
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Ένα όνειρο των Παριανών, 
κυρίως των επαγγελματιών του 
νησιού μας που ασχολούνται με 
τον τουρισμό, πήρε το δρόμο της 
υλοποίησης. Το νέο αεροδρόμιο 
της Πάρου είναι πλέον γεγονός. Η 
ΦτΠ είχε προαναγγείλει την εξέλι-
ξη αυτή στο φύλλο με ημερομηνία 
28/10 και τίτλο: «Περιμένουμε τα 
καλά νέα».

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης 
σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου την Τετάρτη 9 
Νοεμβρίου, ενημέρωσε το Σώμα 
για τη διάθεση των πιστώσεων και 
τη δημοπράτηση του σημαντικού 
αυτού έργου, που φέρει την υπο-
γραφή του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Γ. Ρα-
γκούση. 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη 
σύσσωμη η παράταξη «Πάρος 
ΑΞΙΑ», ενώ αποχώρησαν οι επικε-
φαλής των άλλων δύο παρατάξε-
ων της μειοψηφίας κ.κ. Ροκονίδας 
και Ισιγώνης, διαφωνόντας με τη 
διαδικασία σύγκλισης του ΔΣ. 

Ο Δήμαρχος παρουσίασε το έγγραφο – απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γ. Ραγκούση, 
για τη διάθεση των πιστώσεων 23.250.000 ευρώ και για 
τη δημοπράτηση του έργου: «Νέο πεδίο ελιγμών Κρατικού 
Αερολιμένα Πάρου». 

Στο έγγραφο αναφέρεται: 
Αφού λαβάμε υπόψη την απόφαση της Υπηρεσίας Πολι-

τικής Αεροπορίας με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη 
του έργου.

Το γεγονός ότι με το δημοπρατούμενο έργο αναβαθμίζεται 
το αεροδρόμιο της Πάρου, με ευμενείς επιπτώσεις στην ανά-
πτυξη τόσο της περιοχής όσο και της ευρύτερης Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδων.

Το γεγονός ότι η απαιτούμενη πίστωση καλύπτεται από 
τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου 
1998ΣΕ07700006 της ΣΑΕ 077.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που ελέγχτηκαν από 
την ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. Ελλάδας, που αποτελούνται από τη Διακή-

ρυξη Δημοπρασίας, Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς, Προϋπολογισμό μελέτης, Τι-
μολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τα οποία μαζί με την τεχνική 
μελέτη, όπως αυτή εγκρίθηκε με απόφαση 
της Υ.Π.Α., συνιστούν το σύνολο των τευχών 
δημοπράτησης του έργου.

Γι αυτό αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη 
διάθεση πίστωσης 23.250.000 ευρώ, συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη δη-
μοπράτηση του έργου: «Νέο πεδίο ελιγμών 
Κρατικού Αερολιμένα Πάρου». 

Ορίζουμε, για την εκτέλεση των εργασι-
ών, ως διευθύνουσα υπηρεσία, αλλά και ως 
προϊσταμένη αρχή,  το Τμήμα Κατασκευής 
Έργων της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ με έδρα την Αθήνα.

Χαρακτηρίζουμε το έργο ως σημαντικό 
και ειδικό. 

Από την ίδια υπηρεσία θα γίνει η συμπλή-
ρωση του πρότυπου τεύχους διακήρυξης 
και του εντύπου οικονομικής προσφοράς, 
καθώς και η σύνταξη των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης.

Τέλος το Υπουργείο Υποδομών εξου-
σιοδοτεί τον Διευθυντή της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟ-

ΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ για την έγκριση των τευχών 
δημοπράτησης του έργου του θέματος, τη δημοσίευση της 
διακήρυξης, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την υπογρα-
φή της σχετικής σύμβασης. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, γίνονται και οι μελέτες για το 
κτίριο και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2014.

Αλλάζει το μέλλον του νησιού
Την ικανοποίηση και τη χαρά του γι’ αυτή την εξέλιξη εξέ-

φρασε στη ΦτΠ ο Δήμαρχος Χρ.Βλαχογιάννης: «Είμαι ιδιαίτε-
ρα χαρούμενος με την απόφαση αυτή, για τη διάθεση πίστω-
σης για την κατασκευή του νέου πεδίου ελιγμών του νέου 
αεροδρομίου της Πάρου και τη δημοπράτηση του έργου. 
Είναι ένας στόχος, που αποτελούσε το όνειρο της συντριπτι-
κής πλειονότητας των κατοίκων της Πάρου και πιστεύω ότι η 
υλοποίησή του θα αλλάξει το μέλλον του νησιού μας.

Δημοπρατείται το νέο 
αεροδρόμιο Πάρου

Με απόφαση του Γ. Ραγκούση

"ΚΛΕΙΔΩΣΕ" ΠΙΣΤΩΣΗ 23.250.000 ΕΥΡΩ

Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Μπιζάς:
Δεν με ικανοποιεί 
η λειτουργία 
του Περιφερειακού 
Συμβουλίου 

Προτάσεις για έργα κα-
τόπιν διαβούλευσης των 
Περιφερειακών Συμβού-
λων Κ. Μπιζά και Π. Τζανα-
κόπλουλου με τον Δήμαρ-
χο Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη, 
έγιναν προς την Περιφέ-
ρεια, ενόψει διαμόρφωσης 
του Τεχνικού Προγράμ-
ματος, ενώ θ’ ακολουθή-
σουν προτάσεις για έργα 
στην Αντίπαρο. Ωστόσο, ο 
κ. Μπιζάς φοβάται ότι πολ-
λά από τα έργα που ήδη 
έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 
κινδυνεύουν, αφού λόγω 
έλλειψης χρημάτων, η συμμετοχή της Πολιτείας από 50% 
θα είναι 15%. Ο κ. Μπιζάς δεν είναι επίσης ευχαριστημένος 
από τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί 
όπως αναφέρει στη συνένταυξή του στη ΦτΠ, η Περιφέ-
ρεια στερείται σημαντικών αρμοδιοτήτων, αλλά και γιατί ο 
Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες λειτουργούν 
σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους 
περιφερειακούς Συμβούλους. 

          συνέχεια σελ.5 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΑΚΙ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες για το νέο 
εμπορικό λιμάνι. 

Έρχονται νοσηλευτές και ΕΚΑΒιτες, παραμένει ωστόσο 
ακάλυπτη η θέση παιδιάτρου.

Παρασκευή στο Αγροτικό Ιατρείο Νάουσας 
Σάββατο & Κυριακή στο Κ.Υ. στην Παροικία

σελ.3

σελ.3

Παροικία (πλησίον Ταχυδροµείου), τηλ: 22840 27207

Κοντοσούβλι • Εξοχικό • Κοτόπουλο σούβλας
Κοκορέτσι • Γύρος χοιρινός • Γύρος κοτόπουλο
Μπιφτέκι κοτόπουλο • Μπιφτέκι µοσχαρίσιο

Κεµπάπ • Καλαµάκι χοιρινό • Καλαµάκι κοτόπουλο

ΟΛΑ  ΜΕ  ΕΝΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ  ΣΤΗΝ  ΠΟΡΤΑ  ΣΑΣ!

 Κάθε µέρα
από το µεσηµέρι...

µέχρι αργά
το βράδυ!

συνέχεια σελ.3
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Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 186
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Δημήτρης Αρκουλής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

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

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος 
(Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, 
Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, 
Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant 
Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ ∆ωδώνη, Καφέ 
Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος Au-
diophile, 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 
computers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna 
Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
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: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ 
Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 
Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος 
της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, 
Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, 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.

του Χρίστου Γεωργούση

ΑΙΡΕΤΙΚΑ
Μια δική σας βρύση ανοίξετε

Η δεκαετία 1960-70 ονομάστηκε από πολλούς δε-
καετία του «Άξιον Εστί» και δεκαετία ελπίδας. Από το 
1975 σπουδαίο πολιτιστικό κίνημα αναπτύσσεται στην 
Πάρο που ευτυχώς συνεχίζεται. Μέρος του κινήματος 
στηρίχτηκε στο «Άξιον Εστί» (Ελύτης) και στη μουσική 
του (Θεοδωράκης). Το 1983 ο Νίκος Σαρρής παρουσί-
ασε το έργο στη Σύρο μπροστά σε σπουδαίο κοινό με 
παρόντα τον ίδιο το Θεοδωράκη. Τραγούδησαν ο Αρι-
στείδης Βαρριάς, διευθυντής του Λυκείου Παροικιάς 
σήμερα, ο Σπύρος Παυλάκης, η Μαρία Βιτσαδάκη. Την 
ορχήστρα και χορωδία αποτελούσαν δάσκαλοι και 
μαθητές των σχολείων της Πάρου και άλλοι παρόντες 
σήμερα στα τρέχοντα του νησιού. (Αλέξης Γκόκας, 
Δημ. Μπαρμπαρής, Τζέφρυ Κάρσον, Γαρυφαλλιά Μπι-
ζά, Μπέτυ Μπιζά, Δημ. Μαούνης, Κ. Ταντάνη κ.ά.). Δε-
κάδες εκδηλώσεις στηρίχτηκαν σ’ αυτό το μνημειώ-
δες έργο, ενώ η Δήμητρα Σοφιανού, καθηγήτρια στο 
Λύκειο τότε, έδωσε σε τρεις τόμους μελέτη για τον 
Ελύτη. Επηρεάστηκαν όλοι, αλλά περισσότερο εμείς 
στην Πάρο, εξαιτίας ίσως της κοινής παρουσίας πολ-
λών Ελυτικών και Θεοδωρακικών την εποχή εκείνη.

Κάναμε μια πρόταση σε εκπαιδευτικούς να δη-
μιουργηθεί καινούριο ενδιαφέρον για την ελληνική 
ποίηση και, με το «Άξιον Εστί» ως βασικό εμπνευστι-
κό κείμενο, να ζητήσουμε απ’ τα παιδιά μια εκ νέου 
απασχόληση με τον ποιητικό λόγο. Ίσως έτσι λάβουμε 
πάλι από εκεί νέες δυνάμεις και νέες ελπίδες. Πρόκει-
ται για πρόταση «μόχλευσης» της ποίησης με μοχλό 
το συγκλονιστικό αυτό έργο. 

Η οπτική και ακουστική «ανάγνωση» του «Άξιον 
Εστί» με τη σημερινή εξέλιξη της τεχνολογίας είναι 
πιο δυνατή και το ξαναδιάβασμά του θα δώσει νέες 
δυνατότητες προσέγγισης των ποιητικών πραγμάτων. 
Μπορούμε να ψάξουμε με τους μαθητές πόσες Κυ-
κλάδες και πόση Πάρος χώρεσαν μέσα στο συνθετι-
κό αυτό ποίημα, που έπρεπε ίσως να διδάσκεται στα 
σχολεία. Ο Ελύτης φιλοξενήθηκε στην Πάρο σε σπίτι 
στον Έλητα και μπορεί να έλαβε από εκεί το όνομά 
του. Εντυπωσιάστηκε από τις βρύσες του Μαυρογένη 
και μας παρότρυνε ν’ ανοίξουμε τη δική μας βρύση. 
«Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί//μνημο-
νεύετε Διονύσιο Σολωμό//και μνημονεύετε Αλέξαν-
δρο Παπαδιαμάντη//Όπου και να πατεί το πόδι σας, 
φωνάζω,//ανοίξετε αδελφοί, μια βρύση ανοίξετε//τη 
δική σας βρύση του Μαυρογένη».

