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επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

Αποφασισμένος να εκπλη-
ρώσει όλα όσα υποσχέθηκε 
στους Αντιπαριώτες φαίνεται 
πως είναι ο Δήμαρχος του νη-
σιού Γ. Λεβεντάκης. Αξιοποι-
εί, μαζί με τους συνεργάτες του 
ότι μπορεί, όπως μελέτες που 
βρήκε ξεχασμένες στα συρτά-
ρια της Κοινότητας, ψάχνει για 
προγράμματα, προγραμμα-
τίζει συμμετοχή σε τουριστι-
κές εκθέσεις, προκειμένου η 
Αντίπαρος να γίνει ακόμη πιο 
όμορφη, να αναπτύξει ποιοτι-
κά στοιχεία προς όφελος των 
κατοίκων της και των επισκε-
πτών και να διευρύνει τη φήμη 
της και στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Άλλωστε φέτος, η 
Αντίπαρος «βούλιαξε» και αυτό θα πρέπει, κατά το Δήμαρχο, 
να μην αλλάξει και την επόμενη τουριστική περίοδο, να πάει 
ακόμη καλύτερα. 

Το «αγροτικό» του στην αντιπολίτευση τόσα χρόνια, τον 
ωρίμασε αρκετά και τώρα ο κ. Λεβεντάκης, είναι έτοιμος για 
παραγωγικό έργο. Το οικονομικό ωστόσο δεν βοηθάει, αλλά 
όλο και το παλεύει…

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το έργο στον Περιφερειακό της 
Αντιπάρου, που παρουσίαζε συνεχώς προβλήματα με λακ-
κούβες κ.λπ.

Κύριε Δήμαρχε, ο δρόμος από το λιμάνι ως τον Άγιο 
Γεώργιο, μπορείτε να πείτε ότι έχει «κλείσει» οριστικά ως 
έργο;

 Ναι και δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα ξαναχαλάσει. 
Πως είστε τόσο σίγουρος;
Το έργο έγινε με την επίβλεψη δύο μηχανικών που όρισε 

η Περιφέρεια και με έναν ακόμη μηχανικό από το συνδυασμό 
μας, τον κ. Κ. Γρίσπο. Αυτός ο δρόμος έγινε τρεις φορές από 
την προηγούμενη Κοινοτική αρχή. Επιλέξαμε άλλον εργολά-
βο μέσα από διαγωνισμό και ξαναέγινε το έργο με 95.000. 

Εν τω μεταξύ, έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα και αγω-
γή και διεκδικούμε τα χρήματα που δόθηκαν στον τελευταίο 
εργολάβο (95.000), που είχε κάνει το δρόμο στον οποίο ξανα-
παρουσιάστηκαν προβλήματα. 

Σε ότι έχει σχέση με τους δρόμους στο νησί, έχουν γίνει 
άλλα έργα;

Έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων και βελτιώσεις αγροτικών 

δρόμων.
Η περιβόητη αντικατάστα-

ση του δικτύου ύδρευσης σε 
ποιο σημείο βρίσκεται;

Η αντικατάσταση του δικτύ-
ου ύδρευσης συμπεριλαμβά-
νεται στο έργο του βιολογικού 
καθαρισμού και της αποχέ-
τευσης του νησιού. Ένα έργο 
προϋπολογισμού 6,5 εκατομμ. 
Ευρώ, χρηματοδοτούμενο 
από το ΕΣΠΑ, το οποίο θα υλο-
ποιηθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ 
που ήδη έχει προχωρήσει στα 
τεύχη δημοπράτησης. Καλώς 
εχόντων των πραγμάτων, στο 
τέλος Φεβρουαρίου, αρχές 

Μαρτίου θ’ αναλάβει ο εργολάβος. 
Θυμόσαστε βέβαια, ότι ήδη έχουμε κάνει προληπτικό 

έλεγχο για καλύτερη ύδρευση και φέτος, ακόμη και το καλο-
καίρι που είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο, δεν υπήρξε καμία 
διακοπή νερού. 

Ένα άλλο αξιόλογο έργο, είναι η υπογειοποίηση των κα-
λωδίων της ΔΕΗ, που θα γίνει σε συνεργασία με την ΔΕΗ, η 
οποία έχει αναλάβει τις μελέτες. Το έργο συγχρηματοδοτείται, 
50% από τη ΔΕΗ και 50% από τον Δήμο. 

Είχαμε γράψει σε παλαιότερο φύλλο της ΦτΠ για ένα 
πρόγραμμα παραγωγής νερού, για το οποίο είχατε επιλεγεί 
από τον Δημόκριτο. Αυτό το πρόγραμμα προχωράει;

Το έργο αυτό προχωράει, αλλά περισσότερα για την έγκρι-
ση της χρηματοδότησης, θα γνωρίζουμε το νέο έτος. Έχουν 
γίνει ήδη οι μελέτες και η αδειοδότηση, χωρίς ο Δήμος να 
καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρό-
γραμμα του Δημόκριτου σε συνεργασία με ιδιώτη κατασκευ-
αστή και με γνωμοδότηση Πανεπιστημίου της Νορβηγίας. 
Αφορά σε δύο αφαλατώσεις παραγωγής νερού και με βάση 
τη γεωθερμία θα έχουμε ψύξη, θέρμανση και ζεστό νερό για 
όλο τον οικισμό της Αντιπάρου, δωρεάν. Η χρηματοδότηση 
θα γίνει από το πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε.

Εκτός από αυτό, πετυχαίνουμε, οι αμοιβές του Διοικητικού 
προσωπικού του Δήμου να γίνονται μέσα από το πρόγραμμα 
για 3 χρόνια. 

Σύμφωνα πάντως με την ενημέρωση που έχουμε, είναι 
καλή η βαθμολόγηση των μελετών από την ειδική επιτροπή 
του προγράμματος LIFE.         συνέχεια σελ.3

Άμεσες ενέργειες
για μόνωση των σχολείων

Δήμος Αντιπάρου

ΣΤΟΧΟΣ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου
του Δήμου Πάρου  

Στην Τοπική Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Πάρου – Αντιπάρου»  της 
22ας Οκτωβρίου του 2011 ο εκδότης – διευθυντής της κύριος 
Δραγάτης για μια ακόμη φορά υπερβαίνει τα όρια της δημοσι-
ογραφικής δεοντολογίας.

Προσπαθεί με το γνωστό του ύφος και ήθος, στο πλαίσιο 
της στείρας και άνευ αρχών αντιπαράθεσης με τον Δήμαρχο 
και τη σημερινή δημοτική πλειοψηφία, να συμπεριλάβει και 
τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη 
Ραγκούση.

Με τρόπο αήθη και ποταπό κατασκεύασε ένα εντελώς 
ψεύτικο διάλογο μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου και του 
Υπουργού, που ποτέ δεν έγινε και δεν θα μπορούσε να γίνει.

Η αποκάλυψη που ο ίδιος επικαλείται στο δημοσίευμα, 
προφανώς συντελέστηκε μόνο στη δική του αχαλιναγώγητη 
φαντασία και στη συνέχεια για λόγους σκοπιμότητας, μικρο-
ψυχίας και άλλων τινών, χωρίς καμία ντροπή, έγινε από τον 
ίδιο πρωτοσέλιδο.

 Αυτή είναι η αποκορύφωση της παραπληροφόρησης των 
αναγνωστών της εφημερίδας για ένα πολύ σπουδαίο και ανα-
πτυξιακό έργο όπως είναι το νέο αεροδρόμιο της Πάρου.

Αυτός ο διάλογος δεν μπορούσε ποτέ να γίνει στην πραγ-
ματικότητα, παρά μόνο  στα σχέδια μια κακόβουλης προσπά-
θειας του κυρίου Δραγάτη που στόχο έχει να μηδενίσει τα 
πάντα.

Δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί όλοι στο Δήμο και στην 
Πάρο γνωρίζουμε ότι από το 2003, επί Δημαρχίας Γιάννη Ρα-
γκούση και μέχρι σήμερα, η κατασκευή του νέου αεροδρομί-
ου αποτελούσε και αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας 
για το νησί μας.

Δεν θα μπορούσε να γίνει γιατί όλοι στο Δήμο γνωρίζουμε 
ότι εμπόδια τα οποία υπήρχαν στο δρόμο για την υλοποίηση  
του έργου του αεροδρομίου, όπως απαλλοτριώσεις κάποιων 
ιδιοκτησιών, ολοκλήρωση μελετών κ.λ.π., ξεπεράστηκαν με 
πρωτοβουλίες του Γιάννη Ραγκούση και η υλοποίησή του 
έχει μπει στην τελική ευθεία.

Δεν θα μπορούσε να γίνει γιατί όλοι στο Δήμο και στην 
Πάρο γνωρίζουμε ότι ο Γιάννης ο Ραγκούσης ως Δήμαρχος, 
ως Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέ-
ντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ως Υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενδιαφέρθηκε και εν-
διαφέρεται, απασχολήθηκε και απασχολείται ακατάπαυστα 
με την επίλυση όλων των προβλημάτων του νησιού και  την 
υλοποίηση όχι μόνο του νέου αεροδρομίου, αλλά όλων των 
αναπτυξιακών έργων της Πάρου.

Όλα τα παραπάνω τα γνωρίζουμε όλοι εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το σπίτι του Γιάννη Ραγκούση ήταν, 
είναι και θα είναι στην Πάρο.

Ο Δήμαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης
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του Χρίστου Γεωργούση

ΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ξένοι και δικοί μας

Ο τοπικισμός με πολλές μορφές και με πολλά ονό-
ματα διαμόρφωσε τάσεις και συνήθειες συμπεριφοράς 
μέχρι σήμερα. Πολλά απ’ τα δεινά τα χρωστούμε στη 
μεγάλη ιδέα που έχουμε για τη «φυλή μας» και στη μι-
κρή ιδέα που έχουμε για τους άλλους. Ωστόσο άνθρωποι 
άλλων πατρίδων έγιναν πιο δικοί μας απ’ τους δικούς 
μας καθώς έδρασαν και δρουν ομορφαίνοντας τον τόπο 
και φέρνοντας συνοχή και ζεστασιά σε μια ώρα που οι 
σχέσεις μας με το νησί και τους ανθρώπους ψυχραίνουν. 

Ο Τζέφρυ Κάρσον με τη γλυκύτατη Λίζ, μέλη του «Αρ-
χίλοχου», (Έλληνες πολίτες τώρα) πρόσφεραν πολλά στο 
πολιτιστικό κίνημα του νησιού. Άρχοντες, ποιητές, συμ-
μετοχικοί, με το πιάνο του κάθε φορά στον κινηματογρά-
φο του «Αρχίλοχου» ο Τζέφρυ, φίλος ακριβός.

Ο Τζων Πάκ, υπεύθυνος της Σχολής Αιγαίου τιμήθηκε 
από τον Σύλλογο «Φίλων της Πάρου» για την συμβολή 
του. Τιμήθηκε επίσης φέτος η Βίκυ Πρέστον για τις προ-
σπάθειές της στην ανάδειξη ανθρώπων και γεγονότων 
του νησιού με το περιοδικό της («Paros life»). 

Ο Ορφέας (Orfeas John Munsey)  διδάσκει φωνητική 
μουσική, διοργανώνει συχνά μουσικές εκδηλώσεις και 
τα αποτελέσματα της δουλειάς του ανοίγουν σπουδαίες 
προοπτικές στο νησιωτικό πολιτισμό. 

Τη συμβολή αυτών ακριβώς των «ξένων» πρέπει να 
την προσέξουμε περισσότερο και να δούμε τι θετικά 
έφεραν και πώς βοήθησαν να προχωρήσει το πολιτιστι-
κό κίνημα του νησιού. 

