
Σκέψου τον πλανήτη σου...
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Κατηγορηματικά ΝΑΙ!
Ασφαλές και σύγχρονο

Γιάννης Ραγκούσης για το Νέο Αεροδρόμιο:

ΜΙΚΡΟΨΥΧΙΑ ΛΙΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Παροικία Πάρου (πλησίον Ταχυδρομείου)
ΡΕΖΕΡΒΕ | τηλ: 22840 23652

24/12
Χριστουγεννιάτικο

Ρεβεγιόν
Μενού 5 πιάτων με 20€ ανά άτομο

Η Λαϊκή Επιτροπή Πάρου θα παραδώσει τη Δευτέρα 
12 Δεκεμβρίου στα γραφεία της ΔΕΗ στον Περιφερειακό, 
τις υπεύθυνες δηλώσεις και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ 
όσων δεν πλήρωσαν το χαράτσι.

Καλούνται όλοι οι πολίτες στις 12 το μεσημέρι, να πα-
ρευρεθούν έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ, σε ένδειξη συ-
μπαράστασης και διαμαρτυρίας.

Και οι δύο μονάδες θα παράγουν περίπου 12.000 λίτρα 
πόσιμο νερό και η χρέωση στους κατοίκους θα είναι χα-
μηλή.

για την ενίσχυση της ερανικής επιτροπής που ανέλαβε 
το έργο αποκατάστασης του μνημείου του Αγίου Κων-
σταντίνου.

Παζάρι ανταλλαγών, με μουσική, μεζεδάκια και σούμα 
και εκδήλωση στην πλατεία του χωριού.

Με ανανεωμένο ρεπερτόριο, ο καλλιτέχνης μας ταξι-
δεύει σε νέα μουσικά μονοπάτια.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥ
Πρόσκληση σε συγκέντρωση

ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
Μια από το ταμείο Συνοχής
και μια από πόρους του Δήμου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΗΡΕΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

σελ.7

συνέχεια σελ.3

σελ.5

σελ.5

σελ.5

Τα πυρά που δέχτηκε 
από Αθηναϊκά ΜΜΕ, για το 
νέο αεροδρόμιο της Πάρου, 
αλλά και την αμφισβήτηση 
από μικρή μερίδα συμπο-
λιτών μας για την υλοποί-
ηση του έργου αντικρούει 
ο αναπληρωτής υπουργός 
Άμυνας Γ.Ραγκούσης στη 
συνέντευξή του  στη ΦτΠ.

Δηλώνει κατηγορημα-
τικά ότι η Πάρος θα έχει 
σύντομα ένα ασφαλές και 
σύγχρονο αεροδρόμιο. Κά-
νει αναφορά στις ενέργειές 
του από την περίοδο που 
ήταν υπουργός Εσωτερι-
κών και εμμέσως πλην σα-
φώς απαντά σε όσους αμ-
φισβητούν το μεγάλο αυτό 
έργο, ότι θα διαψευστούν με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί από 
τη στιγμή που το έργο δημοπρατήθηκε, η υλοποίησή του είναι 
δεδομένη.

Κύριε υπουργέ, τελικά η Πάρος θα αποκτήσει νέο αερο-
δρόμιο; 

Με κατηγορηματικό τρόπο σας απαντώ ότι η Πάρος, 
πλέον, αποκτά ένα ασφαλές, σύγχρονο και αναβαθμισμέ-
νο αεροδρόμιο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα είναι σε θέση 

να δεχθεί αεροσκάφη με 
απόλυτη ασφάλεια. Η ανα-
βάθμιση του αεροδρομίου 
θα συμβάλει καθοριστικά 
στη βέλτιστη  εξυπηρέτηση 
της  επιβατικής κίνησης και 
στην τουριστική ανάπτυξη 
της  Πάρου.

Γιατί, η αλήθεια είναι ότι 
το αεροδρόμιο της Πάρου 
είναι από τα πιο μικρά αε-
ροδρόμια. Έχουν φανεί οι 
αδυναμίες του –και δεν θα 
ήθελα να πω κάτι παραπά-
νω- καθώς και ότι ταλαι-
πωρείται ο κόσμος εξαιτί-
ας αυτών. Αυτή τη στιγμή, 
όπως όλοι γνωρίζουμε, 
λειτουργεί ενοικιάζοντας η 

Ολυμπιακή αεροσκάφη, τα οποία αναλόγως με τις καιρικές 
συνθήκες και τον άνεμο που πνέει, μπορεί να πετάξουν μόνο 
με 7-8 άτομα.

Ποιες ενέργειες έχουν γίνει έως σήμερα που διασφαλίζουν 
ότι το έργο είναι σε καλό δρόμο;

Τόσες πολλές που ούτε εγώ δεν το φανταζόμουνα όταν 
αναλάμβανα την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου Μεταφο-
ρών, Υποδομών και Δικτύων.

Παραλία Αλυκής
τ: 22840 92217 • κ: 6930.900.903

Χρόνια
Πολλά!

Εντυπωσιακές εµφανίσεις σε ειδικές γιορτινές τιµέςκαι πάντα µε...
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 190
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), Mini Market 
Ζωοδ. Πηγή - Ντίντικας.
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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚA

του Χρίστου Γεωργούση

Πάρος και γυναίκες
Κινούνται και δραστηριοποιούνται οι Σύλλογοι Γυναικών 
στην Πάρο. Αν δεν ήταν ανδροκρατική η κοινωνία, αν 
ακόμα δεν εξουσίαζε το αρσενικό, ίσως δεν είχαμε τέ-
τοιους Συλλόγους.  Παρά το μεγαλείο του φεμινιστικού 
κινήματος, και τις προσπάθειες που έγιναν, η πορεία για 
την ισότητα έχει μέλλον ακόμα. Κυβερνούν οι άνδρες, 
το βλέπουμε παντού και οι λίγες γυναίκες στις εξουσίες 
αποτελούν το άλλοθι, εξαίρεση για την επιβεβαίωση του 
κανόνα.
Στην παλιά θρησκεία οι γυναικείες θεότητες ήταν πολλές, 
οι γυναίκες όμως ήταν κλειδωμένες στο σπίτι. Ένα γύρω 
το θηλυκό στοιχείο βρισκόταν παντού στους λόφους, στα 
σπήλαια στις πηγές (Νύμφες), στη θάλασσα (Νηρηίδες). 
Άλλα φανταζόταν η μυθολογία και η θρησκεία, άλλα 
συνέβαιναν στην καθημερινή ζωή. Και στην ποίηση θε-
οποιούμε τη γυναίκα, αλλά στη ζωή την προσγειώνουμε 
στα δυσκολότερα των ανθρώπων.
Η ιστορία των νησιών δεν είναι μόνο αυτή που διαβά-
ζουμε στα βιβλία, αν και ακόμα δεν υπάρχει σοβαρή 
φροντίδα για την διδασκαλία της, ώστε να δέσει με τη 
γνώση της και η γενικότερη. Στην πραγματική ιστορία, 
αυτήν της καθημερινής ζωής, βασικό και κυρίαρχο ρόλο 
έχουν οι γυναίκες. Αν εστιάζαμε την προσοχή μας λ.χ. 
στα τελευταία εκατό χρόνια της Πάρου, θα βλέπαμε ότι η 
γυναίκα ως τροφοσυλλέκτρια, ως εστία, ως Παμμήτωρ, 
ως σύντροφος του ανδρός, έπαιξε σημαντικότατο ρόλο 
στη ζωή και τον πολιτισμό του νησιού. Σημαντικό ήταν το 
έργο της Κυριακής Ραγκούση-Κοντογιώργου «Γυναίκες 
της Πάρου» για να δώσει ευκαιρία και έμπνευση σε με-
λέτες και προεκτάσεις. 
Η γυναίκα προσέχει το σπίτι, γεννά και ανατρέφει τα 
παιδιά, ανάβει το τζάκι, φροντίζει για τα ξύλα, πλένει 
στο ποτάμι και μεταφέρει τα ρούχα στην πλάτη. Επινο-
εί μεθόδους για το πλύσιμο με τη στάχτη, με τον ξύλινο 
κόπανο, με το σπιτικό σαπούνι. Ράβει, μπαλώνει, πλέκει, 
κεντά, χρησιμοποιεί τα πανάρχαια εργαλεία για το μαλλί, 
γνέθει, υφαίνει, κοσκινίζει, ζυμώνει, πλάθει, τυροκομεί.  
Γαλακτίζει με ασβέστη, βάφει με κοκκινόχωμα το πάτω-
μα του σπιτιού. Στις ελιές, στον τρύγο, βρίσκεται και η 
ίδια στα χωράφια.
Ο άνδρας εργάζεται σκληρά στο κτήμα ή στις άλλες 
δουλειές (ραφτάδικο, μπακάλικο, τσαγκαράδικο, σαπου-
νάδικο κ.λ.π.), αλλά το βράδυ θα παίξει χαρτιά ή τάβλι 
στο καφενείο ή θα πάει στην ταβέρνα και θα ξεδώσει. Η 
γυναίκα μένει στο σπίτι και στα πιο τολμηρά νησιά των 
Κυκλάδων βγαίνει στην πεζούλα να μιλήσει με τις γει-
τόνισσες. 
Προκαλεί κατάπληξη ότι στη χώρα μας μόλις το 1952 
δόθηκε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, τις μητέρες 
του κόσμου. Μπορεί να έπαιρναν τα παιδιά τους στους 
πολέμους, αλλά δεν είχαν δικαίωμα να μιλήσουν, να δι-
αμαρτυρηθούν, να λάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες 
συμμετοχής στα κοινά. Δεν άργησαν μόνο σε μας εδώ 
να προχωρήσουν οι θεσμοί, αλλά και στην Ευρώπη των 
πολέμων και των δικτατοριών. Και η σημερινή κατάστα-
ση με τον ξέφρενο καπιταλισμό των αγορών ουσιαστικά 
δεν αναγνωρίζει στο άλλο φύλο την ξεχωριστή ευθύνη 
της μητρότητας.  
Θα είχε μεγάλη αξία μελετώντας την πορεία της ζωής 
των νησιών μας να δούμε από πόσες και ποιες εργασίες 
πέρασαν οι γυναίκες. Υποστηρίζουμε ότι τον πιο αποφα-
σιστικό ρόλο τον έπαιξαν αυτές κι ας αποκλείονται ακόμα 
από πολλά. Το σπουδαιότερο μέρος της ιστορίας μας οι 
γυναίκες το έγραψαν.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του για τις χορηγίες προς την 
ομάδα μας από τον κ. Παύλο Μαραγκουδάκη (κατάστημα «Γερμανός») και τον ασφαλιστικό 
πράκτορα κ. Μάριο Μαυρομάτη. 
Παρόμοιες ενέργειες βοηθούν να αναπτυχθούν τα ιδεώδη του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

ΠΕΝΘΟΣ
Κωνσταντίνος Βιτζηλαίος
Στον αγαπημένο μας πατέρα 

Φεύγεις πατέρα απ’ τη ζωή
και  πίσω δε γυρίζεις
την καλοσύνη σου αυτή
στην Πάρο θα θυμίζεις.