Κυκλάδες και Πάρος διαρκώς παρεμβάλλονται 
μέσα στους Ελυτικούς στίχους, σκοντάφτουμε στα 
σκαλοπάτια της Σαντορίνης, ξαφνιαζόμαστε από συρ-
σίματα σαύρας στις ξερολιθιές,  χαιρόμαστε τους ρό-
δινους τρούλους της Μυκόνου, προσπαθούμε να εν-
νοήσουμε τη λογική των περιστεριώνων, αλωνίζουμε 
σοδειές πίκρας και χαράς στα πέτρινα αλώνια, ενώ 
μας αλέθει ο καιρός με δόντια ανεμόμυλων πέτρινα. 
Εδώ στα χώματα αυτά βρήκε ο ποιητής το στύφνο και 
το μάραθο. «Να το σπαράγγι να ο ριθιός//να το σγου-
ρό περσέμολο//το τζεντζεφύλλι και το πελαργόνι//ο 
στύφνος και το μάραθο//Οι κρυφές συλλαβές όπου 
πάσχιζα την ταυτότητά μου ν’ αρθρώσω».

Να ξαναδούμε λοιπόν την δυναμική της ποίησης 
(μνημονεύετε Οδυσσέα Ελύτη), να ανοίξουμε τη δική 
μας βρύση του Μαυρογένη και να εμπνεύσουμε τα 
παιδιά για τα δικά τους πειράματα στην έκφραση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
Πάρος 04 Νοεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος 
– Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας Ιατρού (άνδρα-γυναίκας) 
έτους 2011.
1.- Ανακοινώνεται, ότι με σχετική Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., 
προκηρύχτηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα 
– Ελληνική Ακτοφυλακή, ενός (01) Αξιωματικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
(άνδρα – γυναίκας) Ιατρού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. 
– ΕΛ. ΑΚΤ. 
2.- Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) , καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(http://diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: 450ΓΙ-0ΡΟ, από όπου μπορούν να 
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. -

Ο Λιμενάρχης α.α.
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Αντώνιος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ευχαριστήρια

Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου και ιδι-
αίτερα τον Κο Μάρκο Κωβαίο που ασχολήθηκε προσωπικά με το πρόβλημα υγείας που 
είχε η μητέρα μου Ελένη Ρούσσου, όπου νοσηλεύτηκε στον Κυανό Σταυρό και χρειάστη-
κε αίμα. Να είστε όλοι καλά.

Με εκτίμηση,
Η οικογένεια Νικολάου Ρούσσου (INTER NEWS)

Μετά από πρόσκληση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., από την Τρίτη 1 έως και το Σάββατο 5 Νοεμ-
βρίου 2011 επισκέφθηκε το νησί μας η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου, με τα πλέον σύγ-
χρονα μηχανήματα ψηφιακής μαστογραφίας και προσέφερε στις γυναίκες της Πάρου την 
δυνατότητα του προληπτικού ελέγχου, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλουν 
από κοινού η γνωστή εταιρεία καλλυντικών AVON σε συνεργασία με την Ελληνική Αντι-
καρκινική Εταιρεία, για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. 

Η συμμετοχή των γυναικών της Πάρου υπήρξε αθρόα, αφού περισσότερες από 200 
γυναίκες υπεβλήθησαν σε μαστογραφικό έλεγχο εντελώς δωρεάν για ένα τριήμερο. 

Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία καλλυντικών AVON και 
στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για την άμεση αποδοχή και ανταπόκρισή τους στο 
αίτημα για την παρουσία της μονάδας στο νησί μας. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
την Διευθύντρια της AVON Ελλάδος κ. Μαριάννα Νάνου η οποία αποτελεί την ψυχή της 
Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας αφού όχι μόνο επεδίωξε με πάθος την δημιουργία και 
λειτουργία της, αλλά και διαρκώς προσπαθεί ώστε να διατηρείται υψηλό το επίπεδο των 
υπηρεσιών της. (Η κ. Νάνου υπήρξε η αφετηρία από την οποία ξεκίνησαν και ολοκληρώ-
θηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη της Κινητής 
Μονάδας Μαστογράφου στο νησί μας). Επίσης ευχαριστούμε την κ. Θεώνη Κωστοπού-
λου για την πολύτιμη βοήθειά της καθ’ όλη τη διάρκεια των επαφών μας με την Κινητή 
Μονάδα Μαστογράφου, αλλά και τις δύο Τεχνολόγους Χειρίστριες του μαστογράφου.  

Τέλος ελπίζουμε ότι, μετά την μεγάλη ανταπόκριση που έτυχε το πρόγραμμα πρόλη-
ψης καρκίνου του μαστού από τις γυναίκες της Πάρου, θα έχουμε την ευκαιρία να φιλο-
ξενήσουμε εκ νέου στο νησί μας την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου, ώστε να προσφέρει 
και πάλι τις πολύτιμες υπηρεσίες της. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή ζητήματα της 
εκπαίδευσης
Οι πιέσεις απέδωσαν

Τα θέματα που απασχολούν σχολικές μονάδες (Γυμνάσιο Πάρου και 2ο 
Δημοτικό Σχολείο), καθώς και τα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου (σή-
μερα) και θα ληφθούν αποφάσεις. 

Στις 7 Νοεμβρίου είχε στείλει επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λ. Κοντό, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Παροι-
κίας με θέμα: Κατασκευή του νέου Γυμνασίου Πάρου.

Στην επιστολή αναφέρεται: «κ. Πρόεδρε, επιθυμούμε κατ΄ αρχήν να σας 
καταστήσουμε ενήμερο για το γεγονός, ότι η υφιστάμενη Σχολική Μονάδα 
του Γυμνασίου Παροικιάς, ταλανίζεται από την έναρξη της νέας σχολικής πε-
ριόδου με πλήθος εντεινόμενων προβλημάτων, όπως η έλλειψη σε ποσο-
στό 70% των προβλεπόμενων βιβλίων, έλλειψη αναπληρωτών καθηγητών, 
περικοπές διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και διδασκαλία τμημάτων σε 
αίθουσες προκάτ επί πέντε χρόνια. Είναι αυτονόητο, ότι οι ανωτέρω συνθή-
κες λειτουργίας του σχολείου, δοκιμάζουν ιδιαίτερα τις ψυχικές αντοχές των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

»Όπως γνωρίζετε, το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνα-
σίου Πάρου, έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών αναφορικά με το θέμα, 
δεδομένου ότι έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη καθυστέρηση της υλοποίησης 
του 2ου Γυμνασίου παροικίας και παράλληλα, υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα 
δημόσιας ενημέρωσης για ένα έργο, το οποίο αφορά σε μία από τις βασικό-
τερες κτιριακές υποδομές παροχής της δημόσιας εκπαίδευσης, στην καρδιά 
του νησιού, την Παροικιά. Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε, έχουμε ήδη 
από τις 01/11/2011 ζητήσει εγγράφως, σχετική ενημέρωση από την Δημο-
τική Αρχή.

»Στο πλαίσια αυτά, παρακαλούμε, όπως π ρ ο τ ά ξ ε τ ε, ως εκ της αρμο-
διότητός σας, άμεσα το ζήτημα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ως θέμα 
ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να υπάρξει ευκρινής εικόνα για την πορεία 

υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Πα-
ραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
περαιτέρω διευκρίνιση και αναγκαία συν-
δρομή επί του θέματος».

Ζητούνται χρήματα για δύο έργα στην 
Πάρο

Εν τω μεταξύ, ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος Κ. Μπιζάς με ανακοίνωσή του μας ενη-
μερώνει ότι με έγγραφό της η Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ζητεί από το Υπουργείο Υποδομών, 
μεταφορών και Δικτύων να χρηματοδοτήσει 
την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ για την υλοποίηση έργων 
στην Περιφέρειά μας. Μεταξύ των έργων 
που προτείνονται είναι δύο έργα που αφο-
ρούν στην Πάρο και συγκεκριμένα: Μελέτη 
2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου, 400.000,00

Μελέτη Επέκτασης 2ου Δημοτικού Σχο-
λείου Παροικίας Πάρου, 120.000,00.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο κ. Μπιζάς 
δηλώνει: «Προσωπικά θεωρώ απαραίτητη, 
αλλά και αναγκαία την συντονισμένη πίε-
ση προς το Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ (Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων), από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς ( Βουλευτές, Περι-
φέρεια, Δήμος, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμό-
νων ), ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των 
παραπάνω έργων».

Ο «Οικολογικός Άνεμος» για την 
ενέργεια στο Ν. Αιγαίο

Πρωταγωνιστές 
οι τοπικές 
κοινωνίες

Ένα διαφορετικό, 
εναλλακτικό σχέδιο 
που θα έχει ως πρω-
ταγωνιστές τις τοπικές 
κοινωνίες, πρότεινε 
στο Περιφερεαικό 
Συμβούλιο, που έγινε την περασμένη Τετάρ-
τη, η παράταξη «Οικολογικός Άνεμος. 

Όπως είπε ο επικεφαλής της παράταξης 
Νίκος Χρυσόγελος, το όραμα της παράταξης 
«περιλαμβάνει, αντί για έργα σαν τα προτει-
νόμενα του «σχεδίου Κοπελούζου» για τα 
νησιά Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο, ένα δι-
αφορετικό, εναλλακτικό σχέδιο που θα έχει 
ως πρωταγωνιστές τις τοπικές κοινωνίες».

Η παράταξη υποστηρίζει ότι «είναι ανα-
γκαία η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσι-
μα, η εξοικονόμηση ενέργειας και η στροφή 
προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
λόγους περιβαλλοντικούς-κλιματικούς, δη-
μοσιονομικούς, οικονομικούς και κοινω-
νικούς». Όμως οι προτάσεις του Οικολογι-
κού Ανέμου στρέφονται, στην προσπάθεια 
να αναπτυχθούν τα συστήματα αυτά μετά 
από ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοι-
νωνίες και με τρόπο και σχήματα που θα 
εξυπηρετούν ένα οικολογικό μοντέλο πα-
ραγωγής ενέργειας. Δηλαδή, θα σέβονται το 
νησιωτικό χώρο, θα μεγιστοποιούν το πε-
ριβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για τις 
τοπικές κοινωνίες, θα προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης στους νησιώτες και ιδιαίτερα 
τους νέους, θα ενδυναμώσουν το ρόλο των 
τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 
Ν Αιγαίου σε θέματα παραγωγής μέρους 
της τεχνολογίας και παροχής μέρους των 
αναγκαίων υπηρεσιών που απαιτούνται, 
συμπεριλαμβανομένης και  της συντήρησης 
και θα συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία 
μέσω της κατασκευής μέρους του εξοπλι-
σμού από ελληνικές βιομηχανίες. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξη προτείνει 
τη δημιουργία «Συμμετοχικής/ων Εταιριών 
Παραγωγής Πράσινης Ενέργειας» (ανώνυ-
μες εταιρείες ευρείας συμμετοχικής βάσης), 
με μετόχους την Περιφέρεια, τους Δήμους, 
τη ΔΕΗ, επαγγελματικούς φορείς (Επιμελη-
τήριο Κυκλάδων, ιδιωτικές επιχειρήσεις), 
αλλά και  πολίτες που θα προωθήσουν τις 
επενδύσεις στις ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, βιο-
μάζα, γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας, κυμα-
τική κα) στα νησιά.
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Αγωνιστήκαμε από το 2003 που αναλάβαμε τη Δημοτική αρχή με επικεφαλής τότε, το ση-
μερινό Υπουργό Γ. Ραγκούση. Υπήρξε μια ασταμάτητη προσπάθεια, εργάστηκαν πολλοί και 
τελικά φτάσαμε σήμερα σ’ αυτή την κορυφαία στιγμή, να υπογραφεί η πολυπόθητη απόφαση 
και στο τέλος της να φέρει την υπογραφή του πρώην Δημάρχου και νυν υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Γ. Ραγκούση.