Νίκος Αρκουλής: Γη και αξίες
Τιμήθηκε από το δραστήριο Σύλλογο Γυναικών Νά-

ουσας ο παιδίατρος, πρώην έπαρχος, Νίκος Αρκουλής. 
Οι ομιλητές (Φρ. Περάκης, Κ. Αργουζής, Πάντος Τρια-
ντάφυλλος, Π. Τζανακόπουλος και άλλοι) επικέντρωσαν 
τις καλές ομιλίες τους στον τρόπο ζωής του γιατρού, 
στη σεμνότητα, στις αξίες του, στην αγάπη για τη γη, στη 
συμμετοχική δραστηριότητα, στην φροντίδα για τον συ-
νάνθρωπο και σε άλλο σημαντικό που έχει αξία για τους 
καιρούς αυτούς: Ότι δεν υποδουλώθηκε στο χρήμα. Στο 
πρόσωπο του φίλου γιατρού τιμήθηκαν και όσοι με την 
ανάλογη συμπεριφορά και τις ίδιες αξίες ανοίγουν  δρό-
μο στους σκοτεινούς καιρούς μας.

Παρελάσεις και νέμεση
Τι τις ήθελαν οι πολιτικοί τις παρελάσεις τέτοιες ώρες 

περισυλλογής για να λάβουν ως απάντηση αποδοκιμα-
σίες και αλαλαγμούς; Όλοι τώρα γυρεύουν εξιλαστήρια 
θύματα και αποδιοπομπαίους τράγους και όμως επιμέ-
νουμε να καμαρώνουμε!  Συνηθίσαμε το θέατρο, τους 
ακκισμούς και τα δοξαστικά. Μέρος της ολέθριας κατη-
φόρας οφείλεται και σ’ αυτό, την αναγωγή του θεάματος 
σε ουσία.  Τι γύρευε η υπουργός Παιδείας τέτοιες ώρες 
και στήθηκε να παρελάσουν οι μαθητές μπροστά της; Αν 
σκοπός είναι να  καμαρώσουμε τα νιάτα, έχουμε άλλα 
σημαντικά πέρα από το στρατιωτικό βήμα. Θα πρέπει να 
επαναλάβουμε μια ακόμα φορά ότι οι μαθητικές παρε-
λάσεις δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν αποτελούν τάγμα 
στρατιωτικό τα σχολεία. Τύμπανα, σημαίες και υπερ-
βολές δοξαστικών ξεκίνησαν σε χαλεπούς καιρούς απ’ 
τους θεατρίνους των ολοκληρωτισμών. Υπάρχουν άλ-
λοι τρόποι για  να τιμήσουμε εθνικές επετείους. Αν δεν 
μπορούμε ν’ αλλάξουμε ούτε αυτό, τι ελπίδες έχουμε να 
χαράξουμε άλλη πορεία;

Αιμοδοσία τον Νοέμβριο

Όλοι μαζί... με τον φίλο μας!
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου, 

προσκαλεί όλα τα μέλη και τους φίλους στη χειμερινή αιμο-
δοσία που θα πραγματοποιηθεί από το 
συνεργείο αιμοληψίας του Νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία Σοφία». 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, 9 το πρωί 

έως 1 μ.μ. και 5 το απόγευμα έως 8.30 
μ.μ. στο αγροτικό ιατρείο Νάουσας.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 8.30 το πρωί 
έως 1 μ.μ. και 5 το απόγευμα έως 8.30 
μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 9 το πρωί έως 1 μ.μ. και 5 το από-
γευμα έως 9 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Ο Σύλλογος επισημαίνει: «Η αιμοδοσία είναι υπόθεση 
όλων μας. Κρατάμε στα χέρια μας τη ζωή πολλών συναν-
θρώπων μας. Αυτό το κοινωνικό έργο αξίζει να το στηρί-
ξουμε. Σας περιμένουμε μ’ έναν καινούριο φίλο».

Δεύτερο Γυμνάσιο Παροικίας

Θα γίνει το έργο τελικά;
Για το τι μέλει γενέσθαι με την κατασκευή  του 2ου Γυμνασίου Πάρου, ανησυ-

χεί ο Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Πάρου και γι’ αυτό έχει προβεί σε σειρά ενερ-
γειών προς ενημέρωσή του για την πορεία υλοποίησης του έργου. Ο Σύλλογος 
με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και μετά τη συνάντησή τους 
μαζί του στις 24 Οκτωβρίου, κάνει λόγο για «αξιοσημείωτη καθυστέρηση», αλλά 
και «για έλλειψη ενημέρωσης για ένα έργο που αφορά σε μία από τις βασικότε-
ρες κτιριακές υποδομές παροχής της δημόσιας εκπαίδευσης στην καρδιά του 
νησιού, την Παροικιά».

Ο Σύλλογος ζητεί να ενημερωθεί για το είδος και το εύρος των ενεργειών που 
προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αρθούν άμεσα, ανασχετι-
κοί παράγοντες και χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες θα έφερναν πλησιέστερα 
τον ήδη ορατό κίνδυνο ακύρωσης του έργου, όταν μάλιστα είναι ενταγμένο στο 
πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.

Παράλληλα επισημαίνει, ότι το Δ.Σ του Συλλόγου, θα παρακολουθεί πολύ 
στενά το όλο θέμα και θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρωτοβουλίας που θα 
κριθεί νομικά, αλλά και κοινωνικά ενδεδειγμένη, προκειμένου να υπερασπίσει 
αποτελεσματικά  το δικαίωμα  των παιδιών και των εκπαιδευτικών τους, να λει-
τουργούν σε συνθήκες που δεν παραπέμπουν στο 1950, αλλά στις  ιδιαίτερα αυ-
ξημένες απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο.  

Για το ίδιο θέμα κατέθεσε ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο και Υπηρεσίες 
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς στην οποία αναφέρει: «Με την απόφαση 
(αρ.πρωτ. Δ1/ο/3144 ,1-9-10 ) των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων  αποφασίστηκε η εκχώρηση 
και μεταβίβαση στην εταιρεία << ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.>> , των αρμοδιοτήτων για 
την μελέτη και κατασκευή 77 έργων υποδομής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Ένα από τα έργα που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση και συγκεκριμένα 
με αριθμό 36 είναι το 2ο Γυμνάσιο Παροικίας Πάρου.

»Δυστυχώς, ενώ έχει περάσει ένας χρόνος από την παραπάνω απόφαση, η 
εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με έγγραφο που έστειλε στην Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου, γράφει τα παρακάτω : 2ο Γυμνάσιο Παροικάς Πάρου. 
Αναζητείται χρηματοδότηση για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.

»Για τους λόγους αυτούς και επειδή: α) το παραπάνω έργο κρίνεται αναγκαίο 
για την νεολαία του νησιού της Πάρου, β)  τα ση-
μερινά παιδιά του Γυμνασίου Πάρου χρησιμο-
ποιούν τρείς λυόμενες ( προκάτ ) αίθουσες από 
το 2007, γ)  οι αίθουσες και οι χώροι του παλαι-
ότερου στο νησί μας Γυμνασίου δεν ανταποκρί-
νονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών,  δ) έχει 
υπάρξει η παραπάνω κοινή Υπουργική απόφα-
ση (υπογράφουν ο Υπουργός κ. Δ. Ρέππας και ο 
Υφυπουργός κ. Σ. Αρναουτάκης) από τις 1.9.10, 
αλλά και σχετικό έγγραφο( με α.π. 22292/14461, 
28.9.10) του προηγούμενου Περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου κ. Β. Μπρακουμάτσου  για την 
υλοποίηση του παραπάνω έργου. Σας ερωτώ 
να με ενημερώσετε  για την πορεία και το στά-
διο στ’ οποίο βρίσκεται το τόσο απαραίτητο και 
σημαντικό έργο για την σχολική κοινότητα του 
Γυμνασίου Πάρου».

Να γίνει
θεματικό
Συμβούλιο

Επιστολή προς τον 
Πρόεδρο του Δημο-
τικού Συμβουλίου Λ. 
Κοντό, έστειλε ο επι-
κεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου» 
Κ. Ροκονίδας, με την 
οποία ζητεί τη σύγκλι-
ση θεματικού Συμβου-
λίου για τα ζητήματα παιδείας στο νησί μας. 
Στην επιστολή τονίζεται: 

«Κύριε Πρόεδρε, σας είναι γνωστά τα 
μεγάλα στεγαστικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν πολλές σχολικές μονάδες του 
νησιού μας και ιδιαίτερα το Γυμνάσιο Πά-
ρου και το 2ο Δημοτικό Σχολείο. 

»Το τελευταίο διάστημα μετά από σχε-
τική ενημέρωση που είχαμε με δική μας 
πρωτοβουλία, αλλά και μετά από συνάντη-
ση με τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων 
Γυμνασίου Παροικίας, είναι βέβαιο ότι, οι 
όποιες προωθούμενες λύσεις για την αντι-
μετώπιση των παραπάνω προβλημάτων 
δεν παρουσιάζουν καμία εξέλιξη για διαφο-
ρετικούς λόγους η κάθε μια, εδώ και πολύ 
καιρό. Ταυτόχρονα σας είναι γνωστά τα 
τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία δυο μήνες από 
την έναρξη του σχολικού έτους, ως αποτέ-
λεσμα της αντιεκπαιδευτικής κυβερνητικής 
πολιτικής (κενά εκπαιδευτικών- έλλειψη 
σχολικών βιβλίων- προβλήματα με την 2η 
ξένη γλώσσα).

 »Για όλους τους παραπάνω λόγους θε-
ωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη άμεσα η 
σύγκληση θεματικού Δημοτικού Συμβου-
λίου σχετικά με τα παραπάνω είτε γιατί σε 
αυτά  εμπλέκεται άμεσα η Δημοτική Αρχή 
είτε γιατί αποτελούν καυτά προβλήματα 
της πλειοψηφίας της κοινωνίας του νησιού 
μας και επομένως η Δημοτική Αρχή οφεί-
λει να πάρει θέση. 

»Κύριε Πρόεδρε, ως παράταξη,  θα θέ-
λαμε  να γνωρίζουμε σχετικά τις προθέσεις 
σας, ώστε σε περίπτωση διαφορετικής 
εκτίμησης από μέρους σας, να εκφράσου-
με σχετικό αίτημα σύγκλησης Δημοτικού 
Συμβουλίου με βάση τα προβλεπόμενα 
από τον νόμο».

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους κατοίκους της Πάρου,
που για μια ακόμη χρονιά, μας τοποθέτησαν ψηλά στην προτίμησή τους 

για τα εκτός σπιτιού γεύματά τους και τους ενημερώνουμε ότι
το κατάστημα θα παραμείνει ανοιχτό και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Την κουζίνα θα συνεχίσει να επιμελείται
ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Κωνσταντίνος Οφάκογλου.

Με εκτίμηση,
Αικατερίνη Πατέλη, Ευάγγελος Χαδήμογλου

Ευανθία - Φοινικώ Χαδήμογλου

Παροικία Πάρου (πλησίον Ταχυδρομείου) -  τηλ: 22840 23652
Κ Α Θ Ε  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α

συνέχεια από σελ.1
Φέτος η Αντίπαρος τουριστικά πήγε αρκετά καλά. Που 

πιστεύεται ότι οφείλεται αυτό;
Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά 

πράγματα. Όμως εκτιμώ ότι βοήθησε η επίσκεψη του Ομίλου 
Φουσκωτών. Μία επίσκεψη που «έπαιξε» σε τουλάχιστον 10 
δελτία ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Έγινε επί-
σης με επιτυχία ο Διάπλους από την Πούντα στην Αντίπαρο, 
ποδηλατοδρομία, το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, που σημει-
ωτέον και επιτυχία είχε και λιγότερα χρήματα στοίχισε στον 
Δήμο (από 17.000 ευρώ πέρσι, μόνο 9.000 ευρώ). 

Τώρα, στις αρχές Νοεμβρίου, ετοιμάζουμε μία εκδήλωση 
στην οποία θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Αντιπαριώτη ηθο-
ποιού Στέλλιου Μάινα, με τίτλο: «Τα φαινόμενα απατούν». 

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις; 
 Έχουμε αποφασίσει να πάρουμε μέρος στην έκθεση στην 

Αγγλία που θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου, στην οποία θα εκπρο-
σωπηθούμε από την υπεύθυνη των πολιτιστικών Λίτσα Βιάζη 
και τη Δημοτική Σύμβουλο Φιλοθέη Μαριάνου. Επίσης, στην 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στην Θεσσαλονίκη, στην οποία θα εκπροσωπη-
θούμε από εμένα, την Αντιδήμαρχο Ελένη Βιάζη και τους 
Δημοτικούς Συμβούλους Γρ. Μαριάνο και Παρ. Κουβαρά. Θα 
πάμε στις δύο αυτές εκθέσεις με ότι έντυπο υλικό έχουμε και 
για κέρασμα στους επισκέπτες, θα προσφέρουμε τοπικά μας 
προϊόντα. 

