Σύρο (δεν έγινε γνωστό αν θα είναι παράγοντες του υπουρ-
γείου Υγείας ή ο Υπουργός), για να συζητηθούν όλα τα προβλήματα γενικότερα στις Κυκλάδες 
σε ότι αφορά στην υγεία.  

Στη διευθύντρια τέθηκε και το ζήτημα της επιστολής Ραγκούση για ένταξη του υγειονομι-
κού αεροσκάφους στο ΕΚΑΒ. Ο υπηρεσιακός παράγοντας αρμόδιος για την αλληλογραφία, 
που κλήθηκε από τη διευθύντρια του υπουργού, δεν είχε γνώση του θέματος. 

Να σημειωθεί, ότι ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος απέφυγε να δει την Επιτροπή από την Πάρο, 
επικαλούμενος φόρτο εργασίας,  ήταν στο γραφείο του κατά τη διάρκεια της συνάντησης και 
μάλιστα για περίπου 15 λεπτά η διευθύντριά του άφησε την επιτροπή και πήγε στον υπουργό. 

Στην Επιτροπή μετείχαν, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, Η επικεφαλής της Πάρος ΑΞΙΑ 
Γρηγορία Πρωτολάτη, ο Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Ροκονίδας, ο επιστημονικός 
Δ/ντής του Κέντρου Υγείας Γκαμπριέλ Ανδρόνε και ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. Φρ. Βελέντζας. 

η υγεία «επί τάπητος»
Στη συνέντευξή του ο Υπουργός κ. Λοβέρδος, μας λέει ότι θα επισκεφθεί Σύρο και Πάρο 

τον Μάιο. Νωρίτερα όμως, σύμφωνα με τον υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ κ. Ζώτο (Μάρτιο ή αρ-
χές Απριλίου), θα γίνει στη Σύρο σύσκεψη με τον ίδιο και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες 
για τα ζητήματα υγείας στις Κυκλάδες. Στη σύσκεψη θα μετέχουν όλοι οι εκπροσωπούντες 
την υγεία στα νησιά μας, ο Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι κ.λπ. για να γίνει 
σχεδιασμός αντιμετώπισης της κατάστασης το καλοκαίρι, που αυξάνεται κατακόρυφα ο πλη-
θυσμός των νησιών. 

ςε ότι αφορά στην καταβολή των 5 ευρώ στο κέντρο Υγείας, ο κ. Ζώτος αποκλείει 
την περίπτωση κατάργησης, καθώς όπως λέει είναι απαίτηση του μνημονίου. 

Τέλος, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται, κατά τον κ. Ζώτο, να λυθεί και το πρόβλημα της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας. Έως την ώρα που έκλεινε η εφημερίδα όμως, δεν  
υπήρξε κάποια εξέλιξη.

Ζώτος: Τα χρήματα υπάρχουν 

Το νοσοκομείο είναι στον «αέρα»
Η συνέντευξη του υπουργού υγείας στην εφημερίδα μας, μας  έδωσε το έναυσμα να …διε-

ρευνήσουμε που βρίσκεται τελικά το μείζον θέμα της υπογραφής παραχώρησης του οικοπέ-
δου, αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να προχωρήσει απολύτως τίποτα. Ο Ηγούμενος της Μονής 
Λογγοβάρδας γέροντας Χρυσόστομος, μας είπε, ότι αναμένει την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, 
όμως στη συνεδρίαση του οργάνου την περασμένη Δευτέρα 14 Μαρτίου δεν συμπερι-
λαμβάνετο στην ημερήσια διάταξη. Όπως πληροφορηθήκαμε, ενδέχεται να συζητηθεί 
στην επόμενη συνεδρίαση της ίεράς ςυνόδου που θα γίνει αρχές απριλίου. 

Από την άλλη πλευρά, της 2ης ΥΠΕ δηλαδή, ο υποδιοικητής κ. Ζώτος διαβεβαιώνει ότι τα 
χρήματα υπάρχουν, αλλά εκκρεμούν: η επίμαχη υπογραφή και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο άλλων εργολάβων που δεν πήραν το έργο του Νοσοκομείου. 

Με λίγα λόγια το νοσοκομείο είναι στον «αέρα» γιατί: 
Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας ανέφερε στη ΦτΠ ότι όλη η αλληλογραφία με 

τη ΔΕΠΑΝΟΜ έχει σταλεί στην Ιερά Σύνοδο πριν από περίπου 20 ημέρες, η οποία θα λάβει την 
οριστική απόφαση για την παραχώρηση του οικοπέδου. Ο ηγούμενος μας είπε, πως όταν είχε 
γίνει η πρώτη προγραμματική σύμβαση, υπήρχε ο όρος, εντός  πέντε ετών να ολοκληρωνόταν 
το νοσοκομείο. Μετά λέει, άλλαξαν τα πράγματα. Πάγωσε το θέμα γι’ αρκετό διάστημα και 
τελικά από το περασμένο καλοκαίρι επαναδραστηριοποιήθηκε. Είναι έτοιμο το συμβόλαιο στο 
οποίο όμως, υπάρχει νέος όρος. Από την υπογραφή της παραχώρησης του οικοπέδου, το νο-
σοκομείο θα ανεγερθεί και θα λειτουργήσει μέσα σε τρία χρόνια. Εκεί κάπου, λέει ο γέροντας, 
σκοντάφτουν τα πράγματα.  Διαφαίνεται δηλαδή ότι το υπουργείο δεν θα μπορέσει μέσα σε 
τρία χρόνια να το ολοκληρώσει και να το λειτουργήσει. Εκτιμάται μάλιστα, ότι δεν υπάρχουν 
τα χρήματα.

Ο γέροντας είπε επίσης, ότι η Μονή έχει τη διάθεση να παραχωρήσει το οικόπεδο, για τον 
Παριανό λαό, έχει όμως ενδοιασμούς η Ιερά Σύνοδος, γιατί διαπιστώνει ότι τα νοσοκομεία στη 
χώρα μας συρρικνώνονται, το νοσοκομείο στη Νάξο δεν λειτουργεί και διερωτάται; Θα γίνει 
νοσοκομείο στην Πάρο για να μην λειτουργήσει; 

Το νοσοκομείο θα γίνει αν…
Μετά τον ηγούμενο η ΦτΠ απευθύνθηκε στον Υποδιοικητής 2ης ΥΠΕ κ. Ζώτο, ο οποίος 

απάντησε στις ερωτήσεις μας ως εξής: «Έχουμε ξεκαθαρίσει τα αρχικά θέματα που είχαν τεθεί 
(να μην γίνονται εκτρώσεις στο νοσοκομείο κ.λπ) και έχει μείνει μια εκκρεμότητα. Μου ζητούν 
(Ιερά Σύνοδος), να δεσμευτώ ότι εντός τριών ετών θα έχει κατασκευαστεί το νοσοκομείο. 
Εγώ είμαι διατεθειμένος να υπογράψω σύμβαση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όμως 
ο χρόνος να μετρήσει, όχι από την ημέρα υπογραφής, αλλά από την ημέρα που θα ξεκινήσει 
εργασίες ο εργολάβος. Και αυτό γιατί, έχει γίνει προσφυγή από εργολάβους που δεν πήραν 
το έργο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οπότε πρέπει να ξεπεραστεί και αυτός ο σκόπελος. Η 
εκδίκαση της προσφυγής είναι στο τελικό της στάδιο, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσος χρόνος 
απαιτείται ακόμη. Γι’ αυτό ζητώ να μετρήσει η τριετία από την ημέρα που θα αναλάβει ο ανά-
δοχος (εργολάβος)».

Στην ερώτηση αν υπάρχουν τα χρήματα, ο κ. Ζώτος ανέφερε: «Βεβαίως υπάρχουν. Είναι 
κατατεθειμένα στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά είναι ανοιχτό και το ΕΣΠΑ. Υπάρχει έργο 
δικό μας στην επιχειρησιακή συμφωνία, ώστε να χρηματοδοτηθεί ή να συγχρηματοδοτηθεί το 
έργο του νοσοκομείου από το ΕΣΠΑ. 

Ανησυχία και αγανάκτηση
από τους φορείς του νησιού

Εκπρόσωποι του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, επαγγελματίες 
και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν την περασμένη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στη συνάντηση 
που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενημέρωση από τον Δήμαρχο για τις 
εξελίξεις στον τομέα της υγείας στην Πάρο μετά τη συνάντηση της Επιτροπής στο Υπουργείο 
Υγείας. Διαμορφώθηκαν επίσης προτάσεις που δόθηκαν την Πέμπτη (χτες) στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Προτάσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη συνάντηση και μετά την ενημέρωση από τον 
κ. Βλαχογιάννη, ο οποίος δήλωσε ιδιαίτερα απογοητευμένος. Όπως είπε, δεν υπήρξε καμία 
δέσμευση για τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας και οι απαντήσεις που δόθηκαν ήσαν αόρι-
στες, προκαλώντας την αγανάκτηση των παρευρισκομένων.

Κατά τη συζήτηση συμφώνησαν όλοι ότι τον πρώτο λόγο για οποιαδήποτε περαιτέρω από-
φαση, τον έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι φορείς θα συνδράμουν επικουρικά. Πρέπει, 
είπε ο κ. Βλαχογιάννης, να κινηθούμε όλοι μαζί και να μην διασπαστούμε και πρόσθεσε: Επι-
διώξαμε συνάντηση με τον Υπουργό και όχι με την Διευθύντριά του, γιατί θέλαμε δεσμεύσεις 
για νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρίως σε ότι αφορά στην άμεση κάλυψη θέσεων των γιατρών 
που συνταξιοδοτούνται. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τα επόμενα βήματα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής για την 
υγεία, που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι την ερχόμενη Δευτέρα και συνάντηση με τον νέο Πρό-
εδρο του Νοσοκομείου Σύρου. 