Η ιστορία γράφει ότι το αεροδρόμιο είναι πια γεγονός. Πιστεύω ακράδαντα, πως αν δεν 
ήταν ο Γ. Ραγκούσης υπουργός, αυτό το όνειρο και αυτός ο στόχος δεν υλοποιούνταν, παρόλο 
που το νησί μας ως τουριστικός προορισμός υψηλής προτεραιότητας δικαιούνταν απόλυτα, 
αυτό το έργο να είχε γίνει γρηγορότερα. Όμως, αυτό τώρα δεν μετράει τόσο πολύ. Για μας 
μετράει ότι το αεροδρόμιο θα γίνει και ελπίζω σύντομα να προχωρήσουν οι ενέργειες για τη 
δημοπράτηση και την ολοκλήρωση του έργου και αναφέρομαι στην κατασκευή του κτιρίου.

»Από μένα και από όλους τους παριανούς, ένα μεγάλο «ευχαριστώ», στον σημερινό 
υπουργό Γ. Ραγκούση, αλλά και σε όλους όσοι στο παρελθόν εργάστηκαν γι’ αυτό το στόχο 
και προσέφεραν». 

Απουσίες 
Από την έκτακτη συνεδρίαση – ενημέρωση απουσίαζαν η επικεφαλής και τα μέλη της πα-

ράταξης «Πάρος ΑΞΙΑ». Αποχώρησαν μετά την τοποθέτησή τους επί της διαδικασίας, οι επικε-
φαλής των παρατάξεων «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Κίνηση Ενεργών Πολιτών», Κ. Ροκονίδας 
και Μ. Ισιγώνης, αφού προηγουμένως είχαν ζητήσει να γίνει ψηφοφορία εάν θα πραγματο-
ποιηθεί η συνεδρίαση, καθώς ανέφεραν ότι το άρθρο 67 του «Καλλικράτη» δεν δικαιολογεί 
το κατεπείγον. 

Ο κ. Ροκονίδας στην τοποθέτησή του καταλόγισε στον Δήμαρχο κομματικές δεσμεύσεις και 
πολιτική κηδεμονία. Ως «σόου» χαρακτήρισε την έκτακτη συνεδρίαση της Τετάρτης, που είναι 
μέρος, όπως είπε, της «πολιτικής φάρσας των ημερών». Εμείς, είπε ο κ. Ροκονίδας, δεν θα 
είμαστε πρωταγωνιστές ή κομπάρσοι αυτού του σόου. 

Ο κ. Ισιγώνης, διάβασε την ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξή του και στην οποία με-
ταξύ άλλων αναφέρεται: «Αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στις επικοινωνιακές φιέστες του 
απερχόμενου υπουργού, που παραμονές της παραίτησης – κατάρρευσης της Κυβέρνησης 
Παπανδρέου και ενώ τα μέτρα εξόντωσης του ελληνικού λαού είναι σε πλήρη εξέλιξη, προ-
σπαθεί με τέτοια τερτίπια και ενέργειες να σώσει την προσωπική του εικόνα».

Ο κ. Ισιγώνης αποχώρησε, αρνούμενος, όπως είπε, να γίνει η παράταξή του χειροκροτητής 
της Κυβερνητικής Πολιτικής και των Τοπικών εκπροσώπων της. 

Απαντώντας ο Δήμαρχος εξέφρασε την έκπληξή του γιατί όπως είπε, οι κ.κ. Ροκονίδας και 
Ισηγώνης, ενώ καταγγέλλουν τον «Καλλικράτη», σήμερα τον επικαλούνται και τον εφαρμό-
ζουν. Παράλληλα, χαρακτήρισε μικροψυχία την απουσία της παράταξης Πάρος ΑΞΙΑ και την 
αποχώρηση των κ.κ. Ροκονίδα και Ισηγώνη, τονίζοντας πως όταν γίνεται ένα καλό έργο για 
τον τόπο είμαστε όλοι παρόντες. Αναφερόμενος στην παράαξη "Πάρος ΑΞΙΑ" τόνισε ότι επα-
νειλημένως στο παρελθόν με κάθε ευκαιρία ρωτούσαν για την τύχη του έργου του αεροδρο-
μίου και κατηγορούσαν το Δήμαρχο ότι ψεύδεται γιατί τάχα το έργο δεν προχωρούσε. Σήμερα 
είπε, που το έργο είναι πραγματικότητα, δεν ήρθαν να αναγνωρίσουν  μια θετική εξέλιξη για το 
νησί. Ο κ.Βλαχογιάννης είπε επίσης, ότι δεν είναι μόνο μικρόψυχη η στάση της μείζονος μειο-
ψηφίας, αλλά είναι και επικίνδυνη, γιατί ουσιαστικά με τη στάση της συνηγορεί στην επίθεση 
που δέχεται από τα ΜΜΕ, πανελλαδικά αλλά και στις Κυκλάδες ο κ.Ραγκούσης, γιατί φρόντισε 
την Πάρο με το έργο αυτό.

Ο Δήμαρχος δεν αποδέχτηκε τους χαρακτηρισμούς για κηδεμονίες και κομματικές δεσμεύ-
σεις και τόνισε: Μακάρι όσο ελεύθερος κομματικά είμαι εγώ, να ήταν και οι κ.κ. Ροκονίδας και 
Ισιγώνης, οι οποίοι δεν αρθρώνου λόγο αν δεν πάρουν… γραμμή από το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Τέλος, υπενθύμισε ότι δόθηκαν το 2006 από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. 10.000.000€ για τις 
απαλλοτριώσεις και έτσι έγινε το πρώτο βήμα. Σήμερα είπε, δόθηκαν τα χρήματα και αυτή 
η πίστωση κλείδωσε και δεν μπορεί να την ξεκλειδώσει κανείς. Και η απόφαση αυτή για τα 
23.250.000 και τη δημοπράτηση του έργου, φέρει την υπογραφή του Γ. Ραγκούση. Αυτό θα 
γράψει η Ιστορία και ότι η μειοψηφία ήταν απούσα. 

Δημοπρατείται το νέο 
αεροδρόμιο Πάρου

Με απόφαση του Γ. Ραγκούση

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 23.250.000 ΕΥΡΩ

Με εντολή Ραγκούση προχωρούν οι διαδικασίες 
για το νέο εμπορικό λιμάνι

Οριστικά στο Καμινάκι
Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο εμπορικό λιμάνι του νησιού 

μας στην περιοχή Καμινάκι, όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενο φύλλο της ΦτΠ.
Με έγγραφό του στις 4 Νοεμβρίου προς τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, ο υπουργός Υπο-

δομών, Μεταφορών και δικτύων Γ. Ραγκούσης, τον ενημερώνει ότι με εντολή του η αρμόδια 
υπηρεσία θα ολοκληρώσει και επικαιροποιήσει την μελέτη που ήδη υπάρχει, αφορούσε όμως 
την περιοχή Μώλο, που αποκλείστηκε γιατί η περιοχή χαρακτηρίστηκε Natura. Αυτή η μελέτη, 
για την οποία υπάρχουν τα χρήματα, θα προσαρμοστεί και επικαιροποιηθεί στα νέα δεδομένα 
για το Καμινάκι. 

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο του υπουργού που στάλθηκε στον Δήμαρχο, αλλά και στην 
Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων, αναφέρεται: «Επειδή έχει διαπιστωθεί η 
αναγκαιότητα μεταφοράς της εμπορικής κίνησης του λιμανιού της Παροικίας σε άλλη θέση και 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απόψεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όσο και τις απόψεις 
της δικής σας υπηρεσίας (Δ/νση Λιμενικών Έργων), σας παρακαλώ όπως προβείτε στις ανα-
γκαίες ενέργειες για την επικαιροποίηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης στη θέση Καμινάκι με 
προσαρμογή των έργων για την υποδοχή μόνο της εμπορικής κίνησης.

» Η προσαρμογή αυτή θ’ αφορά στην εκπόνηση Master plan, καθώς και στις αναγκαίες 
υποστηρικτικές μελέτες στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης της μελέτης «Προγραμματικό 
Σχέδιο (Προκαταρκτική Έκθεση) Νέου Λιμένα Πάρου – Οριστική μελέτη έργων Α’ φάσης και 
συναφείς μελέτες». 

» Υπενθυμίζω, ότι η υπόψη θέση είχε προταθεί ως εναλλακτική λύση στην πιο πάνω μελέτη 
και από την ενημέρωση που έχω, φαίνεται να προκρίνεται ως επικρατέστερη, μια και η αρχικά 
επιλεγείσα θέση Μώλος βρίσκεται πλέον σε περιοχή Natura».

συνέχεια από σελ.1

Κάλυψη αναγκών Κέντρου Υγείας Πάρου 

Έρχονται νοσηλευτές 
και ΕΚΑΒιτες 

Καλύπτονται σε ένα βαθμό οι ανάγκες του Κέντρου Υγείας και του ΕΚΑΒ, ακάλυπτη όμως 
παραμένει η θέση του παιδιάτρου. 

Σύμφωνα με έγγραφο του Διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου Δ. Τσιργή, στο Κέντρο Υγείας 
έρχονται νοσηλευτές και υπάλληλοι του ΕΚΑΒ και ένας γιατρός αναισθησιολόγος με δύο νο-
σηλευτές για τις διακομιδές ΜΕ ΤΟ Υγειονομικό αεροσκάφος.

Ειδικότερα, στο έγγραφο του κ. Τσιργή, προς τον Υποδιοικητή της 2ης ΠΥΔΕ Πειραιώς – 
Αιγαίου, αναφέρεται:

«Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σχετικά με την κάλυψη των αυξημένων 
αναγκών του Κέντρου Υγείας Πάρου, σας γνωρίζουμε τα εξής: Με απόφασή μου μετακινήθη-
κε η νοσηλεύτρια Αικατερίνη Καψαλιώτη από 31-10-2011 έως και 21-11-2011».