Τώρα βολιδοσκοπούμε, να δούμε αν μπορούμε ν’ ανταπε-
ξέλθουμε οικονομικά, ώστε να πάρουμε μέρος και στις εκθέ-
σεις που θα γίνουν στο Βερολίνο και στο Μιλάνο.

Θέλω να αναφερθώ και σ΄ ένα άλλο θέμα που αφορά στα 
σχολεία μας, γιατί πολλά ακούστηκαν, ακόμη και ότι θα χρει-
αστούν κράνη οι μαθητές μας, γιατί κινδυνεύουν από πτώση 
σοβάδων από την οροφή. 

Σας ακούμε.
Πράγματι, υπάρχει πρόβλημα από την υγρασία σε σχολικές 

αίθουσες και στις οροφές, γιατί δεν υπάρχει μόνωση. Προ-
βήκαμε σε ενέργειες ως Δήμος να βρούμε τα χρήματα για 
την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος. Να γίνει δηλαδή 
μόνωση σε περίπου 1000 τετραγωνικά στα σχολεία. Στείλαμε 
τον προϋπολογισμό στην Περιφέρεια και ζητήσαμε ένα χρη-
ματικό ποσό και πήραμε την υπόσχεση από τον Αντιπεριφε-

ρειάρχη, να δει τι μπορεί να κάνει, μιας και η Περιφέρεια δεν 
μπορεί πλέον να διαθέτει κονδύλι για σχολικά κτίρια. Το ποσό 
είναι 70.000 ευρώ και ζητάμε 50.000 από την Περιφέρεια και 
20 να καταβάλει ο Δήμος. Την μελέτη θα την αναθέσουμε σε 
ιδιώτη μηχανικό μετά από προσφορές που θα δεχτούμε. 

Για το θέμα αυτό, πήγα στη συγκέντρωση των γονέων και 
τους καθησύχασα και όπως δεσμεύτηκα, ζήτησα από ιδιώτη 
μηχανικό μαζί με τον μηχανικό του Δήμου να κάνουν αυτο-
ψία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει κίνδυνος 
πτώσης σοβάδων. 

Η αυτοψία έγινε και στην έκθεση αναφέρεται ότι: «Έπει-
τα από μακροσκοπικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, δεν 
διαπιστώθηκε να υφίσταται κίνδυνος αποκόλλησης σοβά ή 
άλλου δομικού υλικού επί τους παρόντος. Ωστόσο, θα πρέπει 
άμεσα ν’ αποκατασταθεί η μόνωση στις ταράτσες προκειμέ-
νου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η υγεία της κατασκευής 
λόγω διείσδυσης υδάτων». 

Στην έκθεση των δύο μηχανικών, Θ. Τσολάκη και Ηλ. Φλω-
ρόπουλου, αναφέρεται επίσης, ότι σε ορισμένες αίθουσες 
υφίστανται φθορές των χρωματισμών, οι οποίες θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν μετά το πέρας των εργασιών μόνωσης. 

Άμεσες ενέργειες για μόνωση των σχολείων
Δήμος Αντιπάρου

ΣΤΟΧΟΣ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου

«Ότι έγινε – έγινε»
Σύσσωμη η Αντίπαρος, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, 

παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, 
καθώς η θεματική συνεδρίαση αφορούσε έργα στο γειτονικό 
νησί. 

Κατ’ αρχάς, με τις εισηγήσεις τους ο Πρόεδρος του Οργά-
νου Στ. Γαβαλάς και ο Δήμαρχος Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης, 
«έλυσαν» την παρεξήγηση λέγοντας ο καθένας από την πλευ-
ρά του, «ότι έγινε - έγινε» και συμφώνησαν για καλή συνερ-
γασία στη συνέχεια και μετά από εκτενή διάλογο και προτά-
σεις εκατέρωθεν, κατέληξαν σε συμφωνία: Η Αντίπαρος να 
παίρνει το 30% ανά έτος επί των εσόδων του Διαδημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου για έργα που θα προτείνει ο Δήμος για το 
νησί. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα και έχει κατοχυρωθεί.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, τα έσοδα αυτή τη στιγμή του 
Ταμείου είναι 1.131.789 ευρώ και όπως είπε, οι ανάγκες σε 
έργα των λιμανιών και των δύο νησιών είναι πάρα πολλές, 
της Αντιπάρου όμως, δεν έχουν καταγραφεί και ζήτησε από 
το Δήμο να ετοιμάζει μελέτες, έστω για μικρο-έργα, ώστε να 
υλοποιούνται στη συνέχεια από το Δ.Λ.Τ. Τόνισε επίσης, ότι 
προτάσεις από την Αντίπαρο, για έργα μεγάλης κλίμακας δεν 
έχουν γίνει ποτέ. 

Σε ότι αφορά στην πρόθεση του Δήμου Αντιπάρου για τη 
δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου, ο κ. Γα-
βαλάς δήλωσε πως δεν είναι αντίθετος σ’ αυτή την προοπτική, 
έως τότε, όμως είπε, θα πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία. 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Λεβεντάκης διευκρίνισε πως 
η ένστασή του προς το Δ.Λ.Τ. δεν αφορούσε μόνο τη σημε-
ρινή ηγεσία, αλλά και όλες τις προηγούμενες. Παραδέχτηκε 
ότι όντως η Αντίπαρος με προγραμματική σύμβαση, πήρε το 
2010, 40.000 ευρώ, αλλά τόνισε από το 2009 και πίσω δεν 
είχε πάρει ούτε ένα ευρώ. Γι’ αυτό πρότεινε να παίρνει το πο-
σοστό που αντιστοιχεί στην Αντίπαρο, για έργα στο νησί, που 
έγινε αποδεκτό μέσα από ευρύ διάλογο.  

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αντιπάρου και 
μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ., Ν. Μαριάνος, δήλωσε ότι συμφωνεί 
με την πρόταση του κ. Λεβεντάκη και τη στηρίζει, προτείνο-
ντας παράλληλα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Ταμείου να είναι 
ρεαλιστικό. Δηλαδή, να προτείνονται έργα που είναι εφικτό να 
γίνουν και όχι έργα τα οποία κάθε χρόνο μεταφέρονται στο 
επόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα. 

Ο κ. Μαριάνος πρότεινε επίσης: Να ξεκαθαριστεί η ζώνη 
ευθύνης του Ταμείου στην Αντίπαρο. 

Να παρακολουθείται εφ’ εξής σε ετήσια βάση το ταμειακό 
υπόλοιπο του Δ.Λ.Τ. με βάση τις εισροές – εκροές.

Για κάθε έργο να ορίζονται οι επί μέρους κομβικές ενέρ-
γειες που απαιτούνται για την υλοποίησή του, να υπάρχει 
ανάλογο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και να ορίζεται το πρό-
σωπο που θα έχει την ανάλογη ευθύνη. 

Να παρακολουθούνται ανά 3μηνο οι αποκλίσεις από το 
χρονοδιάγραμμα των έργων και να εξηγούνται από τον υπεύ-
θυνο για την υλοποίησή τους. 

Οι εκπρόσωποι της Αντιπάρου να συντονίζονται στα τοπικά 
ζητήματα με ευθύνη του Δημάρχου και να ετοιμάζουν από 
κοινού τις προτάσεις και προτεραιότητές τους σε ετήσια βάση 
κατά την περίοδο προετοιμασίας του προϋπολογισμού και να 
την υποβάλουν στο Δ.Σ.  του Ταμείου. 

Κάθε Τέταρτη συνεδρίαση του Ταμείου, να γίνεται στην 
Αντίπαρο.  

Παρόντες στη συεδρίαση ήσαν: Ο Πρόεδρος Στ. Γαβαλάς 
και τα μέλη, Γ. Λεβεντάκης, Μ. Χανιώτης, Ν. Μαριάνος, Ν. Ρα-
γκούσης, Μαρία Χανιώτη, Μαρία Τριβυζά. 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν, ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Αντιπάρου Κ. Φαρούπος, η Αντιδήμαρχος 
Αντιπάρου Ελένη Βιάζη, η υπεύθυνη των Πολιτιστικών, Δη-
μοτική Σύμβουλος Λίτσα Βιάζη, ο επικεφαλής της παράταξης 
«Μένουμε Αντίαπρο» Π. Σφαλαγκάκος, η δημοτική σύμβου-
λος Φιλοθέη Μαριάνου, ο υποψήφιος Δ.Σ., Πολιτικός μηχανι-
κός Κ. Γρίσπος και αρκετοί πολίτες της Αντιπάρου. 

Ρύθμιση για αυθαίρετες
κατασκευές σε
παραδοσιακούς οικισμούς

Με τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο που αφορά στο «Νέο 
τρόπο Έκδοσης Αδειών Δόμησης …» προβλέπεται διαδικασία τακτοποίησης 
των αυθαίρετων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς, ή  σε παραδο-
σιακά τμήματα πόλεων, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του βουλευτή Κυκλάδων 
Π. Ρήγα.

Στο νόμο που ήδη ισχύει για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, έμειναν  εκτός 
ρύθμισης, αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται εντός παραδοσιακών οι-
κισμών. 

Κατά την συζήτηση και ψήφιση του εν λόγω νόμου, ο Βουλευτής Κυκλά-
δων Ρήγας Παναγιώτης είχε ζητήσει από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να υπάρξει 
μελλοντικά ρύθμιση που θα έδινε λύση στο πρόβλημα χωρίς να θίγεται ο πα-
ραδοσιακός χαρακτήρας των οικισμών και χωρίς να «ενεργοποιεί» αντιδρά-
σεις του συμβουλίου της Επικρατείας.

Έτσι στο νομοσχέδιο καθορίζονται οι περιπτώσεις των αυθαίρετων κα-
τασκευών που επιδέχονται ρύθμιση, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί, ώστε να υλοποιηθεί η τακτοποίηση και να επιτραπεί η μεταβί-
βασή τους.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και η τροπολογία εισάγονται προς συζήτηση 
στην ολομέλεια του κοινοβουλίου το προσεχές χρονικό διάστημα.

Ανάγκη σύγκλησης 
του Περιφερειακού 
Συμβουλίου

Την άμεση σύγκληση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, ζητεί με ανακοίνωσή του ο επικε-
φαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, Χ. Κόκκινος. 

Ο κ. Κόκκινος τονίζει ότι τόπος περνά πρω-
τόγνωρα δύσκολες στιγμές και η κοινωνία μας 
δοκιμάζεται καθημερινά λόγω της ανάλγητης 
κυβερνητικής πολιτικής. Γι’ αυτό, ο ρόλος του 
περιφερειακού Συμβουλίου πρέπει να είναι 
πρωταγωνιστικός και όχι «διαχειριστικός».

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, σημειώνει,  
οφείλει να αναδεικνύει και να προωθεί την επί-
λυση των κοινωνικών προβλημάτων και να μην 
τα κρύβει «κάτω από το χαλί».

Με αυτό το σκεπτικό, ο κ. Κόκκινος καλεί την 
περιφερειακή αρχή να εντάξει στην ημερήσια Δι-
άταξη τα προβλήματα της κοινωνίας. Ζητεί  την 
άμεση σύγκληση διήμερης (εφόσον απαιτηθεί), 
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ν. Αιγαίου, επισημαίνοντας ότι «οι αναβολές των 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
δεν αναβάλουν τα κοινωνικά προβλήματα».
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Νταμπλ στις νίκες ο Αστέρας

2-1 τη Λάβα
στη Σαντορίνη

Μεγάλης βαθμολογικής σημασίας νίκη με 2-1 σημείωσε ο 
Αστέρας Μαρμάρων στη Σαντορίνη επί του ΑΟ Λάβας για την 
2η αγωνιστική της Β’ κατηγορίας του ποδοσφαιρικού πρωτα-
θλήματος Κυκλάδων. Η παριανή ομάδα έχει το απόλυτο στο 
πρωτάθλημα αφού σημείωσε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθ-
μα παιχνίδια.

