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Σας φωνάζω,
σας σφίγγω τα χέρια,
δεν κιότεψα εδώ μες στην πατρίδα
μου,
μήτε και μάζεψα τους ώμους.
Ορθώθηκα μπροστά τους άδικους
ορφανός, γυμνός, ξυπόλητος.
Όρμησα μες στο θάνατο,
τα λάβαρά μου δε χαμήλωσα και τα
χορτάρια
πάνω στους τάφους των προγόνων
μου τα φύλαξα.

Ταουφίκ Ζαγιάντ

Αναξιοποίητα κονδύλια για μεγάλα έργα στην Πάρο
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Εξήντα εκατομμύρια ευρώ διατίθενται από την Περιφέρεια για έργα στην Πάρο, αναφέρει σε συνέντευξή του στη ΦτΠ, ο
Γενικός Γραμματέας Χ. Κόκκινος. Όπως επισημαίνει, χρήματα από διάφορα προγράμματα υπάρχουν στα ταμεία της για
μεγάλα έργα στην Πάρο, όμως δεν αξιοποιούνται, γιατί δεν υπάρχουν ώριμες προτάσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στην Αντίπαρο δεν έγιναν έργα, γιατί δεν ευδοκίμησαν οι δημοπρασίες, ενώ σε ότι αφορά στο ζήτημα με την Κοινοτάρχη
και τις μεταδημοτεύσεις, ο κ. Κόκκινος αναφέρει ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος και σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Σελ. 4

Παρουσιάστηκαν από τους μηχανικούς Θ. Κατοπόδη και Μ. Ισιγώνη και συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι προτάσεις της Επιτροπής για την ανά-
πλαση της παραλιακής λεωφόρου της Παροικιάς από το ΚΤΕΛ έως το Μπουνταράκι. Προτάσεις που θα πρέπει να έχουν τη συναίνεση και των καταστη-
ματαρχών, γιατί απαιτούν κόστος και θυσίες, αλλά και τη σθεναρή στάση του δημοτικού συμβουλίου, που θα πρέπει να τις στηρίξει, για να ξαναβρεί η
παραλιακή την αυθεντική παραδοσιακή της όψη. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις θα πρέπει απλά να εφαρμοστεί ο νόμος και να μπει ένα τέλος στην ανοχή.
Αυτό βέβαια, δεν αποκλείεται να προκαλέσει συγκρούσεις, όμως εδώ θα φανεί κατά πόσο το δημοτικό συμβούλιο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει και
οι καταστηματάρχες να αντιληφθούν ότι τελικά η ανάπλαση θα είναι υπέρ τους και να αποδεχτούν τις αλλαγές. Συνέχεια στη σελ. 9

Επί τάπητος στο Δημοτικό Συμβούλιο οι προτάσεις για την ανάπλαση της παραλιακής της Παροικιάς

Επιστροφή στην παραδοσιακή όψη

«Στην Αντίπαρο
θα επιβάλουμε

τη νομιμότητα»
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Στη μεγάλη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Ελ-
σίνκι (15-18 Ιανουαρίου), συμμετέχει η Περιφέ-
ρεια Νότιου Αιγαίου, προωθώντας το τουριστικό
προϊόν της περιοχής μας και διευκολύνοντας πα-
ράλληλα με τον τρόπο αυτό την παρουσία των φο-
ρέων της αυτοδιοίκησης αλλά και επιχειρηματιών
που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό χώρο.
Ο Δήμος Πάρου έχει δικό του περίπτερο, (εν-
ταγμένο σε αυτό της Περιφέρειας), κοινό με την
Αντίπαρο και τη Νάξο, στο οποίο, με έντυπο υλικό
του Εμπορικού Συλλόγου, διαφημίζονται οι ομορ-
φιές και τα προϊόντα του νησιού μας. Στο περί-
πτερο, την Πάρο και την Αντίπαρο εκπροσωπεί η
Χριστίνα Φωκιανού.

Την κοινή συνεργασία μεταξύ των τριών νησιών

πρότεινε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουρι-
σμού Μαρία Τριβυζά. Μία συνεργασία που δεν
σταματά στην έκθεση του Ελσίνκι, γι’ αυτό άλλω-
στε την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθει στην Πάρο
ο αντιδήμαρχος Νάξου κ. Τσαγκλής, ο οποίος θα
συναντηθεί με το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και
τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού για τον περαι-
τέρω σχεδιασμό που α;φορά στην προβολή των
τριών γειτονικών νησιών.

Η παρουσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
σ’ αυτή τη μεγάλη Τουριστική Έκθεση έχει στόχο
την προσέλευση επισκεπτών από τις Σκανδιναβι-
κές χώρες που -σταθερά τα τελευταία χρόνια- επι-
λέγουν τη χώρα μας ως τουριστικό προορισμό. Η
συγκεκριμένη Έκθεση, είναι μια από τις σημαντι-
κότερες που διοργανώνονται κάθε χρόνο στην
Ευρώπη και συγκεντρώνει στις υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις της τεράστιο αριθμό εκθετών,
αλλά και επισκεπτών επαγγελματιών και δημο-
σιογράφων του τουριστικού χώρου.

Κάθε χρόνο ο ΕΟΤ συμμετέχει με μεγάλο
εθνικό περίπτερο, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, επέλεξε την ενοικίαση χώρου εντός του
εθνικού περιπτέρου. Στελέχη της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου διανέμουν υλικό σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή προβάλλοντας τα νησιά μας.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας, φιλοξενούνται
εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, φορείς της του-
ριστικής ανάπτυξης και επιχειρηματίες από το
χώρο του Τουρισμού, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπου Κόκκι-
νου.

Με την ευκαιρία επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια
θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα να συμμετέχει
σε σημαντικές τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, φιλοξενώντας στο περίπτερό της
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρη-
ματίες του τουρισμού που εκδηλώνουν ανάλογο
ενδιαφέρον.

Μάραθος και
εκπαίδευση

«Να το σπαράγγι, να ο ριθιός και το σγουρό
περσέμολο, το τζεντζεφύλλι και το πελαργόνι ο
στύφνος και το μάραθο, οι κρυφές συλλαβές
όπου πάσχιζα την ταυτότητα μου να αρ-
θρώσω». Οι στίχοι είναι από το «Άξιον
Εστί», αλλά τι σχέση έχει ο μάραθος και ο
στύφνος (αγριοντοματιά) με την εκπαίδευση;
Ο Ελύτης, πιο μπροστά από την εποχή του και
από τα σχολεία δεν μεγαλοπιάνεται και δεν ξε-
νοπιάνεται, αλλά συνδέει το στύφνο και το μά-
ραθο με βαθύτερους συμβολισμούς.

Ας άρχιζε απ’ τα ταπεινά η ελληνική εκπαί-
δευση και ας μη μας ζάλιζε με πολλά φαντα-
χτερά, για να μας καταντήσει στο τέλος
αγράμματους. Τον ίδιο καιρό που ο ποιητής
κοιτάζει το μάραθο, μαθητές του Δημοτικού
Λευκών τότε, γράφαμε διαγωνίσματα επίσημα
το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο, στην Ε και Στ
τάξη. Το 1955 εξεταζόμενα θέματα στη Φυ-
σική δεν ήταν το φασκόμηλο, το αμπέλι, η ελιά,
αλλά το τσάι και το πιπέρι των Ινδιών! Να τα
μάθουμε κι αυτά, αλλά πρώτα πρέπει να κοι-
τάξουμε γύρω μας. Δεν μελετούμε τα άστρα,
για να μάθουμε το σπίτι μας. Πρώτα ασκού-
μαστε να περπατούμε στη γη, και μετά ουρα-
νοδρομούμε.

Υπογραμμίζουμε εδώ μια από τις αντιφάσεις
και ταυτόχρονα τις τραγωδίες μας. Απ’ τη μια
περηφανευόμαστε για το σπουδαίο παρελθόν

και απ’ την άλλη παπαγαλί-
ζουμε. Αυτά δεν γεφυρώνον-
ται. Προγονοπληξίες και
πιπέρι των Ινδιών δεν ταιριά-
ζουν.

Και ας πιάσουμε την Ιστορία.
Πώς θα τη μάθουμε αν δεν αρ-
χίζουμε απ’ τον τόπο μας, από
τη σχέση του με τα γενικότερα
ελληνικά και τα παγκόσμια;
Αν δεν βρούμε κοινά, γνωστά
σημεία αναφοράς με όλα τα
σπουδαία; Μέχρι τώρα η το-
πική ιστορία αντιμετωπίζεται
με μπαλώματα. Η ιστορία δεν

είναι στο βιβλίο, δεν είναι εκεί που ψάχνουμε,
κρύβεται αλλού και περιμένει να την ανακαλύ-
ψουμε. Αυτό που πρέπει να ζητήσουμε δεν
είναι η εκμάθηση των πάντων, αλλά η αγάπη,
το ενδιαφέρον και η περιέργεια γι’ αυτήν, η
κριτική ικανότητα, οι τρόποι να φανταζόμαστε
το παρελθόν. Δεν μας χρειάζονται τόσο τα βι-
βλία, αλλά πρωτότυποι τρόποι να ανακαλύ-
ψουμε μεθόδους κι εργαλεία.

Αν πάμε στα Αρχαία, την ώρα που διαπιστώ-
νουμε ότι μας διαφεύγει το πνεύμα, το βάθος,
η ομορφιά και η πλατύτητα της σκέψης της
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ξαναγυρίζουμε
στα άγονα συντακτικά και τις γραμματικές και
μερικοί με απίστευτες θεωρητικές ακροβασίες
πάνε πίσω στις περισπωμένες και στις δασείες.

Καταντήσαμε να κάνουμε τη μουσική και τις
τέχνες μάθημα στο σχολείο με τεστ και διαγω-
νίσματα!

Πρέπει να επιμείνουμε στο τι ακριβώς θέ-
λουμε από τα παιδιά κάθε ηλικίας. Γιατί υπάρ-
χει τέτοια σύγχυση, ώστε στα 13 να
προσπαθούμε να τα κάνουμε σοφούς με τρεις
και τέσσερις γλώσσες και στα 17 θέλουμε να
παίρνουν μεταπτυχιακό. Αλλά αν με τέτοια δί-
χτυα πάμε να πιάσουμε ψάρια, τότε κάνουμε
μια τρύπα στο νερό και το πιο απογοητευτικό
είναι ότι, ενώ βλέπουμε την ξέρα, δεν διορθώ-
νουμε την πορεία.

Βασικό πρόβλημα της εκπαίδευσης είναι ότι
ζητούμε πολλά άχρηστα για τα παιδιά και τη
ζωή τους. Αυτά όλα φέρνουν κούραση, απέχ-
θεια, ζάλη και άγνοια. Και αδιέξοδα.