Ο διοικητής του νοσοκομείου Σύρου αναφέρεται και σε προηγούμενες μετακινήσεις νοση-
λευτών που έγιναν προς το Κ.Υ. από τον Απρίλιο έως και τα μέσα Οκτωβρίου.

Γνωστοποιεί επίσης, ότι «σε συνέχεια της επικοινωνίας του με το ΕΚΑΒ, η υπηρεσία προ-
τίθεται να μετακινήσει δύο υπαλλήλους ειδικότητας πληρωμάτων ασθενοφόρων εντός της 
τελευταίας εβδομάδας του Νοεμβρίου, για την υγειονομική εξυπηρέτηση του Κ.Υ., ενώ έχει 
ήδη μετακινηθεί με απόφαση του Προέδρου του ΕΚΑΒ η υπάλληλος ΔΕ πληρωμάτων ασθε-
νοφόρων Σπυριδούλα Ζόβα, για χρονικό διάστημα 4 μηνών από 3-11-2011».

Τέλος, ο κ. Τσιργής υπενθυμίζει ότι «έχει αποστείλει πρόταση «προγραμματικής συμφωνί-
ας» στο Βελέντζειο Ίδρυμα, για την απασχόληση ενός αναισθησιολόγου ιατρού και δύο νοση-
λευτών για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Υ. και των διακομιδών με το Υγειονομικό αερο-
σκάφος. Σημειώνεται, ότι για την εν λόγω διάθεση εκ του Βελέντζειου Ιδρύματος, υπάρχει και 
η σχετική έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται σύντομα να συνεδριάσει το Δ.Σ. του Βελέντζειου 
Ιδρύματος για ν’ αποφασίσει επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Έφτασε το Blue Star Delos
Έφτασε στον Πειραιά το πλοίο Blue Star DELOS που θα δρομολογηθεί στη γραμμή Παρο-

ναξίας. Εν τω μεταξύ αναβλήθηκε 
η προγραμματισμένη για το Σάβ-
βατο 12/11 εκδήλωση γνωριμίας 
με το νεότευκτο πλοίο στην Πάρο 
λόγω δυσμενών καιρικών συνθη-
κλων.

Το μήκος του πλοίου φτάνει τα 
145,9 μέτρα, το πλάτος του είναι 
23,2 μέτρα, η ταχύτητα είναι 26 μί-
λια ανά ώρα και η χωριτικότητά του είναι: 2.400 επιβάτες,  60 φορτηγά και 145 ΙΧ.

Το πλοίο θα ξεκινλησει κανονικά δρομολόγια μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Δελτίο Τύπου
Σχετικά με την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

σήμερα 9-11-2011 με θέμα «Ενημέρωση επί των εξελίξεων της πορείας κα-
τασκευής του νέου αεροδρομίου Πάρου», κάνουμε γνωστά τα εξής:

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου συγκαλείται όταν κρίνονται από αποφάσεις του, περιπτώσεις 
δημόσιου συμφέροντος. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί-
ται το κατεπείγον του σημερινού θέματος, αφού το Δ.Σ. δεν κλήθηκε για να 
αποφασίσει, αλλά να ενημερωθεί για γνωστά πράγματα από τις 7/11 και όταν 
στις 11/11 υπάρχει τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δηλαδή απλά ήταν μια «παρά το νόμο» συνεδρίαση 
(άρα παράνομη).

Είναι βέβαιο ότι ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. που χρεώνονται αυτή τη    συνεδρίαση, είχαν 
τις δικές τους σκοπιμότητες, αδικώντας και το ίδιο το έργο και τη σημασία του για τον τόπο. Η «Λαϊκή 
Συσπείρωση» με τον επικεφαλής της  Κ. Ροκονίδα αρνήθηκε να νομιμοποιήσει με την παρουσία της 
στη συνεδρίαση αυτή,  έκανε την παρακάτω δήλωση και αποχώρησε.

 «Το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος αποδεικνύει τις κομματικές  του δεσμεύσεις  ακυρώνοντας 
στη πράξη τις κορώνες περί ανεξαρτησίας. Απέδειξε με απροκάλυπτο τρόπο και σήμερα την πολιτική 
κηδεμονία του, λειτουργώντας  όχι σαν Δήμαρχος της Πάρου,   αλλά σαν εντολοδόχος – κομματάρ-
χης άλλων εποχών, επιχειρώντας τον επικοινωνιακό «εξαγνισμό» στην Πάρο, πρωταγωνιστών της 
βάρβαρης πολιτικής που στέλνει και στον τόπο μας εκατοντάδες νοικοκυριά στη φτώχεια και την 
απόγνωση, τους στερεί τον τρόπο για να ζήσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους και υποθηκεύει το μέλλον 
τους για πολλά χρόνια.

Μέρος της πολιτικής φάρσας των ημερών που δεν έχει μόνο θεατές, αλλά έχει και θύματα την 
άνεργη νεολαία μας, τις πετσοκομμένες συντάξεις και τα μεροκάματα της πείνας, την εργασιακή ανα-
σφάλεια, τις αναδουλειές και τα λουκέτα, είναι και το σημερινό σόου δυστυχώς.

Εμείς δεν θα είμαστε ούτε πρωταγωνιστές ούτε κομπάρσοι στο θέατρο που στήθηκε, γιατί δεν 
μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα.  Τα πρόσωπα τα κρίνουμε με βάση τη πολιτική τους και γιατί εμείς 
απολογούμαστε σε άλλους και για άλλους λόγους. Απολογούμαστε στους συμπολίτες μας. 

Ο παριανός λαός δεν χρωστάει σε κανένα και τίποτα. Αντίθετα του χρωστάνε όλοι αυτοί που χρό-
νια διαχειρίζονται  την τοπική και κεντρική εξουσία, υποσχόμενοι πληθώρα απαραίτητων υποδομών, 
αφήνοντας τον τόπο στην τύχη του, χωρίς τα αναγκαία έργα(μεταφορές, υγεία, σχολική στέγη κ.λπ.). 

Κάνουμε έκκληση σε κάθε σύμβουλο της πλειοψηφίας χωριστά, να σεβαστεί τον κανονισμό λει-
τουργίας του Δ.Σ., να δείξει σθένος, να δείξει αξιοπρέπεια να μην υποκύψει σε ηθικούς εκβιασμούς 
και διλλήματα που υπακούουν σε επικοινωνιακές ανάγκες και όχι στην πραγματική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του τόπου.

Για αυτό καθαυτό το έργο του Α/Δ θα τοποθετηθούμε άμεσα με ανακοίνωσή μας».

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3η αγωνιστική)

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 12/11/11 14:00

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 13/11/11 12:00

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 13/11/11 12:00

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13/11/11 18:45

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)

Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ 13/11/11 12:00

Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ 13/11/11 12:45

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 13/11/11 16:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)

ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 12/11/11 16:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 13/11/11 14:30

ΑΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΙΟΥ 13/11/11 15:00

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) 

Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 12/11/11 12:30

ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12/11/11 15:30

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΚΟΡΘΙΟΥ 12/11/11 17:00

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) 

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 13/11/11 15:00

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 13/11/11 16:30

Ήττα 4-1 για τον Νηρέα στην Σύρο 

Λύγισε στο φινάλε…
Βαριά ήττα με 4-1 γνώρισε ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας την περα-

σμένη Κυριακή στο γήπεδο της Ερμούπολης από την Άνω 
Σύρο για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α’ κατηγορίας 
Κυκλάδων.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 44’ με έναν πρώ-
ην «παριανό» τον Στόιτσεφ με κοντινό πλασέ. Ο Νηρέας 
κατάφερε στο 54’ να φθάσει στην ισοφάριση με κεφαλιά 
του Μοστράτου. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν 
στροφές και κατάφεραν να σημειώσουν τρία τέρματα με 
τον Πάπιτση στο 69’, με τον Μανουδάκη στο 74’ και με τον 
Στόιτσεφ στο 82’.

Άνω Σύρος (Μ. Πούλος): Σαγρές, Δημόπουλος, Βα-
βουράκης, Τσιάκαλος, Αναγνωστόπουλος (75’ Σούρλας), 
Δημητρακόπουλος, Πάπιτσης, Τζώρτζης, Στόιτσεφ (85’ 
Βαμβακούσης), Μανουδάκης, Αλιφραγκής (85’ Βλαχο-
γιάννης).

Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας (Α. Σπυρόπουλος): Παπαδάκης, 
Ρούσσος, Μπίμπα, Δελημπαλταδάκης (11’ λ.τ. Κρητικός 
Ε.), Μπαρμπαρήγος, Βίβα, Τόδρη, Τέτλα, Αριανούτσος (69’ 
Σουλίδης), Ρούσσος Ε. (79’ Κρητικός Δ.), Μοστράτος.

Ο Αστέρας ήταν καλύτερος, αλλά ηττήθηκε 1-0

στο γήπεδό του από τον Α.Σ. Ίου

Έχασε
μοναδική ευκαιρία

Δεν κατάφερε ο Αστέρας Μαρμάρων να τριτώσει τις νί-
κες του στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Β’ κατηγορίας 
Κυκλάδων. Στο παιχνίδι που έδωσε στο γήπεδο των Μαρ-
μάρων για την Τρίτη αγωνιστική κόντρα στον Α.Σ. Ίου ητ-
τήθηκε με 1-0 με γκολ που δέχθηκε στο 89’ από τον Ξενιό.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει σε καμία πε-
ρίπτωση την εικόνα του παιχνιδιού, αφού οι γηπεδούχοι 
ήταν σαφώς ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού 
χάνοντας κλασικές ευκαιρίες για να το «καθαρίσουν» και 
να πάρουν το τρίποντο. Αποκορύφωμα, το χαμένο πέναλτι 
στο 29’ . Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Αλιπράντης Φ., εκτέλε-
σε ο Βιτζηλαίος και απέκρουσε ο Καραμπίκας.

Από το 76’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες, ο 
Καλογήρου δέχθηκε την 2η κίτρινη κάρτα του διαιτητή.Στο 
89’ ο Ξενιός σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης 
κάνοντας το 0-1 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Αστέρας Μαρμάρων (Π. Κένερ): Πούλιος Α., Σάμιος Ν., 
Ξενάριος Μ., Ρούσσος Π., Καρανίκης Π., Ρούπας Δ., Σάμι-
ος Κ. (67’ Σάμιος Χ.), Panaitiu C. (46’ Ρούσσος Γ.), Χριστό-
φορος Χ., Βιτζηλαίος Π., Αλιπράντης Φ.

Α.Σ. Ίου (Θ. Καραβάς): Καραμπίκας Κ., Ξενιός Ι., Βαλ-
μάς Ι. (92’ Μπλιμές), Μπατσάλης Ι., Καρράς Κ., Αθανασίου 
Λ., Καλογήρου Μ., Κώνστας Χ., Χάρος Π. (67’ Αυγουστάτος 
Η.), Δαμβακάρης Ν., Οkechokwu C. (88’ Σταυράκης).

Και τώρα
δίνουμε «αίμα»!!!

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Παναθη-
ναϊκού Πάρου - Αντιπάρου συμμετέ-
χει για πρώτη φορά οργανωμένα στη 
χειμερινή αιμοδοσία που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο νησί μας 11-12 και 13 
Νοεμβρίου 2011. 