Η νίκη της ομάδας από τα μάρμαρα παίρνει μεγαλύτερη 
αξία αφού στη Σαντορίνη πήγε με 11 παίκτες λόγω του απα-
γορευτικού. Μάλιστα η αποστολή ταξίδευσε όλη τη νύχτα για 
να αγωνιστεί το πρωί στις 10. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι 
για μια ώρα αγωνίστηκε με 10 παίκτες αφού στο 30’ τραυμα-
τίστηκε και αποχώρησε ο τερματοφύλακας Σερέπας.

Παρά την ταλαιπωρία και την κούραση οι παίκτες του Πέ-
τρου Κένερ κατάφεραν να προηγηθούν με 0-2 με γκολ του 
Χρήστου Χριστόφορου στο 8΄ και του Παναγιώτη Βιτζηλαίου 
με εύστοχο κτύπημα πέναλτι στο 15΄. Στο 30΄ λόγω τραυμα-
τισμού του τερματοφύλακα Σερέπα, όπως προαναφέραμε, ο 
Αστέρας συνέχισε με 10 παίκτες και την θέση του πήρε με 
εσωτερική αλλαγή ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Αρ-
γύρης Πούλιος που έπαιζε ως επιθετικός. Η Λάβα έχοντας 
αριθμητική υπεροχή ισορρόπησε το παιχνίδι και με τον Συ-
ρίγο στο 42΄ έκανε το 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας 
είχε δυο δοκάρια σε σουτ του Βιτζηλαίου και πλασέ του Χρι-
στόφορου. Η Λάβα απείλησε να ισοφαρίσει όταν από εκτέλε-
ση φάουλ του Κατσίπη, ο Πούλιος απέκρουσε σταθερά την 
μπάλα.

ΑΟ ΛΑΒΑΣ (Ξαγοράρης): Στεφανάκης Λ., Δαρζέντας Π., 
Θωμάτος Γερ., Βάλβης Γ., Δαρζέντας Μ., Συρίγος Α., Δεναξάς 
Γ., Σιγάλας Γ., Δρόσος Κ., Κατσίπης Β.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (Κένερ Π.): Σερέπας Α., Ξενάρι-
ος Μ., Ρούσσος Π., Αλιπράντης Φ., Ρούπας Δ., Βιτζηλαίος Π., 
Χριστόφορος Χ., Σάμιος Κ., Πούλιος Α., Σάμιος Ν.

Ήττα 1-0 για τον Α.Ο. Πάρου από την Άνω Μερά

Πρεμιέρα
με το …αριστερό

Με ήττα ξεκίνησε ο Α.Ο. Πάρου στο πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου Α’ κατηγορίας Κυκλάδων. Η παριανή ομάδα ηττήθη-
κε με 1-0 στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς από την Άνω Μερά 
Μυκόνου με γκολ που δέχθηκε στο 27’ από τον Δήμα.

Ο δυνατός αέρας στάθηκε εμπόδιο στους ποδοσφαιριστές 
των δυο ομάδων να προσφέρουν θέαμα στους 150 περίπου 
φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ο Α.Ο. Πάρου μετά το γκολ που δέχθηκε πήρε τον έλεγχο 
του παιχνιδιού πίεσε τους φιλοξενούμενους δημιούργησε ευ-
καιρίες αλλά από τη μια η αστοχία των παικτών του και από 
την άλλη η πολύ καλή αμυντική διάταξη των παικτών της Άνω 
Μεράς και η απόδοση του τερματοφύλακά ήταν τα στοιχεία 
εκείνα που κράτησαν μέχρι το τέλος το αποτέλεσμα υπέρ της 
ομάδας της Μυκόνου.

Α.Ο. Πάρου: Χαριστός, Βαρθακούρης (46’ Αρκουλής), Κα-
βάλης, Καραγκούνης, Λάπη, Φραγκοβούλας, Μουλάς, Μου-
ράι, Καζακίδης, Μπιρμπίλης, Γιουρτζίδης.

Να σημειωθεί, ότι το παιχνίδι του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάου-
σας με τον Α.Σ. Παμμηλιακό δεν διεξήχθη, γιατί το πλοίο με 
το οποίο θα έφερνε στην Πάρο την ομάδα της Μήλου έπαθε 
βλάβη.

Αποτελέσματα - βαθμολογίες
Ακολουθούν όλα τα αποτελέσματα στο ποδοσφαιρικό 

πρωτάθλημα Κυκλάδων των παιχνιδιών που διεξήχθησαν το 
Σαββατοκύριακο 29 και 30 Οκτωβρίου 2011 και οι βαθμολο-
γίες στους τρεις ομίλους (Α’ και Β’ κατηγορία).

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ: 0-1
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ: Δεν έγινε
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ: 6-2
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ: 2-5
Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ: Αναβλήθηκε
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ: 1-2
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ: 2-0
ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (4η φάση)
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ: Δεν έγινε
ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (4η φάση)
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ: 3-1
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ: 0-1

ΒΑθΜοΛοΓίες
Α’ κατηγορία
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Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 3 1 1 0 0 6 2
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 3 1 1 0 0 1 0
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 3 1 1 0 0 1 0
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 1 2 0 1 1 2 6
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 1 1 0 1 0 0 0
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 0 0 0 0 0 0 0
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 0 1 0 0 1 0 1
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 0 1 0 0 1 0 1
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -2 0 0 0 0 0 0
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ: -2 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Β’ κατηγορία 1ος όμιλος
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ 6 2 2 0 0 7 3
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 3 1 1 0 0 3 0
Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ 3 1 1 0 0 3 0
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ -2 1 0 0 1 1 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ -6 1 0 0 1 0 3
Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ -6 2 0 0 2 2 8
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ:  -2 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ:  -6 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ: -6 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Β’ κατηγορία 2ος όμιλος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6 2 2 0 0 7 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 3 1 1 0 0 4 3
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 3 2 1 0 1 5 4
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 0 1 0 0 1 0 2
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ -2 1 0 0 1 1 2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ -4 1 0 0 1 1 5
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: -4 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)

Ομόφωνα δεκτές
οι προτάσεις
του Α.Ο. Πάρου   
     
Ο Α.Ο. Πάρου σε ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε (1 Νο-
εμβρίου 2011) αναφέρεται στη συνεδρίαση του συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς και στην οποία συμ-
μετείχε έπειτα από πρόσκληση που πήρε. Κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης κατατέθηκαν από εκπρόσωπο του Α.Ο. 
Πάρου οι προτάσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2012. 
Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται ακόμα και τα εξής: 
«Πλην των παγίων αιτημάτων μας για το Δημοτικό Στάδιο 
Παροικιάς (κατασκευή κυλικείου, βοηθητικών χώρων κλπ) ο 
ΑΟΠ πρότεινε και τα εξής:
α) κατασκευή σκέπαστρου (χαμηλού κόστους) στο κέντρο της 
εξέδρας του Δημοτικού Σταδίου Παροικιάς,   
β) κατασκευή ανοιχτού γηπέδου αθλοπαιδιών κάτω από την 
είσοδο του Δημοτικού Σταδίου Παροικιάς μεταξύ στίβου και 
«λόφου» - ανεκμετάλλευτου χώρου, που υπάρχει.  
Σημειώνουμε, ότι κατά τη διάρκεια παρέμβασης εκπροσώ-
που μας τονίσαμε ότι σε ολόκληρη την Παροικιά δεν υπάρ-
χει ούτε ένας δημοτικός ή δημόσιος χώρος για αθλοπαιδιές, 
πλην των χώρων που υπάρχουν σε σχολικές εγκαταστάσεις.
Ακόμα, τονίσαμε ότι παρά την οικονομική δυσπραγία πρέπει 
να μην υπάρχουν «εκπτώσεις» σε θέματα υγείας, παιδείας και 
αθλητικών υποδομών.
Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς έκανε 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΕΚΤΕΣ τις προτάσεις μας.
Υ.Γ. Δεν γνωρίζουμε από πολιτική, αλλά γνωρίζουμε ότι εδώ 
και μήνες όλες οι προτάσεις μας θεωρούνται λογικές και γί-
νονται αποδεκτές. Συνεχίζουμε υπομονετικά να περιμένουμε 
την υλοποίηση των προτάσεων μας που είναι προς όφελος 
της νεολαίας του νησιού μας».

ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑ ΠοΔοςΦΑίΡοΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (5 & 6 ΝοεΜΒΡίοΥ)

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1η αγωνιστική)

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 05/11/11 15:00

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 05/11/11 17:15

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ  06/11/11 18:45

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. ΤΗΝΟΥ 06/11/11 10:15

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 06/11/11 16:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΣ ΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 05/11/11 15:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΤΡΑΓΑΙΑΣ  06/11/11 10:15

Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ  06/11/11 12:00

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) 

Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 03/11/11 16:30

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

05/11/11 15:00

Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 06/11/11 14:30

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) 

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ 05/11/11 11:00

ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ 06/11/11 14:30

Πρόγραμμα
υιοθεσίας ζώων

O PAWS ανακοινώνει ότι συμμετέχει με 13 άλλους συλλό-
γους πανελλαδικά, στο Πρόγραμμα Υιοθεσίας PEDIGREE. Το 
πρόγραμμα δίνει δωρεάν τροφή για 6 μήνες (θα στέλνεται όλη 
η ποσότητα με μία αποστολή,) σε όποιον υιοθετεί ένα σκύλο 
από το καταφύγιο του PAWS στην Τρυπητή.  

1. Η υιοθεσία πρέπει να γίνει μέσω PAWS. 
2. Ο σκύλος που υιοθετήθηκε θα πρέπει να έχει μικρό-

τσιπ, το οποίο να είναι καταγεγραμμένο στα στοιχεία του νέου 
ιδιοκτήτη (ο οποίος είναι και ο αιτών).

3. O PAWS θα πρέπει να έχει αντίγραφο του πιστοποιη-
τικού έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, το οποίο και θα 
πρέπει να το στέλνει με φαξ στην εταιρία, αφού πρώτα αυτή 
έλθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με την οργάνωση για την 
επιβεβαίωση της υιοθεσίας.

4. Ημερομηνία υιοθεσίας θεωρείται η ημερ/νία έκδοσης 
του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο όνομα 
του νέου ιδιοκτήτη. 

5. Το πρόγραμμα ισχύει μόνο για υιοθεσίες μεταγενέστε-
ρες της 25ης Οκτωβρίου 2011.

6. Η αίτηση θεωρείται δεκτή εφόσον έγινε μέσα σε 1 μήνα 
από την ημερ/νία υιοθεσίας.7. Υπενθυμίζεται  ότι δίνονται 
σκυλιά μόνο σε υπεύθυνους ιδιοκτήτες. 

Περισσότερες πληροφορίες Τηλ. PAWS - 6975 060 927, 
Lena Yacoumopoulou (ΔΣ Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πά-
ρου)και  22840 42073

Athens: (30) 210 982 0119.

Πρόσκληση
της Πρωτοβουλίας 
Πολιτών Πάρου

Η Κυβέρνηση της 
Τρόικας και των πα-
γκόσμιων τοκογλύ-
φων, οδηγεί την Ελ-
ληνική  Κοινωνία  σε 
απόγνωση. Με προ-
κλητικό τρόπο εκβιά-
ζει όλους τους πολίτες  
αδιακρίτως, ότι η μη 
πληρωμή του απαρά-
δεκτου χαρατσιού στα 
ακίνητα ,μέσου του 
λογαριασμού της ΔΕΗ, συνεπάγεται διακοπή της ηλεκτροδό-
τησης.Καλούμε όλους τους φορείς και  Συλλόγους του Νη-
σιού μας, σε συντονισμένη δράση εναντίον της καταβολής του 
προστίμου στο δικαίωμα της κατοικίας.

Καλούμε τον Δήμο Πάρου να αναλάβει χωρίς καθυστέρη-
ση  τον Συντονισμό των δράσεων και την δημιουργία μηχανι-
σμών πολιτικής και νομικής υπεράσπισης όλων των Δημοτών 
πού θα αρνηθούν ή θα αδυνατούν να πληρώσουν το χαράτσι.

