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Ανοιχτή επιστολή του ΕΣΠΑ σε βουλευτές και τοπικούς άρχοντες

Σταμάτησαν προσωρινά οι εργασίες στην αποθήκη της Αγροτικής Τράπεζας, που με άδεια για αλλαγή χρήσης θα
μετατραπεί σε Σούπερ Μάρκετ, κατόπιν της αίτησης αναστολής του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου –Αντιπάρου, που
έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. 

Έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση, ο ΕΣΠΑ ζητεί με ανοιχτή επιστολή τους προς τους τρεις βουλευτές και τις το-
πικές αρχές συνάντηση, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, που αφορά όλους τους επαγγελματίες του νησιού
και σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο «θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών
μου…».

Η αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου πηγάζει από τις αποφάσεις των δυο Συνεδρίων των Εμπορικών Συλλόγων
του νομού Κυκλάδων, αλλά και από την υπάρχουσα νομοθεσία (33  77/2005), που ορίζει το μέγιστο της επιφάνειας
των εμπορικών καταστημάτων στα 200 τ.μ.

Ο Νομάρχης Κυκλάδων Δ. Μπάιλας, ανέφερε στη ΦτΠ, ότι περιμένει γραπτή απάντηση από την Πολεοδομία
Νάξου σχετικά με την έκδοση της οικοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης, ώστε να έχει πλήρη εικόνα. Ωστόσο, ο κ.
Μπάϊλας, ο οποίος θα έρθει στην Πάρο για τη συνάντηση που ζητεί ο ΕΣΠΑ, αλλά και να δει το κτίριο, προβλημα-
τίζεται σχετικά με το αντικείμενο της σύσκεψης, γιατί, «δεν υπάρχει αίτημα εκφρασμένο στη Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση για άδεια λειτουργίας Σούπερ Μάρκετ». 

Μέσα στην εβδομάδα θα καλέσει το προεδρείο του ΕΣΠΑ ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης.                                  Σελ. 4

Προσωρινή αναστολή των εργασιών, στην αποθήκη που μετατρέπεται
σε σούπερ μάρκετ, διέταξε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

«Ανεπανόρθωτη βλάβη»

Κοινότητα Αντιπάρου
Δελτία Τύπου 

της εν αργία Προέδρου
Κάτω από το βάρος των συνεπειών των πράξεών της, η πρόεδρος της κοινότητας Αντιπάρου, προέβει

σε ένα ακόμη ολίσθημα: με αφορμή απόφαση στις 4/2/09 της Εισαγγελείας Εφετών Αιγαίου με την
οποία αθωώθηκε από την κατηγορία για «μεταβολή αιγιαλού», ένα γεγονός που έγινε κατά την απο-
κατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες τον Φεβρουάριο του 2003, εξέδωσε δυο δελτία Τύπου.Το
πρώτο χρησιμοποιώντας το λογότυπο της κοινότητας Αντιπάρου με ημερομηνία 5/2/09 είναι παρα-
ταξιακό εγγραφο αφού υπογράφει η πλειοψηφία του κοινοτικού συμβουλίου!!! Σε αυτό αναφέρεται
γενικώς στην αθώωση αποφεύγοντας επιμελώς να αναφερθεί στην υπόθεση που αφορά η αθωωτική
απόφαση ενώ παράλληλα κάνει λόγο «για μεθοδευμένες δήθεν παρανομίες που σκηνοθετούν σε βάρος
της οι εμπαθείς αντίπαλοι της...». Την ίδια μέρα εξέδωσε δελτίο τύπου το οποίο υπογράφεται από την
ίδια ως πρόεδρος της κοινότητας, ενώ είναι γνωστό ότι τελεί εν αργία και εκτοξέυει απειλες για μηνύ-
σεις «για ψευδείς ειδήσεις και συκοφαντική δυσφήμηση εναντίον της κοινοτική αρχής και της Προ-
έδρου». Τα δελτία τύπου αυτά εστάλησαν στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και όσοι τα διάβασαν ή τα άκουσαν ίσως
να πίστεψαν ότι η αθώωση αφορά στις 37 παράνομες μεταδημοτέυσεις και να σκέφτηκαν ότι είναι συ-
κοφαντία και η ποινή του 1 μηνός αργία. Για του λόγου το αληθές δημοσιέυουμε αυτούσιο το παρατα-
ξιακό δελτίο τύπου της πλειοψηφίας και για άλλη μια φορά δηλώνουμε, ότι τέτοιες πράξεις λειτουργούν
διχαστικά για το λαό της Αντιπάρου.                                                                                    Συνέχεια στη σελ. 5

Σ. Λάβδας:
Να υπάρξει άμεση αντίδραση

Μηνυτήρια αναφορά κατά της προέδρου της Κοινότητας Αντιπάρου κατέθεσε ο δικηγόρος Σπ.
Λάβδας εκ μέρους των Κοινοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, στους οποίους η κ. Μανέτα έχει
στείλει εξώδικα και τους κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με την υπόθεση των 37 πα-
ράνομων μεταδημοτεύσεων. Παράλληλα αποστέλλει εξώδικα προς την Περιφέρεια με τα οποία ζητεί
από τον Περιφερειάρχη Χ. Κόκκινο και τον κ. Πλάτσικα, υπεύθυνο του τμήματος για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, να προχωρήσουν σε διαδικασίες επιβολής πειθαρχικών ποινών, πρώτον σε ότι αφορά
στις παράνομες μεταδημοτεύσεις και δεύτερον, για το γεγονός, ότι ενώ τελούσε εν αργία προέδρευε
των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, εισηγείτο, αλλά επιπλέον υπέγραφε και δελτία
Τύπου ως πρόεδρος. 

Κύριε Λάβδα, τι πιστεύετε ότι θα πετύχετε με την παρέμβασή σας αυτή;
Απ.: Ήδη ορισμένα από τα θέματα που αφορούν την κ. Μανέτα, είναι σε εξέλιξη. Το ζήτημα είναι

να υπάρξει ευαισθησία και άμεση αντίδραση όλων των φορέων που είναι αρμόδιοι, γι’ αυτό και επι-
σημαίνω, ότι υπάρχει μία σοβαρότητα στην ιστορία αυτή, που πρέπει  να αντιμετωπιστεί με την αν-
τίστοιχη  σοβαρότητα και με αμεσότητα. Κατά συνέπεια, έχουμε σήμερα σε εκκρεμότητα κάποια
θέματα. Ένα θέμα είναι οι παράνομες μεταδημοτεύσεις. Αυτό το ζήτημα είναι ήδη στην εισαγγελέα,
η οποία μελέτησε το φάκελο της εκθέσεως, χαρακτήρισε τα αδικήματα και το παρέπεμψε σε αντει-
σαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων.                                                       Συνέχεια στη σελ. 5
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Κράτος και
συντεχνίες