Καλούνται όλα τα μέλη μας, οι φίλοι 
του Παναθηναϊκού και όλοι όσοι μπο-
ρούν να δώσουν αίμα, να δώσουν το παρών και να συμ-
βάλλουν από την πλευρά τους, με την προσφορά αίματος, 
στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Πάρου - Αντιπάρου εδώ και πάρα πολλά χρό-
νια. ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ!!!

Panathinaikos Paros Club
O Σύνδεσμος με τη 15ετή ζωντανή ιστορία

στο καταπράσινο νησί της Πάρου !!!

Νέα Διοίκηση 
Μετά τις εκλογές, την Κυριακή 30 
Οκτωβρίου για την ανάδειξη της νέας 
Διοίκησης του Συνδέσμου Φιλάθλων 
Παναθηναϊκού Πάρου – Αντιπάρου, 
συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. 
ως εξής: 

Πρόεδρος: Πατέλης Κωνσταντίνος, 
Αντιπρόεδρος: Μαλατέστας Μάρκος, 
Ταμίας: Λυκούδης Ευάγγελος, Γραμματέας: Μαύρης Πα-
ναγιώτης, Υπεύθυνοι Υλικού: Δαφερέρας Κωνσταντίνος, 
Τούρτας Νικόλαος, Υπεύθυνοι Συνδέσμου: Λυκούδης 
Ευάγγελος, Μαύρης Παναγιώτης. Μέλη:  Αρκουλής Στυ-
λιανός, Καλλέργης Φραγκίσκος, Αλιπράντης Σταύρος

Υπέυθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας π. 
Στυλιανός Μπιζάς. 

O Σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του, ότι θα είναι ανοι-
χτός σε κάθε αγώνα της ομάδας τους, καθώς και κάθε Τε-
τάρτη 6μ.μ.- 8μ.μ. (18.00-20.00).

Γνωστοποιεί επίσης, στα μέλη και τους φίλους του Συν-
δέσμου, ότι από τις 3 Νοεμβρίου ξεκίνησε τη λειτουργία 
του και το νέο blog του Συνδέσμου από το οποίο θα ενημε-
ρώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της ομάδας και για τις 
ανακοινώσεις του Club.Η διεύθυνση του blog είναι: http://
panathinaikosparoscl.pblogs.gr/.

Πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου

Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Κυκλάδων συνεχίζεται 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 12 και 13 Νοεμβρίου με 15 
παιχνίδια. Ο Α.Ο. Πάρου πάει στην Άνω Σύρο για να παίξει 
με την ομώνυμη ομάδα ενώ ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας υποδέχε-
ται στα Μάρμαρα τον Α.Ο. Πάγου. Ο Αστέρας Μαρμάρων 
πάει στην Νάξο όπου τον περιμένει ο Αστέρας Τραγαίας. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα των παιχνιδιών έχει ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟγΙΕΣ
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Α’ κατηγορία
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 6 2 2 0 0 11 3
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 6 2 2 0 0 3 1
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 3 2 1 0 1 2 5
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 1 2 0 1 1 2 6
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 1 2 0 1 1 1 2
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 0 1 0 0 1 1 4
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 0 1 0 0 1 0 1
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 0 1 0 0 1 0 1
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 1 1 1 0 0 4 1
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 2 1 0 1 3 3
Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ 6 2 2 0 0 8 2
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 1 2 1 0 1 4 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ -6 2 0 0 2 2 8
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 3 2 0 1 7 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 6 2 2 0 0 8 3
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 6 3 2 0 1 12 5
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ 3 1 1 0 0 1 0
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 0 1 0 0 1 0 2
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ -2 2 0 0 2 1 6
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ -4 2 0 0 2 2 12
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: -4 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ: 1-2
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ: 1-5
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ: 4-1
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ.: 3-0
Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ: 2-5
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ: 0-1
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ: 4-0
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: 7-1
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ: 1-1
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ: 0-12
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ: 3-1
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ: 3-0 α.α.
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ: 1-2

Νέο Δ.Σ. 
Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 
30 Οκτώβρη στα γραφεία του συν-
δέσμου, συγκροτήθηκε σε σώμα 
το νέο Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου – 
Αντιπάρου. Τα αποτελέσματα έχουν 
ως εξής:

Πρόεδρος: Νίκος Παπαγιάκου-
μος, Αντιπρόεδρος Α’: Ευάγγελος 
Μαύρης, Αντιπρόεδρος Β’: Κων-
σταντίνος Πάσσαρης, Γενικός Γραμματέας: Αναστάσιος 
Τριαντάφυλλος, Ειδικός Γραμματέας: Τσακώνης Νίκος, 
Ταμίας: Αναστάσιος Σταυρίδης, Υπεύθυνος μελών και 
επικοινωνίας Παροικίας Α’: Κρουσταλλάκης Ιωάννης, 
Υπεύθυνος μελών και επικοινωνίας Παροικίας Β’: Αλι-
πράντης Ζαχαρίας, Υπεύθυνος μελών και επικοινωνίας 
Νάουσας Α’: Ρούσσος Μιχάλης, Υπεύθυνος μελών και 
επικοινωνίας Νάουσας Β’: Σιφναίος Μανώλης, Υπεύ-
θυνος μελών και επικοινωνίας Αντιπάρου: Ρούσσος 
Νίκος, Υπεύθυνος μελών και επικοινωνίας Χωριών Α’: 
Πούλιος Διαμαντής, Υπεύθυνος μελών και επικοινωνιας 
Χωριών Β’: Μελανίτης Νίκος

Ακαδημίες ΑΟΠ: 

«Το καμάρι μας»
Από το 1993 ξεκίνησαν να λειτουργούν οι Ακαδημίες 

του Αθλητικού Ομίλου Πάρου. Αμέσως μετά και σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση τους, μόλις το 
1995, οι Παίδες του ΑΟΠ βρέθηκαν για πρώτη φορά στον 
τελικό της ΕΠΣ Κυκλάδων. 

Οι επιτυχίες της ομάδας συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα, 
σχεδόν κάθε χρόνο ο ΑΟΠ να βρίσκεται στα Final 4 της 
ΕΠΣΚ, καθώς σε πολύ μεγάλα τουρνουά. Επίσης, από το 
2002 έως το 2008 η ομάδα Παίδων συμμετείχε σε όλους 
τους τελικούς της ΕΠΣΚ, ενώ το 2004, 2006 και 2008 κατέ-
κτησε το πρωτάθλημα Παίδων της ΕΠΣΚ.

Αντίστοιχη πορεία είχε και η ομάδα των Νέων που κα-
τέκτησε το αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ το 2005 και 
2009, ενώ ήταν φιναλίστ το 2004 και 2007.

Η μεγάλη άνθηση των Ακαδημιών ήρθε στον ΑΟΠ μετά 
την τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Παροικι-
άς και έτσι κατά Μ.Ο. στις Ακαδημίες της ομάδας αθλούνται 
περίπου 150 ποδοσφαιριστές.

Κύριο μέλημα της νέας Διοίκησης είναι η ακόμα μεγα-
λύτερη τόνωση των Ακαδημιών, με πρωταρχικό μέλημα τη 
σωστή διαπαιδαγώγηση της νεολαίας του νησιού και φυσι-
κά την καλύτερή τους άθληση. 

Γι’ αυτό το λόγο, δίνεται φέτος ακόμα μεγαλύτερο βάρος 
στις Ακαδημίες και στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι η σωστή άθληση και το «ευ αγωνίζεστε» των νέων 
της Πάρου. Φέτος, προπονητές των Ακαδημιών είναι οι 
κ.κ. Μανώλης Φραντζής, Θοδωρής Καζακίδης και Βασίλης 
Καημενόπουλος.



225Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011 www.fonitisparou.gr

Γιατί οι περισσότερες συ-
νεδριάσεις του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου γί-
νονται στην Ρόδο, αφού 
η έδρα της Περιφέρειας 
είναι στην Σύρο;

Σύμφωνα με τον «Καλ-
λικράτη», τα Συμβούλια 
προβλέπεται να γίνονται 
στην έδρα της Περιφέρειας. 
Βέβαια υπάρχει μία παρά-
γραφος που αναφέρει, ότι 
μπορούν να γίνονται συνε-
δριάσεις και σε άλλα μέρη 

με απόφαση του Συμβουλίου. Είναι γεγονός όμως, ότι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι από 
τη Δωδεκάνησο είναι περισσότεροι και γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή αντέδρασαν στο 
γεγονός ότι θα έπρεπε να έρχονται στην Σύρο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως εκτός του ότι 
κατέχουν τα 2/3 του Περιφερειακού Συμβουλίου (31 έναντι 20), υπερτερούν και πλη-
θυσμιακά. Τα Δωδεκάνησα έχουν 200.000 κατοίκους, ενώ οι Κυκλάδες 100.000. Έτσι, 
πίεσαν και κατάφεραν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να γίνονται εναλλάξ 
οι συνεδριάσεις σε Σύρο και Ρόδο.

Γίνονται όμως εναλλάξ;
Ναι, εκτός από τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχουν γίνει συνεχόμενα στην 

Ρόδο, επειδή έγινε εκεί και το Ελληνορωσικό Συνέδριο. Βέβαια, από τα Συμβούλια που 
αναλογούν στις Κυκλάδες, έγινε ένα στην Σύρο και ένα στην Νάξο τον Αύγουστο και 
έχουμε να συνεδριάσουμε στην Σύρο από το τέλος Μαΐου. Το σπουδαιότερο όμως για 
μένα, είναι η καλύτερη λειτουργία του Π.Σ. όπου και αν γίνεται και τα αποτελέσματα που 
θα μπορούσε να έχει.

Που εντοπίζετε το πρόβλημα στη λειτουργία του;
Η παλιά Περιφέρεια στην ουσία έχει παραμείνει στο κράτος, υπό τη σκέπη της κεντρι-

κής εξουσίας με την αποκεντρωμένη Διοίκηση και τώρα οι αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων και της Περιφέρειας εγκρίνονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Δηλαδή, 
σημαντικές αρμοδιότητες το κράτος δεν τις άφησε, όπως π.χ. μετανάστευση, Χωροταξία, 
ΓΠΣ κ.λπ. Εμείς είμαστε μια συνέχεια των Νομαρχιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που 
συνενωθήκαμε με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό λόγω της συγκοινωνίας 
και της επικοινωνίας. Είναι πολύ δύσκολο για μένα, γιατί όταν πηγαίνω Ρόδο, είμαι μέσα 
στο πλοίο 30 ώρες. Και μέσα στο Συμβούλιο, μου δίνεται ο λόγος για 3 λεπτά, σε συνεδρί-
αση που διαρκεί 3 έως 6 ή και 8 ώρες. Επίσης, οι επικεφαλής των παρατάξεων κατανα-
λώνουν πολύ χρόνο στις τοποθετήσεις τους, περίπου 20 λεπτά ο καθένας. 