Ήσουν πατέρας στοργικός
σε εμάς και τη μητέρα
πως θα μας έφευγες αχ! πως
απ’ τη ζωή μια μέρα

 Ζούσες με πίστη στο Θεό
και  εις την παναγία
μα πέταξες στον ουρανό
κι άφησες ιστορία.

Βαρύ το πένθος έπεσε
μέσα στο σπιτικό σου
θρηνούν γυναίκα και  παιδιά
τον άδικο χαμό σου.

Σε κλαίνε τα αδέλφια σου
κι όλοι οι συγγενείς σου
σε κλαίνε οι φίλοι σου
για την καλή ψυχή σου.

 Τα φύλλα κιτρινίσανε
κι έπεσαν μαραμένα
ως κι αυτά θρηνήσανε
πατέρα μας για σένα.

 Βράδυ Τρίτης ήτανε
του φθινοπώρου μέρα
που πέταξες στον ουρανό
και χάθηκες πατέρα

Στ’ Άσπρο Χωριό πατέρα μας
δε θα σε ξαναδούμε
κι ήρθανε στην εκκλησιά
αντίο να σου πούνε

Τα δέντρα ρίχνουν τη δροσιά
και  βρέχουνε το χώμα
αιώνια η μνήμη σου
θα λέει κάθε στόμα

Με πικραμένη την ψυχή
αυτούς τους στίχους γράφω
να ‘ναι το χώμα ελαφρύ
εις τον υγρό σου τάφο.

Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο 
Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντι-
πάρου,  όπως επίσης και το Σύλλογο 
Λευκιανών Αθήνας, που έδωσαν αίμα 
για να βοηθήσουν το σύζυγο και πατέ-
ρα μας στο σοβαρό πρόβλημα υγείας
Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τε-
λεστεί στις 18/12/2011 στον ιερό ναό 
Ζωοδόχου Πηγής στο Άσπρο Χωριό
Ευχαριστούμε θερμά σε όσους μας συ-
μπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος.

Η σύζυγος και τα παιδιά

Ειδική Ερανική Επιτροπή
Ι.Ν. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών 

Εκδήλωση για τον 
Άγιο Κωνσταντίνο

Ο εκπολιτιστικός Σύλλογος Χρουσσών, με την ευγενική 
χορηγία της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, θα παρουσιάσει 
στην Πάρο, με τη θεατρική του ομάδα, την κωμωδία του 
Τσιφόρου-Βασιλειάδη «Μια τρελή - τρελή οικογένεια», 
προκειμένου να ενισχύσει το έργο της Ερανικής Επιτροπής 
για την αποκατάσταση του μνημείου του Αγίου Κωνσταντίνου 
του Κάστρου Παροικιάς,

Η παράσταση θα δοθεί στην αίθουσα του Αρχίλοχου το 
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ.

Η τιμή εισόδου είναι 10 €.
Καλούνται οι συμπατριώτες μας να ενισχύσουν με την πα-

ρουσία τους το έργο της Ερανικής Επιτροπής.

Το νέο Δ.Σ. του ΜΕΕΑΣ Υρία Λευκών
Πρόεδρος: Ιωάννης Κοντός, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κονταράτος, Γεν. Γραμματέας: Πα-

ρασκευή Κρητικού, Ταμίας: Αικατερίνη Μπαρμπαρή, Έφορος Λέσχης: Ιωάννα Καπούτσου, 
Μέλη: Άννα Χανιώτη, Θοδωρής Ρήγας, Μαρία Παντελαίου. Αναπληρωματικά Μέλη: Δημή-
τρης Αρκουλής, Ανδρέας Ραγκούσης, Νικόλαος Ραγκούσης.  

Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας
 Μετά από τις αρχαιρεσίες που έγιναν την Κυριακή 27/11/2011 το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου 

Γυναικών Μάρπησσας συστάθηκε ως εξής: Πρόεδρος : Λουρίδου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος: 
Βιτζηλαίου Κατερίνα, Γραμματέας : Τσιγώνια Κυριακή, Ταμίας : Ανουσάκη Αντωνία, Β΄Γραμ-
ματέας : Κεφάλα Κατερίνα, Β΄Ταμίας : Αφεντάκη Δήμητρα , Μέλος : Γεμελιάρη Λαμπρινή.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας εύχεται Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το 
Νέο Έτος με υγεία και χαρά. 

Σωματείο Εργαζομένων
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων Πάρου – Αντιπά-

ρου. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Ιωάννης Μωραϊτίδης, Αντιπρόεδρος: Ασημίνα Κούτλα, Γραμματέας: Μαρου-

σώ Ρούσσου, Ταμίας: Αντώνιος Πρέκας, Μέλος: Ηλίας Μαούνης. Για την Εξελεγκτική Επι-
τροπή: Σοφία Αλεξιάδου, Αικατερίνη Κάγκανη, Στέργιος Ταϊρης. Εκπρόσωπος στην Π.Ο.Ε. 
ΟΤΑ: Ιωάννης ΜωραΙτίδης. 

Νέο Προεδρείο
στο Σύλλογο Καφ/στιατόρων
    

Αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές που έγιναν στο Σύλλογο Καφ/
στιατόρων στις 28 Νοεμβρίου. Στις εκλογές συμμετείχαν 43 επαγγελματίες και εκλέχθηκαν οι:   

 Δαφερέρας Γιώργος Κοράλλι (34 ψήφους), Γιαννούλης Νίκος Cosa Nostra (33 ψήφους), 
Καραφυλλάκης Αντώνης Ιβίσκος (33 ψήφους), Αποστολίδης Μένιος Σπιτικό (29 ψήφους) και 
Λουκής Φίλιππος Hot Spot (28 ψήφους). 

Το νέο προεδρείο διαμορφώθηκε ως εξής: Πρόεδρος: Γιαννούλης  Νίκος, Αντιπρόεδρος: 
Καραφυλλάκης Αντώνης, Γενικός Γραμματέας: Λουκής Φίλιππος, Ταμίας: Διαφερέρας 
Γιώργος, Ειδικός Γραμματέας. Αποστολίδης Μένιος.

Όσοι δεν αγαπούν τα ζώα,
τουλάχιστον ας μην τα χτυπούν!

Είναι το δεύτερο κρούσμα μέσα σε λίγες ημέρες, γατάκι να χάνει τη ζωή του από κλωτσιές. 
Δυο Κυρίες, που αγαπούν τα ζώα, τηλεφώνησαν την περασμένη Κυριακή στην Φιλοζωϊκή 
(PAWS) και ενημέρωσαν για ένα άρρωστο μαύρο γατάκι στο Πίσω Λιβάδι. 

Μέλη της φιλοζωϊκής το βρήκαν σοβαρά τραυματισμένο με εσωτερικές πληγές εφόσον 
έβγαζε αίμα από το στόμα του. Το γατάκι πρέπει να ήταν αρκετές μέρες σ’ αυτή την κατάσταση, 
γιατί ήταν «πετσί και κόκκαλο». Ήταν ήδη αργά όμως, γιατί το ίδιο βράδυ πέθανε. Όπως διαπι-
στώθηκε, το γατάκι είχε χτυπηθεί με κλωτσιές. 

Ο PAWS ζητάει να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά ή στη Φιλοζωική τηλ.: 6951 851 575, 
η κατ’ ευθείαν την αστυνομία.  

Προσεχώς 
μονάδα 
ΚΤΕΟ
στην Πάρο

Ξεκίνησε η λειτουργία 
του πρώτου Κέντρου Τεχνι-
κού Ελέγχου Οχημάτων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κυ-
κλάδων και συγκεκριμένα 
στο δήμο Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων. Το ΚΤΕΟ έχει δυ-
νατότητα να  ελέγχει οχήματα 
μέχρι 3.5 τόνους, ενώ δημι-
ουργείται υποδομή ελέγχου 
και δικύκλων. 

Έως το τέλος Φεβρουα-
ρίου του 2012 προβλέπεται 
η λειτουργία ΚΤΕΟ στη Σύρο, 
με δυνατότητα ελέγχου βα-
ρέων οχημάτων και δικύ-
κλων και προχωρά η δημι-
ουργία μονάδας σε Πάρο και 
Σαντορίνη. Τα συγκεκριμένα 
ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού 
Ελέγχου έχουν αδειοδοτηθεί 
από το αρμόδιο υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.
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Πρώτα από όλα, με ειδική νομοθετική ρύθμιση, υπήρξε απεμπλοκή των απαλλοτριώσεων 
που ήταν και η βασική αιτία των πολύχρονων καθυστερήσεων του έργου. Ταυτόχρονα, μετά 
από αλλεπάλληλες συσκέψεις με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ολοκλη-
ρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι οριστικές μελέτες, ολοκληρώθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και 
φθάσαμε στις 7-11-2011 στην υπογραφή της έγκρισης διάθεσης πίστωσης 23.250 εκατομμυρί-

ων ευρώ (από Εθνικούς πόρους) με εγγραφή σε αντίστοιχη ΣΑΕ077 του ΠΔΕ και έγκριση της 
δημοπράτησης του έργου "Νέο πεδίο ελιγμών κρατικού Αερολιμένα Πάρου". Στη συνέχεια η 
απόφαση στάλθηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως η κοινοτική νομο-
θεσία προβλέπει. Παράλληλα, και πριν από όλα αυτά κλιμάκιο 
του Υπουργείου, έχει ήδη επισκεφθεί το νησί και διερεύνησε 
τις λεπτομέρειες σχετικά με την κατασκευή του έργου, όπως 
έλεγχος του χώρου εναπόθεσης των εκσκαφών, ακόμα και 
εργαστηριακός έλεγχος των αδρανών υλικών που θα χρη-
σιμοποιηθούν, τα οποία πρέπει να είναι υψηλών προδιαγρα-
φών. 

Τα χρήματα που με ενέργειές σας έχουν εξασφαλιστεί 
επαρκούν για το έργο και είναι διασφαλισμένα, ώστε να μη 
χαθούν κάτω από την πίεση των τεράστιων οικονομικών προ-
βλημάτων της χώρας;                                                                      

Ναι, γιατί πριν προχωρήσουμε στην απόφαση έγκρισης 
της διάθεσης της πίστωσης εξασφαλίσαμε την έγκριση της 
αύξησης του προϋπολογισμού του έργου, στοιχείο προαπαι-
τούμενο προκειμένου να φθάσουμε στη δημοπράτηση του 
έργου. 

 Με την αλλαγή ηγεσίας στο Υπουργείο Υποδομών υπάρχει 
περίπτωση να έχουμε ανατροπές στο σχέδιο υλοποίησης του 
έργου για το νέο αεροδρόμιο;

Κύριε Λαουτάρη, όταν λέμε ότι η δημοπράτηση του έργου 
εγκρίθηκε, το εννοούμε και, άρα, η Πάρος, πιστέψτε το, απο-
κτά ένα νέο, σύγχρονο και ασφαλές αεροδρόμιο. Άλλωστε, 
στην πορεία μου στα δημόσια πράγματα, δεν έχω αφήσει ποτέ 
κανένα περιθώριο να αμφισβητήσει κανείς τη συνέπεια και 
την αξιοπιστία των λόγων μου. 