Το κράτος μας υπηρετεί μια ιδιόμορφη ολι-
γαρχία με φέουδα και συντεχνίες. Κράτος της
ολιγαρχίας είναι, αλλά αντέχει και μικρές υπο-
χωρήσεις. Χωράμε όλοι στην ισχύ του σε μια
κοινωνία θεμελιωμένη στην αδικία. Είχε αναγ-
γελθεί η επανίδρυσή του και με την οικονομική
κρίση ζητείται η παρέμβασή του, ενώ ξεχνι-
ούνται οι θεωρίες για την ανεξαρτησία και την
ουδετερότητά του.
Το κράτος το συναποτελούν θεσμοί (νόμοι,
συνήθειες), μηχανισμοί και άνθρωποι. Λίγους
νόμους θα μπορούσε να αλλάξει μια κυβέρ-
νηση ή η Βουλή, οι άνθρωποι όμως δεν αλλά-
ζουν. Είναι πίσω από τους μηχανισμούς και
δένονται μαζί τους. Αν αλλάξουν οι νόμοι και οι
άνθρωποι παραμένουν συμφεροντολόγοι,
απείθαρχοι, ιδιοτελείς, δεν κάνουμε σπουδαίες
αλλαγές. Αν καλυτερεύσουν μόνο οι άνθρωποι,
ίσως αυτοί επιχειρήσουν μετατροπές και αλ-
λαγές για το καλύτερο, μέχρι να συντριφτούν
απ’ τη δύναμη των μηχανισμών. Οι νόμοι αλ-
λάζουν σχετικά γρήγορα, οι άνθρωποι αργά
και μπορεί η αλλαγή να είναι και προς το χει-
ρότερο. Δεν έχουμε να κάνουμε με αγγέλους.
Τόσο ο σοσιαλισμός, όσο και ο καπιταλισμός,
αυτό δεν το υπολόγισαν και πλήρωσαν τις συ-
νέπειες. Ο καπιταλισμός για να είναι συμβατός
με τις αξίες του, καλόπιασε ένα τμήμα της κοι-
νωνίας και το προώθησε πολιτικά και οικονο-
μικά. Το όνομα που  δόθηκε σ΄ αυτούς  είναι

«χρυσά παιδιά», μ’ άλλα λόγια
«κακομαθημένοι». Τέτοιους
κακομαθημένους έχουμε πολ-
λούς στην Ελλάδα, απ’ το ποδό-
σφαιρο, μέχρι το τραγούδι και
το θέαμα, μέχρι τους γυάλινους
της τηλεόρασης, τους επιλή-
σμονες της δικαιοσύνης, μέχρι
τους γιατρούς με το φακελάκι. 
Τι δεν λογάριασε το καπιταλι-
στικό κράτος, οι μεγαλοεπιχει-
ρήσεις του, το διεφθαρμένο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και
η κρίση απλώθηκε σαν κύμα
βόμβας; Έφταιξαν οι κακομα-
θημένοι, η ανεξέλεγκτη δράση

των τραπεζών, η στροφή προς το κέρδος, η
απουσία ελέγχου;
Έκπληκτοι κύκλοι του διαπρεπούς καπιταλι-
σμού βλέπουν ότι ναυαγεί το σύστημά τους, ότι
δεν είναι παντοδύναμοι, δεν βρήκαν κανένα
ελιξίριο και το κέρδος μπορεί και να μας θάψει
όλους. Την ίδια ώρα η άλλη πλευρά δεν είναι
έτοιμη να προβάλει ούτε τις αξίες της, ούτε και
άλλου είδους ιδέες και τακτικές.
Τι κράτος να έχουμε; Φτάσαμε στο σημείο ο
στρατός να εξυπηρετεί τους αξιωματικούς, η
εκπαίδευση τους καθηγητές, η δικαιοσύνη
τους δικαστικούς, που αυξάνουν μόνοι και το
μισθό τους. 
Ποιες αλλαγές πρέπει να επιχειρήσουμε στο
κράτος και σε πόσα χρόνια μπορούμε να τις
ολοκληρώσουμε, προκειμένου να υπηρετηθούν
τα συμφέροντα των πολιτών; Ποιοι θα τις κά-
νουν αυτές τις αλλαγές, όταν κάθε πολιτική δύ-
ναμη είναι κλεισμένη στον εαυτό της και στα
κουκιά της; Για ποιους χαρακτήρες και ποιες
αξίες πρέπει να βάλει πλώρη ο σημερινός άν-
θρωπος, ώστε να βελτιώσει τη συμπεριφορά
του και να καταστεί ωφέλιμος και όχι καθημε-
ρινός και επίμονος διεκδικητής; Πολίτης σω-
στός και πιο σύγχρονο και δίκαιο κράτος πάνε
μαζί. Ας ζητήσουμε επιτέλους κάτι κι απ’ τον
εαυτό μας, απ’ τις ομάδες που ανήκουμε, ας
πάμε πιο πέρα απ’ τον εμφύλιο και τις περιχα-
ρακώσεις.
Οι πολιτικοί μας έμαθαν να διεκδικούμε διαρ-
κώς, να είμαστε σε διαρκή αντιπαράθεση με
τους άλλους, να νομίζουμε ότι όλο το δίκιο
είναι πάντα δικό μας. Μήπως υπάρχουν και
άλλοι δρόμοι;                     Χρίστος Γεωργούσης
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Έδώ και πολύ καιρό ο Σύλλο-
γος Γονέων και Κηδεμόνων του
2ου δημοτικού σχολείου Παροι-
κιάς πιέζει προς κάθε κατεύ-
θυνση, να βρεθεί τρόπος ώστε
να μην λιμνάζουν τα νερά της
βροχής στην αυλή του σχολείου
και φαίνεται πως ήρθε η ώρα να
λυθεί το θέμα αυτό.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Χρ.
Βλαχογιάννης, συζήτησε με τον
πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Στ.
Φραγκούλη και αποφασίστηκε
να ενταχθεί το έργο στο τεχνικό
πρόγραμμα της επιχείρησης του
2009, με πίστωση, σύμφωνα με
τους τεχνικούς του Δήμου,
65.000 ευρώ. Μάλιστα, για να
καταλήξουν σ’ αυτή την από-
φαση, ο κ. Φραγκούλης έκανε
αυτοψία κατά τη διάρκεια βρο-
χής, από την οποία συμπέρανε
ότι το πρόβλημα έχει δύο σκέλη. 

Το πρώτο αφορά στα νερά της βροχής που κατεβαίνουν από τον περιφερειακό δρόμο σε γειτονικό του
σχολείου κτήμα και τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε κάποιο αγωγό και να οδηγούνται στη
θάλασσα και το δεύτερο, αφορά στα νερά που λιμνάζουν στην αυλή και απαιτείται δεύτερο έργο. Γιατί
το πρόβλημα εκεί οφείλεται στη μη σωστή κλήση που έχουν οι πλάκες και το τσιμέντο. 

Έτσι, εφόσον το πρώτο έργο, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της
ΔΕΥΑΠ και θα προχωρήσει, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τον αύλειο χώρο. 

Την περασμένη Παρασκευή δύο τεχνικοί του Δήμου και ο Αντιδήμαρχος Στ. Γαβαλάς επισκέφθηκαν
το σχολείο και πραγματοποίησαν υψομετρική αποτύπωση σε όλο το χώρο της αυλής, από την οποία δια-
πίστωσαν ότι οι κλίσεις είναι οριακές έως μηδαμινές, γι’ αυτό και δεν «φεύγουν» τα νερά. 