Χρίστος Γεωργούσης
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Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 45
Έτος ίδρυσης 1945

Ιδρυτής:       Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυντής: 
Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης
Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα: Ελισάβετ Κατροδαύλη-Ραγκούση
Διαφημίσεις: Εμπορικό τμήμα Τηλ.: 22840 28025
Τηλ.: 22840 53555 – FAX 22840 53055
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ΤΗΝ   ΘΑ  ΒΡΕΙΤΕ:

Στην Παροικία: Σημεία διανομής εφημερί-
δων: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερει-
ακός), Μπιζά Ελένη (Εκατονταπυλιανή), 
Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ Ατλάντικ, 
Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιεία: Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλι-
πράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδι-
ών Πώλος Τουρς, εταιρείες ταχυμεταφορών 
Γενική, ACS, Avant Travel, Wind, Μ/Μ 
Ζούμ, View cafe,  Οπωροπωλείο Αλιπρά-
ντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), 
Γιάννης Ρούσσος AUDIOPHILE, βιβλιο-
πωλείο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ.
Άγιοι Απόστολοι: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο, 
Φούρνος  Ραγκούση
Νάουσα: Σημεία διανομής εφημερί-
δων: Σαραντινού Μαργαρίτα, Π. Σκα-
λιστή, Σ/Μ Ευρωαγορά,  Κατσίμπαρος, 
Σπυριδούλα. Αρτοποιεία: Μαργαρίτη, 
Μπατίστα, Τσουνάκη, Smart computers Φί-
λιππος Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευα�ελία 
χρωματοπωλείο. ERKYNA T�VEL(νέο)
Υστέρνι: Ξυλόφουρνος
Πρόδρομος: Αρτοποιείο η Παράδοση
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
Μάρμαρα: Φούρνος Χ. Ζουμή,
Μάρπησσα: βιβλιοπωλείο ΚΑΛΗΜΕΡΑ, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ  5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
Λογαράς:  Σ/Μ  Μελανίτης
Δρυός: Σ/Μ  Ανουσάκης, μινι Μάρκετ
Στέλιος 
Αλυκή: Σ/Μ Proton, περίπτερο  Ιωάννη 
Χανιώτη,  περίπτερο Βρεττού Νικολάου.
Αγκαιριά: Παραδοσιακός Φούρνος
Σωτήρες: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
Κώστος: Καφενεία Α. Μπάλιου,  
Τάσου Ρούσσου
Λεύκες: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο  Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
Αντίπαρος: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε τη  

καλέστε μας στο 22840 53555 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Ελσίνκι 

Κοινό περίπτερο Πάρου - Αντιπάρου - Νάξου
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Ενημέρωση από μελετητή της «Αιγαίο Α.Ε.»
για το φορέα τουρισμού του Δήμου

Σύντομα η οριστική απόφαση
Σε περίπου ένα μήνα από τώρα, θα αποφασίσει ο Δήμος Πάρου για τη δημιουργία του φορέα τουρισμού

και τη μορφή που θα έχει αυτός. Σε προηγούμενη συνάντηση πάντως με τους εκπροσώπους φορέων και
συλλόγων του νησιού, είχαν καταλήξει ότι η συμφερότερη μορφή που προβλέπεται και από τον Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, είναι η δημιουργία μιας Αναπτυξιακής εταιρίας Α.Ε. Όμως για  την   πληρέστερη
ενημέρωση   όλων, προκειμένου η απόφαση που θα ληφθεί να είναι η καλύτερη για το νησί, ο Δήμος  Πάρου

προσκάλεσε   τον   μελετητή   της  « ΑΙΓΑΙΟ
Α.Ε.»   κ.  Γιάννη  Ρώτα,   οποίος  απάντησε σε όλα
τα ερωτήματα, σε συγκέντρωση που έγινε στις 14
Ιανουαρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου, όπου παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι φορέων,
εφόσον απαιτείται και η συμμετοχή τους στην εται-
ρία που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Και η πρόταση του κ. Ρώτα ήταν για Αναπτυξιακή
Εταιρία Α.Ε. Ο Δήμος Πάρου θα αξιολογήσει και
τα υπέρ και τα κατά, θα λάβει υπόψη όλα όσα ανέ-
φερε ο κ. Ρώτας και σε περίπου ένα μήνα θα πάρει
την οριστική απόφαση, στην οποία θα συμπεριλαμ-
βάνεται η πρόσληψη ειδικού μάνατζερ και ενδεχο-
μένως η ένταξη της εταιρίας στη ΔΕΠΑ. 

Έως τότε θα υπάρχουν και οι απαντήσεις από
τους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), για τη
συμμετοχή τους στην υπό σύσταση εταιρία.

Στην ενημερωτική συνάντηση ήταν οι τουριστι-
κοί πράκτορες, κ.κ. Πετρόπουλος και Καρποδίνης,
η πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ Αργυρώ Φίλη, ο πρό-
εδρος του συλλόγου ξενοδόχων «Ξένιος Ζευς», κ.
Αμπατζής, εκπρόσωπος του Εμπορικού συλλόγου
και του συλλόγου Καφεζυθεστιατόρων.



3Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ‘09 Φωνή της Πάρου

Δύο ζητήματα έθεσε προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Αντ. Αρκά, ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Σπύρος Καλακώνας
και ζητεί να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το ένα αφορά στις ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις και το δεύτερο την περί-
φραξη στο αεροδρόμιο.

Στη σύντομη επιστολή – πρότασή του, που διαβάστηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ο κ. Καλακώνς αναφέρει:

«Παρακαλώ όπως φέρετε προς συζήτηση στο σώμα, το θέμα της προ-
στασίας του υδροφόρου ορίζοντα από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των
γεωτρήσεων νομίμων και παράνομων στο νησί. Πρέπει να σας πληροφο-
ρήσω πως το ΥΠΕΧΩΔΕ προσανατολίζεται στην ψήφιση νόμου που θα
καταργεί και θα σφραγίσει περίπου 40.000 γεωτρήσεις (δημόσιες και ιδιω-
τικές, νόμιμες και μη) σε όλη την επικράτεια για να σώσει έστω
και την ύστατη στιγμή ότι απέμεινε σε υδάτινα αποθέματα!».

Η απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι θα πραγματοποιηθεί
την άνοιξη συνέδριο και θα αναλυθεί διεξοδικά το συγκεκρι-
μένο θέμα.

Επικίνδυνο το συρματόπλεγμα 
Ο κ. Καλακώνας έθεσε επίσης «το θέμα  της μερικής αντι-

κατάστασης της περίφραξης του αεροδρομίου της Πάρου με
χαμηλό συρματόπλεγμα, γεγονός που κατά τη γνώμη μου
θέτει σε άμεσο σοβαρό κίνδυνο όσους εμπλακούν στο σημείο
εκείνο σε ατύχημα, ιδιαίτερα δε τους αναβάτες δικύκλων».

Το συρματόπλεγμα αυτό βρίσκεται πάνω στο δρόμο και
είναι πραγματικά ιδιαίτερα επικίνδυνο για ανθρώπους και
ζώα, γιατί είναι στρατιωτικού τύπου με μικρά ξυράφια.

Για το θέμα αυτό, είπε ο κ. Βλαχογιάννης, αρμοδιότητα έχει
η ΥΠΑ, σημείωσε όμως ότι σε συνεργασία με τον αερολιμε-
νάρχη θα προσπαθήσει να διερευνήσει αν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί.

Ο Σπ. Καλακώνας ζητεί να συζητηθούν στο Δ.Σ. 

Ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις και
συρματόπλεγμα με ξυραφάκια

Η θάλασσα
μας ενώνει

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πάρου –
Αντιπάρου ύστερα από τη γενική συνέλευση
και τη διενέργεια εκλογών , η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 7 Δεκεμμβρίου 2008, συ-
νήλθε σε σώμα για την συγκρότηση του
Δ.Σ.στις 7 Ιανουαρίου 2009.

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου απαρ-
τίζεται:
Πρόεδρος: Καρακατσάνης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Μοστράτος Ευάγγελος 
Γραμματέας: Δραγάτης Γεώργιος
Ταμίας: Νομικός Γεώργιος 
Έφοροι: Μπαρμπαρής Κων/νος , Σαρρής
Παναγιώτης
Μέλος: Καλαλές Στυλιανός.

Το Δ.Σ. του συλλόγου καλεί τα μέλη και τους
φίλους του συλλόγου ερασιτεχνών αλιέων
Πάρου –Αντιπάρου που επιθυμούν να εγγρα-
φούν στο σύλλογο, στην κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας του, στις 16 Φεβρουαρίου στην
αίθουσα του Αρχίλοχου στις 6 το απόγευμα.
Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί ελεύθερη
συζήτηση για θέματα που αφορούν  το σύλ-
λογο.
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Αναξιοποίητα κονδύλια για μεγάλα έργα στην Πάρο 

Χ. Κόκκινος:
«Στην Αντίπαρο θα επιβάλουμε τη νομιμότητα»

Συνέχεια από σελ. 1
Πείτε μας, τι έργα έχουν γίνει έως σήμερα στην

Πάρο και αν υπάρχουν έργα που έχουν ενταχθεί
σε προγράμματα και πρόκειται να γίνουν; 

Απ.: Η Κυβέρνηση Καραμανλή, έχει δώσει ποσά
που ξεπερνούν τα 60.000.000 ευρώ στο νησί,
αξιοποιώντας τα προγράμματα, του Περιφερει-
ακού Επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ Ν.
Αιγαίου), αλλά και του προγράμματος ΘΗ-
ΣΕΑΣ, που θα παραταθεί έως το 2011. Χαρακτη-
ριστικά έργα που έχουν γίνει στην Πάρο με
χρηματοδοτήσεις της Κυβέρνησης, είναι: η ανά-
πλαση στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, προ-
σπάθεια για να ολοκληρωθεί το αλιευτικό
καταφύγιο στη Νάουσα, μια σειρά από δράσεις
που έχουν να κάνουν με οδοποιίες, αλλά και ο
ΧΥΤΑ, ένα έργο που αφορά στο περιβάλλον. Επί-
σης στη γειτονική Αντίπαρο είχαν δεσμευτεί μία
σειρά από αρκετά εκατομμύρια ευρώ, τα οποία,
λόγω μη προσέλευσης των εργολάβων στις δημο-
πρασίες που έγιναν, δεν προχώρησαν. Όμως, ενό-
ψει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς, του ΕΣΠΑ, του οποίου οι διαδικασίες
έχουν ξεκινήσει από το 2007 και θα ολοκληρω-
θούν το 2015 με την παράταση που δόθηκε, έχον-
τας ικανή χρηματοδότηση ως περιφέρεια και πάλι
από την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και το γεγο-
νός ότι στα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου,
είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την ανα-
πτυξιακή τους τροχιά, όποια θετική και ώριμη
πρόταση υπάρξει, δηλαδή να υπάρχουν μελέτες,
απαλλοτριώσεις κλπ, που να καθιστούν ένα έργο

βιώσιμο, θα το υλοποιήσουμε. 

Για τα μεγάλα έργα, όπως αεροδρόμιο, εμπο-
ρικό λιμάνι, να υποθέσω ότι θα πρέπει να υπάρ-
ξουν προτάσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Απ.: Ακριβώς. Θα επαναλάβω, ότι όποιες πα-
ρεμβάσεις χρειάζονται από την πλευρά της Κυ-
βέρνησης, αυτές θα γίνουν. Το σίγουρο είναι

επίσης, ότι υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις στη διά-
θεσή μας και εφόσον ο Δήμος, το Δημοτικό Λιμε-
νικό Ταμείο, η Κοινότητα Αντιπάρου,
καταθέσουν ώριμες προτάσεις, εμείς θα τις προ-
ωθήσουμε. Και αν κάποια από αυτά τα έργα δεν
μπορεί να τα υλοποιήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
θα τα αναλάβει ενδεχομένως το αρμόδιο υπουρ-
γείο. 

Πάντως αυτά τα δύο μεγάλα έργα, αεροδρόμιο
και εμπορικό λιμάνι, είναι δύο έργα στόχοι. 

Λόγω ανομβρίας θα υπάρξει πρόβλημα λειψυ-
δρίας το Καλοκαίρι. Έχουν δοθεί χρήματα στην
Περιφέρεια για τις αφαλατώσεις, δεν βλέπουμε
όμως να προχωράει αυτό το έργο;

Απ.: Ναι. Έχουν δοθεί χρήματα μέσω του
υπουργείου Εσωτερικών για τις αφαλατώσεις,
χρήματα που ικανοποίησαν το σύνολο του αιτή-
ματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για την Πάρο
μάλιστα, το αίτημα το είχε διατυπώσει ο τέως δή-
μαρχος Γιάννης Ραγκούσης και η Πάρος χρημα-
τοδοτήθηκε με ένα ποσό που ξεπέρασε το 1,5
εκατ. ευρώ. Από κει και πέρα η ευθύνη είναι του
φορέα υλοποίησης. 

Άρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν διεκδίκησε τα
χρήματα;

Απ.: Διεκδίκησε τα χρήματα, εμείς τα έχουμε
δώσει, οφείλουν να τα αξιοποιήσουν, είναι στη διά-
θεσή τους. Ξέρω ότι είχαν κάνει κάποιες προσπά-
θειες, αλλά δεν προχώρησαν. 

Είπατε η πρόταση από την Τ.Α. για ένα μεγάλο
έργο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει απαλλο-
τριώσεις, μελέτες κλπ. Για να γίνουν αυτά, απαι-
τούνται πολλά χρήματα, που αν δεν τα έχει ο
Δήμος δεν μπορεί κατά συνέπεια να αξιοποιήσει
τα χρήματα που διαθέτει η Περιφέρεια;

Απ.: Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για μελέτες
και απαλλοτριώσεις και μέσω του προγράμματος
ΘΗΣΕΑΣ. Αλλά κάθε Δήμος έχει τις τεχνικές του
υπηρεσίες που θα μπορούσε να κάνει ορισμένες
μελέτες έργων. Άλλωστε οι χρηματοδοτήσεις για
κάποιο έργο εμπεριέχουν χρήματα για όλα αυτά. 