Επίσης, σας υπογραμμίζω ότι κανείς δεν μπορεί, ακόμη 
και να θέλει, να ανακαλέσει την υπογραφή μου. Κι αυτό για-
τί, εκτός του ότι η αναγκαιότητα του έργου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από καμία πολιτική 
ηγεσία, η πορεία ενός έργου το οποίο έχει φθάσει στην έγκριση δημοπράτησης δεν μπορεί 
να ανατραπεί από την αλλαγή ηγεσίας του Υπουργείου. Από την ώρα που δίνεται η έγκριση 
της δημοπράτησης ενός έργου και δεσμεύονται οι πόροι, η πραγματοποίηση του θεωρείται 
οριστική και αμετάκλητη. 

Έχουμε δύο θέματα ανοιχτά: Το ένα είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημιώσεων 
των ιδιοκτητών γης στην περιοχή του νέου αεροδρομίου. Υπάρχουν τα χρήματα; 

Τα χρήματα για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών είναι διασφαλισμένα και η διαδικασία 
είναι σε εξέλιξη. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω την άριστη συνεργασία που είχαμε με τον 
Δήμο Πάρου, τον Δήμαρχο, τα στελέχη και τις υπηρεσίες του, και στο θέμα των απαλλοτριώ-
σεων και στα υπόλοιπα ζητήματα. 

Το δεύτερο είναι η κατασκευή της κτιριακής υποδομής του νέου αεροδρομίου. Υπάρχουν 
μελέτες, χρονοδιάγραμμα και τα χρήματα;

Μια ακόμη αξία της δημοπράτησης του πεδίου ελιγμών είναι ότι καθιστά υποχρεωτική και 
δεσμευτική για την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την Πο-
λιτεία την κατασκευή των κτιριακών υποδομών του νέου αεροδρομίου. Η ΥΠΑ  προχωρά σε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το συντομότερο δυνατό να προχωρήσει η δημοπράτη-
ση και των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Στην Πάρο, μια μερίδα πολιτικών αμφισβητεί την αισιόδοξη πλευρά της υπόθεσης του νέου 
αεροδρομίου. Πιστεύετε ότι θέλουν το έργο και απλώς ανησυχούν για την εξέλιξή του;

Θα ήταν εύλογες οι ανησυχίες, αν δεν είχε εγκριθεί η δημοπράτηση του έργου.  Θα μπο-
ρούσαν να δικαιολογηθούν, αν αυτές οι ανησυχίες ήταν βάσιμες και στηρίζονταν σε μία βά-
σιμη επιχειρηματολογία, αν σκεφτεί μάλιστα κανείς πόσα χρόνια, για να μην πούμε δεκαετίες, 

υπήρξαν εκκρεμότητες και παλινωδίες σε αυτό το ζήτημα. Όταν, όμως, υπάρχουν συγκεκρι-
μένα γεγονότα και νομικές δεσμεύσεις, τα οποία αποδεικνύουν την εξέλιξη του έργου, τότε 
αυτά είναι αδιανόητο και πρωτοφανές να αμφισβητούνται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
η έγκριση της δημοπράτησης του έργου είναι γεγονός συντελεσμένο και αδιαμφισβήτητο.  

Σίγουρα θα γνωρίζετε τις επιθέσεις που δεχθήκατε από κάποια μερίδα συμπολιτών μας, οι 
οποίοι αμφισβήτησαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσατε και τις προθέσεις σας;

Η αλήθεια είναι ότι το καθημερινό μου πρόγραμμα είναι τόσο φορτωμένο και απαιτητικό 
που δεν έχω βρει τον χρόνο να διαβάσω σχετικά δημοσιεύματα. Μου έχει όμως μεταφερθεί, 
κυρίως από πολίτες της Πάρου, η βαθύτατη ενόχλησή τους για κάποιους που επιδεικνύουν 
μικρόψυχη στάση και προσέγγιση σε ένα τόσο σημαντικό για τον τόπο μας  έργο.  Στιγματίζουν, 
όπως οι ίδιοι λένε,  στην ουσία τον ίδιο τους τον εαυτό. Η αγανάκτηση που δείχνουν οι Παρια-
νοί για αυτούς τους λίγους, με κάνει να πιστεύω ότι δύσκολα θα ξεχαστεί αυτή η συμπεριφορά 
που κάποιοι επέδειξαν για το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα που έχουν συντελεστεί στο νησί 
μας. 

Παρόλα αυτά, είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία και καταλαβαίνει και αναγνωρί-
ζει τη σπουδαιότητα του έργου που πραγματοποιείται, την μεγάλη και πραγματική αξία του για 
την ανάπτυξη του τόπου μας και τη ζωή όλων των Παριανών.

Δεχτήκατε πυρά από Αθηναϊκά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, για το ότι φροντίσατε να εξε-
λιχτεί γρήγορα και εν μέσω σοβαρών προβλημάτων της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, το 
έργο του νέου αεροδρομίου. Τι απαντάτε; 

Η αλήθεια είναι ότι δέχθηκα μια επίθεση τέτοιας έντασης και περιεχομένου , που παρόμοια 
δεν είχα δεχθεί άλλη φορά με αφορμή μια απόφασή μου για το νησί. Από πολλούς θεωρή-
θηκε «ρουσφέτι» για την Πάρο. Και, μάλιστα, κατηγορήθηκα ότι το κάνω γιατί πρόκειται να 
πολιτευτώ στις Κυκλάδες. Δεν πρόκειται για ρουσφέτι και για να το ξεκαθαρίσω και αυτό, 

δεν πρόκειται να πολιτευτώ στις Κυκλάδες. Το έπραξα γιατί 
η Πάρος έχει πραγματική ανάγκη να αποκτήσει ένα σύγχρο-
νο και ασφαλές αεροδρόμιο.  Έχω στη διάθεσή μου, μάλι-
στα, έγγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που 
καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για να πραγματοποιηθεί 
το έργο αυτό. Εγώ από τη θέση μου έκανα ό,τι ακριβώς θα 
είχα κάνει και για οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο βρισκόταν 
στην ίδια κατάσταση.  Άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό 
έμεινα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
δημοπρατήθηκαν πολλά έργα, πολλών ειδών, και μάλιστα 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία σημαντικά μεγαλύτερων 
προϋπολογισμών, σε όλη την Ελλάδα.

Κύριε υπουργέ, συγχωριανοί μας πολλές φορές μας ρω-
τούν γιατί τις ενέργειες που κάνατε όταν αναλάβατε το υπουρ-
γείο Υποδομών δεν τις κάνατε γρηγορότερα ως υπουργός 
Εσωτερικών και χάθηκε έτσι, ίσως πολύτιμος χρόνος; 

Η έννοια μου για την πρόοδο και ανάπτυξη της Πάρου, κα-
θώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπατριω-
τών μου, είναι δεδομένη και αναντίλεκτη. Η αλήθεια είναι ότι 
η υλοποίηση του νέου αεροδρομίου της Πάρου αποδείχθηκε 
ένας γόρδιος δεσμός, ο οποίος ομολογώ ότι  δεν θα είχε λυ-
θεί, αν δεν είχα αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών, μολονότι 
ήταν συστηματική η ενασχόλησή μου με το θέμα και από τη 
θέση του Υπουργού Εσωτερικών.  

Έχει, λοιπόν, αφήσει έργο στην Πάρο ο Γιάννης Ραγκούσης 
ή μήπως έκανε μόνο ένα "πέρασμα"από το νησί, όπως κάποιοι 
ισχυρίζονται; 

Θα πρέπει όλοι πριν ρωτήσουν εμένα τι έχω κάνει για την Πάρο, να αναρωτηθούν οι ίδιοι τι 
έχουν προσφέρει και αν ολοκληρώνοντας ο καθένας τον κύκλο του, θα έχει κάτι αφήσει πίσω 
του για να τον θυμούνται. Αλίμονο, αν μετά από όλα όσα μπορώ να ισχυριστώ και να αποδείξω 
όχι με τα λόγια μου, αλλά με τα έργα μου,  απαιτούνταν να προσκομίσω περαιτέρω αποδείξεις 
για την αγάπη μου και την έγνοια μου για το νησί μας. 

Νιώθω υπερήφανος που έχω την οικογένεια μου και μεγαλώνουν τα παιδιά μου σε ένα 
τόπο που τα ίδια λατρεύουν. Νιώθω τυχερός που έχω τόσους καλούς φίλους στην Πάρο, που 
τους εκτιμώ και με εκτιμούν, και οι οποίοι σήμερα είτε είναι ο Δήμαρχος είτε είναι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι είτε απλοί συγκλονιστικοί νησιώτες Παριανοί νοιάζονται και εργάζονται για το καλό 
του τόπου.

Θέλω ειλικρινά να πω σε όλους αυτούς που είναι εγκλωβισμένοι σε μια παρωχημένη, 
μικρόψυχη και μικροπολιτική αντίληψη και λειτουργία, να συνειδητοποιήσουν πόσο καλύτερα 
θα ήταν και για τους ίδιους και για το νησί να συμμετέχουν με έναν τρόπο πιο ωφέλιμο και 
δημιουργικό σε κάθε προοδευτική προσπάθεια που αναλαμβάνεται στον τόπο μας. Αν θέλου-
με, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την Πάρο υπόδειγμα ενός διαφορετικού πολιτικού πολι-
τισμού, ενός πολιτισμού που θα διαπνέεται από τις αρχές της αλληλεγγύης, της πίστης στους 
ανθρώπους, της δημιουργίας, της γενναιοδωρίας και της διάθεσης προσφοράς. 

Ερώτηση Ν. Χουντή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χαράτσι της ΔΕΗ

Να παραπεμφθεί η Ελλάδα
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Με αφορμή την έκδοση της εγκυκλίου ΠΟΛ 1244 (1/12/2011) του υπουργείου οικονομικών 
«για την εφαρμογή του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλε-
κτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών», ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής ζητά, 
με ερώτησή του, την άμεση παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για το χαρά-
τσι μέσω  της ΔΕΗ, αφού παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία. 

O ευρωβουλευτής καλεί επίσης την Κομισιόν να εμποδίσει την «παράνομη και καταχρηστι-
κή» διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές αυτούς που δέχονται να πληρώσουν 
την κατανάλωση ρεύματος, αλλά όχι το φόρο. Τέλος, να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής των 
φόρων που, με παράνομες διαδικασίες και υπό απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήδη 
έχουν καταβληθεί  από κάποιους καταναλωτές. 