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά είναι η κατάρτιση μελέτης ώστε να βρεθεί ο τρόπος αν-
τιμετώπισης και αυτού του προβλήματος.

Δύο έργα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των νερών 
που λιμνάζουν μέσα και έξω από το 2ο δημοτικό

Οι κακοτεχνίες πληρώνονται…

* Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, η Έγκριση μελέτης και προκήρυξης δια-
γωνισμού για την εκτέλεση του έργου «βελτίωση
της υφιστάμενης οδού πρόσβασης στο
Χ.Υ.Τ.Α.». 

Με την έγκριση της μελέτης και την προκήρυξη
του διαγωνισμού για την ανάδειξη του εργολά-
βου, θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου, από τη
διασταύρωση της Αγκαιριάς έως το ΧΥΤΑ.

* Από το Δήμο αναζητείται χώρος για την προ-
σωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε ομόφωνα το
θέμα: «Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού δια-
γωνισμού για τη μίσθωση χώρου», που θα εξυπη-
ρετήσει αυτό το σκοπό. 

* Ομόφωνα επίσης ψηφίστηκε από το Δ.Σ. ΤΟ
ΘΈΜΑ: «Προκήρυξη δημοπρασίας για τη μί-

σθωση χώρων στο Δ.Δ. Λευκών για την κάλυψη
αναγκών γηπέδων καλαθοσφαίρισης και ποδο-
σφαίρου, καθώς και χώρου για στάθμευση αυτο-
κινήτων».

* Το δημοτικό Συμβούλιο, όρισε μία επταμελή
επιτροπή η οποία θα αναλάβει τη διοργάνωση του
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας
Νέων στην Πάρο, που θα γίνει τον Απρίλιο. 

Στην επιτροπή μετέχουν:
Φρ. Βελέντζας πρόεδρος ΔΟΝΑ
Λ. Πώλος πρόεδρος ΝΟΠ
Θ. Φυσιλάνης πρόεδρος του Συλλόγου «Δελ-

φίνια»
Νικηφορίδης πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπον-

δίας Ιστιοπλοΐας
Στρ. Παυλάκης δημοτικός Σύμβουλος
Μ. Κωβαίος δημοτικός Σύμβουλος
Ηλ. Κουντρομιχάλης Λιμενάρχης  

Αποφάσεις του Δ.Σ. της 4ης Φεβρουαρίου

Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 48
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 
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Σε γιοφύρι της Άρτας, εξελίσσεται η Μαρίνα της Νάουσας, στην οποία τα έργα εκτελούνται μετ’ εμποδίων. Πριν από λίγους μήνες, ήρθε ο εργολά-
βος, έκανε αρκετές ομολογουμένως εργασίες, όπως το δρόμο, πέτρινο τοίχο, τις βάσεις για τις κολώνες φωτισμού και τα φώτα στην προβλήτα, τα
οποία δυστυχώς στην πορεία εκλάπησαν… Και ενώ όλα προχωρούσαν κανονικά (εξαιρείται η κλοπή), ο εργολάβος εγκατέλειψε για μία ακόμη φορά
το έργο.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εργολάβος δεν θα συνεχίσει τις εργασίες εάν δεν πληρωθεί. Γιατί δεν έχει πάρει, ούτε τις 300.000 ευρώ,
που είναι το κόστος των πρόσφατων εργασιών και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ απαιτούνται περίπου άλλες 300.000 ευρώ για να ολοκλη-
ρωθεί το έργο. 
Επιχειρήσαμε επανειλλημένως να επικοινωνήσουμε με την Έπαρχο Γρηγορία Πρωτολάτη, για να έχουμε μία απάντηση, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Σταμάτησαν και πάλι οι εργασίες
στη Μαρίνα της Νάουσας

Συμμετοχή του Δήμου Πάρου στο
Διαδημοτικό Δίκτυο Συνεργασίας
Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου
Αξιοποίηση και ανάπτυξη

της ευρυζωνικότητας
Με στόχο την καλύτερη οργάνωση του Δήμου,
ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, αποφάσισε τη
συμμετοχή στη Σύσταση  Διαδημοτικού Δι-
κτύου Συνεργασίας Δήμων Κρήτης και νήσων
Αιγαίου. 
Όπως είπε στη ΦτΠ, στις προθέσεις του Δήμου
είναι να συμμετέχει στη συγκεκριμένη πρωτο-
βουλία, με τους Δήμους της Κρήτης και των νη-
σιών του Αιγαίου, που ήδη έχουν αναπτύξει μία
δράση γύρω από την ευρυζωνικότητα. Στο
πλαίσιο αυτό, θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συ-
νεργασία και μια διακήρυξη υποχρεώσεων σε
ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Φε-
βρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου με εκπροσώ-
πους από όλους τους ενδιαφερόμενους Δήμους.
Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερίδας θα είναι: 
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τους
Δήμους
Διακήρυξη για τις υποχρεώσεις των Δημοτικών
αρχών έναντι των πολιτών στην ψηφιακή εποχή
Επιβεβαίωση ότι οι Δήμοι επιθυμούν την από
κοινού εκμετάλλευση και ανάπτυξη των Μη-
τροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών μέσω Δια-
δημοτικής Εταιρίας.

Υπέγραψε η ΔΙΣ
την παραχώρηση 

Υπογράφηκε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο η
παραχώρηση του οικοπέδου, δωρεά της
Ιερά Μονής Λογγοβάρδας για την ανέ-
γερση του νέου νοσοκομείου στην Πάρο.
Έτσι ανοίγει ο δρόμος για τις περαιτέρω
απαραίτητες διαδικασίες και την έναρξη
των εργασιών, ώστε να γίνει πραγματικό-
τητα το πάγιο αίτημα των Παριανών.
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Την προσωρινή αναστολή των εργασιών στην
αποθήκη που μετατρέπεται σε Σούπερ Μάρκετ
στην Παροικιά, αποφάσισε το Α΄ Ακυρωτικό
Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, έως
ότου εκδοθεί η δικαστική απόφαση «επί της εκρε-
μούσας αιτήσεως αναστολής».

Η αίτηση αναστολής είχε κατατεθεί από τον Εμ-
πορικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου, στις 29/1/
2009 για την ακύρωση της με αριθμό 788/05-12-
2008 άδειας οικοδομής της Πολεοδομίας Νάξου
περί αλλαγής χρήσης από αποθήκη σε σούπερ
μάρκετ – διάνοιξη κουφωμάτων και προσθήκη
πέργκολας. Η αποθήκη είναι ιδιοκτησία της Αγρο-
τικής Τράπεζας, βρίσκεται στη συνοικία ΒΑΓΙΑ
και είναι μισθωμένη στην εταιρία με την επωνυμία
Brothers Company A.E.

Στην αίτηση αναστολής αναφέρεται ότι «η Πο-
λεοδομική Αρχή Νάξου, δεν αναφέρει βάσει ποιου
συγκεκριμένου Π.Δ. εξέδωσε την προσβαλλόμενη
οικοδομική άδεια», με αποτέλεσμα «η παράλειψη
αυτή να στερεί τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου
της νομιμότητας της εκδοθείσης οικοδομικής
άδειας». Και συγκεκριμένα, «δεν μπορεί να
ελεγχθεί η ορθή υπαγωγή των πολεοδομικών χα-
ρακτηριστικών της περιοχής, που βρίσκεται το
ακίνητο».