Σε σχέση με τον τουρισμό, ποιες είναι οι προ-
σπάθειες της Περιφέρειας για όλα τα νησιά και
ασφαλώς για την Πάρο;

Απ.: Η Περιφέρεια προωθεί την τουριστική

προβολή των 48 κατοικημένων νησιών, μεταξύ
αυτού και της Πάρου, την οποία αρκετές φορές
έχουμε φιλοξενήσει στο δικό μας περίπτερο σε με-
γάλες εκθέσεις. Δεύτερον, υπάρχουν δράσεις επι-
χειρηματικότητας που έρχονται να ενισχύσουν τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηρίξουν την απα-
σχόληση, να χτυπήσουν την ανεργία. Αυτές οι
δράσεις, είναι μέσω και του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου,
αλλά και μέσω του Αναπτυξιακού νόμου. Και φυ-
σικά αυτές οι δράσεις θα συνεχιστούν. 

Σε ότι αφορά στην Κοινότητα Αντιπάρου, η
Κοινοτάρχης είναι σε αργία ενός μηνός για το
θέμα των μεταδημοτεύσεων, ενώ παράλληλα
υπάρχει ένα πόρισμα στο οποίο γίνεται λόγος
για 37 παράνομες μεταδημοτεύσεις. Ποια είναι
η θέση σας;

Απ.: Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ακολουθεί κατά
γράμμα τους νόμους. Επικυρώσαμε την απόφαση
που είχε να κάνει και με το Συμβούλιο των αιρε-
τών στο οποίο είχε γίνει παραπομπή του θέματος.
Εφόσον οι αποφάσεις ήταν καταδικαστικές τις
επικυρώσαμε, και του υπουργείου Εσωτερικών
και της Δικαιοσύνης, όπου είχε προσφύγει η κ.
Μανέτα. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο
της ισονομίας και φυσικά της διαφύλαξης του
νόμου και της σωστής διοίκησης, ακολουθεί τη νο-
μοθεσία και την τηρεί κατά γράμμα. Το λέω αυτό,
γιατί ορισμένοι μας έχουν κατηγορήσει ότι στρου-
θοκαμηλίζουμε. Αυτό δεν έχει ισχύει. 

Κύριε Κόκκινε, έχουμε έναν εκπρόσωπο της
Τ.Α που παρανομεί, τιμωρείται, αλλά παραμένει
στη θέση του. Με το πόρισμα των Ελεγκτών Δη-
μόσιας Διοίκησης φαίνεται νόθευση εκλογικού
αποτελέσματος, επιμένουμε λοιπόν, ποια είναι η
θέση σας; 

Απ.: Ότι είναι να γίνει θα γίνει με το γράμμα
του νόμου. Εξετάζονται όλα αυτά τα πορίσματα
και οι δικαστικές αποφάσεις από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας και θα εφαρμοστεί ο
νόμος, όπως εφαρμόστηκε μέχρι τώρα σε όλες τις
περιπτώσεις. Να μην ανησυχεί κανένας και το λέω
αυτό γιατί ακούστηκε ότι ο Περιφερειάρχης ή θα
κουκουλώσει καταστάσεις ή δεν θα επιβάλει αυτά
που επιτάσσουν οι νόμοι. Όμως και στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, ότι είναι να γίνει θα το πρά-
ξουμε και επιφυλάσσομαι να ενημερώσω για τη
συνέχεια μόλις οριστικοποιηθούν κάποιες εξελί-
ξεις και διαδικασίες που ήδη δρομολογήθηκαν.

Για το θέμα αυτό έχει ζητήσει συνάντηση μαζί
σας ο επικεφαλής της μειοψηφίας Γ. Λεβεντά-
κης. Θα τον δεχθείτε;

Απ.: Πολύ ευχαρίστως, όποτε θελήσει θα συ-
ναντηθούμε, η πόρτα της Περιφέρειας είναι ανοι-
κτή για όλους τους πολίτες.
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την δέσμευση που είχε αναλάβει απαντώντας σε
προηγούμενη ερώτηση του κ. Ρήγα για την εξό-
φληση των εφημεριών μέσα στο Δεκέμβριο του
2008, κατηγόρησε το Βουλευτή για σκοπιμότητα
και για μεγέθυνση ενός ασήμαντου προβλήματος.
Δήλωσε δε, ότι η εξόφληση των εφημεριών των
μηνών Οκτωβρίου,  Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου
θα γίνει εντός του τρέχοντος μηνός.

»Στην παρατήρηση του κ. Ρήγα ότι το πρό-
βλημα της μη πληρωμής των εφημεριών έρχεται
να προστεθεί σε μια σειρά από άλλα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι μονάδες υγείας των Κυ-
κλάδων με αρνητικές συνέπειες για την υγεία και
την ασφάλεια των νησιωτών μας, ο Υφυπουργός
απάντησε προκλητικά ότι «η κατάσταση στις μο-
νάδες υγείας των Κυκλάδων είναι πολύ ωραία!».

Ο κ. Ρήγας κατηγορεί το υπουργείο Υγείας για
μια σειρά παραλείψεων, που έχουν ως αποτέλεσμα
την υπολειτουργία των Κέντρων Υγείας και την
ταλαιπωρία των ασθενών και επισημαίνει: «ο
Υπουργός Υγείας χωρίς ολοκληρωμένο και σο-
βαρό σχεδιασμό εξαγγέλλει νοσοκομεία σε όλα
σχεδόν τα μεγάλα νησιά των Κυκλάδων ασκών-
τας προσωπική πολιτική και επιδιώκοντας να κερ-
δίσει πόντους στο παιγνίδι εξουσίας μέσα στη Νέα
Δημοκρατία. Τα κτίρια αυτά, που πληρώνονται
από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από ευ-
ρωπαϊκούς πόρους -αποτελούν βέβαια τη χαρά
των εργολάβων -  είναι όμως σίγουρο ότι με με-
γάλη δυσκολία θα στελεχωθούν, αφού σήμερα πα-
ραμένουν υποστελεχωμένα τα υπάρχοντα Κέντρα

Υγείας, που χρειάζονται πολύ λιγότερους για-
τρούς».

\

Δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις
Ανάλογη ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας

κατέθεσε και η βουλευτής του Συνασπισμού Άννα
Φιλίνη, η δεύτερη κατά σειρά για το ίδιο θέμα,
στην οποία αναφέρει: «Σε ερώτησή μας στις 8-
10-2008 που αφορούσε τόσο την καταβολή των
δεδουλευμένων εφημεριών των γιατρών του Γε-
νικού Νοσοκομείου Σύρου, όσο και την ανάγκη
στελέχωσής του ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία του, το Υπουργείο Υγείας και Κοινω-

νικής  Αλληλεγγύης, με την αρ. πρωτ. 139614/
30-10-2008 απάντηση του, διαβεβαίωνε ότι “θα
ακολουθήσει πρόσθετη χρηματοδότηση του Γ.Ν.
Σύρου για την αντιμετώπιση του προβλήματος”.
Τρεις μήνες μετά, οι γιατροί του Νοσοκομείου
Σύρου και οι γιατροί των Κέντρων Υγείας που
ανήκουν σε αυτό, είναι απλήρωτοι για την υπε-
ρωριακή απασχόληση των μηνών Οκτωβρίου και
Νοεμβρίου 2008. Έχοντας κάνει, όπως δηλώνουν,
χρόνια υπομονή, αναγκασμένοι -λόγω της υπο-
στελέχωσης- να εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες,
πέρα από ωράρια, μακράν των 48 ωρών την εβδο-
μάδα που ορίζει η ανάλογη Ευρωπαϊκή Οδηγία
(2003/88/ΕΕ), αισθάνονται τον εμπαιγμό της
πολιτείας, και προχωρούν σε κινητοποιήσεις διεκ-
δικώντας τα αυτονόητα.

Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο, γιατροί που
υπηρετούν σε άγονη περιοχή, και αμείβονται για
την επιλογή τους αυτή με το τουλάχιστον υποτι-
μητικό επίδομα των 500 ευρώ το χρόνο, να αναγ-
κάζονται να “ζητιανεύουν” για τα δεδουλευμένα
τους.Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ.
Υπουργός:

Πότε προτίθεται να καταβάλει τις νόμιμες δε-
δουλευμένες εφημερίες των γιατρών του Γ.Ν.
Σύρου για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο;

Με ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να εξα-
σφαλίσει στο εξής την απρόσκοπτη πληρωμή των
εφημεριών, ώστε να μην επαναληφθούν καθυστε-
ρήσεις ή απώλειες χρημάτων όπως έχει συμβεί στο
παρελθόν;».

Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τη μη πληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών 
Υφυπουργός Υγείας: 

«Η κατάσταση στις μονάδες υγείας
των Κυκλάδων είναι πολύ ωραία!»

Επίκαιρη ερώτηση με θέμα την μη πληρωμή των
γιατρών για δεδουλευμένες εφημερίες του έτους
2008 κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας ο βου-
λευτής Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παναγιώτης
Ρήγας.

Η ερώτηση συζητήθηκε στην Ολομέλεια της
Βουλής την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις και όπως
αναφέρει ο Βουλευτής, η απάντηση που δόθηκε
από τον υφυπουργό Υγείας κ. Παπαγεωργίου δεν
ικανοποιεί κάνοντας λόγο παράλληλα για «επι-
θετικό ύφος» του υφυπουργού. 

Συγκεκριμένα ο κ. Ρήγας τονίζει: «Με προκλη-
τικότητα και επιθετικό ύφος απάντησε ο Υφυ-
πουργός Υγείας κ. Παπαγεωργίου στην επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
κ. Παναγιώτη Ρήγα, η οποία αφορούσε στο πρό-
βλημα της οφειλής των εφημεριών των μηνών
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου προς τους γιατρούς
των υγειονομικών μονάδων των Κυκλάδων.

»Αντί να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να πα-
ραδεχθεί ότι το Υπουργείο Υγείας δεν τήρησε
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Ο Μπαν Γκι-Μουν, Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ υπογράμμισε τις δραματικές διαστάσεις
της ανθρωπιστικής κρίσης, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά ότι «στη Γάζα δεν υπάρχει σημείο ούτε
για να ταφούν οι νεκροί».

Μία φράσει στην οποία αποτυπώνεται ξεκά-
θαρα η τραγωδία που βιώνει ο Παλαιστινιακός
λαός. 

Γίνονται διαβουλεύσεις, συσκέψεις και συζη-
τήσεις από τους δυνατούς της γης, οι οποίοι μπο-
ρούν μέσα σε μια στιγμή να δώσουν τέλος σ’ αυτή
την τραγωδία, δεν το πράττουν όμως, απλά συ-
σκέπτονται και ρίχνουν το αίτημα για εκεχειρία,
έτσι για να δείχνουν ότι προσπαθούν…και από
την άλλη το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «πέτυχε το
στόχο του» και θα αποφασίσει μονομερή εκεχει-
ρία. Το περασμένο Σάββατο θα γινόταν αυτό,
όμως ότι και να αποφασίσει τώρα, η καταστροφή
είναι τεράστια, οι πληγές πολύ μεγάλες και οι νε-
κροί χιλιάδες…

Οι άνθρωποι αυτοί, τραυματίες, άλλοι από
τους βομβαρδισμούς και άλλοι ψυχικά, χρει-
άζονται βοήθεια. Φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα…

Οι Παριανοί, αρωγοί για μία ακόμη φορά,
στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Καθημε-
ρινά φτάνουν στο τυπογραφείο φάρμακα από
ιδιώτες, ενώ σύλλογοι και φορείς ενισχύουν με
κάθε τρόπο την πρωτοβουλία για τη συγκέν-
τρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Στον κατάλογο όσων βοηθούν, που είχαμε δη-
μοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο της ΦτΠ,
προστίθενται οι γυναίκες της Τ.Ο. της Νέας Δη-
μοκρατίας, αλλά και η Τοπική με απόφαση του
προέδρου της Χ. Μαλινδρέτου, ο Εμπορικός
Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, καθώς και ο Μο-
τοσυκλετιστικός Όμιλος Πάρου. 

Επίσης, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ
Κυκλάδων έχει επικοινωνήσει με όλες τις τοπι-
κές οργανώσεις του κόμματος στα νησιά του
νομού, με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για
την αγορά φαρμάκων. 

Η κομματική οργάνωση Πάρου του Κ.Κ.Ε.
οργανώνει συγκέντρωση για το συνεχιζόμενο
έγκλημα κατά του παλαιστινιακού λαού, την
Δευτέρα 26/1/2009 και ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα
του «Αρχίλοχου». Ομιλητής θα είναι κεντρικό
στέλεχος του Κόμματος.