Οι σχολικές Επιτροπές στην Αντίπαρο
Στο Γυμνάσιο με μία τάξη Λυκείου η Σχολική Επιτροπή έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Μαρία Βενιέρη, διευθύντρια του σχολείου.
Μέλη είναι: Ελένη Βιάζη, Αντιδήμαρχος, Εμμανουλία Βιάζη, Φιλοθέη Μαριάνου, Δαμιανός 

Παλαιολόγος, Ιωάννης Τριαντάφυλλος,  Αικατερίνη Απαρτόγλου, εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων, Νικόλαος Μαριάνος του Ιερων. και Ευαγγελία Παλαιολόγου, εκπρό-
σωπος των μαθητικών κοινοτήτων.

Στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο η σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μαρία Κονταράτου Μαρία, διευθύντρια του Σχολείου. Μέλη: Αικατερίνη Δα-

νιηλίδου, διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, Εμμανουλία Βιάζη, Φιλοθέη Μαριάνου, Δαμιανός 
Παλαιολόγος, Αντώνιος Πατέλης, δημοτικοί σύμβουλοι, Χρυσούλα Χριστοπούλου, Μαρία Κα-
λαργύρου του Σπυρ. και Κων/νος Μανωλίκης.

«Η αγανάκτηση που δείχνουν οι Παριανοί για αυ-
τούς τους λίγους, με κάνει να πιστεύω ότι δύσκολα 
θα ξεχαστεί αυτή η συμπεριφορά που κάποιοι επέ-
δειξαν για το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα που 
έχουν συντελεστεί στο νησί μας»

«Από την ώρα που δίνεται η έγκριση της δημο-
πράτησης ενός έργου και δεσμεύονται οι πόροι 
η πραγματοποίηση του θεωρείται οριστική και 
αμετάκλητη.»

Κατηγορηματικά ΝΑΙ!
Ασφαλές και σύγχρονο

Γιάννης Ραγκούσης για το Νέο Αεροδρόμιο:

ΜΙΚΡΟΨΥΧΙΑ ΛΙΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ συνέχεια από σελ.1
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Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (6η αγωνιστική)

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 10/12/11 17:00

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 11/12/11 09:30

Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ Δημ.Στ.ΜΗΛΟΥ 11/12/11 10:00

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 11/12/11 15:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)

ΑΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΙΟΥ 10/12/11 15:00

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 11/12/11 10:15

ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 11/12/11 12:30

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) 
ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 08/12/11 16:30

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 10/12/11 14:45

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 10/12/11 16:30

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 10/12/11 14:30

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 14/12/11 19:30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (5η αγωνιστική)
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1-0
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 0-0
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 3-1
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 4-2
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική)
Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 4-1
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1-0
Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 1-0
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2-5
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 4-1
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 4-0
ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ 5-1
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ 0-0
ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 10-3
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 5-2

ΕΟΡΤΑΣΤΙκΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                          ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙκΩΝ 
κΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ κΑΤ/ΜΑΤΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/11 10.00 – 16.00 9.00-16.00

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΤΡΙΤΗ 20/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΠΕΜΠΤΗ 22/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12/11 9.00-21.00 8.00-21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/12/11 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12/11 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ 27/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΠΕΜΠΤΗ 29/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12/11 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12/11 9.00-14.30 & 18.00-20.00 8.00-20.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/01/12 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 02/01/12 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ 03/01/12 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/01/12 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΠΕΜΠΤΗ 05/01/12 9.00-14.30 & 18.00-21.00 8.00-21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/01/12 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Από το Σάββατο  07/01/2012 επανέρχεται σε ισχύ το Χειμερινό Ωράριο.

Μπάσκετ
Πανναξικός - Μαρπησσαϊκός 61-28

Την πρώτη ήττα γνώρισε  το παιδικό του Μαρπησσαϊκού 
την Κυριακή 4/12 στη Νάξο από τον Πανναξιακό. Η Νάξος 
φάνηκε καλύτερη σε όλο το παιχνίδι και κατόρθωσε να πάρει 
εύκολα τη νίκη με σκορ 61-28.

Για το Μαρπησσαϊκό αγωνίστηκαν : (Καζακίδης) Παπαχα-
τζής Π., Παπαχατζής Δ., Χανιώτης Ν., Ταβανίδης Γ., Σκιαδάς 
Ν., Σιφναίος Ν., Κορτιάνος Απ., Πούλιος  Λ., Λουκής Γ., Μπι-
ζάς Κ.

Ανδρικό Πρωτάθλημα Κυκλάδων
Ερμούπολη - Μαρπησσαϊκός 70-46

Ξεκίνησε και το Ανδρικό πρωτάθλημα Κυκλάδων με το 
Μαρπησσαϊκό να ταξιδεύει στη Σύρο για να αντιμετωπίσει την 
Ερμούπολη την Κυριακή 4/12.

Η γηπεδούχος ομάδα έκανε ένα καταπληκτικό 1ο δεκά-
λεπτο και προηγήθηκε 21-04. Ο Μαρπησσαϊκός μετά από το 
πρώτο σοκ αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο και το ημίχρο-
νο έληξε 39-21. 

Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και το δεύτερο ημίχρονο με 
την νεανική ομάδα της Σύρου  να προηγείται και την Μάρπησ-
σα να προσπαθεί να ακολουθήσει. Άστοχος ο Μαρπησσαϊκός 
κάτω από τα καλάθια με τους ψηλούς της να υπερτερούν, 
αλλά χωρίς αντίκρισμα. Πιεστική η Σύρος στην περιφέρεια με 
αιφνιδιασμούς και γρήγορο «passing game».

Διακρίθηκαν από την Ερμούπολη, Στέλλας, Ρούσσος, Πα-
παφωτίου και από τον Μαρπησσαϊκό, ο αρχηγός Γαβαλάς, 
Χερουβείμ, Χριστόφορος, Κολοβός.

Α.Ο.Πάρου
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου εκφράζει τη χαρά του για τη 

διαιτησία του κ. Μ. Βακόνδιου στον αγώνα με τον Α.Ο. Πάγου 
στο γήπεδο της Άνω Σύρου την Κυριακή 4/12/2011. Ακόμα, 
εκφράζει τη χαρά του και για την πρόοδο του βοηθού διαιτητή 
Ν. Ζαγοριάνου.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, «και οι δύο με τις απο-
φάσεις τους, μας έδειξαν πως μπορεί να αγωνιστεί η ομάδα 
μας με 9 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο και πως ακόμα μπο-
ρεί να αγωνιστεί δίχως να έχει στον πάγκο της τον προπονητή 
της και τον έφορο ποδοσφαίρου. Πιστεύουμε ότι με παρόμοια 
αντιμετώπιση και σε προσεχείς αγώνες, η ομάδα μας θα γίνει 
καλύτερη και θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε 
αντίπαλο, κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη.

»Επίσης, ευχαριστούμε για την άψογη φιλοξενία τον ΑΟ 
Πάγου και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση του άτυχου ποδο-
σφαιριστή της Κουφουντούρα.

»Τέλος, ο ΑΟΠ διαβεβαιώνει τους πάντες ότι θα συνεχίσει 
να προσπαθεί για την πρόοδο του ερασιτεχνικού αθλητισμού».

Όμιλος Θαλάσσιου Σκι Πάρου

Πρώτος με διαφορά!
Για δεύτερη συ-

νεχή χρονιά ο Όμι-
λος θαλάσσιου Σκι 
Πάρου κυριάρχη-
σε στην αγωνιστική 
αρένα wakeboard 
κατακτώντας δι-
καιωματικά τον τίτ-
λο του καλύτερου 
και δυνατότερου 
ομίλου wakeboard 
στην Ελλάδα για 
το 2011 (πολύ με-
γάλη επιτυχία αν 
αναλογιστούμε ότι 
ο όμιλος μετρά μό-
λις δυο χρόνια λει-
τουργίας).

Για πρώτη φορά 
ο Όμιλος είχε και 
διεθνή συμμετοχή 
με την αθλήτριά 
του Αφροδίτη Χριστοδούλου που εκπροσώπησε την χώρα 
μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα wakeboard που διεξήχθη 
στις αρχές Ιουλίου στο Μιλάνο και κατέκτησε την ένατη θέση 
διαγωνιζόμενη ανάμεσα στις καλύτερες αθλήτριες απ’ όλο τον 
κόσμο.

Οι αθλητές του Ομίλου έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό 
και πραγματικά όχι μόνο κυριάρχησαν στα βάθρα, αλλά εντυ-
πωσίασαν θεατές και κριτές με τα προγράμματα των φιγού-
ρων τους. 

Στους δύο κυριότερους αγώνες της φετινής αγωνιστικής 
σεζόν τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Πόρτο Χέλι)
Κατηγορία Boys Men: 1. Γ. Γόντικας (ΠΑΡΟΣ), 2. Φ. Μινα-

ρετζής (ΠΑΡΟΣ), 3. Σ. Χαλιωρής (ΠΑΡΟΣ)
Κατηγορία Junior Men: 1. Γ. Τριανταφυλλίδης (ΠΑΡΟΣ), 2. 

Ν. Γιαμαίος (ΠΑΤΜΟΣ), 3. Π. Μπουροβίλλης (ΠΑΡΟΣ)
Open Division Ladies: 1. Π. Κοκκόνη (ΠΑΤΜΟΣ), 2. Ε. Ευ-

θυμίου (Ν.Ο.Α), 3. Σ. Οράτη  (ΠΑΡΟΣ)
3ο Trixonian Cup (Εθνικο Προπονητικό Κέντρο Αγρίνιο)
Κατηγορία Youngsters Men: 1. Γ. Μπάκλης (ΠΑΡΟΣ), 2. Φ. 

Πίκουλας (ΠΑΡΟΣ), 3. Θ. Λουκάκος (ΠΑΡΟΣ)
Κατηγορία Boys Men: 1. Γ. Γόντικας (ΠΑΡΟΣ), 2. Σ. Χαλιω-

ρής (ΠΑΡΟΣ), 3. Ν. Ρήγας (ΠΑΡΟΣ)
Κατηγορία Junior Men: 1. Γ. Τριανταφυλλίδης (ΠΑΡΟΣ), 2. 

Ν. Γιαμαίος (ΠΑΤΜΟΣ), 3. Π. Μπουροβίλλης (ΠΑΡΟΣ)
Κατηγορία Open Division Ladies: 1. Σ. Οράτη (ΠΑΡΟΣ), Α. 

Αλούπη (ΠΑΤΜΟΣ), Ε. Τουλιάτου (ΝΟΑ)
Κατηγορία Masters Men: 1. Γ. Παναγάκος (ΠΑΡΟΣ), 2. Ν. 

Καγκελάρης (ΝΟΑ), Ν. Λάμπρου (Γιάννενα)
O Όμιλος Θαλασσίου Σκι Πάρου βάζει τώρα πλώρη για το 

Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Wakeboard το οποίο θα διεξα-
χθεί τον Φεβρουάριο στη Νότιο Αφρική.