Ανάλογες δράσεις έχουν  ήδη δρομολογηθεί  από άλλους 
Δήμους της χώρας πού ανταποκρίθηκαν με επάρκεια στο θε-
σμικό τους ρόλο και στα κελεύσματα της κοινωνίας, αποδει-
κνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι δεν αποτελούν το μακρύ 
χέρι μιας ανεπιθύμητης και αντιλαϊκής κεντρικής διοίκησης.

Ανακοίνωση
Η Ελλάδα βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Η ονομαστι-

κή μείωση μισθών και συντάξεων και η περικοπή των παρο-
χών του κοινωνικού κράτους, δίκαια εξαγριώνει αυτόν που 
αποκλειστικά πλήγεται. Τον μισθοσυντήρητο και τον μικροε-
πιχειρηματία Ελληνα.

Ο εξαγριωμένος Έλληνας - σε πρώτη φάση – διαμαρτύρε-
ται. Στα πλαίσια της διαμαρτυρίας, ένα ευρύ μέτωπο Οργανώ-
σεων Πολιτών της Πάρου, οργανώθηκε σε

συγκέντρωση διαμαρτυρίας με πρωτοφανή συμμετοχή 
Παριανών πολιτών, μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και μι-
κροεπιχειρηματιών.

Ο Σύλλογος Καφέ/εστιατόρων Πάρου συμμετείχε ενεργά 
στο μέτωπο της διαμαρτυρίας. Η έκδοση όμως κοινού ψηφί-
σματος, με προτροπές διεξόδου από αυτή την κρίσιμη κατά-
σταση, δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

Η έκδοση κοινού ψηφίσματος από τους συμμετέχοντες, 
σημαίνει συνεύρεση των φορέων, ανταλλαγή απόψεων και 
προτάσεων δράσης. Κάτι τέτοιο όμως, λόγω ασφυκτικών πι-
έσεων του χρόνου και των πολιτικών εξελίξεων, δεν κατέστη 
δυνατόν. Είμαστε όμως σίγουροι ότι θα γίνει στο άμεσο μέλ-
λον.

Συμπαράταξη των οργανώσεων των Ελλήνων Πολιτών 
δεν σημαίνει υποχρεωτικά και απόλυτη σύμπτωση απόψεων 
και σχεδίου δράσης. Η επί μέρους διαφοροποίηση μίας ορ-
γάνωσης δεν δηλώνει υποχρεωτικά και ρήξη του μετώπου 
πάλης, για την ανόρθωση της χώρας μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΗ ΕΛΛΑΔΑ
Για το Δ.Σ. Του Συλλόγου Καφέ/εστιατόρων Πάρου

Πρόεδρος - Γ. Γραμματέας
Α. Καραφυλλάκης,  Κ. Αποστολίδης
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Επιστολή Μπιζά στους αρμόδιους για τα Αιολικά Πάρκα

Να γνωμοδοτούν οι Δήμοι
και η Περιφέρεια

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Γ. Γκούφα, έστειλε ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς για το θέμα που αφορά στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων 10 αιολικών πάρκων στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο συνολικής μέγιστης ισχύος 
παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322MW.

Ο κ. Μπιζάς ενημερώνει τον Πρόεδρο, ότι στην Πάρο πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτω-
βρίου, Δημοτικό Συμβούλιο με το θέμα αυτό, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την 
διαφωνία του για τις τοποθετήσεις των Α.Π.Ε. δίχως να λαμβάνεται υπόψη η τοπική αυτοδιοί-
κηση και ότι θα διερευνήσει με την νομική του υπηρεσία,  την προσφυγή στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας. 

Τονίζει επίσης, ότι «είναι απαράδεκτο να χωροθετούνται και να τοποθετούνται αιολικά πάρ-
κα και φωτοβολταϊκά, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες μελέτες για τη φέρουσα ικανό-
τητα των νησιών μας, χωρίς να έχουν ερωτηθεί οι τοπικές κοινωνίες και χωρίς να υπάρχουν 
αντισταθμιστικά οφέλη». Την ίδια στιγμή η τοποθέτησή τους, σημειώνει, «αλλοιώνει το φυσικό 
και οικιστικό περιβάλλον, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ηχορρύπανσης και καταστρατη-
γεί το Π.Δ.732 που ισχύει για το νησί μας».

Τέλος, ο κ. Μπιζάς τονίζει: «Επειδή επιπλέον δεν μπορέσαμε να γνωμοδοτήσουμε στην 
προθεσμία των 40 ημερών που ζητούσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας  και Κλι-
ματικής Αλλαγής, αφού το Περιφερειακό Συμβούλιο έπρεπε να είχε  συνεδριάσει έως τις 30 
Οκτωβρίου, κρίνω αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία με το Υπουργείο, ώστε να μην λάβει 
απόφαση πριν από τη γνωμοδότηση  του Π. Σ. και τις αποφάσεις των Δημοτικών συμβουλίων 
των θιγόμενων νησιών».  

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλα-
γής και στον Δήμο Πάρου.

Τιμητική βραδιά
για τον παιδίατρο Νίκο Αρκουλή   

Στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 
Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου την Παρασκευή 28 
Οκτωβρίου ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου τίμη-
σε τον παιδίατρο Νίκο Αρκουλή, για την πολυετή προ-
σφορά του στην υγεία, αλλά και στα κοινά.            

Για τη ζωή και το πολύπλευρο έργο του κ. Αρκουλή, 
μίλησαν ο γιατρός παθολόγος Πάντος Τριαντάφυλλος, ο 
πτέραρχος ε.α.  Φραγκίσκος Περράκης, ο πρώην Δή-
μαρχος Πάρου  Κων/νος Αργουζής, αλλά και φίλοι του 
από τη Νάουσα, ενώ τις ομιλίες υποστήριζε πλήθος προ-
σωπικών του φωτογραφιών που προβάλλονταν σε οθό-
νη, σε μία πολύ όμορφη παρουσίαση, την επιμέλεια της 
οποίας είχε ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νάουσας Ηρα-
κλής Χατζόπουλος . Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η 
γραμματέας του Συλλόγου Γυναικών  Ζαμπία Κωβαίου,

Ο επίλογος της εκδήλωσης ανήκε στον ίδιο τον κ. 
Αρκουλή, ο οποίος, με την σεμνότητα που τον διακρίνει, 
ευχαρίστησε τους συντελεστές της και πρόσθεσε με τη 
σειρά του κάποια στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του 
στο νησί. 

 Η βραδιά έκλεισε με προσφορά δώρων στον τιμώ-
μενο και στους ομιλητές. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν 
εδέσματα από τις γυναίκες-μέλη του Συλλόγου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  ο Δήμαρχος Πάρου κ. Βλαχογιάννης, οι Πε-
ριφερειακοί Σύμβουλοι κκ. Τζανακόπουλος και Μπιζάς, οι  Αντιδήμαρχοι κ κ. Κωβαίος Μάρ-
κος, Φραγκούλη Μαρουσώ και Κουτσουράκης Παναγιώτης, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβου-
λίου Λοΐζος Κοντός, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, 
συνάδελφοί του ιατροί, εκπρόσωποι Συλλόγων και πλήθος κόσμου.Η ιστορία της Πάρου

σε καρτ ποστάλ
Η ιστορία της Πάρου αναβίωσε το Σάββατο 29 

Οκτωβρίου στην αίθουσα του «Αρχίλοχου». Ήταν 
μια εκδήλωση στην οποία ο κ. Μ. Ρουμπάνος πα-
ρουσίασε την Πάρο του χτες και του σήμερα, μέσα 
από καρτ ποστάλ του νησιού που έχει στη συλλογή 
του. 

Ο κ. Χρ. Γεωργούσης που προλόγισε, έδωσε το 
λόγο στον ομιλητή κ. Ρουμπάνο, ο οποίος παρου-
σίασε την μελέτη που έχει κάνει για το εικονογρα-
φημένο καρτ ποστάλ, μέσα από το οποίο διαφαίνε-
ται, όπως είπε, ο «βιασμός που υπέστη το νησί μας, 
τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια». 

Είναι μια συλλογή περίπου 600 θεμάτων εικο-
νογραφημένων καρτ ποστάλ από την Πάρο, ακόμη 
από τον 19ο αιώνα. 

Σύμφωνα με τον κ. Ρουμπάνη, τα πρώτα θέμα-
τα καρτών που κυκλοφόρησαν, οι φωτογραφίες 
τους εστιάζονται κυρίως σε κάποιες γενικές από-
ψεις της Παροικίας και κυρίως της Εκκλησίας της 
πόλης, της Εκατονταπυλιανής. Έως το 1915, στις 
κάρτες κυριαρχεί η Παροικία και αργότερα ακο-
λουθεί η Νάουσα, ενώ στη δεκαετία 1920 – 1930 
και μετά απεικονίζονται και άλλα μέρη της Πάρου, 
όπως οι Λεύκες, η Μονή Λογγοβάρδας κ.λπ. και στα τέλη της δεκαετίας του ’50 εκδίδεται μια 
πλούσια συλλογή καρτών από όλη την Πάρο και την Αντίπαρο, από τον ντόπιο εκδότη Εμμα-
νουήλ Σκανδάλη. 

Ο κ. Ρουμπάνης αναφέρθηκε σε όλους τους εκδότες καρτών έως σήμερα, καθηλώνοντας 
το κοινό, που με ενδιαφέρον παρακολούθησε την παρουσίαση. 

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον «Αρχίλοχο» και την ΚΔΕΠΑΠ θα επαναληφθεί 
στην Νάουσα, στην αίθουσα του Νηρέα, αλλά δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί.

Προσκυνηματική
εκδρομή
στην Αμοργό
Μετά από πρόσκλη-
ση, η χορωδία του 
Συλλόγου Γυναικών 
Νάουσας Πάρου 
θα συμμετέχει στις 
εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό των Εισο-
δίων της Θεοτόκου 
(Χοζοβιώτισσας) στην 
Αμοργό. Για το λόγο 
αυτό θα βρίσκεται στο νησί της Αμοργού από τις 18 έως τις 
22 Νοεμβρίου και μπορούν να συμμετέχουν όσοι φίλοι του 
συλλόγου το επιθυμούν. 

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει: μεταφορά 
προς και από την Αμοργό, διαμονή με ημιδιατροφή στο πολυ-
τελές ξενοδοχείο-spa «Αιγιαλίς», μετακινήσεις-εκδρομές στο 
νησί με πούλμαν, ξεναγήσεις στα σημαντικότερα σημεία και 
μουσεία του νησιού, ενώ οι συμμετέχοντες θα παρακολου-
θήσουν την εμφάνιση της χορωδίας την Κυριακή 20 Νοεμ-
βρίου και θα συμμετέχουν στη λειτουργία και το πανηγύρι της 
Χοζοβιώτισσας στις 21 Νοεμβρίου. Πληροφορίες-Δηλώσεις 
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 22840 52555 και 6974092618 κα 
Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη.

Φωτιά στην περιοχή Βίγλα της Νάουσας

Στάχτη 30 στρέμματα με φρύγανα
Φωτιά ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα, αργά τοπ απόγευμα στις Κολυμπήθρες (περιοχή 

Βίγλα) και σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ξεκίνησε κοντά από το σταθμό επεξερ-
γασίας λυμάτων και πιθανολογείται ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια. 

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε από πολίτες και έσπευσαν στον τόπο της φωτιάς, τρία πυ-
ροσβεστικά οχήματα και μία υδροφόρα, ενώ συμμετείχαν και πολλοί περίοικοι. Ο ισχυρός 
όμως άνεμος που φυσούσε δυσκόλεψε το έργο των πυροσβεστών, αλλά τελικά, αργά τη νύ-
χτα την έσβησαν. Ωστόσο, παρέμεινε στο σημείο όλη τη νύχτα ένα πυροσβεστικό όχημα με 
άνδρες της υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αναζωπύρωσης. Από τη φωτιά, 
κάηκαν περίπου 30 στρέμματα αγροτολιβαδικής έκτασης. 

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργείται προανάκριση. 

Δέσμευση για τον ΦΠΑ
Με τον βουλευτή Δωδεκανήσου 

Δημήτρη Κρεμαστινό συναντήθηκε 
την περασμένη εβδομάδα ο Περιφε-
ρειάρχης Γ. Μαχαιρίδης, τον οποίο 
ενημέρωσε για διάφορα θέματα που 
αφορούν τον νομό.

 Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε 
ταύτιση απόψεων σε ότι αφορά  στα 
σενάρια σχετικά με τους μειωμένους 
συντελεστές ΦΠΑ. Περιφερειάρχης 
και βουλευτής δεσμεύτηκαν ότι θα 
συνεχίσουν να παρακολουθούν το 
θέμα και να πιέζουν ώστε αυτή η 
ρύθμιση – δικαίωμα των νησιωτών, 
να μην καταργηθεί.

Από τη Λύρα στη Λυρική
Την Κυριακή  6   Νοεμβρίου και ώρα 6-7μ.μ. και   8-9 μ.μ.  

θα πραγματοποιηθεί τελικά η εκδήλωση «Από τη Λύρα στη 
Λυρική», η οποία αναβλήθηκε λόγω απεργίας των πλοίων. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του  Δη-
μοτικού Σχολείου  Νάουσας. Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου  και 
ώρες 10-11π.μ. και   12-13μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην  Αί-
θουσα του Πολιτιστικού συλλόγου Αρχίλοχος.

Η MTC GROUP
για την προβολή της Πάρου

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία της με τους επαγγελ-
ματίες της Αλυκής, η MTC GROUP επιλέχθηκε από το Δήμο 
Πάρου να αναλάβει το συνολικό έργο του Συμβούλου Μάρ-
κετινγκ και Προβολής του δημοφιλούς αυτού τουριστικού 
προορισμού.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες  
και ήδη ετοιμάζονται τα πρώτα σχέδια στρατηγικής, τα οποία 
πρόκειται σύντομα να παρουσιάσουν τα στελέχη της εταιρίας 
στους φορείς του νησιού.

Η MTC GROUP, με την ιδιότητα του Συμβούλου Τουρισμού 
περιοχών, ασχολείται αντίστοιχα με το τουριστικό marketing 
και προβολή της Μυκόνου, της Μήλου, της Αλοννήσου, της 
Σαντορίνης και της Σίφνου.

Όσο - Όση - Όσα
Όσο μπορείς κράτα γερά – μέσα αυτή τη σφαίρα 
Το πλοίο βγαίνει στη ξηρά – βρισκόμαστε σε ξέρα.
Χρειάζεται ρυμούλκηση – και πιο γερά τιμόνια
Μήπως και δούμε άνοιξη – ξανά με χελιδόνια.
Γιατί με δίχως πόλεμο – είμαστε σκλαβωμένοι
Σε κατοχή γερμανική – με χρέη φορτωμένοι.
Δεν βλέπεις στον ορίζοντα – παρήγορα σημεία,
Απελπισίας κύματα – παντού και αγωνία.
Ο κόσμος ξεσηκώνετε  - έχει αγανακτήσει,
Σύννεφο μαύρο απλώνεται – η πείνα έχει αρχίσει.
Ότι κι αν λένε, τα λουριά – μας τα χουν παρασφίξει  
Κι είναι γεμάτη η καρδιά – με πίκρα και με θλίψη.
Μας ήρθε και το κούρεμα – άλλη βαριά κρυάδα,
Και μένει πια το ξύρισμα – με δίχως σαπουνάδα.
Όση κι αν είναι η βροχή – κακό δεν θα μας κάνει 
Εάν δεν βρέξει, το νησί – θα γίνει πια τηγάνι.
Οι γεωτρήσεις οι πολλές – που έχουνε ανοίξει,
Την Πάρο, θα ’ρθει μια στιγμή – να έχουνε στραγγίξει.
Αλλά κανείς δεν νοιάζεται – να τις απαγορέψει
Για άλλους γιαλούς τα πλοία τους – έχουνε ταξιδέψει.
Τα μέτρα τα προληπτικά – μόνο σαν ξεραθούνε
Τότε πια θα τα πάρουμε – για να προστατευτούμε.
Όταν θα γίνει το κακό – τότε μόνο ξυπνούμε 
Και μες΄ στη στάχτη ψάχνουμε – τη φλόγα για να βρούμε.
Για κάποια θέματα κοντά – κανένας δεν υπάρχει;
Και λες, μα όλοι βρίσκονται – σε χειμερία νάρκη.
Όσα να γράψω και να πω – κανένας δεν συγκινείται, 
Είναι το σύστημα οκνό – λείπει το «ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ».
Νομίζω κάποια πρόσωπα – υπάρχουν με προσόντα,
Αλλά στην πόρτα του κουφού – όσο κι αν θέλεις βρόντα.

Κων/νος Γ. Δελαγραμμάτης
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 ΠΩΛΗςείς ΑΚίΝΗΤΩΝ   
 & εΠΑΓΓεΛ. ΧΩΡΩN        

ΠΑΡοίΚίΑ – ΠΥΡΓΑΚί, 
πωλείται οικία με 2 οροφο-
διαμερίσματα, γκαρσονιέρα 
22τ.μ., 2άρι 60τ.μ. & υπόγειο 
80τ.μ. με θέα στο λιμάνι. Τηλ.: 
6948872161. 

ΛεΥΚες (ΠΑΝΩ ΧΩΡίο), 
πωλείται σπίτι 45m2. Τηλ.: 
22840 42372.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώ-
του ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, 
πέργολες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, κα-
λοριφέρ, air condition, θέα, 
ειδική κατασκευή. Τιμή 
195.000€. Έτερη οικία 150 τ.μ., 
2 ή 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.de. 
Τηλ. 6932285768.

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

 τηλ: 6942.985.111

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΚΙΝΗΤΟ 90τμ2 με 2 υ/δ

+ 50τμ2 ανεξάρτητος ξενώνας 2 υ/δ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1600€/τμ2

ΝΑοΥςΑ, πωλείται μο-
νοκατοικία 121τ.μ. με 3 
κρεβατοκάμαρες, ενδοδα-
πέδια θέρμανση όλες τις 
ηλεκτρικές συσκευές, με απε-
ριόριστη θέα και σε εξαιρετική 
τιμή. Τηλ.: 6942985111, info@
paroshouses.eu. 

ΈΛΗΤΑς, οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια,  
τζακούζι, μεγάλο σαλόνι, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέμα-
τος. Τιμή: 175.000€.  Έκπτωση 
στα  μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠί, οικία 75τμ2 πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.400τμ2, 2 

κρεβ/ρες, 2 μπάνια, βεράντες, 
καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, 
πέτρινη μάντρα. 135.000€ Εκ-
πτώσεις 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. 185.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΑθΗΝΑ – ΚοΡΥΔΑΛΛος, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 
και 60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟ-
ΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 
50τμ2 Κατασκευαστική Εται-
ρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436

ΑθΗΝΑ - ΒοΥΛΑ, στο κέ-
ντρο, 2 διαμερίσματα, 54τ.μ. 
120.000€ ή 44τ.μ. 85.000€, 
επιπλωμένα, κήπος, πλησίον 
θαλάσσης. Ευκολίες, ανταλλα-
γή, καλύτερη τιμή στα μετρητά. 
Τηλ.: 6932285768.

  ΠΩΛΗςείς οίΚοΠεΔΩΝ     
& ΑΓΡοΤεΜΑΧίΩΝ             

ΑΓΚΑίΡίΑ, σε παραδο-
σιακό οικισμό, πωλείται 
οικόπεδο 800τ.μ. με άδειες οι-
κοδομής και απεριόριστη θέα 
θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6937436322. 

θΑΨΑΝΑ, ορεινό κτή-
μα (15 λεπτά από Παροικιά) 
15.604τμ2 με κατοικιά, αποθή-
κες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 
220 ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμέ-
νο. Θέα. Τιμή 165.000€. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ς’ ΑΥΤοΥς ΠοΥ ΑΡεςοΥΝ 
ΤΑ ΚΑθΑΡΑ ΦΡοΥΤΑ όλων 
των ειδών που αγαπούν την 
ποιότητα, περιβόλι 855τ.μ. με 
2 πηγάδια και νερό ΔΕΥΑΠ, 
με σπίτι 35τ.μ. δίπλα σε πο-
ταμάκι, εντός σχεδίου. Τηλ.: 

6932319774.

ΚΑΜΑΡί - ΑΓΚΑίΡίΑς, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 65.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768
 
εΝοίΚίΑςείς ΑΚίΝΗΤΩΝ                                          
- ΠΡοςΦοΡΑ       

ΠΑΡοίΚίΑ – ΠΥΡΓΑΚί, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα πλήρως 
εξοπλισμένη με θέα το λιμά-
νι της Παροικίας. Τηλ.: 210 
8041920, 6948872161.

ΠΑΡοίΚίΑ – ΠΥΡΓΑΚί, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα με θέα 
το λιμάνι της Παροικίας. Τηλ.: 
210 6135913, 6973304112.

ΠΑΡοίΚίΑ, ενοικιάζονται 
γκαρσονιέρα 40τ.μ. δίχωρη 
& διαμέρισμα 4 δωματίων με 
τζάκι περίπου 120τ.μ. Τηλ.: 
22840 22302.

ΚΩςΤος, ενοικιάζεται βίλα 
διώροφη 130τ.μ. με 3 υ/δ, 3 
μπάνια, θέρμανση, τζάκι, κή-
πος, barbeque, τζακούζι. Τηλ.: 
6932344590, 210 4513187.

ΛοΓΑΡΑς, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010΄. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Επίσης, κατάστημα 
100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, e-
mail: oasis@yahoo.gr 

ΠΑΡοίΚίΑ,  στη διασταύρωση 
Λεύκες - Νάουσα, στο δρόμο 
προς Λεύκες ενοικιάζονται 2 
καταστήματα, 100τ.μ. & 70τ.μ. 
με δυνατότητα να γίνει ένας 
ενιαίος χώρος (170τ.μ.) Τηλ.: 
22840 21328, 6945973303.

3ο ΧΛΜ ΝΑοΥςΑς – ΠΑ-
ΡοίΚίΑς, στη θέση μύλο του 
Αβράμη, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 50τ.μ. καινούργιο σε 
όροφο, με θέα. Τηλ.: 22840 
51685, 6972609042. 

ΠΡοΔΡοΜος, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα 1ου ορόφου 
με μεγάλα μπαλκόνια. Τηλ.: 
22840 42361, 6932728001.

ΠΑΡοίΚίΑ – ΚΑΛΑΜί, 
ενοικιάζονται νεόδμητα διαμε-
ρίσματα με 1 & 2 υ/δ για όλο το 
χρόνο, αυτονομία θέρμανσης, 
απεριόριστη θέα θάλασσα, με-
ρικώς επιπλωμένα, αυλή. Τηλ.: 
6944711141.

ΝΑοΥςΑ – ΚΑΝΤίΝεΛί-
ες, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
45τ.μ. επιπλωμένο & πλή-
ρως εξοπλισμένο με a/c. Τηλ.: 

6955698665.

ΝΑοΥςΑ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα δίχωρο με αυτόνομη 
θέρμανση για τους μήνες α-
πό 01/10 έως 30/06. Τηλ.: 
6936670549.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νε-
όδμητο 3άρι 80τμ2, με 2 
υπνοδωμάτια, λουτρό, σαλόνι, 
κουζίνα με τζάκι και θέρμανση, 
300μ από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6932715583, 6936568372.

ΠΑΡοίΚίΑ – ΠεΡίΦεΡείΑ-
Κος, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
75m2, με 2 υπνοδωμάτια, σα-
λόνι, κουζίνα, κατάλληλο και 
για επαγγελματική στέγη, 
με αυτόνομη θέρμανση, έ-
ναντι    ΔΕΗ-ΕΦΟΡΙΑ. Τιμή 
λογική. Τηλ.: 6932761768, 
6932761772.

εΠί ΤοΥ ΚεΝΤΡίΚοΎ 
ΔΡοΜοΥ ΑςΠΡοΥ ΧΩ-
ΡίοΥ, ενοικιάζεται κτίριο 
για επαγγελματική χρήση 
240τ.μ. ή 80τ.μ. και 160τ.μ. 
με χώρο στάθμευσης. Τηλ.: 
6976336421, 22840 91468.

 εΡΓΑςίΑ - ΖΗΤΗςΗ       

ςΥΝεΡΓΑΤες, ζητούνται α-
πό εταιρία πολυεθνική τύπου 
Franchise, χωρίς κεφάλαιο. 
Τηλ.: 6942263782.