Με το ποσό των 150 ευρώ και ο Αναπτυξια-
κός Σύλλογος Μώλου - Τσουκαλιάς - Γλυφάδων
“Πρόοδος - Ανάπτυξη” μετέχει στην αγορά φαρ-
μάκων για τον Παλαιστινιακό λαό. Τα χρήματα
αυτά προορίζονταν για την κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

Και μην ξεχνάμε σήμερα Τετάρτη στις 6 το
απόγευμα το «Τσάι της ειρήνης», από τη σύ-
ζυγο του δημάρχου και τις γυναίκες της Τ.Α. σε
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρ-
χίλοχο».                                                            Μ. Δουλγ.

Αιματοβαμμένη Παλαιστίνη 

«Στη Γάζα δεν υπάρχει σημείο
ούτε για να ταφούν οι νεκροί»

Νομαρχιακή Επιτροπή
Κυκλάδων ΚΚΕ

«Σταματήστε την
Ισραηλινή επιδρομή»

Η N.E Κυκλάδων του ΚΚΕ καταγγέλλει το νέο μα-
ζικό έγκλημα κατά του Παλαιστινιακού λαού που δια-
πράττει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Ο  ελληνικός λαός
πρέπει να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον Παλαι-
στινιακό λαό, να καταδικάσει την κυβέρνηση του Ισ-
ραήλ, που δολοφονεί και καταπατά τα δικαιώματα του
Παλαιστινιακού λαού καθώς και τις ΗΠΑ και ΕΕ, που
ανέχονται και στηρίζουν την ισραηλινή βαρβαρότητα. 

»Ο ελληνικός λαός πρέπει να απαιτήσει από την κυ-
βέρνηση και τα άλλα κόμματα να πάρουν ξεκάθαρη θέση
υπέρ του δίκαιου αγώνα των Παλαιστινίων και κατά της
ισραηλινής κατοχής. Να καταδικάσουν τη νέα επίθεση,
καθώς και τον απάνθρωπο αποκλεισμό που έχει επιβάλει
το Ισραήλ στους Παλαιστινίους.

»Η αποκάλυψη ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. ψεύδεται
απροκάλυπτα όταν κάνει πως δεν γνωρίζει ότι η μετα-
φορά όπλων προς το Ισραήλ γίνεται από ελληνικά λιμά-
νια, έρχεται ως επάξια συνέχεια της συνένοχης στάσης
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στην Γιουγκοσλαβία και το Ιράκ, όπου η
χώρα μας  μετατράπηκε σε προκεχωρημένη βάση των
φονιάδων

»Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί  να επιτρέψει να γίνεται
ανεφοδιασμός του Ισραήλ μέσω του Αστακού. Καμία εμ-
πιστοσύνη στη διάψευση της ελληνικής κυβέρνησης
πολύ περισσότερο που ο Αμερικανός σχετικός παρά-
γοντας επιβεβαίωσε ότι γίνονται τέτοιες ενέργειες στον
Αστακό.

»Στο Ισραήλ δεν πηγαίνουν όπλα αμερικάνικα για να
μπουν στις αποθήκες, πηγαίνουν για να γεμίσουν με
αίμα τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα και γενικότερα. 

Η αληθινή συμπαράσταση στον παλαιστινιακό λαό ση-
μαίνει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα εδάφη του
1967 με πρωτεύουσα την Α. Ιερουσαλήμ. Να σταματή-
σει η επέμβαση των Ισραηλινών. Ο όρος «εκεχειρία»
δεν λέει τίποτα, διότι η εκεχειρία  βάζει το θύτη και το
θύμα στην ίδια μοίρα. Να σταματήσει η ισραηλινή επι-
δρομή, να φύγουν οι ισραηλινοί χωρίς όρους και χωρίς
δεσμεύσεις από όλα τα αραβικά εδάφη». 

Ισραηλινοί κάνουν πικ-νικ σε λόφο για να βλέπουν τους βομβαρδισμούς

Ένας λαός σφαγιάζεται και
ένας άλλος λαός κάνει …χάζι!

«Πως πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, εμείς που ζούμε στη Αθήνα, στην Πάρνηθα ή στο λόφο
του Στρέφη για βόλτα για να δούμε την θέα βρε αδερφέ...

Έτσι κάνουν και οι Εβραίοι, όταν έχει καλό καιρό παίρνουν τις οικογένειες του, με τις φωτο-
γραφικές μηχανές, τα κιάλια και πετάγονται μέχρι εκεί δίπλα στον λόφο κοντά στην πόλη Σντε-
ρότ για πικ-νικ και για να χαζέψουν την θέα-θέαμα...

Τα ελικόπτερα τους να βομβαρδίζουν τα γυναικόπαιδα στην Γάζα, μάλιστα βάζουν και στοι-
χήματα, όταν πλησιάζει κάποιο ελικόπτερο στοιχηματίζουν μπύρες που θα ρίξει, τη νύχτα μά-
λιστα το θέαμα είναι πιο εντυπωσιακό.

Και όλοι είναι μέσα στην τρελή χαρά...».
Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναρτήθηκε από apneagr. Η ΦτΠ το επιβεβαίωσε με επικοι-

νωνία που είχε με τη δημοσιογράφο Ελένη Λεοντίτση που βρίσκεται στη Γάζα με αποστολή. 
Δυστυχώς ένας λαός σφαγιάζεται και μερίδα ενός άλλου λαού κάνει …χάζι!

Αποστολή σωτηρίας στη Λωρίδα της Γάζας 
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Κυκλάδων σε συνεργασία με την Κεντρική

Διοίκηση συγκεντρώνουν χρήματα για την αγορά ιατροφαρμακευτικού υλικού για τα νοσο-
κομεία της Παλαιστίνης.

Με τα χρήματα θα αγοραστεί εξειδικευμένο υλικό για περιπτώσεις ανθρωπιστικών κατα-
στροφών.

Κάθε μέρα μικρά παιδιά σκοτώνονται ή ακρωτηριάζονται, χωρίς ελπίδα για βοήθεια.
Οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία στοιχίζουν ζωές.
Δώστε μας τη δύναμη να φτάσουμε εκεί.
Ο χρόνος στέρεψε. Ας μη στερέψει κι η ελπίδα.
Καταθέστε τη συμπαράστασή σας στον αριθμό 
5202-035423-851 της Τράπεζας Πειραιώς.
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Αντιδρούν οι κάτοικοι της Αντιπάρου στην αύξηση
κατά 80% των ανταποδοτικών τελών. Η πρώτη κί-
νηση που έκαναν, είναι να καταθέσουν στην Περι-
φέρεια Ν. Αιγαίου, αίτηση για την ακύρωση της
συγκεκριμένης απόφασης.

Δημοσιεύουμε αυτούσια την αίτηση: 

Προς Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θέμα: Αίτηση ακύρωσης απόφασης αναπροσαρ-

μογής ανταποδοτικών τελών καθαριότητας Κοινο-
τικού Συμβουλίου Αντιπάρου.

Στο Κοινοτικό συμβούλιο Αντιπάρου της
15/12/2008 συζητήθηκε το θέμα της αναπροσαρ-
μογής των τελών καθαριότητας και ελήφθη από-

φαση για αύξηση της τάξεως του 80%
Θεωρούμε ότι η απόφαση είναι παράνομη και πα-

ράτυπη για τους εξής λόγους:
1. Δεν ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ μέσω μιας στοιχει-

ώδους Οικονομικής Μελέτης η αναγκαιότητα αυτής
της υπέρογκης αύξησης με την παράθεση συγκεκρι-
μένων οικονομικών μεγεθών ούτε έχει συνταχθεί αι-
τιολογική έκθεση περί ανταποδοτικών τελών.

2. Δεν αναλύεται το πόσο των 100.000,00 Ευρώ
που ισχυρίζεται η κοινοτική αρχή ότι απαιτείται για
την μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ
ΠΑΡΟΥ

3. Δεν αναφέρονται τα έσοδα της Κοινότητας από
τα ανταποδοτικά τέλη κατά τα παρελθόντα έτη 

4. Δεν ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ λύση μέσω της μείωσης
δαπανών και είσπραξης από τυχόν διαφυγόντα έσοδα
από το τέλος παρεπιδημούνταν 

5. Το ποσοστό αύξησης των τελών 80% είναι πρω-
τάκουστο για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και μάλιστα όταν ο πληθωρισμός κινείται στα 3%
και ζούμε σε συνθήκες σοβαρότατης οικονομικής

κρίσης είναι αδιανόητο να γίνονται τέτοιες αυξήσεις
οι οποίες προκαλούν το κοινό αίσθημα των δημοτών.

6. Σύμφωνα με τη 54/2003 γνωμοδότηση του
Ν.Σ.Κ., και την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών περί ανταποδοτικών τελών, το ανταπο-
δοτικό τέλος θα πρέπει να έχει ως ειδικό προορισμό
την εν όλω ή εν μέρει αντιμετώπιση της δαπάνης που
απαιτείται για την κατασκευή του έργου και τη λει-
τουργία του ή για την παροχή της υπηρεσίας. Ο κα-
θορισμός του ύψους του συντελεστή επιβολής του
τέλους κατά κατηγορία υπόχρεων θα πρέπει να απο-
βλέπει στην πραγματοποίηση εσόδων κατά βάση
ανάλογων προς τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα,
η αναλογία ωστόσο αυτή δύναται να εκφράζεται όχι
με την απόλυτη ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (εσό-
δων-εξόδων), αλλά και με μία κατά προσέγγιση ανα-
λογική μεταξύ τους σχέση.

Mε βάση τα παραπάνω πρέπει να ακυρωθεί η πα-
ραπάνω απόφαση διότι είναι υπερβολική, άδικη και
παράνομη σύμφωνα με τα ισχύοντα περί επιβολής
ανταποδοτικών τελών. 

ΣΙΔΗΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΣΙΔΗΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση την 13 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην έδρα της
εταιρείας που βρίσκεται στην Παροικία Πάρου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του
μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:
«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Πάρος 16-1-2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Αίτηση ακύρωσης της απόφασης για αύξησης ανταποδοτικών τελών
κατά 80% από τους δημότες Αντιπάρου

Η πρώτη αντίδραση…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Ερμπούπολη, 27 Νοε 08
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ            Αριθμ. Πρωτ.: 7385
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της COSMOTE Κινητής Τη-
λεπικοινωνίες ΑΕ, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού
χρήσεων γης, σε έκταση 500,00
που βρίσκεται στη θέση <<Πρ.Ηλίας>>, ως εξής :
Η εν λόγω έκταση είναι δασικής μορφής , κατά την έννοια  των παρ.
2& 3, του άρθρου 3,του Ν.998/79,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
και πλέον ισχύουν με το Ν 3208/03,με έδαφος πετρώδες και η δα-
σική βλάστηση από αποτελούμενη κυρίως από άρκευθος (Juniperus
sp) να εμφανίζεται σε ποσοστό άνω του 50% χωρίς να αναγνωρί-
ζονται στοιχεία παλαιότερης αγροτικής δραστηριότητας. Αποτελεί
δε τμήμα ευρύτερης δασικής έκτασης .Σε ότι αφορά τις κατηγορίες
δασών και δασικών εκτάσεων , του άρθρου 4, του ως άνω νόμου υπά-
γεται ως προς την κατηγορία (1) στην περίπτωση (ε),ενώ ως προς
την κατηγορία (2),στην περίπτωση (γ).
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας και τον οι-
κείο ΟΤΑ ( τον οποίο έχει ήδη αποσταλεί για ανάρτηση).

Ο Δ/ντης Δασών
Κων/νος Καταγάς

Δασολόγος Α

Χορευτικός Όμιλος Νάουσας 
Γενική Συνέλευση κοπή

πίτας – εκλογή νέου Δ.Σ.
Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 έγινε η

ετήσια γενική συνέλευση του Χορευτικού Ομί-
λου Νάουσας στην αίθουσα του συλλόγου, πα-
ρουσία της επάρχου Γρηγορίας Πρωτολάτη,
της αντιδημάρχου Άννας Κάγκανη, του νομαρ-
χιακού συμβούλου  Χρύσανθου Μπαφίτη, εκ-
προσώπων τοπικών συλλόγων και φίλων του
ομίλου. 