Υπερθέαμα παρακολούθησαν δεκάδες φίλαθλοι την περα-
σμένη Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Παροικι-
άς, όπου συναντήθηκαν οι Ακαδημίες των ομάδων ΑΟ Πάρου 
και Σύρος 2002. Τα παιδιά αγωνίστηκαν, χάρηκαν, έκαναν φι-
λίες, έπαιξαν μπάλα!

Όσο - όση - όσα
Όσο κρατήσει κράτησε – μέχρι εκεί που πάει, 
έρωτας που κουράζεται πρέπει να σταματάει.
Όταν αρχίζουν το βιολί – γκρίνια και απιστία, 
ακολουθούν κι’ άλλα πολλά – εκτός της ευτυχία.
Και το καράβι τότε πια – πρέπει ν’ αλλάζει ρότα, 
αφού όλα τα πράγματα – δεν είναι όπως πρώτα.
Όσο μπορείς να περπατάς – κι όχι πολυφαγία, 
γιατί θα γίνει σαν ντολμάς – απ’ την παχυσαρκία.
Και όσο φουσκώνει η κοιλιά – πέφτει η ορατότης, 
κι από τα μάτια μας μπροστά – κρύβεται ο ιππότης. 
Και για να τον εβλέπουμε – θα θέμε καθρεφτάκια, 
θα μας στενέψουν τα βρακιά – όλα, και τα σακάκια. 
Όση μπορείς γυμναστική – και μπόλικες κινήσεις, 
λίγο φαί χωρίς ψωμί – αν θες ν’ αδυνατίσεις. 
Και αν σου είναι άγνωστη – ως τώρα η νηστεία, 
θα την εμάθεις σίγουρα – από την εφορία. 
Σκληρά τα φορολογικά – κι’ αν δεν τα χαμηλώσουν, 
μου φαίνεται αργότερα – πως θα μας ξεβρακώσουν.
Προβλέπω να πληρώσουμε – φόρο για τη λιακάδα 
και χρήματα μην έχουμε – ούτε για φασολάδα.
Όσα κι’ αν κάνεις τάματα – ικεσίες, παρακάλια, 
μην περιμένεις πρόβατα – να γίνουν τα τσακάλια. 
Δεν κάνει και την αλεπού – η κότα φιλενάδα, 
ούτε και τον καράβολα – τρώμε χωρίς αλιάδα. 
Ολοταχώς πηγαίνουμε – απ’ τα πολλά στα λίγα, 
θα ‘ρθει καιρός να βγάζουμε – ξίγκι και από τη μύγα. 
Θα πάψει και το βάψιμο – στων γυναικών τα νύχια, 
γιατί πολλές θα τρέχουνε – να βγάζουνε πουρίχια. 
Τα αγαθά που είχαμε – δεν θα τα ξαναβρούμε, 
και μόνο στ’ απαραίτητα – θα περιοριστούμε. 

Κων/νος Δεληγραμμάτης

Επίσκεψη Περιφερειάρχη της           στην Πάρο

Έναρξη
προεκλογικού αγώνα

Με την ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης επίσκεψης του 
περιφερειάρχη Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γεώργι-
ου Παντάκη,  στην Πάρο, ξεκινά ουσιαστικά ο προεκλογικός 
αγώνας γα την παράταξη μας, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου 
της Τ.Ο Πάρου - Αντιπάρου, της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, παρουσία του περιφερει-
άρχη πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Τ.Ο. ΝΔ Πάρου 
– Αντίπαρου στην οποία μετείχε μεγάλος αριθμός στελεχών 
του κόμματος. Ο κ. Παντάκης παρουσίασε τη νέα οργανωτι-
κή δομή της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ, ενημέρωσε 
σχετικά με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και παράλληλα 
συζήτησε διεξοδικά με τα μέλη τους προβληματισμούς και 
άκουσε τις τοποθετήσεις τους.  

Το μήνυμα του περιφερειάρχη προς όλες τις κατευθύνσεις 
ήταν ξεκάθαρο και αφορά στην ενότητα όλων των Νεοδημο-
κρατών, με κοινή πίστη πώς υπάρχει εναλλακτική πρόταση 
για την έξοδο από την κρίση και κοινός στόχος, η ΝΔ να βγει 
αυτοδύναμη, ώστε να έχει ισχυρή κυβέρνηση. 

Στο Δελτίο Τύπου τονίζεται: Η επίσκεψη του κ. Παντάκη 
στην Πάρο και η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι Νεοδημο-
κράτες ισχυροποιεί την πεποίθησή μας ότι πλέον τα στελέχη 
της παράταξής μας ενωμένα, συστρατεύονται δίπλα στον πρό-
εδρό μας Αντώνη Σαμαρά, ώστε όλοι μαζί να δώσουμε τον 
αγώνα μας για μια Ελλάδα ευρωπαϊκή, δυνατή και υπερήφα-
νη. Όλοι μαζί στηρίζουμε την τοπική μας οργάνωση με κοινό 
στόχο μια καλύτερη Πάρο, σε μια καλύτερη Ελλάδα».
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Προσκυνηματική εκδρομή
στην Αμοργό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προ-
σκυνηματική εκδρομή του Συλλόγου Γυναικών 
Νάουσας Πάρου στην Αμοργό από 18-22 Νοεμβρί-
ου 2011.  

Μετά από πρόσκληση, η χορωδία του Συλλόγου 
Γυναικών Νάουσας Πάρου συμμετείχε στις εκδη-
λώσεις για τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτό-
κου (Χοζοβιώτισσας) στην Αμοργό, συνοδευόμενη 
από μέλη και φίλους του συλλόγου. 

Εκτός απ’ τις εκδηλώσεις που συμμετείχαν, οι 
εκδρομείς περιηγήθηκαν στα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές της Αμοργού, αλλά και δια-
σκέδασαν με την ψυχή τους. 

Βραβείο καλύτερου εξωτερικού 
στολισμού

Φέτος ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου αποφάσισε να δώσει ένα κίνητρο στους κα-
τοίκους του χωριού, ώστε, παρά τις δύσκολες συγκυρίες, να στολίσουν τους εξωτερικούς 
χώρους των σπιτιών τους την περίοδο των γιορτών, για να υπάρχει φως και ζωντάνια σε 
πείσμα των συνθηκών. 

Έτσι μια επιτροπή από μέλη του Δ.Σ., αλλά και από απλά μέλη του συλλόγου, θα κρίνει και 
θα βραβεύσει τον πιο όμορφο και ευφάνταστο εξωτερικό στολισμό. Όσον αφορά στο δώρο, θα 
είναι έκπληξη (μικρό, αλλά ιδανικό για τις γιορτινές μέρες!). 

 
Παζάρι ανταλλαγών

«Παζάρι ανταλλαγών» διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, εκτιμώντας 
ότι είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε την κρίση και τη μιζέρια των ημερών. Είναι το μόνο 
παζάρι που δεν θα χρειαστεί να πληρώσει κανείς για ν’ αποκτήσει κάτι που θα του αρέσει-. 

Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος προκαλεί όλο τον κόσμο την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, από τις 
12:00 μ.μ. έως αργά (!) στην αίθουσα «Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ» στη Νάουσα.

Στο δελτίο Τύπου του Συλλόγου αναφέρεται: «Φέρτε ρούχα, βιβλία κι αντικείμενα που δεν 
χρειάζεστε, (και είναι ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), για να τ’ ανταλλάξετε με κάτι άλλο που μπορεί 
να σας χρειάζεται και να σας ενδιαφέρει ή απλά φέρτε την οικογένεια ή την παρέα σας, το 
κέφι ή τα μουσικά σας όργανα, το κρασί ή τη σούμα σας, το τυρί ή τις ελιές σας κι ότι άλλο 
νομίζετε ότι θα θέλατε να μοιραστείτε με τους συντοπίτες σας. Ελάτε ν’ ακούσουμε μουσική, 
να χορέψουμε, να φάμε και να διασκεδάσουμε, ζωντανεύοντας το χωριό και το νησί μας που 
«ερημώνει» τέτοιες μέρες. Κι αν δεν σας δελεάσαμε μ’ όλα αυτά, σας λέμε ότι στις 5:00 μ.μ. θα 
υποδεχθούμε με τους μικρούς μας φίλους τον Άγιο Βασίλη, που θα μοιράσει δώρα, ενώ θα 
ακούμε κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας απ’ τη φιλαρμονική του Δήμου Πάρου 
και τη χορωδία του συλλόγου μας. Και φυσικά θα συνεχίσουμε όσο αντέξουμε με ζωντανή 
μουσική και μεζέδες! Σας περιμένουμε όλους! Καλές Γιορτές!».

Στην πλατεία Εκατονταπυλιανής 

Γιορτή της Σούμας - 
άναμμα του δέντρου

Η Γιορτή της Παρια-
νής Σούμας, θα γίνει την 
Κυριακή το απόγευμα, 11 
Δεκεμβρίου, στην πλα-
τεία Εκατονταπυλιανής με 
πολλές εκπλήξεις και για 
τους μικρούς μας φίλους.

Η γιορτή διοργανώνε-
ται από το Σύλλογο Γυ-
ναικών Πάρου «Αριής» 
και τον Εμπ/κό Σύλλογο 
Πάρου – Αντιπάρου, υπό την αιγίδα της ΚΔΕΠΑΠ. 

Είναι μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους, που πλαισιώνει 
το άναμμα του δέντρου που θα γίνει το βράδυ της ίδιας μέρας 
στις 7.00 από την ΚΔΕΠΑΠ. 

Η Δημοτική επιχείρηση, αλλά και ο Σύλλογος «Αριής»,  θα 
προσφέρουν στα παιδιά χριστουγεννιάτικα δωράκια, γλυκά, 
σοκολάτες από τον Άγιο Βασίλη, ενώ θα υπάρξουν και πολλές 
εκπλήξεις.

Παράλληλα θα ακούγονται κάλαντα από όλη την Ελλάδα, 
από τα παιδιά της Σχολής Μουσικής και τη Φιλαρμονική του 
Δήμου.

Από τις 5 το απόγευμα λοιπόν, όλοι στην πλατεία Εκατο-
νταπυλιανής.

Παρουσίαση βιβλίου 
στην Τρίπολη για
την Λογγοβάρδα

«Πάρος - 
Αρκαδία»

Ο Δήμος Τρίπολης και η 
Εφημερίδα « Αρκάς» οργά-
νωσαν την εκδήλωση πα-
ρουσίασης βιβλίου «Πάρος-
Αρκαδία» που εξέδωσαν για 
την Ιερά Μονή Λογγοβάρδας 
Πάρου. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πνευματι-
κό Κέντρο.

Στο πλαίσιο της εκδήλω-
σης, ο Δήμαρχος Τρίπολης 
Γιάννης Σμυρνιώτης έδωσε 
στον εκπρόσωπο του Δήμου 
Πάρου Αντώνη Αρκά, το έμ-
βλημα της πόλης, ένα μετάλ-
λιο στο οποίο απεικονίζεται ο 
Γέρος του Μοριά, Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης. 