Μετά την αποχώρηση του Δημάρχου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ήρθε στη συνάντηση μόνο 
για να ενημερώσει, χωρίς να συμμετέχει στο σκέλος των αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Εμπ/
κού Συλλόγου Απ. Αλιπράντης τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια. Κοινή άποψη 
όλων των παρευρισκόμενων ήταν ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει για 
δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Άστοχη ήταν η προσπάθεια υποβάθμισης της κίνησης των εκπροσώπων των φορέων από 
την πλευρά του εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης Σ. Χουλιάρα. Αυτή η θέση δημιουργεί 
ερωτήματα, μιας και ο χώρος που εκπροσωπεί ο κ. Χουλιάρας πρωτοστατεί στην κινητο-
ποίηση του κόσμου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επαγγελματίες, εκπρόσωποι φορέων και 
αντιπροσωπεία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου. 
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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

Σημαντική πρωτοβουλία
Εμπ. Συλλόγου Τήνου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τήνου είχε αναλάβει πριν από 
μήνες μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την τουριστι-
κή ανάπτυξη του νησιού της. Συγκεκριμένα, με την βοήθεια 
του προέδρου του Ελληνοουκρανικού Συνδέσμου Φιλίας, 
κ. Τασιοβασίλη Κυριάκου, προσκάλεσε τον περασμένο Σε-
πτέμβρη παράγοντες της τουριστικής οικονομίας την Ου-
κρανίας, οι οποίοι συνοδευόμενοι από τον Πρέσβη στην 
Ελλάδα κ. Βολοδυμύρ Σκουρώφ, γνώρισαν τις ομορφιές 
της Τήνου. Η αντιπροσωπεία έφυγε απόλυτα ικανοποιημέ-
νη από την φιλοξενία και επιστρέφοντας στην πατρίδα τους 
έγιναν ζωντανοί διαφημιστές της Τήνου. 

Σε ανταπόδοση της κίνησης αυτής του Εμπορικού Συλλό-
γου Τήνου, ο Ουκρανός Πρέσβης κ. Βολοδυμύρ Σκουρώφ, 
οργάνωσε δεξίωση στην πρεσβεία στην Αθήνα και ανακοί-
νωσε την αδελφοποίηση της Τήνου με την πόλη Σταρομπε-
σίβ της περιοχής Ντονέτσκ της Ουκρανίας. 

Στο φιλόξενο χώρο της Ουκρανικής Πρεσβείας, οι παρα-
βρισκόμενοι γνώρισαν την Τηνιακή κουζίνα, την κουλτούρα 
του νησιού, το γνήσιο Τηνιακό πράσινο μάρμαρο και την Τη-
νιακή δεξιότητα στη μαρμαρογλυπτική. 

Παρόντες στην δεξίωση πολλές αντιπροσωπίες διπλωμα-
τικών αποστολών, ο Κυκλαδίτης Υφυπουργός της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης κ. Π. Ρήγας, ο βουλευτής Γ. Παπαμανώ-
λης, αντιπρόσωποι του Δήμου Τήνου με επικεφαλή την κ. 
Π. Κροντηρά και εκπροσώπους της εκκλησίας. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και χόρεψαν παραδοσια-
κούς χορούς, χορευτές από το νησί της Τήνου. 

Τέτοιες αξιέπαινες πρωτοβουλίες, σε μια περίοδο που 
ξαναμοιράζεται η τουριστική «πίτα» λόγω των εκρηκτικών 
προβλημάτων στη βόρεια Αφρική και γενικότερα στον Αρα-
βικό κόσμο, πρέπει πραγματικά να βρουν μιμητές.

Θέατρο
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας και 

ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός παρουσιάζουν τη 
θεατρική παράσταση «η χαρτοπαίκτρα». 
Οι παραστάσεις θα δοθούν στην αγρο-
τολέσχη στις 19, 20, 25, 27 Μαρτίου 
και στις 2 και 3 απριλίου. Ώρα έναρξης 
7.30 μ.μ. 

Πρόγραμμα για την προστασία

του περιβάλλοντος στο Ν. Αιγαίο

Έναρξη δράσεων
το Φθινόπωρο

Για την τελική δι-
απραγμάτευση του 
προγράμματος «Ευ-
ρωπαϊκός Οικονομι-
κός Χώρος» 2009-
2014, βρέθηκε στις 
Βρυξέλλες, την Πα-
ρασκευή 11 Μαρτίου 
2011, ο Υφυπουρ-
γός περιφερεια-
κής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότη-
τας, κ. παναγιώτης 
ρήγας.

Το πρόγραμμα εί-
ναι συνολικού προϋ-

πολογισμού 77.678.719 ευρώ και χρηματοδοτείται, 
σε ποσοστό 85%, από τις ονομαζόμενες δωρήτριες 
χώρες (Νορβηγία (95%), Λιχτενστάιν, Ισλανδία) και, 
κατά 15%, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων.

Το πρόγραμμα του Ε.Ο.Χ πρόκειται να χρηματοδο-
τήσει δράσεις που αφορούν στην προστασία και τη 
διαχείριση του περιβάλλοντος και ειδικότερα του θα-
λάσσιου, στην κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, στην κοινωνία των πολιτών, όπως 
εκφράζεται μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις, στην αντιμετώπιση προβλημάτων ασύλου και 
μετανάστευσης και στην ακαδημαϊκή έρευνα. 

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης συμφωνήθηκαν 
οι διαδικασίες, οι διαχειριστικοί φορείς και το χρονο-
διάγραμμα για την έναρξη της υλοποίησης των δρά-
σεων του προγράμματος. 

Ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, κ. Ρήγας, διαβεβαίωσε τους 
εταίρους μας στον Ε.Ο.Χ ότι η νέα προγραμματική 
περίοδος θα διέπεται από διαφάνεια, αξιοπιστία και 
συνέπεια ως προς την επιλογή και την υλοποίηση 
των έργων του προγράμματος και ότι δε θα επανα-
ληφθούν οι αστοχίες και οι παρατυπίες του παρελ-
θόντος.

Το πρόγραμμα του Ε.Ο.Χ προσφέρεται για ολοκλη-
ρωμένες παρεμβάσεις στον νησιωτικό χώρο και 
ειδικότερα στην πολυνησιακή περιφέρεια του 
Νοτίου αιγαίου, όπου το ενδιαφέρον για το θαλάσ-
σιο περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
είναι έντονο και θα υλοποιηθεί με διαδικασίες από-
λυτης δημοσιότητας, διαχωριστικής διαφάνειας και 
αξιοπιστίας. Υπολογίζεται ότι η έναρξη των πρώτων 
δράσεων θα γίνει προς το τέλος του 2011.

Λαϊκή Συσπείρωση

Μονόδρομος η αντίσταση
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 

11/03/2011, η προγραμματισμένη συνά-
ντηση της εκλεγμένης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πάρου επιτροπής, με υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Από μέρους της επιτροπής τέθηκαν 
αναλυτικά όλα τα προβλήματα που απα-
σχολούν το Κέντρο Υγείας Πάρου, όπως 
και τα γενικότερα ζητήματα της δημόσιας 
υγείας στα νησιά μας. 

Η μόνη δέσμευση από μέρους των 
παραγόντων του υπουργείου είναι η πλήρωση θέσης ιατρού Γενικής 
Ιατρικής και ενός Παιδιάτρου στα πλαίσια των εγκεκριμένων προσλή-
ψεων με ξεκάθαρη από μέρους τους τοποθέτησης ότι δεν δεσμεύο-
νται για οτιδήποτε άλλο. 

Από τις δυσκολίες πραγματοποίησης αυτής της συνάντησης, το πε-
ριεχόμενο και τα αποτελέσματα της, η εκτίμηση της παράταξης μας  
είναι : 

1. Το μέλημα του Υπουργείου είναι η υλοποίηση της πολιτικής που 
προβλέπει το πρόσφατο νομοθέτημα –σκούπα και αποτελεί την εφαρ-
μογή της κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο της Υγείας, μιας πολιτικής 
που συρρικνώνει και ξεθεμελιώνει το δημόσιο χαρακτήρα των υπη-
ρεσιών υγείας και τις παραδίδει στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

2. Εκτός από τις δυο προβλεπόμενες προσλήψεις, που δεν απα-
ντούν άμεσα στα υπάρχοντα προβλήματα, το μεγάλο πρόβλημα των 
αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει.

3. Το ζήτημα των διακομιδών συνολικά δεν αποτελεί ζήτημα αιχμής 
ούτε είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η αντιμετώπιση του,  λόγω 
της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής.

4. Το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στο ΕΚΑΒ Πάρου παραπέ-
μπεται στις καλένδες αφού προσλήψεις δεν γίνονται και αποτελεί θέμα 
του ΔΣ του ΕΚΑΒ.

5. Τέλος, θα ήταν αντιληπτό από μέρους μας, ο φόρτος εργασίας του 
Υπουργού να είναι ο πραγματικός λόγος αδυναμίας συνάντησης μαζί 
του. Από τα αποτελέσματα όμως γίνεται φανερό, ότι και δυνατότητα να 
υπήρχε, οι υπηρεσιακοί παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν 
αυτοί αποδέκτες της διαμαρτυρίας και της αγανάκτησης που μεταφέρ-
θηκε, χωρίς να μπορούν να δεσμευτούν για οτιδήποτε.