Και αυτό δεν είναι ωφέλιμο;
Σαφώς δεν είναι ωφέλιμο, γιατί «τρώνε» πάρα πολύ χρόνο και έτσι, οι Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι δεν μπορούν να συμβάλουν ιδιαίτερα. Βέβαια, έχω και ένσταση που αφορά 
επί της ουσίας των θεμάτων. Τι εννοώ: Όταν ασχολήθηκα με το Περιφερειακό Συμβούλιο, 
πίστευα πως θα είχαμε ένα πραγματικό ρόλο, μέσα από τον οποίο, θα χαράσσει πολιτική 
η Περιφέρεια, στο σύνολο του Νοτίου Αιγαίου, θα προγραμματίζει έργα κ.λπ. Είναι τρο-
χοπέδη το γεγονός, ότι δεν έχει πάρει τις αναγκαίες αρμοδιότητες, όπως την Παιδεία για 
παράδειγμα που πέρασε στους Δήμους με τον «Καλλικράτη» ή την υγεία, τομέας που 
δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο. Έγινε ένα Συμβούλιο στην Νάξο για την υγεία, παρου-
σία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπου ειπώθηκαν πολλά. Εγώ και ο 
κ. Τζανακόπουλος είχαμε σημαντικές εισηγήσεις για το Κέντρο Υγείας του νησιού μας, 
δόθηκαν πολλές υποσχέσεις, αλλά επί της ουσίας, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο χωρίς κα-
νένα αποτέλεσμα. Θα περίμενα πάντως, από το Περιφερειακό Συμβούλιο να ασκεί στο 
βαθμό που πρέπει τον πολιτικό του ρόλο. Δηλαδή, να πιέζει και να διεκδικεί. Τούτη τη 
στιγμή διαπιστώνω ότι ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες κάνουν προσωπική 
πολιτική, λειτουργούν σαν μικροί ή μεγάλοι υπουργοί, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους και το Περιφερειακό Συμβούλιο και χωρίς να θέτουν ουσι-
αστικά ζητήματα μέσα στοΣώμα. Επίσης, πάρα πολλά και σημαντικά θέματα που αφορούν 
την Περιφέρειά μας, τα διαβάζουμε από τις εφημερίδες. Ένα άλλο ζήτημα, είναι ότι έχουν 
εκχωρηθεί αρκετές αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή π.χ. Γνωμοδότηση Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων. Σ’ αυτό είχαμε αντιδράσει, αλλά το πέρασε η πλειοψηφία στο 
πρώτο Συμβούλιο. Σημειωτέον ότι στην Πάρο υπάρχουν δραστηριότητες οχλούσες και 
θα έπρεπε το Περιφερειακό Συμβούλιο να ασκεί αυτό το ρόλο του και να μην τον εκχω-
ρήσει στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 7 άτομα. Πριν από περίπου ένα 
μήνα ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου το θέμα των Αιολικών 
Πάρκων να μην συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή. ‘Έγινε δεκτό το αίτημά μας και έτσι 
θα τεθεί το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Υπάρχουν άλλα σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί στο Π.Σ.;
Ναι. Ένα μεγάλο ζήτημα που δεν έχουμε συζητήσει, είναι η ενδοεπικοινωνία. Είμαστε 

νησιωτικός χώρος, εξαρτιόμαστε από τα πλοία, η οικονομική μας δραστηριότητα επίσης 
εξαρτάται από εκεί και το θέμα αυτό, δεν έχει μπει ακόμη στο τραπέζι, παρόλο που ο Πε-
ριφερειάρχης από την αρχή του χρόνου είναι εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών 
Συγκοινωνιών (ΣΑΣ).

 Θέλω να πιστεύω, ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα να το συζητήσουμε και να μπορέ-
σουμε να προτείνουμε δρομολόγια. Κυριακή για παράδειγμα, που πηγαίνω στην Σύρο 
τακτικά, έχουν τρία δρομολόγια και Δευτέρα πρωί δεν έχει για να επιστρέψεις, έχει την 
Τρίτη. Και επίσης πρέπει να ξαναδούμε τη σύνδεση με κάποια άγονα δρομολόγια όπως 
τη σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Κάποτε που η Πάρος δούλευε με αυτά τα πλοία 
είχαμε πολύ σημαντικά οφέλη. 

Έως αυτή τη στιγμή από τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, τι έχει 
αποκομίσει η Πάρος;

Δεν νομίζω ότι κερδίσαμε ιδιαίτερα πράγματα. Βέβαια, είναι θεσμός που εφαρμόζεται 
πρώτη φορά και επιπλέον, ο Κανονισμός Λειτουργίας αποφασίστηκε τέλος Αυγούστου. 

Καθυστέρησε;
Ναι, πάρα πολύ, προφανώς με ευθύνη της πλειοψηφίας. Το θετικό είναι ότι η Περιφέ-

ρεια ανέλαβε επιτέλους τη διαχείριση του ΕΣΠΑ μέσα στο οποίο υπάρχουν πέντε έργα 
για την Πάρο. Τα νηπιαγωγεία Αγκαιριάς και Μάρπησσας, οι Ανεμόμυλοι στο χώρο του 
Δήμου, βιολογικός και αποχέτευση της Αντιπάρου και ένα έργο της ΔΕΥΑΠ που είναι ένας 
μηχανισμός με τον οποίο θα ελέγχει τη στάθμη των λυμάτων. Ένα έργο υψηλής δαπάνης 
και σημαντικό. 

Ως αναφορά τα έργα που θα κάνει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ και για τα οποία είχατε γράψει, 2ο 
Γυμνάσιο Παροικίας, βιολογικό Ανατολικής Πάρου κ.λπ., δεν έχει προχωρήσει τίποτα από 
όλα αυτά, γιατί η εταιρία είναι θυγατρική του υπουργείου Υποδομών και το υπουργείο 
όλο αυτό το διάστημα δεν έχει τα κονδύλια για την ίδια συμμετοχή. Έτσι, από ότι γνωρίζω, 
δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε όλη την Ελλάδα. Το μόνο θετικό είναι η επέκταση του 2ου 
Δημοτικού, για το οποίο υπάρχουν τα χρήματα και προχωράει η μελέτη. Όλα τα υπόλοιπα 
είναι στο απόλυτο μηδέν. 

Να πω ακόμη, ότι για τα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, εμείς τα βρήκαμε έτοιμα, 
είχαν ήδη ενταχθεί. Βέβαια υπάρχει άλλος ένας κίνδυνος. Ο κ. Παπανδρέου πριν από πε-
ρίπου τρεις μήνες είχε ζητήσει από την Ευρώπη η ελληνική συμμετοχή να είναι από 50% 
στο 15%. Οπότε αντί για έργα 280.000.00 που μας αναλογούν (Κυκλάδες), θα γίνουν έργα 
160.000.000 ευρώ. Οπότε από τα έργα που έχουν ενταχθεί, θεωρώ ότι κάποια κινδυνεύ-
ουν. Βέβαια, ο κ. Μαχαιρίδης, είχε ζητήσει να εξαιρεθεί η δική μας η Περιφέρεια και είχε 
πει ότι είχε αποσπάσει αυτή την υπόσχεση. Από τις εφημερίδες βέβαια τα γνωρίζουμε όλα 
αυτά. Σε μας δεν έκανε καμία ενημέρωση. Είναι αυτό που είπα. Κάνουν προσωπική πολι-
τική και από μας ζητούν επικύρωση. Πολιτική που ακολουθείται και σε Κεντρικό επίπεδο. 
Δεν είμαι ευχαριστημένος από τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Θέλω να πιστεύω ωστόσο, ότι στόχος της Περιφέρειας θα είναι ο σχεδιασμός, σε συ-
νεργασία με όλους τους Δήμους, ενός πλάνου για το ποια έργα και ποιες υποδομές είναι 
αναγκαίες για τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε σαν Πάρος και Αντίπαρος να 
εντάξουμε κάποια έργα σε επόμενο πρόγραμμα. 

Εσείς έχετε συνεργαστεί με το συνάδελφό σας κ. Τζανακόπουλο και ενδεχομένως 
με το Δήμο για ν’ δείτε τι έργα θα προτείνετε;

Ναι, πριν από λίγες ημέρες με κάλεσε ο κ. Τζανακόπουλος στο γραφείο του, συζητή-
σαμε και στη συνέχεια συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο. Αποτέλεσμα αυτής της συνερ-
γασίας ήταν να ετοιμαστεί ένα πλάνο έργων, το οποίο έστειλε ο κ. Τζανακόπουλος στον 
Ανιπεριφερειάρχη κ. Πουσσαίο, εν όψει του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο δεν έχει 
ακόμη συζητηθεί. 

Τα έργα αυτά είναι: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, στον κόμβο Παροικίας (Νάουσας 
– Λευκών), στον κόμβο Νάουσας Κολυμπήθρες, στον κόμβο Πούντας – Αγκαιριάς, στο 
γεφύρι του Προδρόμου, στο γεφύρι των Μαρμάρων, καθαρισμός ρεμάτων, Αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων – κλειστό Γυμναστήριο Μάρπησσας, επέκταση Β’ Δημοτικού Σχολείου 
Παροικίας, Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, έργα Οδοποιίας- συντήρηση, δια-
δρομές τουριστικές (παραδοσιακά παλαιά μονοπάτια), αποκατάσταση κατακρημνίσεων 
και έργα πρόληψης τέτοιων φαινομένων σε παράλιες, όπως Γερμανικά, Αμπελάς, Δρυός, 
Νταμουλής. 

Επίσης, για ένταξη σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προτείνονται τα έργα: Εμπορικό Λιμάνι 
Πάρου, επέκταση προσήνεμου μόλου αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας, Νέος Περιφερει-
ακός δρόμος Παροικίας, Βιολογικός – αποχέτευση Λευκών – Κώστου – Αγκαιριάς, Κλει-
στό Γυμναστήριο Παροικίας, Κολυμβητήριο Ν.Ο. Πάρου, ανάδειξη αρχαίων λατομείων 
Μαραθίου, Νέο Γυμνάσιο Παροικίας, Νέο Νοσοκομείο Πάρου, Νέο αεροδρόμιο Πάρου. 

Να σας πω ότι έχουμε απευθυνθεί και στο Δήμο Αντιπάρου και περιμένουμε και από 
εκεί προτάσεις για έργα

Κρίνω πάντως, ότι τα νησιά μας έχουν μείνει πίσω σε σχέση με άλλα νησιά που είναι 
ανταγωνίσιμα και έχουν καταφέρει να διεκδικήσουν και να πετύχουν μεγάλα και σημα-
ντικά έργα. Όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μήπως και καταφέρουμε να προ-
χωρήσουμε κάποια έργα.

Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Μπιζάς:
Δεν με ικανοποιεί 
η λειτουργία 
του Περιφερειακού 
Συμβουλίου 
     συνέχεια από σελ.1

Στην Πάρο ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Παμπάκας 
 Συνεργασία με τις τοπικές αρχές 
και φορείς

Σειρά επαφών με τη δημοτική 
αρχή και τους φορείς του νησιού 
είχε Δευτέρα και Τρίτη 7 και 8 Νο-
εμβρίου στην Πάρο, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Σωτήρης Παμπάκας, με 
αντικείμενο θέματα της αρμοδιότη-
τάς του. 