Το βιβλίο παρουσίασαν η 
Μαρία Μαντουβάλου, καθη-
γήτρια της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Παν/μίου Αθηνών 
και πρόεδρος της Διεθνούς 
Αρκαδικής Ακαδημίας, ο 
Πατέρας Νικολάκης Ιερόθε-
ος, ο Πατέρας Χρυσόστομος, 
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Λογγοβάρδας, ο Πατέρας 
Λεόντιος, μοναχός της Ιεράς 
Μονής Λογγοβάρδας, ο Νι-
κόλαος Αλιπράντης, φιλόλο-
γος καθηγητής, η Ελισάβετ 
Μπιζά, φιλόλογος καθηγή-
τρια, και η Βούλα Δαμιανά-
κου, συγγραφέας.

Η εφημερίδα «ΑΙΧΜΗ 
της Αρκαδίας», γνωρίζοντας 
τους αρχαίους δεσμούς των 
δύο τόπων, είχε προτείνει 
από το φύλλο της στις 22 
Μαΐου  2003 (φύλλο 69), να 
έρθουν σε επαφή ο τότε Νο-
μάρχης Δημήτρης Κωνστα-
ντόπουλος και ο τότε δήμαρ-
χος Πάρου (και σημερινός 
υπουργός) Γιάννης Ραγκού-
σης και να βρουν τρόπους 
να συσφίξουν τις σχέσεις της 
Νομαρχίας και του νησιού 
των Κυκλάδων. Στο αποκα-
λυπτικό ρεπορτάζ-αφιέρωμα 
της εφημερίδας, αναφερό-
ταν ότι η Πάρος ιδρύθηκε 
ως οργανωμένος οικισμός 
από Αρκάδες που εποίκισαν 
το νησί, το δε όνομά της το 
οφείλει στον αρχηγό τους τον 
Πάρο!

Κατά την εκδήλωση ανα-
κοινώθηκε επίσης, ότι στο 
αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα, θα γίνει αδελφο-
ποίηση ανάμεσα στις δύο 
περιοχές.

Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

Γιορτή Χριστουγέννων
Η Δημοτική Κοινότητα Νάουσας προσκαλεί τους πολί-

τες στην πλατεία του χωριού, για να φωτίσουν όλοι μαζί τη 
φάτνη, να ψάλλουν τα κάλαντα με τη χορωδία της Νάουσας 
και να γευτούν τα μεζεδάκια που ετοίμασαν τα μέλη του Συλ-
λόγου Γυναικών Νάουσας. Μάλιστα υπόσχονται ότι δεν θα 
λείπει η σούμα! Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 10 Δεκεμ-
βρίου στις 6.00 μ.μ.

Συναυλία Θανάση Παπακωνσταντίνου
στην Νάουσα                                           

«Ο Ελάχιστος Εαυτός»
Ο Θανάσης Παπα-

κωνσταντίνου, με την 
«Ομάδα κρούσης» 
του, όπως αποκα-
λεί τους συνεργάτες 
του μουσικούς, θα 
δώσει συναυλία το 
Σάββατο 10 Δεκεμ-
βρίου στις 9.00 το 
βράδυ, στην αίθουσα 
του ΑΜΕΣ Νηρέας.                                                                                                       
Πέντε μουσικοί και 
ένα ανανεωμένο ρε-
περτόριο με τραγούδια από τον καινούριο του δίσκο «Ο Ελά-
χιστος Εαυτός», όπως και κάποια «παραμελημένα» περιλαμ-
βάνονται στο πρόγραμμα της βραδιάς. 

Έχοντας εξαιρετικούς συνεργάτες με αυτοσχεδιαστική 
διάθεση σε πολλά μουσικά είδη, ο δημιουργός σκοπεύει να 
αποδείξει ότι στη μουσική απόλαυση δε χωράνε… μνημόνια.

Μαζί του είναι: Φώτης Σιώτας (βιολί, βιόλα, πλήκτρα, 
φωνή), Δημήτρης Μυστακίδης (κιθάρα, λαούτο, φωνή), 
Αντώνης Μαράτος (μπάσο, κρουστά, ούτι κ.α.), Ματούλα Ζα-
μάνη (φωνή, κρουστά).

Γενικό Λύκειο Πάρου

«Γνωρίζω την πόλη μου»
Στην παλιά πόλη της Παροικίας περιηγή-

θηκαν την περασμένη εβδομάδα οι περίπου 
15 μαθητές του Γενικού Λυκείου Πάρου 
που συμμετέχουν σε ένα από τα τέσσερα 
προγράμματα του σχολείου με θέμα: «Γνω-
ρίζω την πόλη μου». 

Οι μαθητές επισκέφθηκαν πολλά σημεία 
στην Παροικία και ξεναγηθήκαν από πολί-
τες που είναι γνώστες του αντικειμένου. 

Μεταξύ των χώρων που πήγαν ήταν και 
το Λαογραφικό Μουσείο στο κτίριο Δημη-
τρακόπουλου, στο Κάστρο της Παροικιάς, 
περιηγήθηκαν μέσα στην παλαιά αγορά και 
σε διάφορα άλλα αξιοθέατα της πόλης.

Ετήσια
έκθεση

To Εικαστικό εργα-
στήριο πραγματοποιεί 
την ετήσια έκθεσή 
του  από τις  10/12 με 
18/12, στο Δημοτικό 
Χώρο Τέχνη Παροι-
κία. Οι ώρες λειτουρ-
γίας της έκθεσης είναι 
από τις 18:00 - 21:00.

BLUE STAR FERRIES 

«Η καλύτερη
εταιρία της χρονιάς»

Ως «Η καλύτερη εταιρεία της 
χρονιάς» για το 2011 ψηφίστη-
κε η BLUE STAR FERRIES στα 
Ναυτιλιακά Βραβεία της Lloyd’s 
List. Σε ανακοίνωση της εταιρίας 
αναφέρεται: «Η υπευθυνότητα και 
η αξιοπιστία που διακρίνουν την 
πολύχρονη πορεία και τη συνεχή 
εξέλιξη της εταιρείας διακρίθηκαν 
σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 
Δεκεμβρίου στην Αθήνα». 

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BLUE 
STAR FERRIES, Μιχάλης Σακέλλης.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΣ, πωλεί-
ται κατοικία 156m2 σε οικόπεδο 
740m2 με 4 υπνοδωμάτια, 2 σα-
λόνι – κουζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 
50m2. Τιμή: 250.000€ Τηλ.: 
6940622456, 6958684932. Κος 
Κοντάη Βασίλης.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πωλού-
νται 3 κατοικίες 156m2, 148m2, 
147m2 σε οικόπεδο 2 στρεμ-
μάτων η κάθε μία με πηγάδι. 
Πωλούνται μαζί ή ξεχωριστά. Τι-
μή: 650.000€. Τηλ.: 6940622456, 
6958684932. Κος Κοντάη Βασί-
λης. 

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου 
ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, πέρ-
γολες, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, air 
condition, θέα, ειδική κατασκευή. 
Τιμή 195.000€. Έτερη οικία 150 
τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
καλοριφέρ, air condition, ειδική 
κατασκευή, βεράντες, πέργολες, 
κήπος, πισίνα. Τιμή 245.000€ 
Έκπτωση στα μετρητά, ευκολίες, 
ανταλλαγές δεκτές. Κατασκευα-
στής 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 μονοκατοικί-
α 121τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 
ενδοδαπέδια θέρμανση όλες τις 
ηλεκτρικές συσκευές, με απε-
ριόριστη θέα και σε εξαιρετική 
τιμή. Τηλ.: 6942985111, info@
paroshouses.eu. 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικί-
α 85τμ2 πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, κα-
λοριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
185.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΥΡΓΑΚΙ, πωλού-
νται 2 κατοικίες εξ’ αδιαιρέτου 
80τ.μ. & 180τ.μ. αντίστοιχα με 

θέα το λιμάνι. Τηλ.: 210 8041920, 
6949127697.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτί-
ριο 270τ.μ. με 14 δωμάτια 
δίκλινα στούντιο 28 κλινών. Τηλ.: 
6936980095. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοικία 100 
μ2 στον όροφο, με 5 ενοικιαζό-
μενα στούντιος στο ισόγειο, λίγα 
μέτρα από την παραλία και 700 
μέτρα από το κέντρο της Νάου-
σας. ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
Τηλ.: 6937033316.

ΣΑΝΤΑ  ΜΑΡΙΑ, πωλούνται πέ-
τρινες εξοχικές κατοικίες χωρίς 
υπόγεια, λίγα μέτρα από τη θά-
λασσα. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
Τηλ.: 6937033316.

ΛΕΥΚΕΣ (ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ), πω-
λείται σπίτι 45m2. Τηλ.: 22840 
42372.

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 κρε-
βατοκάμαρες, 2 μπάνια, 
τζακούζι, μεγάλο σαλόνι, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
Τιμή: 175.000€. Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής 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.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ               
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ      

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 
300 μ2 εντός σχεδίου, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, λίγα μέτρα από 
το γραφικό λιμανάκι. ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 6937033316.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κτήμα 4 
στρεμμάτων,  άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, λίγο έξω από τη Νάουσα, 
με θέα όλη την ανατολική ακτή. 
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316.

ΠΑΡΑΛΙΑ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, πω-
λείται κτήμα 10 στρεμμάτων, 
μόλις 100 μέτρα από τη θάλασσα. 
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316.

ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕ-
ΡΑΤΖΙΑ), πωλείται κτήμα 4.9 
στρεμμάτων άρτιο και οικοδομή-
σιμο. Τηλ.: 6944919529. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΒΑΔΙΑ, πω-
λείται κτήμα 11 στρεμμάτων με 
πηγάδι και νερό και 1 στρέμμα με 
δέντρα. Τηλ.: 6972081531.

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 με 

κατοικιά, αποθήκες και παλαιό 
μύλο (ημιτελή). 220 ελιές και πολ-
λά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται   
με       φωτοβολταϊκά.       .Επιπλω-
μένο. 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. δί-
πλα σε ποταμάκι, εντός σχεδίου. 
Τηλ.: 6932319774.

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται κατάστη-
μα (πρώην Μιστράλ) μόνο ο κάτω 
όροφος. Τηλ.: 210 4522792.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
(δίπλα στο φούρνο Αλιπράντη) 
ενοικιάζεται κατάστημα 60m2 
κατάλληλο για γραφείο & κατά-
στημα. Τηλ.: 22840 22327.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΥΡΓΑΚΙ, ενοικι-
άζονται 2 γκαρσονιέρες με θέα 
το λιμάνι της Παροικίας, η μία ε-
πιπλωμένη. Τηλ.: 210 8041920, 
6948872161.

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, 400 μέτρα από 
την πρώτη παραλία, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία επιπλωμένη. Τηλ.: 
22840 25165, 22840 22592, 
6985766854.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται δυάρι. 
Τηλ.: 22840 53384.