Ο Εμπορικός Σύλλογος υποστηρίζει, ότι η συγ-
κεκριμένη άδεια οικοδομής «είναι ακυρωτέα διότι
στερείται νομίμου αιτιολογίας, διότι εξεδόθη κατά

παράβαση κατ’ ουσίαν διατάξεως νόμου και συγ-
κεκριμένα του άρθρου 1 παρ. 27 εδ. Γ του Π.Δ. της
11.5/2.6.89, το οποίο σε περίπτωση εγκατάστα-
σης κάθε άλλης χρήσης (εκτός αυτών που αφο-
ρούν στην ανέγερση κτιρίων, κατοικίας κοινής
ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισμού), ρητώς επι-
βάλει την προέγκριση της Ε.Π.Α.Ε., προϋπόθεση
όμως που δεν τηρήθηκε από την Πολεοδομική
Αρχή Νάξου, γι’ αυτό και η άδεια που εξέδωσε,
πρέπει να ακυρωθεί».

Τέλος, ο Εμπορικός Σύλλογος υποστηρίζει, ότι
έχει έννομο συμφέρον, να ζητεί την ακύρωση της
άδειας οικοδομής, καθώς «δημιουργείται αθέμι-
τος ανταγωνισμός σε βάρος των μελών του».

Ανοικτή πρόσκληση
Ο Εμπορικός Σύλλογος, προχώρησε σε μία

ακόμη κίνηση, με την οποία ζητεί τη στήριξη της
Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επί της
ουσίας ζητεί να πάρουν θέση, ώστε να αντιμετωπι-
στεί το επίμαχο ζήτημα.

Έστειλε ανοιχτή επιστολή προς: Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου, τους Βουλευτές Ι. Βρούτση, Α. Μα-
νούσου-Μπινοπούλου, Π. Ρήγα, Νομάρχη
Κυκλάδων Δ. Μπάιλα, Έπαρχο Πάρου Γ. Πρωτο-
λάτη και Δήμαρχο Πάρου Χ. Βλαχογιάννη.

Στην επιστολή, με την οποία ζητείται συνάντηση,
αναφέρεται: 

«Μετά την απόφαση της τελευταίας γενικής συ-

νέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου Αντι-
πάρου σχετικά με τις υπεραγορές,  αλλά και των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό
μας και αφού από την πλευρά του o ΕΣΠΑ εξάντ-
λησε όλα τα ένδικα μέσα, μετά τις τελευταίες σχε-
τικές  «σκανδαλώδεις» εξελίξεις, ήρθε ο χρόνος
όλοι  μας να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας.

»Οι  προηγούμενες αποφάσεις του 1ου και 2ου
συνεδρίου Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων, τις
οποίες αποδέχθηκαν και οι αιρετοί του πρώτου και
δευτέρου βαθμού στο Νομό ισχυροποιούν τις θέ-
σεις μας ενώ αποτέλεσαν «μπούσουλα» για τις
μέχρι τώρα σχετικές αποφάσεις .που ελήφθησαν
από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

»Γι αυτό μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση, αφ
ενός μεν η αδράνεια, αφ ετέρου δε η έλλειψη αντι-
δράσεων στην συγκεκριμένη: 

»1)«αλλαγή χρήσης»με το προεδρικό διά-
ταγμα του 345/1989 ενώ το σχέδιο πόλης για άλ-
λους εκκρεμεί , καθώς και στην

»2) συνεχιζόμενη λειτουργία  των δύο(2) σχε-
τικών επιχειρήσεων χωρίς άδεια λόγω επεκτάσεως.

»Ζητάμε  από όλους τους πιο πάνω, να ορί-
σουν άμεσα τόπο και χρόνο συνάντησης με τον
ΕΣΠΑ  για την αντιμετώπιση του πιο πάνω ζη-
τήματος».

Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου

Δικαίωση
η επαναφορά του

αφορολόγητου
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού

Εμπορίου, επικροτεί με ανακοίνωσή της
την κίνηση του αρμόδιου υπουργείου, να
επαναφέρει το αφορολόγητο όριο των
10.500 ευρώ για εμπόρους και ελεύθερους
επαγγελματίες. Στην ανακοίνωση
αναφέρεται:

«Η επαναφορά του αφορολόγητου
ορίου των 10.500 ευρώ για όλες τις
ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελματίες, αποτελεί
πλήρη δικαίωση της σθεναρής στάσης που
τήρησε η Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου όλο τον τελευταίο
καιρό. Οι συνάδελφοί μας νοιώθουν ότι, οι
αγώνες τους, που είχαν σαν αποκορύφωμα
την μεγάλη κινητοποίηση της 22ας
Οκτωβρίου 2008, δικαιώνονται μετά την
σημερινή ανακοίνωση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη
Παπαθανασίου. Θετική επίσης κρίνουμε
την μετάθεση για το 2010 της εφαρμογής
των νέων τεκμηρίων διαβίωσης. Ελπίζουμε
ότι, στο εν τω μεταξύ χρονικό διάστημα θα
πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος κοινω-
νικός διάλογος και έτσι θα αποφευχθούν οι
δυσμενείς επιπτώσεις που επιφέρουν
άστοχα μέτρα». 

Προσωρινή αναστολή των εργασιών στην αποθήκη που μετατρέπεται
σε σούπερ μάρκετ, διέταξε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

«Ανεπανόρθωτη βλάβη»
Ανοιχτή επιστολή του ΕΣΠΑ σε βουλευτές και τοπικούς άρχοντες

ΦΤΠ: Προ ημερών απευθύνατε μια επιστολή  σε
κάθε αρμόδιο που περιείχε δυο ερωτήσεις που αφο-
ρούσαν σε ζητήματα σχετικά με τα πολυκαταστή-
ματα. Υπήρξε κάποια αντίδραση, κάποια
απάντηση;

ΑΠ.: Βεβαίως, ήδη μιλήσαμε με τον κ. Βρούτση τον
βουλευτή του νομού μας και έχουμε προγραμματίσει
συνάντηση μαζί του στο τέλος της εβδομάδας, ενώ
ήρθαμε σε επαφή και με τον Νομάρχη Κυκλάδων κ.
Μπάιλα και τον ενημερώσαμε διεξοδικά για το ζή-
τημα. Στη συνέχεια θα οριστούν επιτροπές από το δι-
οικητικό συμβούλιο του ΕΣΠΑ για να κάνουν τις
επαφές για τα προβλήματα αυτά με τους υπόλοιπους
βουλευτές, τον Περιφερειάρχη, αλλά και οποιονδή-
ποτε άλλο εμπλεκόμενο.

ΦΤΠ: Πως αντιμετωπίζετε το ζήτημα της λει-
τουργίας σούπερ μάρκετ χωρίς άδεια, αλλά  και το
ζήτημα της εισόδου πολυκαταστημάτων μεγάλης
κλίμακας στο νησί μας; 

Απ.: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΕΣΠΑ έλαβε από
το σώμα της γενικής συνέλευσης την εντολή να προ-
χωρήσει σε κάθε ενέργεια και να ενημερώσει κάθε αρ-

μόδιο για το ζήτημα των επιχειρήσεων, που λειτουρ-
γούν χωρίς άδεια, καθώς και για την επιχειρούμενη
ίδρυση καταστημάτων «εκτός κλίμακας» για το
νησί μας.