ΨΥςΤΗς – ΤΥΛίΧΤΗς,  
Έλληνας έως 40 ετών, ζητεί-
ται για σουβλατζίδικο. Τηλ.: 
6936849101. 

εΡΓΑςίΑ - ΠΡοςΦοΡΑ      

ΦίΛοΛοΓος, παραδίδει μα-
θήματα Αρχαίων και Νέων 
Ελληνικών, Λατινικών, Έκθε-
σης και Ιστορίας σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ: 
6946713374.

ΚΑθΗΓΗΤΡίΑ – Φί-
ΛοΛοΓος, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυ-
κείου. Τηλ.: 6977445803.

ΚΥΡίΑ εΛΛΗΝοΓΑΛΛίΔΑ, 
παραδίδει μαθήματα Γαλλικών 
για όλες τις ηλικίες & κύριος 
παραδίδει μαθήματα μουσικής 
– τύμπανα. Τιμές λογικές. Τηλ.: 
6940708456, 22840 27238. 

ΜΑθΗΜΑΤίΚος, παρα-
δίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
Μαθηματικών σε μαθητές Λυ-
κείου, Γυμνασίου και ΕΠΑ.Λ. 
Τηλ.: 6993939396.

ΓεΡΜΑΝίΔΑ, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα Γερμανικών. 

Τηλ.: 6955424087.

ΚΥΡίΑ ΠΑΡίΑΝΗ, ανα-
λαμβάνει οικιακές εργασίες, 
φύλαξη παιδιών ή ζητεί εργα-
σία σε εστιατόριο, για πρωινές 
ώρες. Τηλ.: 6972938242. 

ίΤΑΛίΚΑ, Καθηγήτρια κά-
τοχος επάρκειας της ιταλικής 
γλώσσας, παραδίδει μαθήμα-
τα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και 
παιδιά, μαθητές Γυμνασίου 
- Λυκείου, ατομικά και ομαδι-
κά. Προετοιμασία εξετάσεων 
και αντίστοιχων διπλωμάτων, 
κρατικών & ιταλικών. Τηλ.: 
6974365805. 

 ΔίΑΦοΡΑ              

ΞΥΝοΜΥΖΗθΡΑ, πωλεί-
ται. Τιμή: 7€ το κιλό. Τηλ.: 
6979526947.

ΠεΚίΝοΥΑ 3 μηνών, πωλεί-
ται. Τιμή: 250.00€. Τηλ.: 22840 
41945, 6937840147.

FIAT SEICENTO 1.1 cc, 
30/07/04, πωλείται. Τηλ.: 
6944449902.

ΚΑΝΑΠες – ΚΡεΒΑΤί, λευ-
κού χρώματος, πωλείται. Τιμή: 
200.00€. Τηλ.: 6977270594.

Η ΚΑΦεΤεΡίΑ 
«VAVAYIA’S», στον 
περιφερειακό   της   Νάουσας, 
πωλείται. Λειτουργεί όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6983412885.

εΠίΠΛΑ πωλούνται σε τιμή 
ευκαιρίας. Σαλόνι 2θέσιος & 
3θέσιος καναπές γίνονται κρε-
βάτι, σύνθετο 2,50 μ. μήκος 
με εσωτερικό μπαράκι, κρε-
βατοκάμαρα καρυδιά κομπλέ, 
2 πρεζέρες με σκαμπό. Τηλ.: 
6973794920, 22840 28867.

εΠίΧείΡΗςΗ ΚΑΦε-
ΜΠΑΡ, στην παραλία της 
Παροικίας (πλατεία Βεντουρη)
πωλείται. Τηλ.: 6974960256, 
22840 24664. 

Το εςΤίΑΤοΡίο «ΜΠΑΚΑ-
ΛίΚο» στην κεντρική πλατεία 
της Παροικίας, πωλείται. Τηλ.: 
6946898289.

εΞοΠΛίςΜος ψητοπωλείου 

– σουβλατζίδικου, πωλείται. 
Τηλ.: 6970201855.

YAMAHA CRYPTON 110, 
4χρονο, 6.000χλμ, 2008΄μο-
ντέλο, χρώματος ασημί, 
πωλείται σε πολύ καλή κα-
τάσταση, σε τιμή ευκαιρίας. 
Δεκτές ανταλλαγές ακόμη και 
με βάρκα. Τηλ.: 6982216705.

ΚΡεΒΑΤίΑ & ΚοΜοΔίΝΑ, 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
πωλούνται σε καλή κατάστα-
ση. Τηλ.: 22840 53384.

SUZUKI GRAND VITARA, 
πωλείται, 2008΄μοντέλο, full 
extra, δερμάτινο, 15.000χλμ. 
Τηλ.: 6977087180.

 Η εΠίΧείΡΗςΗ ΠΑί-
ΔίΚΩΝ ΥΠοΔΗΜΑΤΩΝ 
«CROCODILINO», πωλείται. 
Τηλ.: 6945808398.

TOYOTA RAV4, πωλείται, μο-
ντέλο 11ος ’08, full extra. Τιμή: 
16.500€. Τηλ.: 6940988100.

ΤΑΧΥΠΛοο, πωλείται, 5 μέ-
τρα, μοντέλο 2009΄με μηχανή 
SUZUKI 4χρονη 50 ίππων, με 
άδεια αλιείας, σωστικά, roll bar 
& τρέιλερ. Τιμή: 10.000 (Συζη-
τήσιμη). Τηλ.: 6983412885.

ΜΗΧΑΝΗ APRILLIA 
SPORTICITY, 125 κυβικά, 
πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6973462341.

εΠίΧείΡΗςΗ με οικια-
κό εξοπλισμό, είδη δώρων 
κ.λπ. άρτια εξοπλισμένο 
σε άριστη κατάσταση, στην 
Παροικία, πωλείται λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6984048498. 

εΠίΧείΡΗςΗ ΤΑΧΥΜεΤΑ-
ΦοΡΩΝ πωλείται. Τηλ.: 22840 
22634

HUNDAI TUCSON, 2000 
κυβικά, μοντέλο 2005΄, 
45000χλμ, full extra, πωλεί-
ται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6973061083, 22840 41743.

ΨΗΤοΠΩΛείο – ςοΥΒΛΑ-
ΤΖίΔίΚο πωλείται, στην 
παραλία της Παροικίας. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6972938242.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

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

Ιδέες διαφήµισης...
που ακούγονται δυνατά!

22840 53555 22840 53555

¾ ¸ ¼ ¹ ° º ¶ ª  ¶ º Æ Ë ¦ ¿ ª ¶ ¹ ª
¦Ã¹ÃÆ¸Æ° & Ã¹ºÃÁÃ»¹°. Æ¿Ä°. 22840 53555
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Τι θα πει αυτό;
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
4-11 NOV 2011
1-5 Nov, 8am-1pm & 3.30-8.30pm,  Free mam-
mogram tests performed for women at the House 
of Literature in Lefkes.  Info: KDEPAP on 22840-
28337, 22843-60168, 22843-60128 (8am-3pm).

1-30 Nov, Vivian Byrd artist-in-residence at 
Apothiki Art Center, Paroikia. Info: 697-954-0416, 
www.vivianbyrd.webs.com

2-10 Nov, Naoussa Women’s Association annual 
trip to Kastoria, Florina, Prespes, Ochrida, Thes-
saloniki, Chalkidiki, and around Aghios Oros on a 
sailing boat. Info: Eleftheria on  694-553-3328.

4 Nov, 8.45pm, "The King's Speech" movie at the 
Archilochos Hall, Paroikia. 

5-6 Nov, 2-day workshop 'Functional Training 
for Dynamic Women' at Central School of Ballet, 
Naoussa. Info: Kyriaki 22840-53520, 694-761-
6533. 

6 Nov, 10.30am, General Assembly of the Ar-
chilochos Cultural Association at the Archilochos 
Hall, Paroikia. Info: Haralambos Patelis 22840-
24357, 697-390-4937.

6 Nov, 11am, Folkdance Group of Naoussa 
(XON) hike Prodromos - Aghios Ioannis Gyalistis 
- Lefkes, meeting at 11am in the square of Pro-
dromos, the walk will take about 2 hours, led by 
Maria Pantelaiou. Participants need to make sure 
they have a car at the beginning and end of the 
walk, be over 18 years of age, bring with them a 
1.5 litre bottle of water and a back-pack with a 
snack such as biscuits/banana, wear comfortable 
clothes and athletic shoes, a hat and sunscreen, 
as well as having last eaten 3 hours before the 
walk. In case of rain the hike will be postponed. 
For further information and to confirm participa-
tion, call 697-771-3005 between 10.00 – 14.00 
and 20.00 – 22.00.

6 Nov, 6pm & 8pm, Presentation and Concert by 
the Greek National Opera for school children at 
the Dimotiko School, Naoussa. Info: 22843-60128, 
22840-42321, http://www.nationalopera.gr

7 Nov, 10am & 12pm, Presentation and Concert 
by the Greek National Opera for school children at 

the Archilochos Hall, Paroikia. Info: 22843-60128, 
22840-42321, http://www.nationalopera.gr

8 Nov, 10am, Taxiarchon (Archangels) celebration 
at the little church in the Agora, Paroikia.

9 Nov, 7am, Liturgy at Ekatontapyliani for Aghia 
Theoktisti, Paros’s patron saint, followed by pro-
cession around Paroikia around 10am. Schools 
and some offices/shops usually closed in Paroikia.

9 Nov, 4pm, IWOP (InternationalWomen’s Or-
ganization of Paros) tea &movie ‘Bridesmaids’ at 
Marilyn Rooks’ home, Butterfly Valley. All wel-
come. Info: Marilyn 22840-92203.

11 Nov, Ag.Minas Festival at the monastery in 
Marathi. 

11-13 Nov, Self Healing Chi Kung workshop 
with Lynn Gordon at Tao's Center, Ambelas. Info: 
22840-28882, www.taos-greece.com

11-13 Nov, 9am-1pm & 5.30-9pm, Blood dona-
tion on Fri 11 at the Naoussa medical station and 
on Sat 12 &Sun 13 at the Paroikia health centre. If 
you want to donate, get an early night, don’t drink 
or take any pills. Info: 22840-21297 & 22843-
60000.

Paros Life Announcement  / 4-11-2011
During this year we have implemented some new 
measures to keep readers informed of news and 
events between quarterly printed issues – regular 
updates to the website paroslife.com, a weekly 
column in Foni tis Parou, daily postings to the 
Paros Life & Naxos Life Facebook group and occa-
sional @paroslife tweets. We need to know which 
of these services are important to you in order to 
optimally focus our efforts, so please let us know 
at info@paroslife.com if you read this column in 
Foni regularly and if you would like it to continue. 

ITS ALL GREEK TO ME
(Local News
& Press Releases)
by Massaliotis

The Women's Association of Paros "Ariis" an-
nounce that they are starting Yoga classes, Latin 
Dance classes and Sewing classes in Paroikia, 
Alyki & Marmara. Cost: 10 euros per month per 
activity. Info: Stavroula Triha 694-732-5919, Tasia 
Skaramanga 693-667-0556, Facebook: Womens-
Association-of-Paros-Ariis

ΝΟ.Δ.Ε. Κυκλάδων
Το Σάββατο, 29 Οκτωβρίου συνεδρίασε η διευρυμένη 

Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή (ΝΟ.Δ.Ε.) Κυκλάδων 
της Νέας Δημοκρατίας, μετά από πρόσκληση του νέου 
προέδρου της επιτροπής Βαγγέλη Χαλκιά.

Ο  περιφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Παντάκης, 
παρουσίασε τη νέα δομή της Γραμματείας Οργανωτικού, 
σύμφωνα με την οποία «επιδιώκεται η διευκόλυνση, όχι 
μόνο της ανάπτυξης αμφίδρομης  σχέσης  μεταξύ κόμ-
ματος και ελληνικής κοινωνίας, αλλά και τη στενότερη 
και αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των μελών». 