ΝΑΟΥΣΑ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 
ενοικιάζεται σπίτι 80τ.μ. με θέρ-
μανση, 1 υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλες 
βεράντες & θέα θάλασσα. Τιμή: 
350€ Τηλ.: 6983275713.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοι-
κιάζεται σπίτι σε 1ο όροφο 120m2 
με 3 υ/δ, w.c., κουζίνα, σαλόνι, 
barbeque, αυτόνομη θέρμανση & 
θέα στο λιμάνι. Τηλ.: 6936670555. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται κατοικία 
100 μ2 με θέρμανση.  ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 6937033316. 

ΚΟΥΝΑΔΟΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052.

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

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ    

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής επί αυτοκι-
νήτου για την Χριστόφορος Ε.Π.Ε 

Απαραίτητα δίπλωμα τρίτης 
κατηγορίας και γνώση αντικειμέ-
νου. Τηλ.: 22840 53196.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ανεξάρ-
τητη, αναλαμβάνει τη φύλαξη & 
φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων 
καθώς επίσης & παιδιών. Τηλ.: 
6942635556. 

ΝΕΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών με 5ετή προϋπηρεσία 
ως πωλήτρια, γραμματειακή υ-
ποστήριξη, τηλεφωνικό κέντρο, 
υποδοχή, ζητεί ανάλογη εργασία. 
Τηλ.: 6938407914. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ,
τεχνικός διακόσμησης, με γνώ-
σεις αρχιτεκτονικού σχεδίου, 
κατασκευή μακέτας, AUTOCAD, 
MS Office, ζητά εργασία σε αρχι-
τεκτονικό γραφείο ή εταιρία. Τηλ: 
6981178828.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ,αναλαμβάνει 
μελέτη και διαμόρφωση εσωτε-
ρικών χώρων σε συμφέρουσες 
τιμές. Τηλ: 6981178828.

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

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 μαθήματα 
ιδιαίτερα, σε ενήλικες και παιδιά, 
μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, 
ατομικά και ομαδικά. Προετοι-
μασία εξετάσεων και αντίστοιχων 
διπλωμάτων, κρατικών & ιταλι-
κών. Τηλ.: 6974365805. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

KOYZINA, ψυγείο, πλυντήριο 
ελαφρώς μεταχειρισμένα πω-
λούνται. Τηλ.: 6937500610.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τυπο-
ποίησης & συσκευασίας τοπικών 
προϊόντων & καθαρισμό πατάτας 
για εστιατόριο. Τιμή: 16.000€.
Τηλ.: 22840 27275.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΞΥΡΑΝΤΗΡΙΟ 
για φρούτα, ντομάτες λιαστές, 
ζυμαρικά, πωλείται. Τηλ.: 22840 
27275.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε καταπληκτική 
τιμή αχρησιμοποίητα: ντου-
λάπια κουζίνας επάνω 2,80μ. 

κάτω 1,70μ συν συρταριέρα 
0,50μ. Τιμή: 500€. 2 παράθυρα με 
εξώφυλλα 1,20 χ 85.Τιμή: 800€. 
Εξώπορτα μασίφ 2,15 χ 0,98.
Τιμή: 700€. Σαλόνι 3θέσιος – 2θέ-
σιος πολυθρόνα, 3 τραπεζάκια. 
Τιμή: 400€. 2 πολυθρόνες / κρε-
βάτι. Τιμή: 75€ η μία. 1 κρεβάτι 
με στρώμα. Τιμή: 100€. Μπουφές 
αντίκα. Τιμή: 100€. Ηλ. κουζίνα 
με αέρα. Τιμή: 100€. Πλυντήριο. 
Τιμή: 50€. Τηλ.: 6932629045. 

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

1 ΗΛΕΚΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ βενζι-
νοκίνητη 5 ίππων ολοκαίνουργια, 
πωλείται. Τηλ.: 22840 55007, 
6948701070.

VW GOLF, 1400 κυβικά, μοντέ-
λο 90’, χρώματος λευκό, 5πορτο 
σε καλή κατάσταση, τελευταίο 
σέρβις & καινούργια λάστιχα τον 
Ιούλιο, πωλείται σε πολύ καλή 
τιμή. Τηλ.: 6977317581.  

MERCEDES ELEGANT 1.800 
κυβικά, του 2006 από το 
εργoστάσιο, το 2007 στην Ελ-
λάδα, αυτόματο-σειριακό, με 
αισθητήρες παρκαρίσματος-
φρεναρίσματος και πλούσιο 

εξοπλισμό, χιλιόμετρα 35.000, 
ατρακάριστο, τιμή προσιτή. Τηλ: 
6973003391 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ & ΚΟΜΟΔΙΝΑ, για 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, πωλού-
νται σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 
22840 53384.

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

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

ΜΗΧΑΝΗ APRILLIA 
SPORTICITY, 125 κυβικά, πω-
λείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6973462341.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ πωλείται. Τηλ.: 22840 
22634

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβι-
κά, μοντέλο 2005΄, 45000χλμ, 
full extra, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.: 6973061083, 
22840 41743.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ 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

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

¦¿¤ÃËÁÆ°¹
ÃÄÆËº¹° ¦°ÄÃË

6940 968180
úöîôáîÀ Ü óæáçíÛîá

°¦Ã ¶ºÆÄÃ¼¶¹Ã ÃÄÆËº¹¿Á

·¸Æ¶¹Æ°¹ ¦¿¤¸Æ¸ª - ÆÄ¹°
áðÞ ôï                                   

çéá ðñìèóè äéáæÜíéóè÷, åîôàðöî & éóôïóåìÝäöî.
¡îñóåé÷ áççìéëÜ÷ çìñóóá÷ ëáé ¸/Ë áðáòáÝôèôå÷.

ôèì: 22840 53555   –    e-mail: info@typoparos.gr

Λαουτάρης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,
την Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου

στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.
Τηλ. για ραντεβού:

22810 77468 & 697 6797449

ΟΛΟ ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

Κόντρα
στην κρίση!

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Υστέρνι Νάουσας
τ: 22840 53555
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WHAT'S ON IN PAROS
& ANTIPAROS 9-18 DEC 2011
9 Dec, 2.30-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Works9 Dec, 2.30-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop in English for children aged 4-7 years at 
Linguakids Montessori, Naoussa. The workshop 
includes reading and interpretation of children's 
stories plus games and activities that introduce 
the basics of theatre - facial expression, 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.  Info: Vicki on 694-484-0089.

9 Dec, 7.30pm, Exhibition of student work at the 
Aegean Center, Paroikia. Info: 22840-23287.

9 Dec, 8.30pm, "The Kids are Alright" movie at 
the Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 5€. Info: 
Palassia 693-703-4981, http://www.archilochos.
gr

10 Dec, 6.30pm, Municipal Art Workshop exhibi-
tion (adults & children), at the Dimotikos Choros 
Texnon (Municipal Art Centre, former Dimitraco-
poulos Building), Paroikia. Duration 10-18 Dec, 
daily 6-9pm. #

10 Dec, 6.30pm, Theatrical performance "Mia 
treli treli oikogeneia" by Tsiforou-Vasileiadi at the 
Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 10€. Info: 
Palassia 693-703-4981, http://www.archilochos.
gr

10 & 11 Dec, 8.30pm, Aegean Center Vocal 
Ensemble a cappella concert, Aghios Antonios 
Catholic Church, Paroikia. http://www.facebook.
com/events/189196594502951/

10 Dec, 9pm, Thanassis Papakonstantinou 
concert at Nireas Hall, Naoussa.  Info: KDEPAP 
22843-60167/8.
 
11 Dec, 12-2pm & 4.30-6.30pm, "The Smurfs" 
(Τα στρουμφάκια) kids movie at the Archilochos 
Hall, Paroikia. Entrance: 3€. Info: Palassia 693-
703-4981, http://www.archilochos.gr.

11 Dec 5pm, Paros Xmas Festival "souma cel-
ebration" in the Ekatontapyliani Square, Paroikia 
with traditional music, food, drinks and surprises!
 
11 Dec, 6.30pm, Afternoon tea at  Cultural Centre 
of Angeria. Entrance 5 euro, proceeds to the dance 
group. Info: Maria 22840-92217.
 
11 Dec, 7pm, Lighting of the Christmas tree 
in front of the Ekatontapyliani Church, Paroikia. 
Santa Claus gives gifts to the children, music by 
the Municipal Band and singing of the traditional 
‘kalanda’.   Info: KDEPAP 22843-60167/8.
 
11 Dec, 7.30pm, Movie at the Nireas Hall, 
Naoussa. http://www.facebook.com/
pages/Κινηματογραφική-λέσχη-ΑΜΕΣ-
Νηρέας/242656309125609
 
16-18 Dec, Christmas Bazaar at the Cultural 
Centre of Angeria. Fri & Sat from 6pm and Sun 
from 10am-12pm & from 6pm with home-made 
sweets, books, gifts, games and Santa Claus. Info: 
Maria 22840-92217.
 
16 Dec, 8pm, Hip hop dance show by the Central 
School of Ballet at the Nireas Hall, Naoussa. Info: 
Lisa 694-245-8477.
 
17-18 Dec, Annual Christmas Bazaar at Archilo-
chos Hall, Paroikia with lottery, games, pottery, 
jewellery, homemade goods and handicrafts.  Sat: 
4-10pm, Sun 10am-2pm & 5-10pm. Info: Michalis 
22840-24357, 693-745-4265.

Prize for the Best Decorated Home

This year the Women's Association of Naoussa have 
decided to give an incentive to residents of our village to 
decorate the exterior of their homes for the holiday pe-
riod, to create light and life despite the current difficult 
circumstances. So the association's committee and club 
members will be judging and awarding prizes to the most 
beautiful and imaginative exterior decoration. The gift will 
be a surprise (small but perfect for the festive days!). We 
wish you a Merry Christmas.

Θυμηθείτε ότι στις 6 Δεκεμβρίου του 
2008 έγινε ένας στυγερός φόνος.

Η Δικαιοσύνη κάτω από την πίεση της 
λαϊκής οργής και αγανάκτησης καταδίκασε 
τους υπαίτιους αυτής της δολοφονίας. Δεν 
πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η εκτέλεση στα 
Εξάρχεια είναι αποτέλεσμα ενός εμπεδωμέ-
νου κλίματος αυθαιρεσίας και κατασταλτικής 
ατιμωρησίας. Είναι η κτηνώδης αποθέωση 
της δράσης ενός μηχανισμού που εκπαι-
δεύεται να αντιμετωπίζει τον πολίτη, δηλαδή 
τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον  ναυτεργάτη, 
τον φοιτητή, τον μαθητή, δηλαδή το λαό, σαν 
«εχθρό».

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στυγερός φό-
νος του 15χρονου είναι γέννημα της πολιτι-
κής:

Ενός κράτους, που εδώ και 30 χρόνια δεν 
ενδιαφέρεται καν να αναζητήσει ποιός δο-
λοφόνησε τον Κουμή και την Κανελλοπού-
λου,το 1980.

Ενός κράτους, που το 1990 αθώωσε τον 
δολοφόνο του 15χρονου Καλτεζά.