Αυτές τις ημέρες επιχειρείται η ίδρυση υπεραγοράς
σε κατάστημα επιφανείας 650μ2, κάτι που σε καμία
περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί καλύτερα
τους καταναλωτές, γιατί τα υπάρχοντα μεγέθη αντι-
στοίχων καταστημάτων έχουν κριθεί από το νομο-
θέτη επαρκή για τα πληθυσμιακά δεδομένα των
νησιών μας.

ΦΤΠ : Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου Αντιπά-
ρου είναι αρμόδιος για να ορίζει το εμβαδόν σε κάθε
κατάστημα που ανοίγει στην Πάρο;

Απ.: Όχι, ο ΕΣΠΑ μπορεί να ενημερώσει τον κάθε
ενδιαφερόμενο, για το τι ισχύει για την ίδρυση Σού-
περ μάρκετ, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία
3377/2005, αλλά και τις αποφάσεις των δύο συνε-
δρίων των εμπορικών συλλόγων Κυκλάδων, που
αποδέχτηκαν σαν συμπληρωματικές διευκρινήσεις,
οι αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις, φορείς.

ΦΤΠ : Οι λόγοι που σας οδήγησαν να ζητήσετε

την αναστολή της οικοδομικής άδειας του νέου κα-
ταστήματος ποιοι ήταν;

Απ.: Καταρχήν,  η εντολή της γενικής μας συνέ-
λευσης, που είναι το ανώτερο όργανο σε κάθε σωμα-
τείο, αλλά και το γεγονός ότι το νέο πολυκατάστημα
για να επιτύχει την αλλαγή χρήσης γης, επικαλείται
ένα Προεδρικό Διάταγμα, που δεν διευκρινίζει ότι
επιτρέπει μόνο αλλαγή χρήσης και όχι νέες οικοδο-
μικές άδειες. Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα να εκδί-
δονται άδειες για την ανέγερση καταστημάτων στην
περιοχή πέριξ της Παροικίας, γιατί αυτό θα σήμαινε
ανάπτυξη της αγοράς, αύξηση των επιχειρήσεων, και
της απασχόλησης.

Ο ΕΣΠΑ  είναι υπέρ της ίδρυσης νέων καταστη-
μάτων στο νησί, με ανώτατο όμως εμβαδόν  τα
200μ2, όπως ορίζει η νομοθεσία και αντίθετος στο
γιγαντισμό, που θα φέρει αναστάτωση, ολιγοπωλια-
κές καταστάσεις και στρεβλώσεις στην αγορά μας.

Ακόμη, πάγια θέση μας είναι ο σεβασμός στους
νόμους, η τηρησή τους, η παγίωση της νομιμότη-
τας και η ίση αντιμετώπιση όλων. 

«Ένα πολυκατάστημα «εκτός κλίμακας» για το νησί μας»

«Να τηρηθούν οι νόμοι»
Για το θέμα αυτό, μιλάει στη ΦτΠ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, Απ. Αλιπράντης.

Διαφωνεί με όσα υποστήριξε στον ΗΧΩ FM η βου-
λευτής Κυκλάδων κ. Μπινοπούλου για την ίδρυση
γραφείων ΟΑΕΕ στην Πάρο, ο Εμπορικός Σύλλογος
Πάρου Αντιπάρου και εξέδωσε  ανακοίνωση, στην
οποία διευκρινίζει:

«Με έκπληξη ακούσαμε την βουλευτή Κυκλάδων κ.
Άρια Μανούσου-Μπινοπούλου σε εκπομπή του Ρ/Σ
Ηχω FM να αναφέρεται με ανακριβή στοιχεία σχετικά
με την ίδρυση γραφείου του Ο.Α.Ε.Ε. στο νησί της
Πάρου.

»Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης και άρση κάθε
ανακρίβειας, υποχρεωνόμαστε να θυμίσουμε σε όλους
τα πιο κάτω:

«στο 1ο και 2ο συνέδριο των εμπορικών συλλόγων
νομού Κυκλάδων μετά από αιτήματα του συνόλου του
εμπορικού κόσμου των νησιών μας, αποφασίστηκε η
ίδρυση γραφείων ΟΑΕΕ σ αυτά και προγραμματί-
στηκαν σχετικές ενέργειες, ενώ καταρτίστηκε κατά-
λογος με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των
σχετικών αιτημάτων. Αποκορύφωμα των ενεργειών
αυτών ήταν, μετά την υπογραφή του προεδρικού δια-

τάγματος το 2004, που αφορούσε στην ίδρυση γρα-
φείων στην Νάξο και Μύκονο, η επίσκεψη στον διοι-
κητή του ΟΑΕΕ Κ.Παπαθανασίου, με πρωτοβουλία
του βουλευτή του νομού μας Ι. Βρούτση συνοδευμέ-
νου από τους προέδρους των εμπορικών συλλόγων
Πάρου κ.Α.Αλιπράντη και  Νάξου κ. Κ. Παγώνη, στην
οποία αποσπάσαμε τη δέσμευση, ότι θα τηρηθεί απα-
ρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα που είχε καταρτιστεί

στα συνέδρια. 
Έτσι, ακολουθεί τώρα η ίδρυση των γραφείων σε

Πάρο, Τήνο, Σαντορίνη και Μήλο.
Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν έγινε «συμψηφισμός»

των ασφαλισμένων Πάρου, Νάξου και γύρω  νησιών
για την ίδρυση του γραφείου ΟΑΕΕ στη Νάξο.

Ακόμη θυμίζουμε ότι ο εμπορικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου τηρεί ευλαβικά όλες τις αποφάσεις των δυο
Συνεδρίων, αλλά  και δεσμεύσεις που προκύπτουν από
αυτές, ενώ κάποιοι άλλοι φαίνεται πως τις ξεχνούν. 

Ο ΕΣΠΑ είναι στη διαδικασία αναζήτησης στέγης
για το γραφείο ΟΑΕΕ, γιατί δεν επαρκεί ο χώρος για
στέγαση του στα γραφεία του συλλόγου».

Επεξηγήσεις ΕΣΠΑ για το γραφείο ΟΑΕΕ στην Πάρο
και τις δηλώσεις Μπινοπούλου

Για αποφυγή … παρεξηγήσεων!
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Αυτό όμως που είναι ακόμη σοβαρότερο και θα
δείξει την εντιμότητα και την ευαισθησία της Πο-
λιτείας, έχει να κάνει με την πειθαρχική δίωξη που
πρέπει να ασκήσει το αρμόδιο τμήμα της Περιφέ-
ρειας και ο Περιφερειάρχης. Ήδη έχω κάνει εξώ-
δικα με τα οποία ζητώ να μην κωφεύσουν, να μην
αδιαφορήσουν και πάλι. Έχουμε χρέος να ενερ-
γήσουμε άμεσα, μέσα από τη βαρύτητα της πρά-
ξης και μέσα από το γεγονός ότι έχει
  δημι    ουργηθεί ένα τοπικό, πανελλήνιο θα έλεγα
ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό, που είναι πρωτό-
γνωρο για τα ελληνικά πολιτικά και δικαστικά δε-
δομένα.  