Αποδεικνύεται στη πράξη ότι βιώνουμε την πιο σκληρή, ανάλγητη, 
αντιλαϊκή πολιτική που θέλει να κάνει παρελθόν ότι γνωρίζαμε μέχρι 
σήμερα σαν παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, θέση μας είναι ότι η επιτροπή πρέπει 
να εκθέσει τα αποτελέσματα της συνάντησης στο προσεχές Δημοτικό 
Συμβούλιο, γιατί αυτό την εξέλεξε και 
της ανέθεσε συγκεκριμένο έργο. 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πλέ-
ον μονόδρομος η αντίσταση και ανυπα-
κοή στη πολιτική που εφαρμόζεται  για-
τί αυτή βλάπτει σοβαρά την υγεία μας. 
Στη βάση του υπάρχοντος ψηφίσματος 
πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία 
της ενημέρωσης, του συντονισμού και 
της κινητοποίησης  του παριανού λαού 
και των φορέων του.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Εταιρία φίλων 
Ν. Καζαντζάκη

Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Κα-
ζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) ιδρύθηκε στην Ελβε-
τία πριν 23 χρόνια και από τότε φέρνει πιο 
κοντά τους φίλους του σπουδαίου αυτού 
παγκόσμιου λογοτέχνη. Η μεγάλη αγάπη 
για το έργο του έχει «ανοίξει» τμήματα σε 
όλες σχεδόν τις χώρες της γης, και σήμερα 
η ΔΕΦΝΚ μετρά χιλιάδες μέλη.

Τώρα έρχεται στην Αντίπαρο και την 
Πάρο, με απόφαση του Προέδρου της, 
του Δρ. Γεωργίου Στασινάκη, να ορίσει 
Αντιπρόσωπο της ΔΕΦΝΚ για τα δυο νη-
σιά τον κ. Παναγιώτη Σφαλαγκάκο, από 
την Αντίπαρο.

Η ομάδα Αντιπάρου-Πάρου θα υπάγεται 
στο Ελληνικό Τμήμα της ΔΕΦΝΚ.  Η ετήσια 
συνδρομή είναι 10 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοι-
νωνήστε με τον κ. Σφαλαγκάκο στο τηλέ-
φωνο 6974723256, ή στη διεύθυνση info@
translation-metafrasi.com

Καλλωπιστική…
εξόρμηση

Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Δημοτι-
κής Κοινότητας Πάρου καλούν όσους ενδια-
φέρονται να συμμετέχουν στο κλάδεμα των 
δέντρων, τη δενδροφύτευση και τον καθαρι-
σμό της περιοχής, που θα πραγματοποιηθούν 
τις Κυριακές 20 και 27 Μαρτίου από τον Κριό 
έως τον Άγιο Φωκά και στο λόφο των Αγίων 
Αναργύρων.

Σε δελτίο τύπου της Δημοτικής Κοινότητας 
αναφέρεται: «Οι ενέργειες αυτές αποτελούν 
την αφετηρία μιας σειράς παρεμβάσεων που 
στοχεύουν αφ’ ενός στη βελτίωση της εικόνας 
του τόπου μας, στη δημιουργία ενός φιλικού 
και βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος, αφ’ ετέ-
ρου στην ενίσχυση της εθελοντικής συνείδη-
σης  των συμπολιτών μας και εντάσσονται στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων για το 2011 ως έτος 
εθελοντισμού. 

»Γι’ αυτό λοιπόν παίρνουμε μαζί μας τα 
τσαπάκια μας, τα «δισάκια» μας με νεράκι και 
σαντουϊτσάκι, μπόλικη καλή διάθεση και συ-
ναντιόμαστε όλοι μαζί, την κυριακή, στις 
10.30΄ π.μ., στην αφετηρία του κ.Τ.έ.Λ., 
απ’ όπου θα αναχωρήσουμε για τον προορισμό 
μας, ανάλογα με τον καιρό που θα μας κάνει, με 
λεωφορείο, προσφορά της κοινοπραξίας λεω-
φορειούχων Πάρου.

»Να μην ξεχάσουμε ότι στο τέλος της βόλτας 
μας θα ψήσουμε χταποδάκι στα κάρβουνα 
και θα τιμήσουμε το ντόπιο κρασί του νησιού 
μας, επιβραβεύοντας όλους τους συμμετέχο-
ντες για την προσφορά τους. Όλοι μαζί θα κά-
νουμε την Παροικιά, ακόμα ομορφότερη!».
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Σημαντικά ήσαν τα θέματα που συζητήθηκαν την Τετάρ-
τη 23 Μαρτίου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευ-
σης υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου και Προέδρου 
της Επιτροπής Π. Κουτσουράκη.

Μεταξύ των θεμάτων ήσαν το κυκλοφοριακό και η αξι-
οποίηση του Αγροκηπίου. Για το δεύτερο θέμα υπάρχουν 
δύο μελέτες προσφορά των Παριανών αρχιτεκτόνων, 
Φάνη καταπόδη και της έλένης Δαφερέρα. Η σκέψη 
ήταν να επιλεγεί μία από τις δύο μελέτες ή να γίνει ένας 
συνδυασμός και των δύο μελετών, ώστε να γίνει μία ολο-
κληρωμένη που θα προωθηθεί για ένταξη του έργου στο 
ΕΣΠΑ. 

ςε ότι αφορά στο κυκλοφοριακό στην παροικία, 
στην εισήγηση προς την επιτροπή μεταξύ των άλλων 
προτείνεται:

• Απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός μηχανοκίνητου 
τροχοφόρου μέσα στον παραδοσιακό οικισμό της Παροι-
κίας.

• Απαγόρευση της εισόδου καθ’ όλο το χρόνο των Ι.Χ. 
επιβατικών και Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλά-
των, τρικύκλων, μοτοσυκλετών στην πλατεία Αλυγαριάς.

• Από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου και από ώρα 

19.00 έως 7.00 απαγόρευση της 
κυκλοφορίας παντός τροχοφό-
ρου στον παραλιακό δρόμο από 
την αφετηρία του ΚΤΕΛ μέχρι το 
Μπουνταράκι. 

• Απαγόρευση της εισό-
δου στον οικισμό των βαρέων 
οχημάτων από το ξενοδοχείο 
«ΑΡΓΩ» (Λιβάδια) μέχρι το καρ-
νάγιο. Η διέλευση των οχημά-
των θα γίνεται από το δρόμο 
του γηπέδου μέσω του δρόμου 
που βρίσκονται τα ξενοδοχεία 
«ΑΠΟΛΛΩΝ» και «ΑΡΓΩ». 

• Απαγόρευση της εισόδου 
παντός τροχοφόρου από 1ης 
Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 
καθ’ όλο το 24ωρο στην πλατεία 
Μαντούς.

• Σε συγκεκριμένες ώρες θα 
επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών και τρικύκλων για την 
τροφοδοσία καταστημάτων στις πλατείες, στον παραδοσι-
ακό οικισμό, στη διασταύρωση Γκίκα κ.λπ., ενώ κατ’ εξαί-
ρεση θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων χρηματοποστο-
λών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

• Μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου από το ΚΤΕΛ 
μέχρι την άνοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, του 
δρόμου στον ποταμό κατσίκι από το Επαρχείο μέχρι το πε-
ρίπτερο Καπούτσου, του δρόμου του συνοικισμού από το 
Αλσύλιο Εκατονταπυλιανής μέχρι το ξενοδοχείο «ΑΡΙΑΝ» 
και του δρόμου από το Κέντρο Υγείας, επίσης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. 

• Θα πεζοδρομηθούν οι δρόμοι στον παραδοσιακό οικι-
σμό, στον παραλιακό, κ.λπ.

• Θα υπάρξουν συγκεκριμένα σημεία στάθμευσης και τα 
οχήματα που θα σταθμεύουν παράνομα θα αποσύρονται 
με γερανοφόρο όχημα του Δήμου.

ςτην Νάουσα: Απαγορεύεται η είσοδος όλων των τρο-
χοφόρων στον παραδοσιακό οικισμό, θα γίνουν μονοδρο-
μήσεις και θα απαγορεύεται το παρκάρισμα σε ορισμένα 
σημεία και θα οριοθετηθούν δύο θέσεις στάθμευσης οχη-
μάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ςτις Λεύκες: Μονοδρόμηση του Ράμνου και άλλες τρο-
ποποιήσεις σε ότι αφορά στο παρκάρισμα και στη διέλευση 

βαρέων οχημάτων, με εξαίρεση τα Ι.Χ. των κατοίκων.
ςτον αρχίλοχο: Απαγόρευση διέλευσης και στάθμευ-

σης όλων των τροχοφόρων σε όλες τις εισόδους των πα-
ραδοσιακών οικισμών Μαρμάρων και Προδρόμου, μονο-
δρομήσεις, απαγόρευση οχημάτων καθ’ όλο το χρόνο σε 
αρκετές περιοχές, θα τοποθετηθούν μπάρες στην είσοδο 
του χωριού στον Άγιο Σπυρίδωνα, και θα τοποθετηθούν 
καθρέφτες σε ορισμένα σημεία.

Ανάλογες ρυθμίσεις θα γίνουν και στην αγκαιριά, 
Μάσρπησσα, Λογαρά, κώστο, Δρυό.