Ενός κράτους, που ουδέποτε ενδιαφέρθη-
κε να τιμωρήσει τους υπεύθυνους για τους 4 
νεκρούς του πυρπολημένου από την Αστυνο-
μία «Κάπα Μαρούσι».

Ενός κράτους, που ο Πρωθυπουργός του 
απευθυνόταν στους αστυφύλακες με τη γνω-
στή και ιστορική έκτοτε φράση «εσείς είστε το 
κράτος».

Ενός κράτους, που το 2002 έστελνε χαφιέ-
δες της Ασφάλειας εφοδιασμένους ακόμα 
και με το υπηρεσιακό τους περίστροφο στην 
Πρωτομαγιάτικη εκδήλωση της Αθήνας για 
να προβοκάρει τους διαδηλωτές.

Ενός κράτους, που επιβραβεύει με το 
βαθμό του διοικητή αστυνομικού τμήματος 

τον επικεφαλής των θρασύδειλων που τσά-
κισαν τον Κύπριο φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, 
επικαλούμενοι ότι έπεσε πάνω στη ζαρντινιέ-
ρα.

Ενός κράτους, που έχει στις υπηρεσίες του 
κτήνη σαν τον «κύριο» που βασάνιζε μετανά-
στες στο τμήμα Ομονοίας.

Ενός κράτους, που τα περίστροφά του 
«εκπυρσοκροτούν» στους σβέρκους Τσιγγα-
νόπουλων ή βρίσκουν κατάστηθα 17χρονα 
Σερβόπουλα, όπως το 1999 στη Θεσσαλονίκη.

Ενός κράτους, που πριν ο ειδικός φρου-
ρός πυροβολήσει κατά του 15χρονου στα 
Εξάρχεια είχε αποδώσει τιμές σε άλλον ει-
δικό φρουρό, όταν είχε πυροβολήσει κατά τη 
διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης, έξω από το 
υπουργείο Αιγαίου.

Ενός κράτους, που έχει στις τάξεις της 
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στελέχη 
που ζητωκραυγάζουν και αναπολούν τις 
μαύρες μέρες της χούντας. Και αυτά εν έτη 
2011. Λίγες μέρες πριν.

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός. 
Και δεν αναφέρουμε ποιός κυβερνούσε στη 
μια ή στην άλλη περίπτωση, η ΝΔ ή το ΠΑ-
ΣΟΚ ή η τριμερής. Δεν το κάνουμε τυχαία. Πι-
στεύουμε ότι έχει ελάχιστη σημασία. Από όλα 
τα παραπάνω μία είναι η βασική διαπίστωση:

Το κράτος στο οποίο αναφερθήκαμε 
παραπάνω δεν είναι ούτε «γαλάζιο» ούτε 
«πράσινο». Είναι «γαλαζοπράσινο με μαύρο 
φόντο». Οι μάσκες έπεσαν. Το αποδεικνύουν 
περίτρανα κάθε μέρα. Είναι καιρός να τους 
γυρίσουμε την πλάτη μια και καλή. Αυτοί δεν 
αλλάζουν. Είναι ώρα να αλλάξουμε εμείς. ΤΟ 
ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

Κ.Ο.Β. Πάρου του

Ετών 15...

«Κανένας  εφησυχασμός»
Κανείς να μην ξεγελαστεί από τις «μη μου άπτου» συζητήσεις στη Βουλή. Καμιά ελάφρυνση 

δεν προκύπτει. Αντίθετα, τα χαράτσια παραμένουν και μάλιστα με πιο σφιχτό το νομικό πλαίσιο 
για την επιβολή τους.

Η μαεστρία με την οποία τα κανάλια έσπευσαν να παρουσιάσουν την εγκύκλιο για το χαρά-
τσι της ΔΕΗ ως θετική εξέλιξη, δημιουργεί κίνδυνο εφησυχασμού από μεγάλες μάζες εργαζο-
μένων που θα βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Η ΔΕΗ θα κόβει το ρεύμα κι αυτοί 
ακόμα θα ψάχνουν να βρουν πότε ακριβώς την πάτησαν: Όταν ψήφισαν ξεχωριστά ΠΑΣΟΚ ή 
ΝΔ, ή όταν πίστεψαν ότι η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ-ΕΕ και επιχει-
ρηματικών ομίλων μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό;

Με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το χα-
ράτσι επιχειρεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών με τις 
δήθεν ευνοϊκές ρυθμίσεις για ορισμένες ομάδες. 

Καμιά αυταπάτη. Κανένας εφησυχασμός. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και να κλιμακω-
θεί, ούτως ώστε αυτό το βάρβαρο και αντιλαϊκό μέτρο να μην περάσει. Κανείς δεν πρέπει να 
πληρώσει το χαράτσι. Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε.

Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ

Ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. Αντιπάρου

Δύο μονάδες αφαλάτωσης 
Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 

για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. 
Συγκεκριμένα, με βάση πρόγραμμα της Περιφέρειας, για την τροφοδότηση με νερό τις μικρές 

Κυκλάδες, κλήθηκε η Αντίπαρος, ν’ αποφασίσει για τη δημιουργία μίας μονάδας αφαλάτωσης, 
μικρής εμβέλειας, που θα τροφοδοτεί τον οικισμό. Φορέας διαχείρισης αυτής της μονάδας θα 
είναι ο Δήμος Αντιπάρου, ο οποίος θα υποδείξει και το χώρο εγκατάστασης.

Ομόφωνα ψηφίστηκε επίσης, η δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης από πόρους του Δήμου, 
για πρόσβαση των δημοτών σε πόσιμο νερό. Είναι μικρό σύστημα αφαλάτωσης προϋπολογι-
σμού 20.000 ευρώ και γίνονται προσπάθειες να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει όσο γίνεται πιο 
σύντομα. Δεν υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το σίγουρο όμως είναι ότι 
το Καλοκαίρι θα λειτουργεί και θα παράγει περίπου 6.000 λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα. 

Ένταξη στο Ταμείο Συνοχής
Εν τω μεταξύ, το πρόγραμμα για τις μονάδες αφαλάτωσης στα μικρά νησιά προχωράει ήδη 

από την Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη 
Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-
2013 το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού 
στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με προϋπολογισμό 611.000 €.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 32 μονάδων με τις οποίες θα γίνεται επεξεργασία και 
βελτίωση του νερού που παρέχεται από τα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης είκοσι τριών (23) νη-
σιών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, μεταξύ των οποίων και της Αντιπάρου, το οποίο 
θα διατίθεται στους καταναλωτές ως πόσιμο σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. 

Κάθε μονάδα θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής 6.000 λίτρων πόσιμου νερού ημερησίως 
και συνολικά προβλέπεται να εξυπηρετούνται οι πάνω από 25.000 κάτοικοι των 23 νησιών. 
μεταξύ των οποίων και της Αντιπάρου.

Αναλυτικά τα νησιά και οι μονάδες που θα εγκατασταθούν ανά νησί έχουν ως εξής: Αγα-
θονήσι, Αμοργός (2), Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Ίος (2), Κάσος, 
Κέα (2), Κίμωλος, Κουφονήσι, Κύθνος (2), Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος (3), Σέριφος (2), Σίκινος, 
Σίφνος (2), Σύμη (2), Σχοινούσα, Τήλος και Φολέγανδρος.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πολιτικός πολιτισμός
Ορισμένες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και εν μέσω διαφωνιών και έντασης, διατυ-

πώνονται φράσεις ή λέξεις, που ενοχλούν, θίγουν ή και προσβάλουν εκείνον που εισπράτ-
τει το χαρακτηρισμό. 

Ευχάριστα όμως μας εξέπληξαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 2 Δεκεμ-
βρίου, δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, η κυρία Μαρία Τριβυζά και ο κος Μ. Ισιγώνης, οι οποίοι 
είχαν το σθένος να ζητήσουν συγνώμη από τα πρόσωπα που προσέβαλαν.

Επί των αρχαιοτήτων
της Πάρου ο Γ. Κουράγιος

Με απόφαση του προϊσταμένου της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων,  επανέρχεται στη θέση του 
στην Πάρο ως υπεύθυνος αρχαιολόγος ο Γιάννος Κουράγιος μαζί 
με τον συνάδελφό του Απόστολο Παπαδημητρίου. 

ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου      

Πρόσκληση σε συζήτηση
Το Σάββατο 10/12 και ώρα 18.00 καλούμε τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες στην αί-

θουσα του Δημαρχείου Πάρου σε συζήτηση με θέμα: “Πολιτικές εξελίξεις και η απάντηση της 
Αριστεράς”.

Εισηγητής: Δημήτρης Βίτσας, μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και Γραμματέας της ΚΠΕ 
του ΣΥΝ. Θα παρευρίσκονται επίσης ο Νίκος Συρμαλένιος, περιφερειακός σύμβουλος Ν. Αι-
γαίου και μέλος της ΠΣΕ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ο Γιώργος Παπανικολάου, μέλος της Διοίκη-
σης του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων και μέλος της ΠΣΕ του ΣΥΡΙΖΑ
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Ανοίξτε
και φέτος την πόρτα σας

στον εγκυρότερο επαγγελµατικό οδηγό
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τ:22840 53555 e:info@typoparos.gr

Γιορτή σούµας

Κυριακή 11/12, 17:00
στην πλατεία Εκατονταπυλιανής
(απέναντι από το 1ο ∆ηµ. Σχολείο)
µε παραδοσιακή µουσική, πολλά κεράσµατα & εκπλήξεις.

Χορηγοί

Χορηγοί επικοινωνίας

με το φακό
 της 

Με επιτυχία στέφθηκε
το φιλανθρωπικό Gala

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το περασμένο Σάββατο 3 Δεκεμβρί-
ου, το φιλανθρωπικό «Gala» με επίδειξη μόδας, στο πλαίσιο του 
Δεκαήμερου Εμπορικού Φεστιβάλ στην Πάρο. 

Πολύς κόσμος και κυρίως νεολαία προσήλθαν στην εκδήλωση 
συνεισφέροντας από τη μια στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και από 
την άλλη απόλαυσαν την επίδειξη. Τα μοντέλα, ερασιτέχνες μεν, 
αλλά τα κατάφεραν σαν να ήσαν επαγγελματίες. Την παράσταση 
έκλεψαν τα «μικρά» μοντέλα που βγήκαν στην πασαρέλα με χάρη 
και με την παιδική τους αφέλεια και απέσπασαν παρατεταμένα χει-
ροκροτήματα. 

Την εκδήλωση διοργάνωσαν  οι γυναίκες του συλλόγου  «Αρη-
ίς», σε συνεργασία με τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου 
– Αντιπάρου. 

Να σημειωθεί, ότι με το απόκομμα από τις προσκλήσεις, όσοι το 
έχουν στην κατοχή τους, μπορούν να ψωνίσουν από τα καταστή-
ματα που συμμετείχαν στην επίδειξη μόδας και να έχουν έκπτωση 
από 10 έως 30%. 