Εξώδικα όμως στέλνει και η κ. Μανέτα και απει-
λεί με μηνύσεις.
Απ.: Εμείς έχουμε την ευθύνη ή αν θέλετε την επι-
μέλεια να παρεμβαίνουμε και να διαπιστώνουμε
αν προχωρεί και τι και η κ. Μανέτα  κάνει εξώδικα.
Ήδη αυτή τη στιγμή έχω εξώδικο για τους πελά-
τες μου (Κοινοτικοί Σύμβουλοι), αλλά έχουν στα-
λεί και σε μερίδα του Τύπου. Ε, αυτό είναι
πρωτόγνωρο, είναι προκλητικό. Η κυρία Μανέτα,
χρωστάει στη δικαιοσύνη, χρωστάει στην ευπρέ-
πεια, χρωστάει στο νόμο, χρωστάει στους πολίτες
και σε αντίθεση όλων αυτών, στέλνει εξώδικα.
Είναι συγκλονιστικό. 

Ένα από τα εξώδικα έχει ως αποδέκτη την κ.

Μανέτα;
Απ.: Ναι, ως απάντηση σε όσα μας προσάπτει.
Μας ζητάει να ανακαλέσουμε και εμείς απαντάμε,
ότι όχι μόνο δεν ανακαλούμε, αλλά επισημαίνουμε
όλα τα θέματα ως έχουν μήπως και καταλάβει. 
Πρώτα - πρώτα, θεωρεί ότι η Πολιτεία μπορεί να
χειραγωγεί τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη όμως
στο βάθος της και στο μεγαλύτερο μέρος της,
είναι ανάχωμα σε τέτοιου είδους πράξεις. Νομίζει
η κ. Μανέτα, ότι ο υπουργός κ. Παυλόπουλος,
επειδή τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη, θα τη
σώσει, αλλά και να θέλει να το πράξει, δεν μπορεί. 
Άκουσα, επίσης, ότι γράφτηκε σε εφημερίδα των

Κυκλάδων πως τελικά με δικαστική απόφαση δι-
καιώθηκε από παντού. Υπήρξε πράγματι, μια ποι-
νική δίωξη αυτεπάγγελτη, από την οποία
αθωώθηκε και έπρεπε να αθωωθεί, για παραποί-
ηση αιγιαλού. Και αυτό το γενίκευσε, πέρασε στην
εφημερίδα, πέρασε στους Αντιπαριώτες, που με
αγνότητα την παρακολουθούν και σήμερα οι
“κολλητοί” της πανηγυρίζουν, ότι γενικά είναι
αθώα. Αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό.
Δηλαδή, η όλη πορεία, η διαδρομή και η συμπερι-
φορά της. Όπως επίσης είναι σοβαρό το γεγονός,
ότι οι αρμόδιοι, το αντιμετωπίζουν επιδερμικά και
δεν μιλάω, αποκλειστικά ή στενά για τη δικαιο-
σύνη, αλλά και για τον υπουργό Εσωτερικών, τον
Περιφερειάρχη, για το τμήμα αυτό της Περιφέ-
ρειας που έχει την ευθύνη, να επιμελείται, να ει-
σηγείται και να αποφασίζει και δεν το κάνει, και
πρέπει να στείλω εξώδικα για να της επιβληθεί  η
ποινή. Είναι επίσης σημαντικό το ζήτημα, ότι η
Περιφέρεια περίμενε να εκδοθεί η απόφαση των
ασφαλιστικών μέτρων στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, που δεν έκανε δεκτή την αίτηση ανα-
στολής, για να επιβάλει την ποινή της αργίας, ενώ
δεν είχε τέτοια υποχρέωση.

Μπορούσε δηλαδή να επιβάλει την ποινή;
Απ.: Είχε υποχρέωση. Από τη στιγμή που κατα-
τέθηκε η αίτηση στο ΣτΕ και δεν βγήκε προσω-
ρινή διαταγή αναστολής, αυθωρεί και παραχρήμα,
η Περιφέρεια έπρεπε να επιβάλει την ποινή της. 

Δελτία Τύπου
της εν αργία

Προέδρου
Συνέχεια από τη σελ. 1

«Εκ της πλειοψηφίας του Κοινοτικού
Συμβουλίου
Η Εισαγγελία
Εφετών Αιγαίου
δικαίωσε την Πρό-
εδρο της Κοινότη-
τας Αντιπάρου κ.
Μανέτα - Φαρού-
που Βαρβάρα. Για
μία ακόμη φορά η
Πρόεδρος δικαιώ-
θηκε από τα δικα-
στήρια. Χθες
04/02/2009 στο
εφετείο Σύρου κερδίζοντας τη συμπάθεια
και τα συγχαρητήρια από τους παρευρι-
σκόμενους στο δικαστήριο. Ήταν και
αυτή, μία από τις μεθοδευμένες δήθεν πα-
ρανομίες που σκηνοθετούν εις βάρος της
Προέδρου της Κοινότητας οι εμπαθείς
αντίπαλοί της, κατηγορώντας την για πα-
ραβάσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων. Μάρτυρες Αντιπαριώτες με
ένορκες βεβαιώσεις και υπογραφές απέ-
δειξαν τη σκηνοθεσία εις βάρος της».

Σ. Λάβδας:

Να υπάρξει άμεση αντίδραση

Πρωτοβουλία βουλευτών για τη νησιωτικότητα –
συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών 

Δέσμευση Παυλόπουλου
για υλοποίηση των αιτημάτων

Η ενεργοποίηση του άρθρου 101 του Συντάγματος, τέθηκε στο επίκεντρο της
συνάντησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ.
Προκόπη Παυλόπουλου και των βουλευτών Κυκλάδων κ. Γιάννη Βρούτση, Λευ-
κάδας κ. Θεόδωρου Σολδάτου και Χίου κ. Γιάννη Κοσμίδη, που πραγματοποι-
ήθηκε στις 2-2-2009 με αντικείμενο τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στις
νησιωτικές περιοχές και την ιδιαίτερη πρόνοια που οφείλει να επιδεικνύει η πολι-
τεία για τη νησιωτική περιφέρεια. 
Οι Βουλευτές επισήμαναν  την ανάγκη η Πολιτεία να προχωρήσει σε νομοθετική
πρωτοβουλία για την εξειδίκευση του άρθρου 101 του Συντάγματος, αποδεικνύοντας στην πράξη το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
που οφείλει να επιδεικνύει για τις νησιωτικές  περιοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος, το οποίο ψηφίστηκε
στην πρόσφατη αναθεώρηση μετά από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η Δημόσια Διοίκηση υποχρεούται να λαμβάνει
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους.
Επίσης οι Βουλευτές έθεσαν στον Υπουργό το θέμα της έλλειψης προσωπικού σε αρκετές δημόσιες υπηρεσίες των νησιών και
πρότειναν οι κάτοικοι να έχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα που πραγματοποιούνται στα
νησιά τους και αυξημένη μοριοδότηση στους σχετικούς διαγωνισμούς. Μέτρο που αναμένεται να  κρατήσει τους νέους αν-
θρώπους στη νησιωτική περιφέρεια, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και να περιορίσει
το απαράδεκτο φαινόμενο να προσλαμβάνονται σε νησιωτικές περιοχές δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι στη συνέχεια επιδιώ-
κουν την μετάθεσή τους στην Αθήνα ή στην ηπειρωτική χώρα.
Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι το αίτημα των βουλευτών θα αντιμετωπιστεί θετικά από την Κυβέρνηση με ειδική νομοθετική
ρύθμιση άμεσα  το επόμενο διάστημα. 