Σε όλους τους οικισμούς θα εφαρμοσθεί ο κανονισμός 
κυκλοφορίας για τη διέλευση, στάση και στάθμευση μέσα 
σε πλακόστρωτους παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ τα 
αυτοκίνητα για την τροφοδοσία των καταστημάτων θα ει-
σέρχονται τις πρωινές ώρες και με την ολοκλήρωση της 
εργασίας τους θα εξέρχονται.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής έγινε και η παρουσίαση 
προσχεδίου ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης 
που θα υποβληθεί στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή για 
τη συμμετοχή σε αντίστοιχη πρόσκληση της περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου. Συζήτηση – κατάθεση προτάσεων – αποδοχή.

Οι οριστικές αποφάσεις για το κυκλοφοριακό, το Αγρο-
κήπιο και τα άλλα θέματα που τέθηκαν στην Επιτροπή Δι-
αβούλευσης, θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο της 
ΦτΠ.

για MENU;

τιµοκατάλογοι   σουβέρ   σουπλά   θήκες µαχαιροπίρουνων

Μόνο στο...

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

mexican
food pizza SCOPA

2 2 8 4 0  5 3 5 5 5

coffeeholic

Επιτροπή Διαβούλευσης 
Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
σε όλη την Πάρο

Διαμαρτυρία για την παρουσίαση των ακραίων καιρικών φαινομένων

Μην τρομοκρατείτε τον κόσμο!
Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει με επιστολή του προς όλους τους αρμόδιους φορείς 

και το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, για τον τρόπο που τα ΜΜΕ 
αναφέρονται στην εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων και τρομοκρατούν τον κόσμο. 
Αφορμή δόθηκε με το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που λόγω των  υπερβολών ακυρώ-
θηκαν πολλά εισιτήρια από εκδρομείς προς το νησί μας. 

Στην επιστολή του προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και  Νησιωτικής 
Πολιτικής, την Εθνική Μετεορωλογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.),  στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
(Μ.Μ.Ε), το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και το Λιμεναρχείο Πάρου, τονίζει: «Ένα ιδιαίτερο 
θέμα που μας απασχολεί έχει να κάνει με τα «απαγορευτικά» και την «τρομοκρατική» παρου-
σίασή τους από τα Μ.Μ.Ε. 

»Πρόσφατα βιώσαμε μία τέτοια παρουσίαση των «ακραίων» καιρικών φαινομένων για το 
τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας. Συνέπεια αυτής της αρνητικής παρουσίασης ήταν η ακύρω-
ση πάρα πολλών κρατήσεων εκδρομέων προς τα νησιά μας από Παρασκευή έως και Δευτέ-
ρα, ενώ ο καιρός ήταν καλός. 

»Ο στόχος της επιστολής μας αυτής είναι να σας επιστήσουμε την προσοχή ως προς την έκ-
δοση και διαχείριση ανάλογων «ακραίων» καιρικών φαινομένων, διότι δημιουργούν τεράστια 
οικονομική ζημιά στα νησιά μας. Παρακαλούμε όταν αναφέρεστε σε περιόδους αργιών,  κατά 
τις οποίες γίνεται μετακίνηση εκδρομέων να γίνεται ειδική μνεία στον καιρό των Κυκλάδων».

Με εκτίμηση Ο   Δήμαρχος  Πάρου   Χρήστος  Βλαχογιάννης.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΑΛΥΚΗ   μονοκατοικία  αυ-
τόνομη 70τμ 2 υ/δ, μπάνιο, 
κήπος σε οικόπεδο 3.000τμ 
θέα θάλασσα, επίσης άλλη μο-
νοκατοικία 60τμ 2 υ/δ, κήπος 
θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 
22840 22070, 210 6229589, 
6972 700 100 www.aiare.gr. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται τριάρι.
Τηλ: 22840 53098, 6941621040

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικί-
α 120τ.μ. υπερυψωμένη, με 
τζάκι και μεγάλες βεράντες, 
ημιυπόγειο 140τ.μ. σε κτήμα 
6 στρεμμάτων. Ελιές, πηγάδι 
και πολύ νερό. Τιμή ευκαιρί-
ας. Τηλ.: 22840 53044, 22840 
52605.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ2, 
άνετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 
3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώ-
νας, μεγάλη κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, βεράντες, κα-
λοριφέρ, air condition, ειδική 
κατασκευή, κήπος 810τμ2, πι-
σίνα. 460.000€. Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

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

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

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 
50τ.μ. και ισόγειο 40τ.μ. με 
κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κου-
ζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, 
κεντρική θέρμανση μόλις 100 
μέτρα από την κεντρική παρα-
λία. Τηλ.: 6932901931.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ -  ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕ-
ΤΡΑ,  μονοκατοικία 100τ.μ., συν 
2 ξενώνες και αποθήκη, βερά-
ντες γύρο γύρο, κήπος 500τ.μ. 
περίπου, θέα Παρασπόρο. Τι-
μή: 185.000€ Ευκολίες δεκτές. 

www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, 
καινούργια πετρόχτιστη οικί-
α 89τμ2, καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 135.000 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de. 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πε-
τρόχτιστη οικία 45τμ2 θέα 
θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 
65.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 693228576

ΚΑΜΠΙ, οικία 68τμ2 πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.366τμ2, 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 155.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οι-
κία 85τμ2 πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 205.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 
238τμ2, σε 2 επίπεδα, 4 κρε-
βατοκάμαρες, 2 σαλόνια, 3 
μπάνια, 2 σκεπαστές βεράντες, 
200τμ2 βεράντες με πέργολες 
και μαρμαρόστρωτη ταράτσα 
120τμ2 με κτιστά καθιστικά, α-
νεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 620.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

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

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλεί-
ται οροφοδιαμέρισμα 73τμ2 
4ου ορόφου με θέα θάλασσα 
(γκαράζ και αποθήκη). Τηλ.: 
6973879393, 

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

ΚΑΛΑΜΙ     αμφιθεατρικό οι-
κόπεδο   5.000τμ χωρισμένο σε 
2 οικόπεδα  από 2.500τμ εντός 
οικισμού (χτίζουν από 400τμ 
το καθένα) με θέα το Λιμάνι 
της Παροικίας ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑ-
ΡΟΥ     Τηλ: 22840 22070, 210 
6229589, 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται οι-
κόπεδο περίπου 7 στρέμματα, 
γωνιακό επί του κεντρικού 
δρόμου. Τιμή: 100.000€. Τηλ.: 
6974426623. 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δίπλα στην εκκλη-
σία του Αγ. Γεωργίου, πωλείται 
οικόπεδο 2 στρεμμάτων εντός 
οικισμού. Τηλ.: 22840 22673, 
6944167104.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 
ΔΡΟΜΟ), πωλείται οικόπε-
δο εντός σχεδίου 900m2 με 
2 πηγάδια, νερό, φως, πολλά 
φρουτόδεντρα και παλιά κα-
τοικία 35m2. Τηλ.: 6932319774. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 
λεπτά 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, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 120.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα με-
τρητά. Τηλ. 6932285768

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται αγροτεμάχιο 8,4 
στρεμμάτων με έτοιμη 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 πα-
ραλία, 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€ Ευ-
κολίες, ανταλλαγές, έκπτωση 

στα μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ   σε οικόπε-
δο εφαπτόμενο στη θάλασσα, 
2 μονοκατοικίες με   2 Υ/Δ   2 
μπάνια έκαστη και πανέμορφο 
κήπο. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ     Τηλ: 
22840 22070, 210 6229589, 
6972 700 100 www.aiare.gr 

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ  κουκλίστικο 
studio 42τμ καθιστικό, μπάνιο, 
βεράντα,   παρκινγκ   μοναδική 
θέα θάλασσα και η Νάουσα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 
100 www.aiare.gr

ΛΟΓΑΡΑΣ  κουκλίστικο διαμε-
ρισματάκι 40τμ επιπλωμένο με 
κλιματισμό   και καταπληκτική 
θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ      Τηλ: 22840 22070 , 210 
6229589, 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζονται έ-
να δυάρι 50τ.μ. και ένα τριάρι 
70τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση 
και γκαράζ. Τηλ.: 6945057122.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται σπίτι 
τριάρι. Τηλ.: 6979313699. 

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, 
γκαρσονιέρα 35τμ. με αυτόνο-
μη θέρμανση και κλιματισμό 
νοικιάζεται με το έτος. Τηλ: 
6944249688

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑ-
ΝΗΣ, ενοικιάζεται κατάστημα. 
Τηλ.: 22840 25292, 6945120247.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται δυ-
άρια για όλο τον χρόνο. Τηλ.: 
22840 53384.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΟΥΝΑΔΟΣ, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
6972077052.

ΝΑΟΥΣΑ – ΜΑΡΙΝΑ, ενοι-
κιάζεται κατάστημα (πρώην 
Μιστράλ). Τηλ.: 210 4522792, 
22840 51798.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, απέναντι από 
τυροκομείο, ενοικιάζεται κα-
τάστημα για επαγγελματική 
χρήση (φροντιστήριο, γρα-
φείο κλπ). Τηλ.: 22840 41332, 
6977900901.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΑΣΠΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, 
ενοικιάζεται κτίριο για επαγ-
γελματική χρήση 240τ.μ. ή 
80τ.μ. και 160τ.μ. με χώρο 
στάθμευσης. Τηλ.: 6976336421, 
22840 91468.