Στη συνάντηση με τον δήμαρ-
χο Χρήστο Βλαχογιάννη και τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο Παναγιώτη 
Κατσουράκη, παρουσία του προέ-
δρου του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Γιώργου Γκούφα, του εντε-
ταλμένου περιφερειακού συμβούλου Παντελή Τζανακόπουλου και του προέδρου της 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου Νίκου Τσικώνια, συζητήθηκαν οι τρόποι και 
τα μέσα επίλυσης προβλημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα του νησιού. 

Προς την κατεύθυνση αυτή και την ενθάρρυνση δράσεων, ώστε ο πρωτογενής τομέας 
να έχει καθοριστικό ρόλο και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αποφασίστηκε 

σαν πρώτο βήμα η πραγματοποίηση ημερίδας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων 
φορέων της Πάρου. 

Κατά την επίσκεψή του στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο αντιπεριφερειάρχης 
παρακολούθησε και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του τυροκομείου, του ελαιοτριβείου, 
του οινοποιείου και του συστήματος διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων από τις 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων της Ένωσης. 

Στη συνέχεια, ο κ. Παμπάκας και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Παντελής Τζανακόπου-
λος και Κώστας Μπιζάς επισκέφθηκαν θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ιδιωτικά οινο-
ποιεία της Πάρου. 

Στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς του νησιού, ο αντιπεριφερειάρχης συναντή-
θηκε με τον πρόεδρο των Μελισσοκόμων Παντελή Ανουσάκη, με τον οποίο συμφώνη-
σαν στην ανάγκη για την οργάνωση του 
κλάδου με σκοπό την συσκευασία και 
τυποποίηση του προϊόντος μέσα από το 
Εργαστήριο Μελιού που βρίσκεται στην 
Ρόδο. 

Τη Δευτέρα ο κ. Παμπάκας είχε πο-
λύωρη συνεργασία με τα μέλη του Συλ-
λόγου Αλιέων της Πάρου, οι οποίοι του 
εξέθεσαν τα προβλήματά τους, με τον 
αντιπεριφερειάρχη να τονίζει ότι πρέπει 
να θεωρούν δεδομένη τη στήριξη της 
Περιφέρειας, όπως και τη σημασία που 
έχει για τον κλάδο και το ίδιο το νησί η 
ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.

Συνάντηση στο Δήμο

Στην Ένωση Αγροτικών Συν/σμων Πάρου
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑγγΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΛΕΥΚΕΣ (ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ), 
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, ανταλλαγές 
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 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 μπάνια, τζακούζι, 
μεγάλο σαλόνι, κουζίνα, καλο-
ριφέρ, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. Τιμή: 
175.000€. Έκπτωση στα με-

τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΚΑΜΠΙ, οικία 75τμ2 πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.400τμ2, 
2 κρεβ/ρες, 2 μπάνια, βερά-
ντες, 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 ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρία Αντι-
παριώτης. 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.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
& ΑγΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ      

ΑγΚΑΙΡΙΑ, σε παραδοσιακό 
οικισμό, πωλείται οικόπεδο 
800τ.μ. με άδειες οικοδομής και 
απεριόριστη θέα θάλασσα. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6937436322. 

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

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.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑγΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 65.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768
 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑ-
ΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟγΕΝΟΥΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 44τ.μ. 
ενιαίος χώρος & w.c. Τηλ.: 210 
8943370, 6948128827.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 30τ.μ. γωνιακή οδός 
Λευκών 14. Τηλ.: 6937651265.

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 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.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 1ου ορόφου με 
μεγάλα μπαλκόνια. Τηλ.: 22840 
42361, 6932728001.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΛΑΜΙ, 
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 – ΚΑΝΤΙΝΕΛΙ-
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.

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

 ΕΡγΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γΡΑΦΕΙΟΥ, 
ζητείται για γραμματειακή 
υποστήριξη, πρωινή ημιαπα-
σχόληση. Βιογραφικά στο φαξ: 
22840 24911 και στο e-mail: 
kmparos@epapsy.gr

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

ΕΡγΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ,
τεχνικός διακόσμησης, με 
γνώσεις αρχιτεκτονικού σχε-
δίου, κατασκευή μακέτας, 
AUTOCAD, MS Office, ζητά ερ-
γασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο 
ή εταιρία. Τηλ: 6981178828.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ αναλαμβά-
νει μελέτη και διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων. Τηλ: 
6981178828.

ΝΕΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών με 5ετή προϋπηρεσία 
γραμματειακής υποστήριξης, 
τηλεφωνικό κέντρο – υποδο-
χή, ζητεί μόνιμη εργασία. Τηλ.: 
6986641717.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, με πολυ-
ετή εμπειρία στη φροντίδα 
ασθενών & ηλικιωμένων, στη 
βοήθεια στις οικιακές εργασί-
ες – μαγείρεμα & καθαρισμός, 
αναζητά εργασία ανά ώρα / από 
τις 2 μ.μ. – 5 μ.μ. στην Παροικία 
Πάρου. Τηλ.: 6984938630.

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ, αναζητά 
εργασία σε οικία – φροντίδα 
ηλικιωμένων, βοήθεια στις οι-
κιακές εργασίες – μαγείρεμα 
& καθαρισμός στην Παροικία 
Πάρου. Τηλ.: 6984938630. 

ΦΙΛΟΛΟγΟΣ, παραδίδει 

μαθήματα Αρχαίων και Νέ-
ων Ελληνικών, Λατινικών, 
Έκθεσης και Ιστορίας σε μα-
θητές Γυμνασίου και Λυκείου. 
Τηλ: 6946713374.

ΚΑΘΗγΗΤΡΙΑ – ΦΙΛΟ-
ΛΟγΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, 
Γυμνασίου & Λυκείου. Τηλ.: 
6977445803.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, αναλαμβά-
νει οικιακές εργασίες, φύλαξη 
παιδιών ή ζητεί εργασία σε εστι-
ατόριο, για πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6972938242. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, 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. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

γΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ, πωλεί-
ται. Τηλ.: 6973794920, 22840 
28867.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ, 
πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τι-
μή: 120.00€ Τηλ.: 6948701070, 
22840 55007.

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

Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ VAVAYIA’S, 
στον περιφερειακό  της  Νάου-
σας, πωλείται. Λειτουργεί όλο 
το χρόνο. Τηλ.: 6983412885.

ΕΠΙΠΛΑ 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.

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

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΜΠΑΚΑ-
ΛΙΚΟ» στην κεντρική πλατεία 
της Παροικίας, πωλείται. Τηλ.: 
6946898289.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ψητοπωλείου – 
σουβλατζίδικου, πωλείται. Τηλ.: 
6970201855.

YAMAHA CRYPTON 
110, 4χρονο, 6.000χλμ, 
2008΄μοντέλο, χρώματος α-
σημί, πωλείται σε πολύ καλή 
κατάσταση, σε τιμή ευκαιρίας. 
Δεκτές ανταλλαγές ακόμη και 
με βάρκα. Τηλ.: 6982216705.

ΚΡΕΒΑΤΙΑ & ΚΟΜΟΔΙΝΑ, 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
πωλούνται σε καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 22840 53384.

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

 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙ-
ΔΙΚΩΝ 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, πω-
λείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6973462341.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με οικιακό εξο-
πλισμό, είδη δώρων κ.λπ. άρτια 
εξοπλισμένο σε άριστη κατά-
σταση, στην Παροικία, πωλείται 
λόγω συνταξιοδότησης. Τιμή 
λογική. Τηλ.: 6984048498. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ πωλείται. Τηλ.: 22840 
22634

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

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑ-
ΤΖΙΔΙΚΟ 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

¶ÁÃ¹º¹°·ÃÁÆ°¹
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
11-18 NOV 2011
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.

11 Nov, 1pm, Meeting of the Municipal Council 
(open to the public) on cultural events and issues 
at Paros Town Hall. Info: KDEPAP 22843-60167/8.

11 Nov, 8.45pm, "Incendies" movie at the Archilo-
chos Hall, Paroikia. Info: Palassia 693-703-4981, 
http://www.archilochos.gr

11 & 12 Nov, 9pm, Theatrical production of 
"Brykolakes" (Ghosts) by Henrik Ibsen directed 
by Nikiforos Naneris with Mina Xeimona, Stavros 
Mermingis, Konstantinos Famis, Manolis Sor-
mainis and Katerina Geronikolou by at the Nireas 
Hall, Naoussa.

13 Nov, 7.30pm, Pain management talk by mas-
seur Yannis Pergopoulos who has 30 years of 
experience in the alleviation of pain and stress and 
will present alternative natural techniques. Organ-
ized by the Cultural Society of Prodromos "Scopas 
the Parian" at the old "Dexameni", Prodromos. Info: 
http://skopasoparios.blogspot.com/2011/11/
blog-post.html

13 Nov, 7.30pm, "Incendies" movie (French, 
Greek subtitles) at the Nireas Hall, Naoussa. Fa-

cebook: Κινηματογραφική-λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας

17 Nov, Anniversary of the Polytechnio, the 1973 
sit-in at the Athens Polytechnic which led to the 
fall of the military dictatorship in 1974. Annual 
Dromos Eleftherias (Road of Freedom) races 
start around 3pm from the main square in Alyki 
with children from all the elementary (dimotika) 
schools of Paros and Antiparos participating. Info: 
Alexandros 693-693-5591.

19 Nov, 9pm, Raki celebration (‘rakovradia’) with 
live music from Crete at the Marathi Restaurant, 
Marathi, organised by the Cretan Association of 
Paros ‘Psiloritis’. Info: 697-220-7537, 697-739-
0855.

Storytelling & Theatre Workshop for Kids
From 11 November onwards, a 3-hour long Sto-
rytelling & Theatre Workshop in English will be 
running in Naoussa on Friday afternoons from 
1.45-4.45pm for children aged 4-7 years. The 
workshop will include reading and interpretation 
of children's stories plus games and activities that 
introduce the basics of theatre - facial expres-
sion, voice modulation, improvisation, poise and 
movement - through song and dance, as well as 
making of props, masks/costumes and sets to 
create simple stage performances. For further 
info call Vicki on 694-484-0089.

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. 

Συμμετοχή του ΓΕΛ Νάουσας στο πρόγραμμα EUROSCOLA
«Ενωμένοι στην πολυμορφία»

«Ενωμένοι στην πο-
λυμορφία» είναι η φράση 
που δηλώνει ξεκάθαρα 
τη φιλοσοφία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Ενωμένοι και αισιό-
δοξοι, 24 μαθητές και 
μαθήτριες Γενικών Λυ-
κείων από την Νάουσα 
της Πάρου, την Σύρο, την 
Ρόδο και την Μήλο είχαν 
την ευκαιρία να ταξιδεύ-
σουν στο Στρασβούργο 
στα πλαίσια της συμ-
μετοχής τους στο Πρό-
γραμμα Euroscola. 