Επιστολή Καλακώνα προς τον πρόεδρο του Δ.Σ.
για φαινόμενα που καταστρέφουν το περιβάλλον

Πάρτε μέτρα
Φαινόμενα «που τραυματίζουν ανεπανόρθωτα το φυσικό μας περι-
βάλλον», θέτει προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αντ.
Αρκά ο δημοτικός σύμβουλος Σπ. Καλακώνας και ζητεί να συζητηθούν
στο Δ.Σ. 
Τα θέματα αυτά είναι:
Υπαίθρια καύση υλικών συσκευασίας οικοδομικών υλικών
Χρήση χημικών φυτοπροστασίας και καταπολέμησης, πολλές φορές
και εντός οικισμών
Απόρριψη ισχυρών τοξικών υλικών τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο
παραθαλάσσιο περιβάλλον, εξαιτίας της διαδικασίας «φρεσκαρίσμα-
τος» και «παλαμίσματος» των σκαφών 
Εγκατάλειψη παλαιών οχημάτων σε διάφορα σημεία εντός ή εκτός οι-
κισμών
Εργασίες ελαιοχρωματισμών με χρήση αεριοπροωθητικών μέσων
(κομπρεσέρ) σε ανοιχτούς χώρους εντός οικισμών
Απόρριψη υγρών υπολειμμάτων (σεντινόνερα) στη θάλασσα από
σκάφη, πολλές φορές μέσα στα λιμάνια ή στα αλιευτικά καταφύγια
Απόρριψη κατά μήκος των δρόμων επικίνδυνων υλικών (υψηλής πε-
ριεκτικότητας σε αμίαντο) από κατεδαφίσεις
Απόρριψη καμένων ορυκτέλαιων, ακόμη και μέσα στους δημοτικούς
χώρους στάθμευσης, κ.α.
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Πέρασαν ωραία όσοι βρέθηκαν στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου «Αρχίλοχος» την περασμένη Πέμπτη. Η
αίθουσα ήταν διαμορφωμένη «παρεΐστικα», ο
σύλλογος προσέφερε εδέσματα και ποτά, προ-
βλήθηκε ένα βίντεο που ετοίμασε ο Β. Ασπιώτης,
με τον πλούσιο σε δράσεις απολογισμό του συλ-
λόγου και η βραδυά κύλισε με μουσική και τρα-
γούδια από τον Β. Ασπιώτη και τον Μ. Ραγκούση. 
Στην εκδήλωση, παρέδωσε τα ηνία του συλλόγου
στον Αντ. Συργανίδη η απερχόμενη πρόεδρος
Ιωάννα Παπαγεωργίου, η οποία παραμένει μέλος
και μάλιστα από τα πλέον ενεργά, όπως η ίδια δε-
σμεύτηκε. 
Παρόντες στην εκδήλωση ήσαν σχεδόν όλοι οι το-
πικοί άρχοντες, οι οποίοι δεν έδειξαν να ενο-
χλούνται, όταν η Έμμυ Δημητρακοπούλου και ο
Χάρης Αργυρός, παρουσίασαν τις συμμετοχές σε
έναν υποθετικό διαγωνισμό ταινιών, που θα μπο-
ρούσαν να έχουν γυριστεί με «συντελεστές σπου-
δαίους ανθρώπους και εκπροσώπους φορέων της
μικρής μας κοινωνίας». Τα κείμενα έγραψε η δα-
σκάλα, Παλασία Γεωργιάδου. 

Σύμφωνα με αυτά λοιπόν, 
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δήμου Πάρου
Λούης Κοντός, καθώς πλησιάζει ο καιρός για τις
επερχόμενες εκλογές θα συμμετέχει με την ταινία 
«Λάβετε θέσεις»
Αν και αρκετοί από τη παράταξη του θα τον προ-
τιμούσαν στην ταινία 
«Μην περνάς, ανάβει κόκκινο».
Γνωστός για τις οργανωτικές του ικανότητες και
τη συνήθειά του να κρατά σημειώσεις για οτιδή-
ποτε συμβαίνει, ο Κώστας Μπιζάς, θα πρωταγω-
νιστεί στην ταινία 

«Το σημειωματάριο»
Με ρόλο χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο συμμετέ-
χει ο Σπύρος Καλακώνας ως πρωταγωνιστής στην
ταινία 
«Ο ασυμβίβαστος»
Πολύ προσεκτικός θα πρέπει να είναι ο Λιμενάρ-
χης της Πάρου για το τι μπορεί να γίνει, αν εν-
διαφέρεται να συμμετέχει στα κοινά και δε
βιαστεί, καθώς πολλοί θα θέλανε να τον δουν να
πρωταγωνιστεί στην ταινία 
«και το πλοίο φεύγει»
Αναποφάσιστος κάθε φορά όσο αφορά με ποια
παράταξη θα συνεργαστεί ο σημερινός πρόεδρος
της ΔΕΠΑ Πάρου, Γιώργος Λουκής, δε θα μπο-

ρούσε να πρωταγωνιστεί σε άλλη ταινία από 
«Το μετέωρο βήμα του πελαργού»
Με μια ιδιαίτερα προσεγμένη παραγωγή συμμε-
τέχει ο γιατρός της πολιτικής μας Αντώνης Αρκάς
πρωταγωνιστώντας στην ταινία 
«Δόκτωρ Ζιβάγκο»
Η επόμενη συμμετοχή θα μπορούσε να κατατεθεί

από τον Γιώργο Κάγκανη. Ένα καλογυρισμένο
ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«Αχ! Αυτή η γυναίκα μου»
Για το τέλος αφήσαμε τις ταινίες με τις οποίες συμ-
μετέχουν ο σημερινός δήμαρχος και η έπαρχος
Πάρου 
Πρωταγωνιστικό ρόλο λοιπόν φαίνεται να έχει

μετά από ώριμη σκέψη ο Χρήστος Βλαχογιάννης
στην ταινία 
«Η Μεγάλη Απόφαση»
Αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να
συμμετάσχει με την ταινία 
«Η Μεγάλη Απόδραση»
Ξεκάθαρος και αποφασιστικός είναι ο ρόλος της
Γρηγορίας Πρωτολάτη που διεκδικεί την ψήφο
σας, εεε δηλαδή το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου
για την ταινία
«Η κυρία Δήμαρχος».