Καλούμαστε, είπε, να αφουγκραζόμαστε τα προβλή-
ματα των πολιτών, να φροντίζουμε για την ορθή λει-
τουργία των οργανώσεών μας, να παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις στην Περιφέρεια 
και να ενημερωνόμαστε για τα θέματα των Νομών μας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο βουλευτής του νομού κ. Ιωάννης Βρούτσης, τα στελέχη της 
Γραμματείας Οργανωτικού περιφερειάρχες Κυκλάδων κ. Γιώργος Παντάκης και κ. Βαγγέλης 
Ρέτζιος, η τομεάρχης επικοινωνίας κ. Παναγιώτα Σαρούκου, ο τομεάρχης κινητοποίησης κ. 
Κώστας Φράγκος και ο τομεάρχης περιφερειακής πολιτικής κ. Κυπριανός Καραγιώργης, πο-
λιτευτές του νομού, μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. και εκπρόσωποι των Τοπικών Οργανώσεων  από όλο 
το νομό.

Φέτος το φθινόπωρο

ΑΝΘΙΖΟΥΜΕ!

ΥΣΤΕΡΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ
τ: 22840 53555 • f: 22840 53055

e: info@typoparos.gr

Λαουτάρης

ΠΡΟΣ
ΝΑΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ
ΧΩΡΙΑ

Μπάλιος
ΕΠΕ

Ά. Κρητικού
(οικοδ. υλικά)

 Ξυλόφουρνος

ΝΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ!
Υπηρεσίες Internet και
διαφηµιστική προβολή στο διαδίκτυο!

Κραυγή αγωνίας
Κραυγή αγωνίας από την διευ-

θύντρια των παιδικών σταθμών του 
Δήμου Περάματος: Από 31 Οκτω-
βρίου 2011 δεν θα μπορούμε να 
παρέχουμε φαγητό στα παιδιά!!!

Η επιστολή της διευθύντριας 
προς τον Δήμο Περάματος δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο παρερ-
μηνειών: «Παρά τις επανειλημμένες 
προφορικές και γραπτές αναφορές 
μας για την έλλειψη που παρουσι-
άζουν οι παιδικοί σταθμοί από την έναρξη λειτουργίας τους 
στο Σεπτέμβριο του 2011 σε είδη οπωροπαντοπωλείου και 
καθαριότητας, λύση δεν βρέθηκε. Τα όποια τρόφιμα και είδη 
καθαριότητας υπήρχαν στις αποθήκες έχουν εξαντληθεί.

Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι από 
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 δεν θα μπορούμε να παρέχουμε 
φαγητό στα παιδιά. Το πρωινό θα είναι σκέτο ψωμί και γάλα, 
καθώς και τα αποθέματα μαρμελάδας, μαργαρίνης ή δημη-
τριακών τείνουν να εξαντληθούν και αυτά. Εντός των ημερών 
ούτε απορρυπαντικά θα υπάρχουν, αλλά ούτε καν χαρτί του-
αλέτας. Το πετρέλαιο δεν επαρκεί πάνω από μια εβδομάδα.

Παρακαλώ να δοθεί άμεση προτεραιότητα από την πλευρά 
σας για την επίλυση του θέματος, καθώς εντός των ημερών 
η παραμονή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς θα είναι 
αδύνατη»!

Η δραματική αυτή εξέλιξη, φέρει ατόφια τη σφραγίδα της 
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής και της στάσης πληρωμών σε 
κοινωνικές δαπάνες με την ευθύνη της κυβέρνησης και της 
Τοπικής Διοίκησης. Στην προκειμένη περίπτωση η δημοτική 
αρχή του Δήμου Περάματος, εκλεγμένη από το ψηφοδέλτιο 
της ΝΔ, ήδη οδηγεί σε διάλυση και ιδιωτικοποίηση κάθε κοι-
νωνική υπηρεσία.

Χρειάζεται οργανωμένη αντίδραση και αγώνας για να μην 
επιτρέψουμε τον υποσιτισμό των παιδιών μας. Χρειάζεται ορ-
γανωμένη αντίδραση και αγώνας για να ανατρέψουμε αυτή 
την βάρβαρη πολιτική.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Αρχαιρεσίες 
για νέο Δ.Σ.

Την Κυριακή 6 Νοεμβρί-
ου στις 10:30 π.μ. θα γίνουν, 
η Γενική Συνέλευση και οι 
εκλογές του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Αρχίλοχος».

 Δηλώσεις υποψηφιοτή-
των για το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο, Πατέλης Χαρά-
λαμπος  22840-24357  & 
6973904937

Ο Λόγος
του Βασιλιά

Ξεκινά την Παρασκευή 
(σήμερα) η Κινηματογραφική 
σεζόν στον «Αρχίλοχο» με 
την Αγγλο-αυστραλέζικη ται-
νία: «Ο Λόγος Του Βασιλιά»  ή 
«The King’s Speech». Η προ-
βολή θ’ αρχίσει στις 8:45 μ.μ.

Σκηνοθεσία Τομ Χούπερ 
με τους: Κόλιν Φερθ, Έλενα 
Μπόναμ Κάρτερ, Τζέφρι Ρας, 
Γκάι Πιρς. 

Λίγα λόγια για την ταινία
Ο δευτερότοκος γιος του 

βασιλιά του Γεωργίου του 5ου 
Αλβέρτος, ο οποίος πάσχει από 
οξύ πρόβλημα τραυλισμού, 
καλείται να αναλάβει το θρόνο 
μετά το θάνατο του πατέρα του 
και την παραίτηση του μεγαλύ-
τερου αδερφού του. Ο αλλόκο-
τος λογοθεραπευτής Λάιονελ 
Λογκ που θα τον αναλάβει θα 
προσπαθήσει με τις ανορθόδο-
ξες μεθόδους του να τον βο-
ηθήσει να γίνει ο ηγέτης μιας 
χώρας, η οποία βρίσκεται στα 
πρόθυρα πολέμου.
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«Δεν φα-
νταζόμουν το 
πλήθος των 
πληροφοριών 
που κρύβουν 
οι μορφές των 
κτιρίων, αλλά 
και των τόπων, 
που έχουν 
φορτιστεί με 
γεγονότα στο 
παρελθόν. Όλα 
αυτά για τον 
μελετητή που 
θέλει να εμβα-

θύνει, παίρνουν ξαφνικά ζωή και διηγούνται 
την ιστορία τους». 

Η δήλωση ανήκει στον αρχιτέκτονα Διονύ-
ση Βλαχόπουλο, ο οποίος σχεδίασε το κτίριο 
στο οποίο στεγάζεται το υποκατάστημα της 
Εθνικής τράπεζας στην Παροικία. Ο ίδιος λέει 
πως «ο προβληματισμός μου για το Βυζαντι-

νό μουσείο στην Πάρο (τους είχε δοθεί ως 
θέμα στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο) και 
η προσπάθειά μου να συλλέξω υλικό σε κάθε 
γωνιά του νησιού, στάθηκαν η προπαιδεία 
για να αντιμετωπίσω με συνέπεια, δέκα χρό-
νια αργότερα, το πρόβλημα της μορφής ενός 
τραπεζικού καταστήματος στον παραδοσιακό 
αιγαιοπελαγίτικο οικισμό της Παροικίας». 

Ο νέος διευθυντής του υποκαταστήματος 
της Εθνικής Ηλίας Χατζόπουλος, «είδε» το 
πλήθος των πληροφοριών, ρώτησε έμαθε και 
επιθυμεί να επαναφέρει την παλιά αίγλη, να τη 
δείξει στον κόσμο και κυρίως να υπερτονίσει, 
συμφωνώντας με τον αρχιτέκτονα Βλαχόπου-
λο, ότι «η λειτουργία μιας τράπεζας περιέχει 
εσωτερικές διαδικασίες που είναι δύσκολο 
να γίνουν εμφανείς και ν’ απεικονιστούν, ενώ 
τα ορατά στοιχεία της, είναι η συναλλαγή του 
ανθρώπου της τράπεζας με τον πελάτη, η 
εποπτεία αυτής της συναλλαγής και η διευκό-
λυνσή της με διάφορα μέσα». Επεκτείνοντας 
τη σκέψη ο κ. Χατζόπουλος, επισημαίνει ότι η 
τράπεζα δεν είναι μόνο συναλλαγή. Είναι επα-
φή με τον πολίτη, επικοινωνία… Η πόρτα του 
γραφείου είναι πλέον ανοιχτή στο κοινό για να 
παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκό-
λυνση στις συναλλαγές των πελατών. Μέλη-
μά του επίσης, είναι ν’ αναδείξει το μουσειακό 
χαρακτήρα του κτιρίου, επαναλειτουργώντας 
το χώρο που χρησιμοποιείτο σαν αποθήκη. Το 
αίθριο, στο οποίο ο Σπύρος Βασιλείου φιλοτέ-
χνησε τα έργα στον τοίχο, που απεικονίζουν 
σκηνές από τη ζωή μιας μικρής αιγαιοπελαγί-
τικης κοινότητας. Προκειμένου να προστατευ-

τούν από την υγρασία αυτά τα έργα, ο 
κ. Χατζόπουλος έχει ήδη παραγγείλει 
plexiglas για να καλυφθούν.  Στον ίδιο 
χώρο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στο 
εξής ως χώρος αναμονής των πελα-
τών και εκδηλώσεων της τράπεζας, 
βρίσκεται και η κρήνη, την οποία ο 
καλλιτέχνης στόλισε με δύο παγώνια 

που πίνουν νερό, θέμα λαϊκού μαρμαρογλύ-
πτη από μία κρήνη του δημάρχου της Παροι-
κίας Μαυρογένη, πατέρα της Μαντώς Μαυρο-
γένους. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι το δάπεδο 
της τράπεζας είναι εμπνευσμένο από τα τείχη 
του ενετικού κάστρου στον Άγιο Κωνσταντίνο, 
ενώ στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της τρά-
πεζας χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη 
από γειτονικά κτίρια που είχαν κατεδαφιστεί, 
όπως η γούρνα στην κρήνη του αίθριου και 
ένα κιγκλίδωμα από μορφοχάλυβα ενός πα-
ραθύρου, που χρησιμοποιήθηκε στο νέο κτί-
ριο και χρησίμευσε ως οδηγός για την κατα-
σκευή και των άλλων κιγκλιδωμάτων. 

Σκοπός των κατασκευαστών ήταν το κτίριο 
ν’ αποκτήσει ταυτότητα που να το δένει με τον 
οικισμό και ν’ αποτελεί αναπόσπαστο μέλος 
του. 

Ο νέος Διευθυντής της Εθνικής τράπεζας 
επιθυμεί, η τράπεζα όχι μόνο ως κτίριο να 
δένει με τον οικισμό, αλλά να παίξει ρόλο στη 
συνεργασία με τον πολίτη, με τους επαγγελ-
ματίες… 

Είναι περίπου ένα μήνα στην Πάρο και έχει 
γνωρίσει σχεδόν όλους τους επιχειρηματίες 
Πάρου και Αντιπάρου, συναντήθηκε με τους 
δύο δημάρχους των νησιών μας, Βλαχογιάννη 
και Λεβεντάκη και όπως δηλώνει, στη δύσκο-
λη οικονομική κατάσταση θέλει να βοηθήσει 
και να βοηθηθεί στο έργο του. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε, πως η πρώτη επίσκεψη που έκανε 
στο νησί μας ήταν η Εκατονταπυλιανή. Προ-

σκύνησε και αργότερα συναντήθηκε με τον 
Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικο, ο οποίος 
του χάρισε ένα εικόνισμα της Παναγίας, που 
τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση στο γραφείο 
του. 

Τον κ. Χατζόπουλο, όπως μας λέει, τον 
ενδιαφέρει η καλή συνεργασία και με τους 
υπαλλήλους των τριών καταστημάτων, σε 
Παροικία, Νάουσα και Αντίπαρο, αλλά και με 
τους συναλλασσόμενους με την τράπεζα. Εν-
δεικτικό, για το αν θα το πετύχει αυτό, είναι ότι 
κατά τη διάρκεια της καριέρας του βραβεύτη-
κε από τη Διοίκηση της Εθνικής τράπεζας, ως 
ένας από τους καλύτερους Διευθυντές στην 
Ελλάδα.

Σχέδια από το νέο Δ/ντή της ΕΤΕ για την ανάδειξη
του μουσειακού χαρακτήρα του καταστήματος στην Παροικία

Αντάμα παράδοση και… συναλλαγή

με το φακό
 της 