Στις 28 Οκτωβρίου 
στην ημικυκλική αίθου-
σα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαθητές από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κλήθηκαν να ενσαρκώσουν το ρόλο των Ευρωβουλευτών και να συζητήσουν 
σε Επιτροπές για θέματα όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, ο Εθελοντισμός και το 
Μέλλον της Ευρώπης. Επιπλέον, οι νεαροί «Ευρωβουλευτές» συμμετείχαν σε πολυεθνι-
κές ομάδες στο παιχνίδι «Eurogame», δοκιμάζοντας τις γνώσεις τους για τον πολιτισμό 
της Ευρώπης και τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμών.

Το Γενικό Λύκειο Νάουσας Πάρου εκπροσώπησαν επάξια οι μαθήτριες της Γ’ Λυκείου: 
Ευαγγελία Ζουμή, Μαρουσώ Μενέγου και Αντουέλα Σαντικάι, οι οποίες επιλέχθηκαν 
μετά τη συγγραφή έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με βάση τη σχολική τους 
επίδοση και τα πτυχία ξένων γλωσσών που κατέχουν. Πιο συγκεκριμένα, η Μ. Μενέγου 
μαζί με τον Ακριβό (μαθητή του ΓΕΛ Σύρου) συνόδευσαν μουσικά την παρουσίαση των 
σχολείων του Νοτίου Αιγαίου. 

Με αφορμή την παρουσία των σχολείων των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην πόλη του Στρασβούργου, καθώς 
και στη γραφική Χαϊδελβέργη.

Οι συνοδοί της εκπαιδευτικής εκδρομής, Πηνελόπη Στυλιανού (ΓΕΛ Νάουσας) και Διο-
νύσης Μαρούλης (ΓΕΛ Σύρου), υπήρξαν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία και 
τη συναναστροφή με τους μαθητές και εύχονται καλή επιτυχία στους στόχους τους  

1ο Δεκαήμερο Χριστουγεννιάτικο Εμπορικό Φεστιβάλ
Φιλανθρωπικός σκοπός

Το 1ο Δεκαήμερο Χριστουγεννιάτικο Εμπορικό Φεστιβάλ στην Πάρο, συνδιοργανώ-
νουν ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς» και ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος  
Πάρου - Αντιπάρου. 

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου με «Φιλανθρωπικό Gala» 
και επίδειξη μόδας στο ξενοδοχείο «Paros Palace» στην Παροικία.  

Οι γυναίκες του «Αρηίς» θα επιμεληθούν την παρουσίαση της μόδας από Γυναικεία-Αν-
δρικά-Παιδικά Ενδύματα-Υποδήματα-Αξεσουάρ, Νυφικά και Βαπτιστικά, ενώ η παρουσί-
αση του Δεκαήμερου Προσφορών θα γίνει από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο.

Στους παρευρισκομένους του Gala θα προσφερθεί επιπλέον ποσοστό έκπτωσης.   Η 
τιμή εισόδου 5 ευρώ και μέρος των εσόδων θα δοθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και 
σε Παριανές οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και προς τιμήν του 1ου Πρότυπου Κέντρου ΑΜΕΑΙ Νάου-
σας, θα γίνει προβολή ταινίας στην αίθουσα του Νηρέα στην Νάουσα. Στην εκδήλωση θα 
προσφερθεί ζεστή σοκολάτα και κεράσματα από τα χεράκια των Γυναικών του «Αρηίς».

Το Φεστιβάλ θα κορυφωθεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου το απόγευμα με τη «Γιορτή 
της Παριανής Σούμας».

Παρακαλούνται τα καταστήματα και οι χορηγοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν 
στην εκδήλωση αυτή να επικοινωνήσουν είτε με την Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών 
Πάρου Σταυρούλα Τρίχα – 6947325919, είτε με τον Πρόεδρο του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου Απόστολο Αλιπράντη -6946468060 έως και την Παρασκευή 
11 Νοεμβρίου.

Σε δελτίο Τύπου των δύο Συλλόγων αναφέρεται: «Σε πείσμα των καιρών θα προσπα-
θήσουν να σκορπίσουν λίγη από τη Χριστουγεννιάτικη μαγεία με ποικίλες εκδηλώσεις.  
Θα βοηθήσουν να γνωρίσουμε τον πλούτο των επιλογών της αγοράς του τόπου μας, 
αλλά και να δοθούν στους καταναλωτές σημαντικές προσφορές και ειδικές τιμές από τα 
καταστήματα που θα συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή».

Όλοι έχουμε μέρισμα στη Χαρά!
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος» σας προ-

σκαλεί σε ένα ξεχωριστό κυριακάτικο απόγευμα, για να γίνει εισαγωγή 
σε μια σειρά από πρακτικούς τρόπους, για πιο αποτελεσματική διαχεί-
ριση: Πόνων (χρόνιων και μη, Μυϊκής δυσκαμψίας, Νοητικού άγχους, 
Συναισθηματικής έντασης.

Ο Γιάννης Περγόπουλος, μασέρ με τριάντα χρόνια εμπειρίας στην 
ανακούφιση από πόνους, ενοχλήσεις και στρες, προτείνει εναλλακτι-
κές, φυσικές τεχνικές για να 

αναλάβουμε πλήρη ευθύνη στην αντιμετώπιση ενοχλήσεων κάθε 
μορφής. Σκοπός του είναι να ανακαλύψουμε τον δρόμο για μια πιο 
απολαυστική, κεφάτη καθημερινότητα.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου, στις 7:30 μμ, στην αίθουσα του συλλό-
γου(Παλαιά Δεξαμενή).

Χορευτικό, θέατρο, Μουσική και χορωδία  

Δωρεάν μαθήματα 
Στο Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσας Πάρου» ξαναρχίζουν τα μαθήματα σε 

όλους τους τομείς, τα οποία παραδίδονται δωρεάν. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Α. Παραδοσιακός χορός / Θ. παιχνίδι/ Μ. αγωγή:
Νηπιαγωγείο/ Παιδικός Σταθμός: κάθε Τετάρτη, 5:00-6:00 μ.μ.
1. Τμήματα Δημοτικού: Νάουσα-κάθε Παρασκευή
Α΄και Β΄Δημοτικού: 5:00-6:00 μ.μ., Γ΄και Δ΄ Δημοτικού: 6:00-7:00 μ.μ.,
Ε΄ Δημοτικού: 7:00-8:00 μ.μ., ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου, 8:00-9:00 μ.μ.
2. Τμήματα Γυμνασίου-Λυκείου-Ενηλίκων: Νάουσα
Β΄και Γ΄ Γυμνασίου: Παρασκευή, 9:00-10:00 μ.μ.,
Λυκείου και Ενηλίκων: Σάββατο, 6:15-7:15 μ.μ.
3. Τμήματα Κώστου-Ανατολικής Πάρου (Άσπρου Χωριού)
Τμήματα Κώστου: Δευτέρα 6:30-8:30.
Τμήματα Ανατολικής Πάρου (Άσπρου Χωριού): Σάββατο, 4:00-6:00.
Β. Χορωδία: Χορωδία Ενηλίκων: Τρίτη 19:30-20:30μ.μ. 
Γ. Θεατρική Ομάδα: Παιδική Σκηνή: Σάββατο: 3:00-4:30μ.μ.
Σκηνή Ενηλίκων: Τρίτη-Τετλαρτη-Πέμπτη 8:30-10:30μ.μ.
Για πληροφορίες, τηλ.: 22840 52284, Υπαπαντή Ρούσσου 

Δήμος Πάρου   

Παράταση για 
τις γεωτρήσεις

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων έκανε γνωστό ότι παρα-
τείνεται έως και 16 Ιουνίου 2012 (από 
16 Δεκεμβρίου 2011), η προθεσμία 
υποβολής δικαιολογητικών από τους 
αγρότες για την χορήγηση άδειας για 
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού 
από αρδευτικές γεωτρήσεις-πηγάδια.

Όπως δήλωσε, ο Υφυπουργός Γιάν-
νης Δριβελέγκας «το ΥΠΑΑΤ, πέραν της 
παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων, προχωρά σε συνεργασία με 
το ΥΠΕΚΑ σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα στην απλούστευση των διαδικασιών 
αδειοδότησης με στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των αγροτών και την ελά-
φρυνσή τους από αδικαιολόγητα κόστη 
και χρονοβόρες διαδικασίες».

Νέα Δημοκρατία

Αναδιάρθρωση 
Οργανωτικής 
Δομής 
Η Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ προχώ-
ρησε στην αναδιάρθρωση της Οργανωτικής 
της Δομής, ορίζοντας Περιφερειάρχες και 
τομεάρχες, ως εξής:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδες
Περιφερειάρχης Ανατολικών Κυκλάδων: 
Παντάκης Γιώργος
Περιφερειάρχης Δυτικών Κυκλάδων: Ρέ-
τζιος Βαγγέλης 
Τομεάρχης Οργάνωσης: Μπακάρας Γιάννης
Τομεάρχης Επικοινωνίας: Σαρούκου Γιούλα 
Τομεάρχης Κοινωνικής Δικτύωσης και Κινη-
τοποίησης: Φράγκος Κώστας
Τομεάρχης Περιφερειακής Πολιτικής: Καρα-
γεώργης Κυπριανός 
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με το φακό
 της Η γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών στον ενοριακό ναό της παλαιάς αγοράς. Πολλοί πιστοί κατέκλυσαν τον ναό 
και τον περιβάλλοντα χώρο, τη Δευτέρα το βράδυ στον εσπερινό και ανήμερα 
της γιορτής την Τρίτη, στη Θεία λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη 
Παροναξίας Καλλίνικου και στην λιτανεία της εικόνας του Ταξιάρχη στα γραφι-
κά στενά της Παροικίας και στην παραλιακή. 

Στην ομιλία του ο κ. Καλλίνικος αναφέρθηκε στην πτώση ενός εκ των ταγ-
μάτων των αγγέλων, που εναντιώθηκε στο λόγο του Θεού και στην προσπά-
θεια του Αρχάγγελου Μιχαήλ προς τα άλλα τάγματα αγγέλων να μην ενδώ-
σουν στον πειρασμό με τη φράση «Στώμεν καλώς». 

Με προσήλωση παρακολούθησαν οι πιστοί το λόγο του Μητροπολίτη, προ-
τροπή για την αποφυγή των παγίδων του σατανά…

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και τις δύο ημέρες παραβρέθηκαν οι εκπρό-
σωποι των αρχών του νησιού μας και ο αντιπεριφερειάρχης Σωτ. Παμπάκας.

Την παραμονή το βράδυ, μετά τον εσπερινό, η Ομάδα Πρωτοβουλίας – Κά-
στρου Παλαιάς Αγοράς Παροικίας Πάρου και ενορίτισσες , προσέφεραν στον 
κόσμο εδέσματα, σούμα και κρασί, γλυκά και αναψυκτικά. Ο κόσμος παρέμει-
νε έως αργά το βράδυ, απολαμβάνοντας την τσαμπούνα και το τουμπάκι από 
τους δύο συμπατριώτες μας

Οι εκδηλώσεις στηρίχτηκαν από την ΚΔΕΠΑΠ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ;

22840 53555
ηµερολόγια!Στο                    για   

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες