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

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

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

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

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 2 νε-
όκτιστες γκαρσονιέρες στον 
1ο όροφο, 50τ.μ. και στο 

ισόγειο, 40τ.μ. με κρεβατοκά-
μαρα, σαλόνι-κουζίνα, μπάνιο, 
μπαλκόνι, τζάκι και κεντρική 
θέρμανση, μόλις 100 μέτρα α-
πό την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

STUDIO, ενοικιάζεται με πλή-
ρως εξοπλισμένη κουζίνα, 
Plasma t.v. 19 ιντσών, πλυντή-
ριο, 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, αυτό-
νομη θέρμανση, απεριόριστη 
θέα. Κατάλληλο για εκπαιδευ-
τικούς. τηλ. 6976675669

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΖΗΤΗΣΗ            

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ζητείται σπίτι προς 
ενοικίαση με 2 υπνοδωμάτια. 
Τηλ.: 22840 27170.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ, παραδίδει μα-
θήματα έγχορδων οργάνων 
(βιολί, μαντολίνο μπουζούκι, 
μπαγλαμάς, τζουράς) Τηλ.: 
6977748720. Κος Χρήστος. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτο-
χος επάρκειας της Ιταλικής 
γλώσσας, παραδίδει μαθήμα-
τα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και 
παιδιά, ατομικά και ομαδι-
κά. Προετοιμασία CELI 1 - 5, 
Diploma, Κρατικό πιστοποιητι-
κό. Τηλ.: 6974365805.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ως τοπικούς 
αντιπροσώπους ζητεί εταιρεί-
α ξενοδοχειακού ιματισμού, 
για προώθηση των προϊόντων 
της σε ξενοδοχεία της περιο-
χής τους. Τηλ.: 210 7257761, 
6944844429.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

ΒΑΡΚΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ, 
πωλείται, δίφυλλη, ολοκαί-
νουργια, 3.16cm μαζί με 
τρέιλερ καινούργιο και όλα τα 
έγγραφα σε ισχύ. Τιμή: 800€. 
Τηλ.: 6942773334.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΚΟΡΟΝΕΛΑΙ-
Ο, φετινής σοδειάς, πωλείται. 
Τιμή: 4.00€ Τηλ.: 6932127470.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WIRLPOOL, 
7λιτρο και ψυγεία μικρά, πω-
λούνται. Τηλ.: 22840 53384.

ΣΚΑΦΟΣ Α. ΕΛΛΑΣ ERMIS 
πωλείται, 5,75μ. με μηχανή 
Mercury 150 optimax, μαζί με 
σωστικά, βεγγαλικά, ντεπόζιτο 
βενζίνης 80 lt, μπαταρία και-
νούρια κλειστού τύπου 120Α, 
βυθόμετρο, υδατοπαγίδα, 
πυξίδα, τρέιλερ, καμπίνα πλη-

ρώματος και πολλά έξτρα. 
Τιμή: 7.000€ (Συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6980398523.

MHXANH MERCURY sea pro 
10 ίππων, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.: 6980398523.

2 ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ με τα 
μοτέρ τους, πωλούνται σε τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ.: 6946283123.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ πωλείται, στην παραλία 
της Παροικίας. Τιμή συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6972938242.

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

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

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

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙ-
ΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ, πωλείται στην Παροι-
κία Πάρου. Τηλ.: 22840 22673, 
6944167104.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥ-
ΦΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ, 
πωλείται σε χώρο 240m2 με 
μεγάλες δυνατότητες. 2 κα-
μπίνες βαφής, στεγνωτήριο, 
γραφείο, αποθήκη, w.c. και ε-
παγγελματικό αυτοκίνητο. Τηλ.: 
6938824516. 

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑ-
ΤΟ, πωλείται, μήκος 8,40 
με μηχανή 270 HP, VOLVO 
PENTA /εργάτης-GPS-VHF-
βυθόμετρο-ραδιοκασετόφωνο. 
Τιμή: 8.000€. Δεκτός κάθε έ-
λεγχος. Τηλ.: 6974012006.

AIR-CONDITION FUJITSU 
R-410A 36000 BTU (κασέ-
τα 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 ιατρείο. Πωλούνται. 
Τιμή: 450€ για τους δύο, 850€ 
για τον ένα. Τηλ.: 6984048498.

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

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥ-
ΞΗ 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

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
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Με ιδιαίτερη τιμή υποδέχτηκε 
ο Ροταριανός Όμιλος Πάρου το 
Σάββατο 5 Μάρτιου  τον Γ. Γ. 
της παγκόσμιας ομοσπονδίας 
Καράτε Γ.Γερόλυμπο στο νησί 
μας, μια μεγάλη προσωπικό-
τητα του καράτε, αλλά και γε-
νικότερα του αθλητισμού. Ο κ. 
Γερόλυμπος ήταν προσκεκλη-
μένος από το ροταριανό όμιλο 
Πάρου στην πανηγυρική συνε-
στίαση που έκανε στο εστιατό-
ριο franca scala  με θέμα:  «η 
συμβολή του καράτε στη δια-
μόρφωση του χαρακτήρα στην 
παιδική και εφηβική ηλικία».

Στην ομιλία του τόνισε το 
πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος 
του δάσκαλου για κάθε παιδί 
μια και αποτελεί πρότυπο μετά 
την οικογένειά του. Ο αθλητής 

του καράτε είπε, πρέπει να έχει 
τον απόλυτο έλεγχο των κινήσε-
ών το , να μην έρχεται σε επαφή 
με τον αντίπαλο, να δουλεύει δη-
λαδή σώμα και μυαλό μαζί.

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του 
αθλητικού συλλόγου καράτε 
Πάρου κ. Ιωάννης Βλαχάκης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στη διαδρο-
μή του συλλόγου από τα «πέτρι-
να χρόνια» του 1994 στα Λιβάδια, 
έως το μεγάλο άλμα στον πρώτο 
όροφο σε κτίριο στο Βίντσι. Η ση-
μειολογική αναφορά, όπως είπε,  
τονίζει τη σταδιακή ανάπτυξη του 
συλλόγου,  που σε μεγάλο βαθμό 
οφείλεται στον  προπονητή κ. Ε. 
Φωκιανό, τον οποίο βράβευσε ο 
κ. Γερόλυμπος για την προσφορά 
του στο άθλημα, το ήθος και τις 
γνώσεις του.

Με άνεση η ομάδα της Νάξου  
ΑΠΑΣ Φανάρια κέρδισε για το πρω-
τάθλημα ανδρών τον Μαρπησσαϊκό 
στην Νάξο  με σκορ 100-48. Πολύ 
καλύτερη η ομάδα της Νάξου πίεσε 
από το πρώτο δεκάλεπτο και πήρε 
το προβάδισμα από νωρίς. Οι Παρια-
νοί με επτά εφήβους προσπάθησε 
και έπαιξε όσο μπορούσε μιας και η 
διαφορά ύψους και δύναμης ήταν τε-
ράστια. Από τους νικητές ξεχώρισαν 
οι αδελφοί Χάροι(Νίκος & Γιώργος), 
Μαυρομμάτης, Κώτσος και Μανδη-
λαράς. Από τον Μαρπησσαϊκό καλοί 
ήσαν οι: Λανδρίτσης, Δαβερώνας, 
Κορτιάνος και Καραγκούνης. Δεκά-
λεπτα :33-6/14-13/32-09/21-20

ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός : (Μουρο-
γιάννης) Δαβερώνας 16, Μαύρης, 
Κουνής 2, Λανδρίτσης 8, Χερουβείμ 
3, Κορτιάνος 7, Αλιφιέρης 2, Καρα-
γκούνης 4, Σκιαδάς 2, Σελιμάι 2, Πε-
τρόπουλος 2. 

ΑΠΑΣ Φανάρια: Μανδηλαράς 16, 
Χάρος Ν. 27, Χάρος Γ. 13, Χουζούρης 
3, Κώτσος 12, Τόλης 8, Βαλέττας 4, 
Παπακωνσταντής, Κορρές, Μαυρομ-
μάτης 13, Ματσούκας 4, Ανευλαβής.

Ήττα και για τις γυναίκες
Την Κυριακή 13/3, η γυναικεία 

ομάδα του Μαρπησσαϊκού, ταξίδεψε 
στην Σύρο, για να αγωνιστεί με την 
Ερμουπόλη και ηττήθηκε με σκορ 
64-42.

Η ομάδα της Ερμούπολης ήταν 
σαφώς καλύτερη και επάξια πήρε 
τη νίκη. Με πίεση από το πρώτο δε-
κάλεπτο σε όλο το γήπεδο και καλές 
επιλογές στην επίθεση, φάνηκε ότι 
έχει δουλέψει ως ομάδα και θα έχει 
το πρωταγωνιστικό ρόλο. Από την 
ομάδα της Ερμούπολης ξεχώρισαν οι 

Μανθοπούλου, Γαλανού, Μακρυνιώ-
τη και Γεωργαλά.

Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός για άλλη 
μια φορά το πάλεψε, αλλά φάνη-
κε ότι του έλλειπαν προπονήσεις. Η 
ομάδα κατάφερε να κάνει μόνο δύο, 
σε διάστημα δυο εβδομάδων, λόγω 
καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει πρόβλημα στον τομέα της 
φυσικής κατάστασης και στη συνερ-
γασία των παιχτριών μέσα στο γή-
πεδο. Κατά διαστήματα όμως έπαιξε 
καλό μπάσκετ και έδειξε ότι μπορεί 
για κάτι καλύτερο, αλλά με προϋπο-
θέσεις. Ανάλογα των συνθηκών πολύ 
καλές ήσαν οι: Θεοδωράκη, Βλάχου, 
Αντιπαριώτη και Κεφάλα. Δεκάλεπτα: 
20-8, 23-16, 12-04, 09-14.

Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκη, Κεφά-
λα 4, Κοτσάλη 2, Καπούτσου 1, Μπα-
λόγλου 2, Θεοδοράκη 11, Αντιπαριώ-
τη 8, Περαντινού 3, Βλάχου 11.