Ο π.Κωνσταντίνος Δευτερίγος ευλόγησε τη
βασιλόπιτα και ακολούθησαν οι απολογισμοί
των δραστηριοτήτων του 2008 από τον πρό-
εδρο Μιχάλη Θεοδωράκο, τη γραμματέα Ζαμ-
πέτα Μοστράτου και την ταμία Ανθούλα
Θεοδωράκου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθη-
καν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου
διοικητικού συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου
είναι η εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρου  Παναγιώτης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιφναίου Κατερίνα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τάλλαρου Έφη
ΤΑΜΙΑΣ: Μοστράτου Ζαμπέτα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΟΡΕΥΤΩΝ: Ρούσσου

Παναγιώτα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ: Κονταράτου

Μαρουσώ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗ-

ΜΑΤΟΣ: Λαμπράκης Ζαχαρίας 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Θεοδω-

ράκος Μιχάλης, Θεοδωράκου Ανθούλα
Το νέο Δ.Σ., γεμάτο με φρέσκιες ιδέες και

όρεξη για δουλειά ανέλαβε τα νέα του καθή-
κοντα. Κύριο μέλημα του είναι η ενίσχυση των
πολιτιστικών δράσεων του νησιού με ένα σύ-
νολο ξεχωριστών  εκδηλώσεων, που θα προ-
βάλλουν τόσο την παράδοση, όσο και τις
σύγχρονες τέχνες. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται γραφίστας για μόνιμη εργα-
σία. Τηλ: 22840 21906 / 6937-
411195 
Ζητείται κοπέλα να εργαστεί ως σερ-
βιτόρα σε καφετέρια στο Πίσω Λιβά-
δι. Τηλ: 22840 -28740, 6948-
588630
Ζητείται πωλήτρια για κατάστημα 
ενδυμάτων στην Μάρπησσα. Προϋ-
πηρεσία θα θεωρηθεί προσόν. Τηλ: 
6974426623
Ζητείται κοπέλα για μπουφέ – σέρβις 
σε καφετέρια για απογευματινή ερ-
γασία στην Νάουσα. Τηλ: 6973-
745218 /2284051833
Ζητείται κυρία, μη καπνίστρια, ως οι-
κιακή βοηθός και για φύλαξη παιδιού 
στην περιοχή Κακάπετρα Παροικίας. 
Τηλ: 22840-24114/22840-
25056/6973662229
Ζητείται κοπέλα για την RECEP-
TION ενοικιαζόμενων βι�ών πολυ-
τελείας, στην περιοχή Λίμνες (1 χλμ 
από την Νάουσα). Η γνώση Α�λι-
κών και Η/Υ θα θεωρηθεί πλεονέ-
κτημα. Παρακαλούνται οι ενδιαφε-
ρόμενες να επικοινωνούν με το τηλέ-
φωνο. 
Τηλ: 2284051858, 6982204251
Για κομμωτήριο στη Νάουσα, ζητείται 
κοπέλα με γνώσεις κομμωτικής.  
Τηλ: 2284051615

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΙΤΑΛΙΚΑ- Ιδιαίτερα μαθήματα σε 
ενήλικες & παιδιά. Προετοιμασία: 
Celi 1, 2, 3, Diploma, Κρατικό Πι-
στοποιητικό. Τηλ: 6974365805            
Mάγειρας, με πολυετή εμπειρία και 
μεγάλη ποικιλία μενού σε φαγητά, 
πίτες και εδέσματα, αναλαμβάνει το 
γιορτινό σας τραπέζι κατ΄οίκον. Τηλ: 
6949094041
Βέλγος τεχνικός με 35ετη πείρα ανα-
λαμβάνει καθαρισμό και συντήρηση 
καυστήρων. Ε�υημένη οικονομία 
στα καύσιμα. Τηλ: 6974059820                                                     
Καθηγήτρια γα�ικών με σπουδές 
στη Γα�ία, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα. Τηλ: 6973516500
Κυρία ζητεί εργασία εσωτερική να 
περιποιείται ηλικιωμένη κυρία ή κύ-
ριο. Διαθέσιμη από 01/01/2009. 
Τηλ: 6977 810527
Κυρία, Ε�ηνίδα, με πο�ές δυνατό-
τητες για εργασία σε γραφείο, χώ-
ρους εστίασης ή φύλαξη παιδιών, μι-
λάει α�λικά και γα�ικά, ζητάει απο-
γευματινή απασχόληση στην Παροι-
κία. Τηλ: 6932629045
Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη μι-
κρών παιδιών πρωινές ώρες, περιοχή 
Παροικία. Τηλ: 6938464857
Ε�ηνίδα αναλαμβάνει οικιακές ερ-
γασίες. Τηλ: 6943668768 

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου, τιμές προσιτές. 
Τηλ 6946 713374

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Πωλείται το Εργαστήρι Υφαντών και 
Ειδών Λαϊκής Τέχνης ‘‘ΑΝΕΜΗ’’ 
στην κεντρική Πλατεία του Καφενείου 
Λεύκες –Πάρου Τηλ: 6973743181 / 
2284041838
Πωλείται σκάφος CRUIZER 9 μέτρα 
με σημαία Ο�ανδίας, Lux με 2 μηχα-
νές Diesel 155 κυβικά κάθε μηχανή, σε 
τιμή ευκαιρίας Τηλ: 6977484135
Πωλείται Ηχοσύστημα αυτοκινήτου 
(1 KOLE 3000W - 1SPL 1600W - 1 
SOUNDSTREAM - 6 IMPACT 8’’ 
- 4 IMPACT 6’’ - KORNES BEYMA 
- PIONEER ΠΗΓΗ - 2 SUB 15’’ 
SOUNDSTREAM) Δώρο το αυτο-
κίνητο FIAT CIQUECENTO σε 
πολύ καλή κατάσταση Τηλ: 
6942057912
Πωλείται SUZUKI SAMU�I για-
πωνέζικο, κόκκινο, σε καλή κατάστα-
ση. Τιμή 3000€. Τηλ: 6944-623574
Πωλούνται ζαντολάστιχα, καινού-
ρια αμεταχείριστα, 17’’ και λάστιχα 
225/45 michelin pilot sport, από 
Honda civic μοντέλο 2007, τιμή 
1.000€. Τηλ: 6974069312 (18:00-
22:00)
Πωλείται επιχείρηση κομμωτηρίου 
στην Παροικιά, λόγω μετοίκησης. 
Δεκτές προτάσεις για οποιαδήποτε 
ά�η χρήση. Τηλ: 6973497925
Πωλείται WV POLO,1400cc, μο-
ντέλο 07/2003, 5θυρο, ανθρακί 
χρώματος, 45.000klm. Τηλ: 6946-
791102
RENAULT SCENIC 4X4, μοντέ-
λο 2001 πωλείται. Τηλ: 6972296728
Πωλείται αυτοκίνητο ALFA 
ROMEO μοντέλο 1999, δεκτός 
κάθε έλεγχος. Τηλ: 6939730762
Πωλείται μοτοσικλέτα BMW 1100 
κυβικά, μοντέλο 2000, με βαλίτσες. 
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6939-
730762
Πωλείται φορτηγό 3 τόνων (μικτό 
βάρος), κατά�ηλο και για αγροτικό. 
Τηλ: 6977802945
Ζητείται άλετρο με 4 υνιά για τρα-
κτέρ 40 ίππων. Τηλ: 6932616784
Πωλείται μηχανάκι YAMAHA αυ-
τόματο 50κ.ε σε πολύ καλή κατάστα-
ση, δισκόφρενα εμπρός πίσω, χρώμα-
τος μπλε με 4000 km. Τηλ: 
6944590279
Ζητείται συνεργάτης για επιχείρηση 
καφέ, snack bar, σε πλήρη λειτουρ-
γία, στην Αλυκή. Τηλ: 6932577711
ALFA ROMEO 156 SW, 1600 κ. 
Distictive (foul extra). 37.000 klm, 
κυκλοφορίας 10/200. Τιμή: 
12.000€. Τηλ: 6974969592              

Πωλείται επιχείρηση μπαρ – εστια-
τόριο πλήρως εξοπλισμένο 140τμ δι-
ώροφο με μπαλκόνι. Τηλ: 
6937195346
Πωλείται στην Παροικία η εν λει-
τουργία επιχείρηση ζαχαροπλαστεί-
ουΧανιώτης. Τηλ: 22840 21211

Πωλείται. Τηλ: 6974357009

Πωλείται αυτοκίνητο PEUGEOT 
GTI 1600 κυβικά κάμπριο, με ηλε-
κτρικά παράθυρα δερμάτινο σαλόνι, 
ζάντες, στην τιμή των 3000. Πληρο-
φορίες Τηλ: 6937175405.   
Πωλούνται ξυλουργικά μηχανήμα-
τα, πλάνη-σύνθετο, μιλάνα 1800, 
κορδέλα-ιμάντας, radial 5hp, μάρκας 
Omega. Τηλ: 6938088657
Πωλείται Seat Ibiza, 16βάλβιδο, 
1.400cc, 105 ίπποι, μοντέλο '00. Πε-
ριοχή Νάουσα. Τιμή 4.000€. Τηλ: 
6938940955 

Πωλείται επιχείρηση Mini Market 
σε λειτουργία στην Νάουσα. Τιμή 
25.000€. Τηλ: 6972092392                               

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται προς ενοικίαση, με συμβό-
λαιο από 5 έως 10 χρόνια, σπίτι με 2 
κρεβατοκάμαρες, WC, θέρμανση, 
ανεξάρτητο, στον περιφερειακό της 
Παροικίας  
Τηλ: 6974059820
Ζητείται προς ενοικίαση σπίτι επι-
πλωμένο με 2 κρεβατοκάμαρες, 2 
μπάνια, θέρμανση, κλιματισμό, 
parking, εκτός κέντρου Παροικίας 
και Νάουσας. Τηλ: 6944145787

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος 
30τμ στην Παροικία, πλησίον διασταύ-
ρωσης Γκίκα. Τηλ: 6936529-225
Ενοικιάζεται κτήμα 6 στρ. στον δρό-
μο Παροικίας – Νάουσσας, χωρίς οί-
κημα για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ: 
6977034894
Ενοικιάζεται κατάστημα στο Μαρά-
θι, 200 τμ, νέα οικοδομή με 4 στρέμ-
ματα οικόπεδο,πάνω σε κεντρικό 
δρόμο. Τηλ: 6972026581
Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος 
ως ξυλουργείο με τα αντίστοιχα μη-
χανήματα στην περιοχή Πυργάκι 
Δρυού. Τιμή 600€. Τηλ: 
6938088657 - απογευματινές ώρες.                                                   
Πεταλόυδες, ενοικιάζεται μεζονέτα 
σε 3 επίπεδα, ακατοίκητη, μέσα σε 
11,5 στρέμματα κτήμα,εύκολη πρό-
σβαση από κεντρικό δρόμο. Τηλ: 
6932316382 / 2284091058
Ενοικιάζεται οικία 120τμ στα Κλί-
ματα Παροικίας, με 3 υπνοδωμάτια, 
2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα.bbq, αυτό-
νομη θέρμανση. Τηλ: 6936670555

Κατάστημα 160τμ στην Αγία Φωτει-
νή,στην κεντρική διασταύρωση Πα-
ροικιάς – Νάουσας, με μεγάλο ιδιω-
τικό χώρο στάθμευσης.  
Τηλ: 6945120247                                  
Ενοικιάζεται στις Καμάρες κατοικία 
100μ2 με ανεξάρτητο ισόγειο 50μ2, 
με αυτόνομη θέρμανση, κήπο, θέα, 
κατά προτίμηση ολόκληρη. Τηλ: 
6936975188
Ενοικιάζεται μονοκατοικία 35 τμ, 
δίχωρη στις Λεύκες. 
Τηλ: 6972214833 – 2102137061
Ενοικιάζεται μεζονέτα κοντά στην 
Νάουσα, πλήρως επιπλωμένη, για 
όλο το χρόνο ή σεζόν. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες, δύο WC, κεντρική 
θέρμανση, τζάκι,απεριόριστη θέα. 
Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6936351159

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πωλείται επιφάνεια αγρού 6,700 
στρέμματα. Τιμή 80.000€. Μεσιτικό 
γραφείο ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ 
-ΧΑΝΙΩΤΗ. Τηλ: 22840 41550 / 
6973743181