Ερμούπολη : Γεωργαλά 8, Ντουρ-
λάρη, Ρηγούτσου Μ. , Νομικού 11, 
Ρηγούτσου Α. , Μανθοπούλου 16, 
Βλάμη 4, Βουρδουγιάννη, Βοίκου, 
Σαλονίκη 1, Γαλανού 12, Μακρυνιώ-
τη 12.

Επικίνδυνη
συνέχεια…

Ένα πολύ κακό διήμερο ήταν αυτό που 
πέρασε για τις ομάδες μας, οι οποίες δεν 
κατάφεραν να κερδίσουν στη μάχη που δώ-
σανε. Σε αντίθεση, οι αντίπαλες ομάδες, κά-
νουν ένα εκπληκτικό ντεμαράζ στο τέλος του 
πρωταθλήματος και η ουρά της βαθμολογίας 
εκεί που έδειχνε ξεκάθαρη στο τέλος του 
πρώτου γύρου, τώρα …παίρνει φωτιά. Ούτε 
ο Αστέρας τα κατάφερε στην Σύρο σε αγώνα 
μπαράζ που έδωσε για την άνοδο και δέχτη-
κε την πικρή ήττα στα πέναλτι από την Τήνο.

Νηρέας
Δεν τα κατάφερε απέναντι στον Πανθηρ-

ραϊκό η ομάδα του Νηρέα και ηττήθηκε δί-
καια με 0-4 την Κυριακή το πρωί στο Δημοτι-
κό Στάδιο της Παροικίας, παρουσία για άλλη 
μια φορά λιγοστών φιλάθλων. Το παιχνίδι δεν 
διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Η ομάδα της Σα-
ντορίνης ήταν καλύτερη. Πήρε αυτό που ήθε-
λε και συνεχίζει να ελπίζει σε άνοδο, αντίθετα 
από την ομάδα μας, που τα πράγματα πάνε 
από το κακό στο χειρότερο. Ο Νηρέας κάθε 
Κυριακή δείχνει όλο και ποιο αδύναμος,  χω-
ρίς πίεση και καλή λειτουργία στο χώρο του 
κέντρου. Ο κόουτς φαίνεται να έχει κάνει τα 
πάντα και ελπίζουμε η συνέχεια να είναι δια-
φορετική γιατί η Μήλος ανεβαίνει επικίνδυνα. 

Στα αγωνιστικά τώρα, φάνηκε ότι ένας 
παίχτης μπορεί να κάνει τη διάφορα σε μια 
ομάδα και ο Πέκα έχει πάρει από το χεράκι 
την ομάδα της Σαντορίνης και μοναδικός του 
στόχος είναι η άνοδος.  Άνοιξε ο παίχτης το 
σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και 
βοήθησε πολύ στο 4λεπτο φωτιά από το 61 
μέχρι το 65 να καθαρίσει το παιχνίδι με 3 τέρ-
ματα για να γίνει το τελικό 0-4 .

Αμες ΝηρεΑς: (Ν. Μοστρατος), Πα-
παδακης Μ.(  Καρποδινης Ν.), Ζαχαρακης 
Σ., Μπιρμπιλης Κ., Δελημπαλταδακης Μ., 
Μπαρμπαριγος Π., Βεντουρης Π., Xaxhija 
A., Τριπολιτσιωτης Π. ( Tetla F.), Σουλιδης 

Σ. ( Αρκουλης Ι.), Βαρσαμος Π., Ρουσσος Π. 
ΠΑΝθηρΑϊκος: (Φουστερης Ι.), Λυγνος 
Ελ., Παναγιωτιδης Π., Μπεκρης Α., Ταρτανης 
Κ., Γιαννακοπουλος Λ., Κολιουσης Α. ( Ρενιε-
ρης Μ.), Βλαβιανος Κ., Νομικος Ε., Μαρινι Ρ., 
Μηνδρινος Η. ( Σορωτος Μ.), Πεκα Γ. ( Σου-
ανης Γ.)

Μαρπησσαϊκός 
Ο Μαπησσαϊκός ξεκίνησε το ματς εντυπω-

σιακά και μόλις στο 12΄ με καρφωτή κεφαλιά 
του Ρούσσου προηγήθηκε με 1-0. Η συνέ-
χεια όμως δεν ήταν ανάλογη, αφού ο πρώτος 
σκόρερ του πρωταθλήματος Σουσουνης, με 
δυο προσωπικά γκολ στο 16 και στο 45 έδω-
σε το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο αγώνας 
είχε πολλά νεύρα κυρίως από τον κ. Φραντζή 
προς τον διαιτητή της συνάντησης (δικαιολο-
γημένα) κ. Κουζούμη και τον απέβαλε από 
τον αγωνιστικό χώρο. Η ένταση συνεχίστη-
κε και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτό δεν 
πτόησε τον Μουμπάρακ να κάνει στο 50΄ το 
1-3 και να καθαρίσει το παιχνίδι για την ομά-
δα του. Να σημειώσουμε πως ο Μαρπησ-
σαϊκός τελείωσε τον αγώνα με 10 παίχτες 
ύστερα από την αποβολή του αρχηγού του 
Παντελαίου Αλέξανδρου με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα στο 70’.  Η ομάδα μας θα έλεγα πως 
παίζει με τη φωτιά το τελευταίο διάστημα και 
μάλλον έκατσε με το μαξιλαράκι του +10 από 
την Μήλο.  Τα πράγματα άλλαξαν όμως και 
η Μήλος κάνει εκπληκτική αντεπίθεση και 
το +10 έχει γίνει +2 με έναν αγώνα μάλιστα 
παραπάνω για την ομάδα μας. Το καμπανάκι 
έχει χτυπήσει για τον Μαρπησσαϊκό και ο κ. 
Φραντζής, που ξέρει σε πόσο μεγάλη εκτί-
μηση τον έχουμε, πρέπει να βγάλει από τους 
παίχτες το άγχος, για να παίξουν την μπάλα 
του πρώτου γύρου και να μαζέψουν τους 
απαιτούμενους βαθμούς πριν βρεθούμε προ 
εκπλήξεων .

μΑρΠηςςΑϊκος: (Φραντζης Εμμ.), 
Σταβαρας Α., Μπαρδανης Γ., Πονε 
D.(Παντελαιος0, Τριβυζας Ν., Ρουσσος Μα-
ριος, Τριβυζας Η. ( Κρητικος Δ.), Ρουσσος 
Εμμ., Παντελαιος Αλ., Μοστρατος Γ., Κρητικος 
Σ., Γκεμπορις Ε.

ΠΑΝΝΑξιΑκος: (Μεϊμαρογλου Σ.), Τζι-

ωλος Δ., Κατσανης Γ. ( Σφυροερας Γ.), Πο-
λυκρετης Μ., Κατσουλης Α., Κατσανης Ν., 
Πολυκρετης Κ. ( Χαμηλοθωρης Α.), Amir M., 
Βασαλακης Γ., Σουσουνης Λ. ( Μπανακακης 
Ν.), Αγγελης Μ., Ζαφειρης Δ.

αστέρας Μαρμάρων 
Δεν τα κατάφερε ούτε η τρίτη μας ομάδα 

και αυτό μας πίκρανε περισσότερο από οτι-
δήποτε.  Συγγνώμη που θα το πω, αλλά την 
ομάδα του Αστέρα από πέρυσι την παρακο-
λουθώ και η πορεία  της είναι εντυπωσιακή. 
τα βήματα είναι αργά, αλλά σταθερά και μονό 
συγχαρητήρια αξίζουν φέτος οι παίχτες του 
κ. Κούτρα . 

Σε έναν αγώνα επιβίωσης για τη συνέχεια 
σε μονό αγώνα με την Τήνο στο ουδέτερο της 
Σύρου, οι παίχτες του Αστέρα τα έδωσαν όλα, 
πάλεψαν για τη νίκη, αλλά δυστυχώς ηττήθη-
καν στη «ρώσικη ρουλέτα» (διαδικασία των 
πέναλτι). 

Το παιχνίδι ήταν  μοιρασμένο καθ ΄ όλη 
τη διάρκεια του αγώνα. Η ομάδα της Τήνου 
προηγήθηκε στο 25΄,  αλλά η απάντηση ήταν 
άμεση για την ομάδα μας και ένα λεπτό αργό-
τερα ο Κληρονόμος με δυνατό σουτ από 20 
μέτρα έκανε το 1-1, αποτέλεσμα που έμει-
νε έως τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 
δεύτερο ημίχρονο η ένταση και το δυνατό 
παιχνίδι δεν άφησαν  να γίνουν πολλές φά-
σεις στις δυο εστίες για να οδηγηθούμε στην 
παράταση. Η ομάδα μας ξεκίνησε πολύ δυ-
νατά την παράταση και κατάφερε να γυρίσει 
το παιχνίδι στο 99΄ με τον Ρούσσο Γιώργο, 
αλλά δυστυχώς, με το σφύριγμα του διαιτητή 
στο 115΄ δεχτήκαμε και την ισοφάριση. Το 
αποτέλεσμα δεν άλλαξε στη δεύτερη παρά-
ταση και έτσι οι δυο ομάδες οδηγηθήκαν στα 
πέναλτι. Για την ομάδα μας ευστόχησε μόνο 
ο Γιάννης Χριστόφορος και έτσι, η ομάδα της 
Τήνου πήρε τη νίκη με 2-1.