Πωλείται επιφάνεια αγρού 8,900 
στρέμματα, στη ζώνη των 500μ από οι-
κισμό Λευκών. Τιμή 140.000€. Μεσι-
τικό γραφείο ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙ-
ΛΗ-ΧΑΝΙΩΤΗ. Τηλ: 22840 41550 
/ 6973743181
Πωλείται οικόπεδο 900τμ, με δικαίω-
μα οικοδομής 130τμ, εντός του οικι-
σμού Λευκών. Τιμή 85.000€. Μεσιτικό 
γραφείο ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ-
ΧΑΝΙΩΤΗ. Τηλ: 22840 41550 / 
6973743181
Πωλείται επιφάνεια αγρού 5,700 
στρέμματα με ημερειπωμένη αγροικία 
140 τμ. Περιοχή Τούρλου Μαρπησ-
σας.Τιμή 150.000€. Μεσιτικό γραφείο 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ -ΧΑΝΙΩ-
ΤΗ. Τηλ: 22840 41550 / 6973-
743181
Πωλείται αγροτεμάχιο 40 στεμμάτων 
με αγροικία, στη θέση Βουνιά. Τιμή 
150.000€. Μεσιτικό γραφείο ΝΙΚΟ-
ΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ - ΧΑΝΙΩΤΗ. 
Τηλ: 22840 41550 / 6973743181
Πωλείται αγροτεμάχιο 5,400 στρεμ-
μάτων, στη θέση Κακού Ποταμού. 
Τιμή 45.000€. Μεσιτικό γραφείο ΝΙ-
ΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ - ΧΑΝΙΩ-
ΤΗ. Τηλ: 22840 41550 / 6973-
743181
Πωλούνται δύο συνεχόμενα αγροτε-
μάχια. επιφάνειας 15,000 στρεμμάτων, 
στη Θέση ‘‘Θάψανα’’. Τιμή 85.000€.
Μεσιτικό γραφείο ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΣΚΟΡΔΙΛΗ -ΧΑΝΙΩΤΗ. Τηλ: 
22840 41550 / 6973743181
Πωλείται αγρόκτημα 4,900 σρεμμά-
των οικοδομήσιμο στην περιοχή Κα-
ντινελιές, 1 χλμ έξω από τη Νάουσα. 
Τιμή 45.000€, συζητήσιμη. Τηλ: 
6938940955 
Πωλείται κτήμα 1.300 τ.μ. με άδεια 
οικοδομής 65 τ.μ., στην περιοχή 
ΚΑΠΗ νοτίως του νησιού, με θέα 
την Αντίπαρο. Τιμή πώλησης 75.000 
ευρώ. Τηλ.: 210-8959826  -  
6939558633
Πωλείται κτήμα 6 στρεμμάτων στην 
Αντίπαρο στη θέση Βειβούνια, θέα 
θάλασσα και από τις δύο πλευρές. 
Τιμή 180.000€. Τηλ: 6972697319
Πωλείται κτήμα 55 στρεμμάτων 
στην Αντίπαρο, θέση Καμπανιές, θέα 
και από τις δύο πλευρές. Τιμή 
700.000€. Τηλ: 6972697319
Πωλείται οικόπεδο 200τμ (κτίζει 
56τμ και 80τμ υπόγειο), εντός σχεδί-
ου, με άδεια οικοδομής στην περιοχή 
Πούντα Αντιπάρου. Τιμή 42.000€. Τηλ: 
2106038757/ 6979038202
Πωλείται οικόπεδο 8 στρεμμάτων 
στο δρόμο της Νάουσας, με θέα λιμά-
νι. Τηλ: 6974939407
Γλυσίδια, πωλείται αγροτεμάχιο 6 
στρεμμάτων με 3 ημιτελής πέτρινες 
κατοικίες με υπόγειο και δεξαμενή. 
Τηλ: 6977901285
Παροικία, οικόπεδο 2 στρέμματα, 
εντός σχεδίου, κατά�ηλο για επαγ-
γελματική χρήση, 800.000€. 
Τηλ: 6979395654
Κρωτήρι, οικόπεδο 4 στρέμματα, 
άρτια οικοδομήσιμο, με θέα θάλασ-
σα, 150.000€. Τηλ: 6974711553
Λεύκες Αγιάσι πωλείται οικόπεδο 
950τμ εντός σχεδίου. 
Τηλ: 6945112134
Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικι-
σμού 1600τμ, 60.000 ευρώ. 
Τηλ: 6946837009. 
Πωλείται αγροτεμάχιο 13 στρέμματα, 
1.5 χλμ από Νάουσα, άρτια οικοδομή-
σιμο με 180 ελιές. Τηλ: 6932224454
Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικι-
σμού, επιφάνειας 1000τμ οικοδομήσι-
μο ( χτίζει 400τμ) 150μ από θάλασσα. 
Τηλ: 6979172959

Kαμάρες Παροικία, πωλείται οικόπε-
δο 4 στρεμμάτων,άρτια οικοδομήσιμο, 
χτίζει 200 τμ ισόγειο και 200 μ2 υπό-
γειο. Τηλ: 6949100753
Πωλείται αγροτεμάχιο 14,5 στρέμμα-
τα με θέα την Αντίπαρο, θέση Δενδρο-
λίβανο Τούμπες. Τηλ: 6932-083094
Λεύκες, οικόπεδο 600 τμ άρτια οικο-
δομήσιμο. Τηλ: 2109315961 κ. Χα-
νιώτης
Λεύκες θέση Απάτι, κτήμα 2500τμ, 
χτίζει 200 τμ με 30 ελαιόδεντρα. 
Τηλ: 6976553886
Πωλείται κτήμα 3.715 τ.μ. με παλαιά 
πέτρινα κτίσματα 90 τ.μ., με δικαίωμα 
επιπλέον δόμησης 135 τ.μ., στο δρό-
μο Λευκών – Παροικίας, Απάτι. Τηλ: 
22840 43053, 6955191300 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Πωλείται γκαρσονιέρα προσόψεως 33 
τμ σε άριστη κατάσταση, πλησίον Με-
τρό, περιοχή Άγιος Παύλος Αθήνα. 
Τιμή: 37.000€ Τηλ: 22840 52655 / 
6976433642
Πωλείται παραδοσιακή οικία 80τμ 
εντός οικισμού Λευκών. Τιμή 80.000€. 
Μεσιτικό γραφείο ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΣΚΟΡΔΙΛΗ-ΧΑΝΙΩΤΗ Τηλ: 
22840 41550 / 6973743181
Πωλείται παλιό ελαιοτριβείο, επιφά-
νειας 70τμ, σε οικόπεδο 120τμ, εντός 
του οικισμού Λευκών. Τιμή 80.000€ 
Μεσιτικό γραφείο ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΣΚΟΡΔΙΛΗ-ΧΑΝΙΩΤΗ. Τηλ: 
22840 41550 / 6973743181
Πωλείται παλιό αποστακτήριο και οι-
νοποιείο 130 τμ σε οικόπεδο 324τμ 
.Τιμή 105.000€. Μεσιτικό γραφείο ΝΙ-
ΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ -ΧΑΝΙΩ-
ΤΗ. Τηλ: 22840 41550 / 6973-
743181
Πωλείται παλιό αποστακτήριο 26τμ 
σε οικόπεδο 110 τμ.Τιμή 55.000€. Με-
σιτικό γραφείο ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡ-
ΔΙΛΗ -ΧΑΝΙΩΤΗ. Τηλ: 22840 
41550 / 6973743181
Πωλείται παλιά παραδοσιακή οικία 
48τμ εντός οικισμού Λευκών. Τιμή 
30.000€. Μεσιτικό γραφείο ΝΙΚΟ-
ΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ-ΧΑΝΙΩΤΗ. 
Τηλ: 22840 41550 / 6973743181
Πωλείται παλιά παραδοσιακή οικία 
85τμ εντός οικισμού Λευκών. Τιμή 
90.000€. Μεσιτικό γραφείο ΝΙΚΟ-
ΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ-ΧΑΝΙΩΤΗ. 
Τηλ: 22840 41550 / 6973743181
Πωλείται οικία, πολυτελής κατα-
σκευή, στις Λεύκες. Τιμή 220.000€. 
Μεσιτικό γραφείο ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΣΚΟΡΔΙΛΗ-ΧΑΝΙΩΤΗ. Τηλ: 
22840 41550 / 6973743181
Πωλείται οικία στις Λεύκες. Τιμή 
170.000€. Μεσιτικό γραφείο ΝΙΚΟ-
ΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ -ΧΑΝΙΩΤΗ. 
Τηλ: 22840 41550 / 6973743181
Πωλείται οικία στις Λεύκες. Τιμή 
230.000€. Μεσιτικό γραφείο ΝΙΚΟ-
ΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ - ΧΑΝΙΩΤΗ. 
Τηλ: 22840 41550 / 6973743181
Αλυκή, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι 
χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανε-
ξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλο-
ριφέρ, air condition, ειδική κατασκευή, 
κήπος 830τ.μ., πισίνα. 460.000€. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768
Αγκαιριά, οικία 113τ.μ., πετρόκτιστη 
με την ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, πέρ-
γολες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 
285.000€ www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768. 
Βουτάκος, μονοκατοικία μεζονέτα 
επί ασφάλτου, 120τ.μ. πετρόκτηστη, 
3 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, 
σε 2.100τ.μ. κτήμα, φυτεμένο, αυτό-
ματο πότισμα, θέα απρόσκοπτη 

Αντιπάρου, βεράντες γύροθεν, πέρ-
γολες, τζάκι και κεντρική θέρμανση, 
320.000€ www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

Έλητας, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες 
κρεβατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 
μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, καλορι-
φέρ, πισίνα, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 320.000€  
w w w. p a r o s h o m e s . l i v a d a s .d e  
Τηλ. 6932285768.

Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, 
κατοικία ισογείου, ανακαινισμένη, 
50τ.μ. με 2 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο 
σαλόνι, τζάκι, κοντά στην Εκατοντα-
πυλιανή. 75.000€ www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια 
πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, 
πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 
€ www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια 
πετρόχτιστη οικία 71τ.μ., θέα θαλάσ-
σης και λιμανιού, καλοριφέρ, πάρ-
κινγκ, βεράντες, πέργολες. 150.000 
€ www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 47τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες 
βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος 85.000 € www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

Καμπί, οικία 95, 3τ.μ. πετρόχτιστη, 
με κτήμα 2.000τ.μ., βεράντες, καλο-
ριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
185.000€ www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

Καμπί, οικία 50τ.μ. περίπου, πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.000τ.μ., βερά-
ντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρι-
νη μάντρα. 95.000€ www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Κάμπος Βουτάκου, οικία 105, 5τ.μ. 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βερά-
ντες με πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 205.000€ www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768 Πωλεί-
ται Μεζονέτα σε τρία επίπεδα στην 
περιοχή Καλαμάσκα κοντά στις Πε-
ταλούδες σε 1,5 στρέμματα 180 τ.μ. 
Τιμή πώλησης 280.000 ευρώ. 

Τηλ.: 210-8959826  -  6939558633

Πεταλόυδες, μεζονέτα σε 3 επίπεδα 
ακατοίκητη, μέσα σε 11,5 στρέμματα 
κτήμα, εύκολη πρόσβαση από κε-
ντρικό δρόμο, 290.000€ Τηλ: 
6932316382/2284091058

Πωλείται διαμέρισμα στην Κα�ίπο-
λη Πειραιά, Μαυρομιχάλη 85, 45 τμ 
με αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη και 
γκαράζ. Τηλ: 6977492936

Στο κέντρο του οικισμού στην Νά-
ουσα πωλείται στούντιο 35τμ. Τηλ: 
6944572961

Μαιζονέτα 110τμ εντός οικισμού 
στη Νάουσα, θέρμανση, τζάκι, 2 λου-
τρά, βεράντες, πωλείται πλήρως εξο-
πλισμένη. Tηλ: 6944572961

Πωλείται διαμέρισμα στη Νάουσα 
45 τμ και 15τμ βεράντα στον 1ο όρο-
φο με τζάκι. Τηλ: 6932424964

Λεύκες,πωλείται οικία 2 δωματίων 
στο κέντρο του χωριού,όψεως επί κε-
ντρικού δρόμου, πλησίον αρτοποιεί-
ου. Τηλ: 6976553886

Τιμοκατάλογος για τις μικρές α�ελίες

Απλή α�ελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιωτών ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις
1. Απλή α�ελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιώτες  . . . . . . . . . . . . . .5 €
2.                                                                 Μεσίτες  . . . . . . . . . . . . . .3 €
3. Απλή α�ελία με πλαίσιο  . . . . . . . . . . . . 10 €
4. Α�ελία με φωτογραφία και 15 λέξεις  . . . . . . . . . . . . 15 €
5. Πέρα των 15 λέξεων  . . . . . . . . .   0,25 € ανά λέξη



9Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ‘09 Φωνή της Πάρου

Συνέχεια από τη σελ. 1
Η συζήτηση ήταν μακροσκελής και αναλυτική

επί των προτάσεων, με ερωτήσεις, τοποθετήσεις,
διευκρινήσεις και διαφωνίες.

Κατά πλειοψηφία πέρασε η πρόταση για πλακό-
στρωση του οδοστρώματος ώστε να έρθει στο ίδιο
επίπεδο με τα πεζοδρόμια, με τον όρο, στη μελέτη
να καθορίζονται οι επί μέρους λεπτομέρειες (οριο-
θέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χώρος περιδιάβασης
πεζών κλπ.). 

Κατά ψήφισαν πέντε δημοτικοί σύμβουλοι, οι
οποίοι διαφώνησαν με την ενοποίηση του
χώρου.

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση για
κατασκευή ελαφράς ξύλινης (με δυνατότητα απο-
συναρμολόγησης και απομάκρυνσης), εξέδρας
πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
κάτω από τον Αγ. Κωνσταντίνο και επάνω από τα
βράχια. 

Ομόφωνα πέρασε η πρόταση για την καθαίρεση
παρτεριών, τη διατήρηση των υπαρχόντων φοινί-
κων και τη φύτευση νέων σε σημεία που θα υπο-
δεικνύει η μελέτη.

Ομόφωνα πέρασαν επίσης οι προτάσεις: 
Απομάκρυνση όλων των στοιχείων που αλλοι-

ώνουν τις όψεις των κτιρίων σε ισόγειο και όροφο,
όπως ταμπέλες, καλώδια, φωτιστικά κλπ.

Τοποθέτηση μιας ταμπέλας ανά κατάστημα

προδιαγραφών σύμφωνων με το ισχύον διάταγμα
της Παροικιάς.

Υδροχρωματισμός όψεων σε λευκό χρώμα, ή
άλλο σύμφωνα με μελέτη αλλά και την έγκριση
του ΣΧΟΠ.

Αντικατάσταση όλων των ομπρελών με τετρά-
γωνες ομπρέλες διαστάσεων 4Χ4, εκρού χρώμα-
τος, χωρίς λογότυπα και διαφημίσεις, που θα
κλείνουν το βράδυ.

Απομάκρυνση γλαστρών, διαχωριστικών, πλα-
γιοκαλύψεων, κινητών stands κλπ.

Οι προτάσεις αυτές, θα υλοποιηθούν σύντομα,
δηλαδή από τις αρχές του 2009 με χρονικό ορί-
ζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2009.

Από τις μεσοπρόθεσμες προτάσεις (αρχές 2009
και ολοκλήρωση το καλοκαίρι του 2010), ομό-
φωνα πέρασε η πρόταση που αφορά τοπογραφικό
σχέδιο για κάθε κατάστημα ξεχωριστά, στο οποίο
θα φαίνεται το ακριβές μέγεθος της πέργκολας, η
ακριβής θέση τοποθέτησης των ομπρελών, τα
ακριβή όρια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και
η διάρκεια παραχώρησής τους. Για τη σύνταξη
των τοπογραφικών θα πρέπει να ανατεθεί μελέτη.

Απορρίφθηκε η πρόταση για επέκταση της ξύ-
λινης εξέδρας κατά μήκος όλου του παραλιακού
μετώπου, πάνω από τα βράχια, για τη δημιουργία
χώρου περιπάτου.

Μακροπρόθεσμη πρόταση, την οποία όλοι απο-
δέχτηκαν, αλλά συμφώνησαν ότι απαιτείται πολύς
χρόνος και σημαντικό κονδύλι, είναι η απομά-
κρυνση των βράχων από το παραλιακό μέτωπο με
ταυτόχρονη κατασκευή κυματοθραύστη.

Επί τάπητος στο Δημοτικό Συμβούλιο οι προτάσεις για την ανάπλαση της παραλιακής της Παροικιάς

Επιστροφή στην παραδοσιακή όψη
Η νέα σύνθεση του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Πέρασε κατά
πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο η νέα σύνθεση του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, η οποία τροποποι-
ήθηκε σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, που προβλέπει
4 μέλη από το Δήμο Πάρου, 4 από την Κοινότητα
Αντιπάρου και το Λιμενάρχη. Κατά ψήφισε ο κ.
Μελανίτης.

Η πλειοψηφία πρότεινε ως πρόεδρο την κ. Βάσω
Σκαραμαγκά (νυν πρόεδρο), με αναπληρωματικό
τον κ. Αλέκο Μελανίτη, δεύτερο τακτικό μέλος
τον κ. Στ. Φραγκούλη (πρόεδρο ΔΕΥΑΠ), με
αναπληρωματικό μέλος την κ. Μαρουσώ Φραγ-
κούλη (Αντιδήμαρχο) και τρίτο τακτικό μέλος
τον κ. Στέφανο Γαβαλά (αντιδήμαρχο), με ανα-
πληρωματικό τον κ. Μ. Ραγκούση. 

Η μειοψηφία πρότεινε τον κ. Γιάννη Αλιπράντη
(ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο) ως τακτικό
μέλος,  με αναπληρωτή τον επικεφαλής της μει-
οψηφίας Λ. Κοντό. 

Η Κοινότητα Αντιπάρου προτείνει: τακτικό
μέλος την κοινοτάρχη Βαρβάρα Φαρούπου – Μα-
νέτα, με αναπληρωτή τον Κοινοτικό Σύμβουλο Ι.
Παρούσο, τον επικεφαλής της μειοψηφίας Ι. Λε-
βεντάκη με αναπληρωματικό μέλος την κ. Ελένη
Βιάζη, τον κ. Κίμωνα Κοτσώνη με αναπληρωμα-
τική την κ. Ζαχάρω Πατέλη και τον κ. Αβρ.
Σκιαδά με αναπληρωματικό τον κ. Α. Θεολόγο.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης, παρατή-
ρησε, ότι αυτή η τροποποίηση δεν κρατάει τον κα-
νόνα της αναλογικότητας και εξέφρασε την
ελπίδα, η επόμενη Κυβέρνηση, όποια και αν είναι,
να την αποσύρει. Παρ’ όλα αυτά, είπε πως πι-
στεύει ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη
λειτουργία του Λ.Τ. και με τη νέα σύνθεση.

Η απόφαση για τη νέα σύνθεση του Δ.Λ.Τ. θα
σταλεί για έγκριση στην Περιφέρεια. 

Με μία ψήφο κατά, του κ. Μάρκου Κωβαίου, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΠ. 

Προϋπολογισμό ανάπτυξης τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος της επιχείρησης,
Στ. Φραγκούλης, ο οποίος επισήμανες ότι έχει «στέρεες οικονομικές βά-
σεις». Σύμφωνα με τον κ. Φραγκούλη, το τεχνικό του πρόγραμμα είναι της
τάξης του 1.842.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σ’ αυτό, τα έργα που
προέρχονται από δανειοδότηση. Η εισπρακτικότητα σε σχέση με τους λο-
γαριασμούς ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 96%. Τα έσοδα της ΔΕΥΑΠ,
ανέρχονται σε  4.907.810 ευρώ, ενώ τα έξοδα είναι αντίστοιχα ισοσκελι-
σμένα.

Για πρώτη φορά, είπε ο κ. Φραγκούλης, παρουσιάστηκε ένα οικονομικό
άνοιγμα στην επιχείρηση που αφορά χρεοφειλέτες και προχωρούμε δυστυ-
χώς στη διακοπή παροχής του νερού. 

Είπε επίσης, ότι η επιχείρηση έχει και χρέη, αλλά μέσα σε επιβεβλημένα
επίπεδα. Όμως διαβεβαίωσε ότι οι βάσεις είναι σταθερές και επομένως η δη-

μοτική επιχείρηση για το τρέχον έτος θα κλείσει με θετικό πρόσιμο. Τέλος
ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση στα τιμολόγια της επιχείρη-
σης το 2009.

Πέρασε κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΠ

Καμία αύξηση στα τιμολόγια της επιχείρησης το 2009 

Μεγάλα έργα και μελέτες για έγκριση…
Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα: Υποβολή προτάσεων του Δήμου

Πάρου για τη σύνταξη ειδικού προγράμματος ενίσχυσης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου περιόδου 2007
– 2013. 

Ο Δήμος Πάρου πρότεινε για ένταξη τα έργα: Αεροδρόμιο, Αποχέτευση και σύνδεση από την
Αγκαιριά έως το βιολογικό της Μάρπησσας, Πολιτιστικό Κέντρο της Παροικιάς, και Κλειστό
γυμναστήριο. Πρότεινε επίσης και τις μελέτες: για τον κόλπο της Παροικιάς, για το Εμπορικό λι-
μάνι και για την αξιοποίηση του Αγροκηπίου. 
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

ΕΦΗΒΙΚΟ: ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΑΞΟΥ - ΜΑΡ-
ΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 36-63

Άνετα επικράτησε ο Μαρπησσαϊκός  στη Νάξο
επί των Φαναριών για το πρωτάθλημα εφήβων. Η
ομάδα της Πάρου από την αρχή του πρώτου δε-
καλέπτου πήρε διαφορά πόντων και συνεχώς ανέ-
βαζε ρυθμούς.

Συμμετοχές: Ρούσσος Β.8,Σελιμάϊ Α. 10, Βλα-
χοσωτήρος Οδ. 4(1), Καπαρός Δ.15, Γκράντ Α

11(1), Αντωνόπουλος Κ 6, Πετρόπουλος Π 9. 
Α.Ο ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ

54-41
Δεν μπόρεσαν οι αθλητές του Μαρπησσαϊκού

τη 2η ημέρα να αποδώσουν τα μέγιστα ,αφού η
κούραση από τον πρώτο αγώνα και η έλλειψη
“πάγκου” βάρυναν τα πόδια τους με αποτέλεσμα
να ηττηθούν από τον ανώτερο Παναξιακό που πα-
ραμένει αήττητος στο εφηβικό.

Συμμετοχές: Ρούσσος Β. 7, Σελιμάϊ Α. 4 , Βλα-
χοσωτήρος Οδ., Καπαρός Δ. 12(2), Γκράντ Α
12(2), Αντωνόπουλος Κ 2, Πετρόπουλος Π 4. 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ : ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ -
ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 61-16
Συντριπτική νίκη πέτυχαν οι κορασίδες επί του

Άτλαντα Σαντορίνης με σκορ 61-16. Χωρίς σχό-
λια ο αγώνας αφού η διαφορά των 2 ομάδων ήταν
πολύ μεγάλη με σκόρ ημιχρόνου 36-5.

Συμμετοχές\: Μπαλόγλου Αν 16 , Γκράντ Ισαβ
13(1), Κεφάλα Π 8, Καπαρού Ιφιγ 12, Σάτκα
Αγ., Θεοδωράκη Μ 12.

ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Γ.Σ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 20-0

Δεν κατέβηκε η ομάδα   της Σαντορίνης στο γή-
πεδο της Νάξου να αγωνιστεί με τον γηπεδούχο
Μαρπησσαϊκό και έτσι η ομάδα της Πάρου πήρε
τον αγώνα στα χαρτιά με σκόρ 20-0.

Μπάσκετ ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός

Μια νίκη και μια ήττα στη Νάξο οι έφηβοι

Βαθμολογία 
Ομάδα Αγ Βαθμ. Σύν. Εντός Εκτός

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1. Νέα Ιωνία 13 27 7-6-0 22-9 3-3-0 9-5 4-3-0 13-4
2. Απόrων Σμύρνης 13 27 7-6-0 15-3 4-2-0 8-1 3-4-0 7-2
3. Αγιος Ιερόθεος 13 27 8-3-2 23-14 4-0-2 11-8 4-3-0 12-6
4. ΠΑΟ Ρουφ 13 25 8-1-4 26-12 6-0-1 21-5 2-1-3 5-7
5. Καrονή 13 23 7-2-4 18-13 4-2-0 9-3 3-0-4 9-10
6. Θεμιστοκλής 13 20 5-5-3 14-9 3-4-0 8-2 2-1-3 6-7
7. Ολυμπιακός Λιοσίων 13 17 5-2-6 17-18 5-0-1 11-3 0-2-5 6-15
8. Αγιοι Ανάργυροι 13 17 4-5-4 15-17 3-3-1 12-8 1-2-3 3-9
9. Νηρέας 13 13 3-4-6 13-14 3-0-4 10-8 0-4-2 3-6
10. Αθηναϊκός 13 13 3-4-6 13-19 1-3-2 6-8 2-1-4 7-11
11. Αγιαξ Ταύρου 13 13 3-4-6 15-27 3-3-1 11-9 0-1-5 4-18
12. Πεύκη 13 10 3-1-9 13-25 2-1-3 8-10 1-0-6 5-15
13. Δόξα Βύρωνα 13 9 2-3-8 13-24 1-2-4 4-9 1-1-4 9-15
14. Βριλήσσια 13 7 1-4-8 7-20 1-2-4 5-12 0-2-4 2-8

Τα αποτελέσματα
της 13ης αγωνιστικής
Αγιαξ Ταύρου - Αθηναϊκός: 3-2
Αγιοι Ανάργυροι - Απόrων Σμύρνης: 1-1
Δόξα Βύρωνα - Πεύκη: 0-2
Θεμιστοκλής - Βριλήσσια: 0-0
Καrονή - Νέα Ιωνία: 0-0
Νηρέας - Αγιος Ιερόθεος: 1-3
ΠΑΟ Ρουφ - Ολυμπιακός Λιοσίων: 4-1

Επόμενη αγωνιστική
(25-1-2009 - 15:00)
Αγιος Ιερόθεος - Αγιαξ Ταύρου, Αθηναϊ-
κός- ΠΑΟ Ρουφ, Απόrων Σμύρνης - Δόξα
Βύρωνα, Καrονή - Νηρέας, Νέα Ιωνία -
Αγιοι Ανάργυροι, Ολυμπιακός Λιοσίων -
Βριλήσσια, Πεύκη - Θεμιστοκλής

Έκλεισε τον πρώτο γύρο με ήττα 3-1 στην Παροικιά από τον Άγιο Ιερόθεο 

Πικρό φινάλε για το Νηρέα
Με ήττα έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις

στον πρώτο γύρο του ποδοσφαιρικού πρωταθλή-
ματος της Δ’ Εθνικής ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας.
Η ομάδα της Πάρου ηττήθηκε την περασμένη Κυ-
ριακή με 3-1 στο δημοτικό στάδιο της Παροικιάς
από τον Άγιο Ιερόθεο.