Ο Αστέρας αγωνίστηκε με τους: Κώστα 
Κούτρα (προπονητής), Δομένεγο Ν. Χριστό-
φορο, Λευτέρη Χριστόφορο, Ανδρέα Σερέ-
πα, Φραγκίσκο Αλιπράντη (αρχηγός), Παύλο 
Καρανίκη (72’ Γιάννη Χριστόφορο), Δημήτρη 
Γεροχρήστο (49’ Άγγελο Μοστράτο), Νίκο 
Σάμιο, Γιώργο Ρούσσο, Παναγιώτη Βιτζη-

λαίο, Σταύρο Κληρονόμο και Νίκο Κρητικό 
(87’ Χαράλαμπο Ρούσσο).

Μικρά-μικρά (από τον μικρό) 
Τώρα για αυτό που ακούγετε για συγχώ-

νευση των 4 ομάδων μας και μας ζητάτε να 
πάρουμε θέση, τι να πούμε; Αυτό έπρεπε να 
έχει γίνει εδώ και χρόνια.  Το ότι ακόμα δεν 
έχει γίνει κάνει πολύ κακό σε εμάς και πολύ 
καλό σε όλες τις άλλες ομάδες των άλλων 
νησιών. Ποιος παριανός φίλαθλος δεν θα 
πήγαινε στο γήπεδο να δει μαζί Αρκουλή, 
Λάπη, Μοστράτο, Παντελαίο, Δελημπαλταδά-
κη, Μπάλκα (μικρό και μεγάλο), Παπαδάκη, 
Γεμελιάρη, Κληρονόμο, μου λέτε; Ο κορμός 
υπάρχει και είναι πολύ δυνατός. Κάθε Κυρια-
κή θα… ζωγράφιζαν 3 με 4 τεμάχια και "πίτα" 
το γήπεδο να τους αποθεώνει. Το νησί θα 
ζήσει μεγάλες στιγμές, γι’ αυτό μην περιμέ-
νετε και πολύ κύριοι παράγοντες όλων των 
ομάδων της Πάρου. Βιαστείτε, γιατί το νησί 
έχει ανάγκη και διψάει για μεγάλα πράγματα. 
Μπουχτίσαμε βρε αδερφέ με τις αντιπαλό-
τητες μεταξύ μας, είναι δυνατόν; Μια γροθιά 
όλοι μαζί εμπρός.

Στην Πάρο ο Γ. Γερόλυμπος, Γ. Γ. Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε

Γιορτή Ροταριανού Ομίλου

Α' ΚΑΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αστέρας Κορθίου Α.Σ.Ιου 0-3

Παμμηλιακός Ανδριακός 1-0
ΑΜΕΣ Νηρέας Πανθηραϊκός 0-4
Μαρπησσαϊκός Πανναξιακός 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ. ΓΚΟΛ

Πανναξιακός 13 35 38-6
Πανθηραϊκός 13 35 40-12
Α.Ο.Πάρου 12 18 20-13
ΑΜΕΣ Νηρέας 13 17 15-19
Ανδριακός 12 15 14-17
Μαρπησσαϊκός 13 15 20-27
Παμμηλιακός 12 13 16-19
Α.Σ.Ιου 12 7 17-31
Αστέρας Κορθίου 12 0 0-36

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

Ήττα Μαρπησσαϊκού στην Νάξο

Καταγραφή ανέργων Ν. Αιγαίου 

Κατάρτιση -
απασχόληση

Στα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης 
αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάν-
νης Μαχαιρίδης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε στην Ρόδο στις 10 Μαρτίου, αφού είχε 
προηγηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των τριών αντι-
περιφερειαρχών, Φώτη Χατζηδιάκου, Δέσποινας Δια-
κοσταυριανού και Σωτήρη Παμπάκα, όπως επίσης του 
Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Πουλή 
και της περιφερειακής συμβούλου, αρμόδιας για θέματα 
κατάρτισης, Λίτσας Φτακλάκη.  Όπως είπε ο κ. Μαχαιρί-
δης, αποφασίστηκε ο συντονισμός όλων των αρμοδίων 

υπηρεσιών της Περιφέρειας, προκειμένου να συγκε-
ντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση 
πλήρους εικόνας των ανέργων όλων των ειδικοτήτων. 

Η όλη διαδικασία, παρά τις δυσκολίες λόγω της 
πανσπερμίας των νησιών της Περιφέρειας, θα γίνει σε 
συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια και 
τις επαγγελματικές οργανώσεις,, ώστε να ακολουθήσει 
η επεξεργασία των στοιχείων και να προσδιοριστούν οι 
ομάδες που θα ενταχθούν στα συγκεκριμένα προγράμ-
ματα.  Για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων της 
Περιφέρειας θα απαιτηθούν, κατ’ εκτίμηση, 30 – 40 εκα-
τομμύρια ευρώ.
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Οι καλές στιγμές επιστρέφουν

Οι Γερμανοί
…ξανάρχονται

Ολοκληρώθηκε η διεθνής τουριστική 
έκθεση στο Βερολίνο ΙΤΒ 2011 (9 έως 13 
Μαρτίου) και όπως αναφέρει στη ΦτΠ ο 
τουριστικός πράκτορας Δ. Πετρόπουλος, 
«οι καλές στιγμές ξανάρχονται». Η Γερμα-
νική αγορά ανακάμπτει και προβλέπεται 
να έχουμε ως χώρα, θετικό πρόσημο το 
2011. Μερίδιο στην αγορά αυτή, θα έχει και 
η Πάρος και τα Κυκλαδονήσια γενικότερα. 
Οι επαφές που είχαν ο κ. Πετρόπουλος με 
τους συνεργάτες του, με αρκετούς τουρ 
οπερέιτορ πήγαν πολύ καλά, αφού έγινε μια 
δυναμική παρουσία στα Κυκλαδικά προ-
γράμματα, στα οποία είναι ως βάση η Πά-
ρος για διαμονή με όλα τα πλεονεκτήματα 
που έχει και από κει και πέρα, περιηγήσεις 
των πελατών τους σε γειτονικά νησιά, όπως 
Αντίπαρος, Μήλος, Νάξος, Δήλος, Μύκονος, 
Σαντορίνη και Τήνος. 

Η έκθεση αυτή είναι σημαντική για όλους 
τους τουριστικούς προορισμούς, γιατί είναι 
πολλές οι συμμετοχές άλλων χωρών. Φέτος 
συμμετείχαν 11.160 εκθέτες από 188 διαφο-
ρετικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελ-
λάδα, την προβολή της οποίας υποστήριξαν 
προσωπικά ο υπουργός Πολιτισμού, ο υφυ-
πουργός Τουρισμού, ο Πρόεδρος και ο Γ.Γ. 
του ΕΟΤ, οι οποίοι είχαν συνεχείς επαφές με 
tour operators.

Αδύναμη ήταν η παρουσία του νησιού 
μας. Συμμετείχε για τη συμμετοχή, μέσω 
της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων στο 
περίπτερο ενός ιδιωτικού φορέα με ένα 
σταντ και χωρίς επίσημο αντιπρόσωπο. Το 
έντυπο υλικό που είχε σταλεί από την Του-
ριστική Επιτροπή μοιράστηκε από τον κ. Πε-

τρόπουλο και τους συνεργάτες του, όμως 
τις δύο τελευταίες ημέρες της Έκθεσης που 
ήταν για το κοινό, μοιράστηκε από συνερ-
γάτες του Περιπτέρου στο οποίο τοποθε-
τήθηκε το σταντ του νησιού μας. Αντίθετα, 
η Νάξος, δίνοντας τη βαρύτητα που άρμοζε 
στη συγκεκριμένη έκθεση, συμμετείχε έχο-
ντας κοινό περίπτερο με την Μύκονο, ενώ 
βρισκόταν εκεί, ο πρόεδρος της Τουριστικής 
επιτροπής Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γ. 
Μαργαρίτης, ο εκπρόσωπος του Δήμου Β. 
Κάβουρας, ο κ. Β. Κατσαρός από την Ένω-
ση Ξενοδόχων , ο επιχειρηματίας κ. Κοντό-
λουλος και ο Δήμαρχος Μ. Μαργαρίρης. Να 
σημειωθεί, ότι με την Νάξο είχε αναπτυχθεί 
συνεργασία κατά το παρελθόν και Πάρος - 
Νάξος είχαν κοινή παρουσία στις εκθέσεις. 
Φαίνεται όμως, πως αυτό είναι μάλλον πα-
ρελθόν. Όσο για το υλικό που μοιράστηκε, 
ευτυχώς που υπήρχε και αυτό, δεν είναι 
αντάξιο των προσόντων του νησιού. «Η ει-
κόνα για την Πάρο των παραλιών και του 
ηλιοβασιλέματος δεν αρκεί, γιατί δεν είναι 
κάτι διαφορετικό από τα άλλα νησιά», μας 
λέει ο κ. Πετρόπουλος, ο οποίος τόσα χρό-
νια που ασχολείται με το τουριστικό προϊόν, 
είναι πλέον ειδικός στο συγκεκριμένο τομέα. 
Η άποψή του είναι, ότι θα πρέπει ν’ απασχο-
λήσει την Τουριστική Επιτροπή η διαφορο-
ποίηση  και η ειδίκευση του τρόπου παρου-
σίασης του νησιού μας. Η γαστρονομία, τα 

μάρμαρα της Πάρου, από τα οποία έγιναν 
σημαντικά έργα τέχνης και είναι γνωστά 
στους ξένους και ειδικά στους γερμανούς. 