Παρουσία λίγων φιλάθλων (δεν ξεπερνούσαν
τους 150) ο Νηρέας έκανε ένα από τα χειρότερα
παιχνίδια του πρωταθλήματος και ηττήθηκε φυ-
σιολογικά.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην ήττα του Νηρέα
έβαλε και το χεράκι του ο διαιτητής Σφήκας του
συνδέσμου Ανατολικής Αττικής με τα σφυρίγματά
του και κυρίως με την κόκκινη κάρτα που έδειξε στο
66’ (δεύτερη κίτρινη) στον Γρίβα για φάουλ που
μόνο αυτός είδε αφήνοντας την ομάδα της Πάρου
με 10 παίκτες.

Από την άrη ο Άγιος Ιερόθεος μετά τη νίκη του

ισοβάθμησε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας
μαζί με τον Απόrωνα Σμύρνης και τη Νέα Ιωνία.

Σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Κρουσταλάκης
(50'), Πανταζόπουλος (68') και Ντεντόπουλος
(80'), ενώ για την ομάδα του Νηρέα είχε μειώσει
σε 2-1 στο 73’ ο Ζορμπαλάς.

ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΡΟΥ: Ντουγέρογλου, Τσάνη,
Καρακώστας, Μητσόπουλος, Μαυρίδης, Παντε-
λαίος, Σκαρακάκης (53' Κρητικός), Κρίστο Νίνο
(73' Ρούσσος), Γρίβας, Ζορμπαλάς, Μοστράτος.

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Παπαρούνης, Κυριακό-
πουλος, Μερμίγκης, Κρουσταλάκης, Μιχαηλίδης,
Μαρίνου, Πανταζόπουλος (810' Στεφάνου), Κα-
ραμέρης, Ντεντόπουλος, Κολοκοτρώνης (73' Σα-
βελίδης), Κάβουρας (65' Νεράτζης).

Δυο μεταγραφές
Την απόκτηση δυο ποδοσφαιριστών θα ανακοι-

νώσει τις επόμενες ημέρες η ομάδα του Νηρέα Νά-
ουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας θα αποκτη-
θεί ένας αριστερός μπακ και ένας αμυντικός χαφ. Η
απόκτηση του αριστερού μπακ κρίθηκε αναγκαία
μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Γιαννόπουλο
που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Πάντα με
τις ίδιες πληροφορίες δεν αποκλείεται ο Νηρέας να
προχωρήσει και σε Τρίτη μεταγραφή για τη θέση
του στόπερ μόνο όμως αν είναι εξαιρετική περί-
πτωση.

Και τώρα στη Μυτιλήνη
Με την Καrονή στη Μυτιλήνη θα αγωνιστεί την

ερχόμενη Κυριακή ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας για
την 14η αγωνιστική. Στην 11άδα του Νηρέα επι-
στρέφει ο Γρηγοριάδης που εξέτισε ποινή δυο αγω-
νιστικών ενώ θα απουσιάσει ο Γρίβας που είδε την
κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον Άγιο Ιερόθεο.

Κυκλάδες
Ποδόσφαιρο

Αποτελέσματα 12ης αγωνιστικής
Αστ. Τραγαίας – ΑΟ Πάρου: 1-4
Αναγέννηση Νάξου – Καρτεράδος: 3-2
Α.Ο. Φιλωτίου – Αστέρας Μαρμάρων: 1-1
Λάβα Εμπορίου – Κορωνίδα: 1-0
Πανθηραϊκός – ΚΕΜΑΣ Ίου: 3-0 α.α.
Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός: 0-2

Βαθμολογία
Καρτεράδος 31, Πανναξιακός 28, ΑΟ Πάρου
26, Πανθηραϊκός 21, Φιλώτι 20, Αναγέννηση
Νάξου 15, Λάβα εμπορίου 14, Αστέρας Μαρ-
μάρων 12, Αστέρας Τραγαίας 12, Κορωνίδα
10, ΚΕΜΑΣ Ίου 4, Μαρπησσαϊκός -2.

Επόμενη αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου – Καρτεράδος, Αστέρας Μαρμά-
ρων – Αστέρας Τραγαίας, Κορωνίδα – Ανα-
γέννηση Νάξου, ΚΕΜΑΣ Ίου – Φιλώτι,
Πανναξιακός – Λάβα Εμπορίου, Πανθηραϊκός
– Μαρπησσαϊκός

Νέο Δ.Σ. στον Ν.Ο. Πάρου
Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ναυτικού
Ομίλου Πάρου μετά τις εκλογές στις 14 Δεκεμ-
βρίου 2008 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Πώλος Ελευθέριος, Αντιπρό-
εδρος: Παναγιωτίδης Παναγιώτης, Γραμμα-
τέας: Φωσκίνης Γαϊτάνος, Ταμίας:
Ναυπλίωτης Δελαγραμμάτης, Ειδικός Γραμμα-
τέας: Μερεμέτης Δημήτριος, Μέλη: Σκιαδάς
Δημήτριος, Καλακώνα Μαρίτα, Παντελαίος
Θωμάς, Βρότσος Ανδρέας, Οικονομόπουλος Γε-
ώργιος, Μαύρης Δημήτριος. Στη συνέχεια έγινε
και η διανομή των εφοριών ως ακολούθως:
Έφορος Ιστιοπλοϊας: Παντελαίος Θωμάς,
Έφορος Κολύμβησης: Οικονομόπουλος Γεώρ-
γιος, Σκιαδάς Δημήτριος, Έφορος Ανοικτής
Θάλασσας: Φωσκίνης Γαϊτάνος, Έφορος υλι-
κού εγκαταστάσεων: Καλακώνα Μαρίτα.
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�Προκαταρκτική εξέταση διάταξε η Εισαγγελέας Σύρου,
σύμφωνα με τις πληροφορίες για το θέμα των

μεταδημοτεύσεων στην Αντίπαρο. Η προκαταρκτική διατάχθηκε
μετά το πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που
διαπιστώνει 37 παράνομες μεταδημοτεύσεις στο γειτονικό νησί
κατά την προεκλογική περίοδο.

�Τάλεγε ο Μαλινδρέτος εδώ και καιρό, αλλά κάποιοι στη
Ριγίλλης που τα έμαθαν ενοχλήθηκαν! Τώρα που βγήκε ο

ίδιος ο Πρωθυπουργός να πει ότι οι λάθος επιλογές του και η μη
ενημέρωσή του ήταν όντως πρόβλημα, τι έχουν να πουν; 

�Γεγονός είναι πάντως, ότι ένας οργανισμός ή κόμμα ή
στελέχη και μέλη κομμάτων, όταν αντιδρούν είναι

ζωντανά… Αλοίμονο αν δεχόμαστε τα πάντα αδιαμαρτύρητα ή δεν
μπορούμε να αξιολογήσουμε και να ασκήσουμε κριτική ακόμη και
στο κόμμα που στηρίζουμε…

�Τα χρήματα υπάρχουν. Όμως το έργο των αφαλατώσεων
δεν προχωρά και το καλοκαίρι λόγω της ανομβρίας θα

υπάρξει πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να ξεμπλοκαριστεί η υπόθεση
αυτή από το ΣτΕ στο οποίο προσέφυγαν οι δυο εταιρείες που
έδωσαν προσφορές για την ανάθεση του έργου.

�Ένα δώρο έκανε η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, στους
κατοίκους του Αρχιλόχου κατά την κοπή της πίτας του

Τοπικού Συμβουλίου το περασμένο Σάββατο. Ανακοίνωσε ότι
διατίθενται από τη Νομαρχία Κυκλάδων 456.000 ευρώ για την
ανακατασκευή του γηπέδου Μαρμάρων. Βέβαια, δεν ανακοίνωσε
ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου, αλλά αφού το
είπε, έτσι θα είναι…

�Σε φαρμακείο στην Παροικιά βρέθηκα την περασμένη
Παρασκευή. Μέσα ήταν ήδη μία κοπέλα, η οποία είπε στο

φαρμακοποιό πως εκ μέρους του Μοτοσικλετιστικού Ομίλου

Πάρου, διέθετε ένα σημαντικό ποσό για την αγορά φαρμάκων,
γιατί οι μοτοσικλετιστές θέλουν να ενισχύσουν την πρωτοβουλία
για ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη. Μπράβο σ’ αυτά τα
νέα παιδιά που νοιάζονται και απλώνουν το χέρι τους σε ανθρώπους
που το έχουν ανάγκη. 

�Ομόφωνα συμφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο στην
πρόταση – εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ.

Παυλάκη, για τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Ιστιοσανίδας νέων στην Πάρο, από 25 έως 29 Απριλίου, στη Χρυσή
Ακτή. 

Συνδιοργανώνεται από το ΝΟΠ και τα Δελφίνια, υπό την αιγίδα
του ΔΟΝΑ, της ΚΔΕΠΑ και της Επιτροπής Τουρισμού. Οι
συμμετοχές θα ξεπερνούν τις 200. 

�Ημερίδα με θέμα: «Το ψυχικό τραύμα και η θεραπεία του»,
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ.
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Οι Παριανοί της
Αθήνας έκοψαν την
Πρωτοχρονιάτικη
πίτα
Περίπου 130 Παριανοί από τον
Πρόδρομο που ζουν στην Αθήνα
παρευρέθηκαν στην κοπή της
πίτας του Συλλόγου τους, την πε-
ρασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο
της πρωτεύουσας.
Ο τίτλος του επιτίμου, δόθηκε
από τον νυν πρόεδρο κ. Παυλάκη
στον πρώτο πρόεδρο του συλλό-
γου Στρατή Τζιώτη. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, η
βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ.
Άρια Μανούσου – Μπινοπούλου,
ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Κ. Σκιαδάς, ο Πρό-
εδρος των Παριανών Συλλόγων, κ. Πανώριος
και πολλοί κάτοικοι του νησιού. 
Την ίδια μέρα σε άλλο κεντρικό ξενοδοχείο των
Αθηνών έκοψε την πίτα του και ο “Σύλλογος
Παρίων”, πρόεδρος του οποίου είναι ο Ν. Ζου-
μής. 
Περισσότεροι από 400 Παριανοί που ζουν στην
Αθήνα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση κατά την
οποία τιμήθηκαν τα παιδιά που εισήχθησαν σε
ανώτερες και ανώτατες σχολές. 
Στον τυχερό δόθηκε ένας πίνακας ζωγραφικής
Λαλαούνη. Ακολούθησε γλέντι με νησιώτικους
χορούς και εκλεκτούς μεζέδες. Παραβρέθηκαν
και διασκέδασαν μαζί τους οι βουλευτές Κυκλά-
δων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, Γ. Βρούτσης και
Π. Ρήγας και η Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου
Γρηγορία Πρωτολάτη.  

Πρωτοχρονιάτικη πίτα για το Δημοτικό Συμβούλιο
και τους δημοσιογράφους, έκοψαν την περασμένη
Δευτέρα μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο πρόεδρος του
Σώματος Αντ. Αρκάς και ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάν-
νης. Το φλουρί έπεσε στο δημοσιογράφο Δ. Αρκουλή. 