Ένα συμπέρασμα λοιπόν, είναι ότι δεν 
αρκούν πλέον ο ήλιος και η θάλασσα. Ένα 
δεύτερο συμπέρασμα, σύμφωνα με τον κ. 
Πετρόπουλο, είναι ότι γερμανός είναι δια-
τεθειμένος να ξοδέψει παραπάνω χρήματα, 
εφόσον όμως θα έχει αντίστοιχη ποιότητα. 
Δεν είναι δηλαδή τα πάντα θέμα τιμής για 
έναν τόπο.

Ένα τρίτο συμπέρασμα: Μπορούμε να αι-
σιοδοξούμε, γιατί διαφάνηκε ότι η Ελλάδα, 
για πρώτη φορά, μετά από 6 χρόνια συνεχό-
μενης πτώσης, δείχνει ν’ ανακάμπτει και να 
οδηγείται σε θετικά νούμερα. Το 2010 ήταν 
η χειρότερη τουριστική χρονιά για την Ελλά-
δα λόγω κακών συγκυριών, όπως το πρό-
βλημα με τα αεροπλάνα από τη σκόνη του 
ηφαιστείου της Ιρλανδίας, η κατάρρευση 
των δύο μεγάλων tour operators και η κό-
ντρα με την Ελλάδα λόγω της οικονομικής 
κρίσης και τα μέτρα που είχαν παρθεί και 
γράφονταν στον ξένο Τύπο, οι διαδηλώσεις 
στη χώρα μας… Γι’ αυτό είχαμε μια πτώση 
αρκετά μεγάλη από τη γερμανική αγορά, 
λέει ο κ. Πετρόπουλος που έφτανε σχεδόν 
στο 13%. Όμως, η ανάκαμψη της αγοράς της 
Γερμανία και τα προβλήματα στο Μεσογεια-
κό τόξο, θ’ αποφέρουν τελικά θετικό πρόση-
μο στον τουρισμό της χώρας μας.  

12η Έκδοση

Ανοίξτε την πόρτα σας
στον εγκυρότερο επαγγελµατικό οδηγό

Προσφορές
στα εισιτήρια
της Olympic Air

Η Olympic Air ανακοινώνει μια μοναδική προ-
σφορά με ειδικές, χαμηλές τιμές για 45.000 θέσεις 
(35.000 και 10.000 θέσεις του εσωτερικού και του 
εξωτερικού αντίστοιχα) σε όλους τους προορι-
σμούς της. Στο πλαίσιο της προσφοράς αυτής όλα 
τα εισιτήρια αλλάζουν.

Ειδικότερα, για όλα τα δρομολόγια του εσω-
τερικού με αναχώρηση από την Αθήνα ο ναύλος 
ξεκινά από τα 48 ευρώ. Από τη Θεσσαλονίκη προς 
όλους τους προορισμούς του εσωτερικού, κα-
θώς και από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας 
προς την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ο ναύλος ξεκι-
νά από τα 38 ευρώ. 

Για κάθε προορισμό του εξωτερικού από ή 
προς την Αθήνα ο ναύλος ξεκινά από τα 58 ευρώ.

Η προσφορά ξεκίνησε από τις 10 Μαρτίου 
2011 και ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως 
τις 20 Μαρτίου και αφορά πτήσεις που θα πραγ-
ματοποιηθούν από την 1 Απριλίου έως τις 30 Ιου-
νίου, εξαιρουμένων των περιόδων 15/4-1/5 και 
10-13/6. 

Οι ναύλοι περιλαμβάνουν τους φόρους αερο-
δρομίων. Η μειωμένη τιμή των εισιτηρίων ισχύει 
για απλή μετάβαση σε όλες τις απευθείας πτή-
σεις του δικτύου της Olympic Air. Περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο www.
olympicair.com, στα τηλέφωνα 8018010101 (από 
σταθερό τηλέφωνο) και +302103550500 (από κι-
νητό τηλέφωνο ή από το εξωτερικό).

» Απογο-
ήτευση στην αρχή, 

αγανάκτηση στη συνέ-
χεια και απαίτηση δυνα-
μικής αντίδρασης ήταν τα 
συναισθήματα της σύσκε-
ψης των εκπροσώπων των 
μαζικών φορέων. Στη συ-
γκέντρωση αυτή, μετά απο 
πρόσκληση του Εμποροε-
παγγελματικού Συλλόγου 
για να ενημερωθούν και 
να συζητήσουν τη συνέχεια 
του αγώνα, το κυρίαρχο 

στοιχείο ήταν το 
"Όλοι μαζί Δυ-
ναμικά".

Ο Δήμαρχος 
Πάρου που έκα-
νε την ενημέρω-

ση, δήλωσε απο-
γοητευμένος από 

την αντιμετώπιση που είχε 
η επιτροπή από την πολιτι-
κή ηγεσία  του Υπουργείου 
Υγείας. Ζήτησε να παραμεί-
νουν όλοι ενωμένοι γιατί τα 
πράγματα στον τομέα της 
υγείας είναι πολύ δύσκολα.

 » "Πότε θα συναντή-
σετε το Δήμαρχο;" ρωτάει 
η ΦτΠ τον κ. Λοβέρδο και 
η απάντηση ...ασχολία-
στη! "Μα, με την πρώτη 

ευκαιρία"! Το Υπουργείο 
Υγείας είναι ανοικτό. Την 
ίδια στιγμή που παίρναμε 
αυτή την απάντηση από τον 
Υπουργό, στο διπλανό γρα-
φείο η αντιπροσωπεία της 
Πάρου "ενημέρωνε" τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες 
του Υπουργείου για τις εξε-
λίξεις που δρομολογήθηκαν 
με πρωτοβουλία του Γ. Ρα-
γκούση.

Πώς μπορεί κανένας να 
σχολιάσει την απαξιωτική 
αντιμετώπιση της παριανής 
αντιπροσωπείας του Δη-
μοτικού Συμβουλίου από 
την ηγεσία του Υπουργεί-
ου, ενώ την ίδια στιγμή ο 
Υπουργός στη ΦτΠ είναι 
αλλού;

» Ζήσε Μάη μου να 

φας τριφύλλι... λέει μια 
παροιμία και ο κ. Λοβέρδος 
δηλώνει ότι "εκτός αυτού 
θα οργανώσω το Μάιο μια 
περιοδεία στις Κυκλάδες, 
με αφετηρία τη Σύρο και 
την Πάρο". Καλή η περιο-
δεία, καλές και οι δηλώσεις 
αλλά εδώ χρειάζονται απο-
φάσεις και μάλιστα άμεσα. 
Δεν μπορεί να μεταφερθεί 
τραυματίας ούτε με Ι.Χ. 
ούτε με περιπολικό. Δεν 
μπορεί μετά από λίγο που 
θα πολλαπλασιαστεί ο πλη-
θυσμός των νησιών λόγω 
τουρισμού να μην έχουμε 
γιατρούς, να μην έχουμε 
ΕΚΑΒ, να μην έχουμε υπη-
ρεσίες υγείας! Με αυτή την 
κατάσταση, δυναμιτίζουμε 
κάθε προσπάθεια τουριστι-

κής ανάπτυξης των νησιών 
μας.

» Όλα τα δεδομένα 
μέχρι στιγμής, δείχνουν 
ότι φέτος η Ελλάδα θα 
έχει θετικό πρόσιμο στους 
δείκτες  του τουρισμού, 
κυρίως λόγω των προ-
βλημάτων στη Β. Αφρική. 
Φυσικό επακόλουθο είναι 
η Πάρος και η Αντίπαρος 
να προσβλέπουν σε αύξηση 
των αφίξεων. Όμως αρκεί 
απλά να περιμένουμε ή 
χρειάζεται να δραστηριο-
ποιηθούμε έντονα αυτή την 
περίοδο για να έχουμε το 
μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα 
σε μια δύσκολη οικονομική 
περίοδο; Η γειτονική Νάξος 
που τα προηγούμενα χρό-

νια συνεργαζόμασταν και 
είχαμε κοινή παρουσία σε 
εκθέσεις, φέτος άλλαξε συ-
νεργάτη και έκανε δυναμι-
κή εμφάνιση στο Βερολίνο. 
Ο ανταγωνισμός δουλεύει 
και οφείλουμε να κινηθού-
με ανάλογα. "Συν Αθηνά 
και χείρα κίνει" όπως σοφά 
έλεγαν οι αρχαίοι...  

» Η Πάρος έστειλε 
έντυπα στο Βερολίνο και 
ο Δ. Πετρόπουλος ήταν εκεί 
και βοήθησε. Τί έγινε όμως 
με την Αντίπαρο; Προς τί η 
ολοκληρωτική απουσία; Το 
θεωρούμε δεδομένο, οτι θα 
είναι μια καλή τουριστική 
χρονιά ή ξεχαστήκαμε κάτω 
από τα Καλλικρατικά βάρη;

» Πολύ θετική η πρω-

τοβουλία του Ε/Σ να επι-
τύχει έκπτωση 50% στα 
εισιτήρια Blue Star για να 
παρουσιάσει η Πάρος και η 
Αντίπαρος δελεαστικά πα-
κέτα στη χαμηλή τουριστι-
κή περίοδο. Η προσπάθεια 
αυτή θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί με αντίστοιχες προ-
σφορές ξενοδοχείων και 
ενοικιαζόμενων δωματίων 
και ίσως και από τον κλάδο 
της εστίασης. Η τουριστική 
επιτροπή του Δήμου σωστά 
κινείται και πρέπει να πιέσει 
προς αυτή την κατεύθυνση 
και φυσικά να οργανώ-
σει τη μεγαλύτερη δυνατή 
προβολή αυτών των πακέ-
των με όλα τα μέσα για να 
πιάσουν τόπο οι προσφορές 
των επαγγελματιών.