Σύνθεση Νέου
Συμβούλιου Αρχιλόχου 
για το 2009
Πρόεδρος: Αντώνης Συργανίδης
Αντιπρόεδρος: Παλασία Γεωργιάδου
Γραμματέας: Μαρία Μαύρη
Ταμίας: Χαράλαμπος Πατέλης
Μέλη: Βασίλης Ασπιώτης
Ιωάννα Παπαγεωργίου
Ιωάννης Κυριαζάνος
Σπύρος Μητρογιάννης
Χάρης Αργυρός

Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος»

Βραδιά απολογισμού,
εκπλήξεων και διασκέδασης
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Ομόφωνα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο,
το θέμα: «Λήψη απόφασης για παρέμβαση του
Δήμου στο ΥΕΝ για θέματα ακτοπλοίας».
Πρόκειται για μία πρόταση του Ναυτιλιακού πρά-
κτορα Δ. Πετρόπουλου, που αφορά στη σύνδεση
της Πάρου με τη Μύκονο και τη Θεσσαλονίκη -
Κρήτη, που υποστηρίζεται από το Δήμο και θα
τεθεί την άνοιξη στον υπουργό Εμπορικής Ναυ-
τιλίας, αφού τότε θα συζητηθεί στο υπουργείο, το
θέμα των επιδοτούμενων γραμμών. 
Συγκροτήθηκε μάλιστα τριμελής επιτροπή, από
το Δήμαρχο χρ. Βλαχογιάννη, τον επικεφαλής της
μειοψηφίας Λ. Κοντό και τον κ. Πετρόπουλο για
τη συνάντηση με τον υπουργό και την κατάθεση
του αιτήματος.
Όπως είπε στη ΦτΠ ο κ. Βλαχογιάννης, η Πάρος
δεν διαθέτει μεγάλο αεροδρόμιο, γι’ αυτό θα πρέ-
πει να καλύψει το κενό με τη διασύνδεσή της μέσω
Μυκόνου, αλλά και με Θεσσαλονίκη – Κρήτη. Θα
πρέπει να δρομολογηθεί μεγάλο καράβι και να πε-
ριοριστεί η δεκάμηνη υποχρέωση που έχουν οι
πλοιοκτήτες να πραγματοποιούν το δρομολόγιο,
γιατί στους 10 μήνες είναι λογικό, να μην υπάρ-
χει ζήτηση και κατ’ επέκταση το ανάλογο κέρδος. 

Σε μία περίοδο, τόνισε ο Δήμαρχος, «που υπάρχει
κρίση και θα είναι δύσκολη χρονιά, εμείς θα πρέ-
πει να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο για το νησί
μας». 

Η πρόταση Πετρόπουλου
«Αν μετά από διερεύνηση με τις ακτοπλοϊκές
εταιρίες, δεν υπάρξει τελικά κάποια δρομολόγηση,
να παρέμβουμε στο ΥΕΝ, ώστε στα επιδοτούμενα

δρομολόγια από Σύρο προς Πάρο – Νάξο – Ιο –
Σίκινο – Φολέγανδρο – Θήρα και από Σύρο προς
Πάρο – Νάξο – Δονούσα – Αιγιάλη – Κατάπολα
– Κουφονήσι – Σχοινούσα – Ηρακλειά, των
οποίων ο διαγωνισμός θα γίνει 11/3/2009, να
υπάρξει ενδιάμεσος λιμένας η Μύκονος στη δια-
δρομή από Σύρο για Πάρο και αντίστροφα.
»Γραμμή Θεσσαλονίκη – Σποράδες – Κυκλάδες
– Ηρακλειο. Να γίνει παρέμβαση από το Δήμο
και τους φορείς της Πάρου, ώστε ν’ αλλάξουν με-
ρικές λεπτομέρειες του διαγωνισμού, που καθι-
στούν ανέφικτη την ύπαρξη ενός μεγάλου πλοίου
στη συγκεκριμένη γραμμή».
Οι δομικές αλλαγές που προτείνονται είναι: 
Τα λιμάνια των Σποράδων να είναι ένα.
Να μην υπάρχει υποχρέωση δρομολογίων μη επι-
δοτούμενων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σπορά-
δες από 15/6/2009 έως 13/9/2009.
Να μην υπάρχει υποχρέωση του πλοίου αυτού ή
άλλου της ίδιας εταιρίας να εκτελεί δρομολόγια
στη γραμμή Πειραιά – Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο
– Κίμωλο – Μήλο.
Το πλοίο να μην έχει υποχρέωση δεκάμηνης απα-
σχόλησης.

Παρέμβαση του Δήμου Πάρου στο ΥΕΝ για σύνδεση
με Μύκονο και Θεσσαλονίκη - Κρήτη

Τριμελής επιτροπή
θα προωθήσει το αίτημα 

ΣΙΓΑ
Σιγά τον πολυέλαιο, 

πρόσεχε θα σκοντάψεις
σόμπα χωρίς πετρέλαιο

δεν πρόκειται να ανάψεις.
Σιγά και με το μαλακό, 

όχι πολύ βιασύνη,
φουρτούνα δεν χρειάζεται 

να κάνεις τη γαλήνη.
Σιγά θα πρέπει να κτυπάς
την πόρτα όταν βγαίνεις

στα σκαλοπάτια να κοιτάς
που ανεβοκατεβαίνεις.

Σιγά και όχι πολύ δουλειά 
καλλίτερο το γλέντι

η εργασία η πολύ 
σκοτώνει τον αφέντη.

Σιγά, στρωτά να περπατάς 
για εκεί που θες να φτάσεις 

γιατί αυγά άμα κρατάς 
και πέσεις θα τα σπάσεις.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ 

λέει μια παροιμία 
και από τις σκοτούρες 

πιο καλή είναι η ηρεμία.
Σιγά το γκάζι, μαλακά 

και σταθερό τιμόνι
και αν θα αργήσεις μια σταλιά

η σούπα δεν κρυώνει.
Σκοντάφτει όποιος βιάζεται

κίνδυνος να τρακάρεις,
μη λυπηθείς και αν έχασε

ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης.
Σιγά και όχι δυνατά

να λες τον ερωτά σου
και να μην έχεις ανοικτά

πορτοπαραθυρά σου.
Σιγά να τρως το φαγητό

μικρές μπουκιές μη δώσεις
γιατί αν είναι καυτό μπορεί

και να γρυλώσεις.
Μίλα σιγά γιατί αυτιά

έχουν και τα ντουβάρια
και άμα κάνεις αγορά 
να κάνεις και παζάρια.

Σιγά μην κλάψω επειδή 
ψοφήσαν τα κουνέλια,

θα κλάψω όταν το κρασί
ξιδιάσει στα βαρέλια.
Σιγά σιγά και η κυρά

το θέλει το καπέλι,
είχε δεν είχε όρεξη

το ‘φαγε το παστέλι.
Σιγά από την ανατολή
κι ο ήλιος για τη δύση

όπως και το καντήλι μας
σιγά σιγά θα σβήσει.

28/09/2008
Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης

ΣΙΝΕΜΑ
13 Φεβρουαρίου - Αρχίλοχος,
15 Φεβρουαρίου - Νηρέας

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙ   

MY BROTHER IS AN ONLY CHILD / MIO FRATELLO E
FIGLIO UNICO 
Κοινωνική 2007 (Έγχρ.) Διάρκεια: 108’. Ιταλική ταινία σε
σκηνοθεσία Ντανιέλε Λουκέτι, με τους: Έλιο Τζερμάνο, Ρι-
κάρντο Σκαρμάτζιο, ‘Αντζελα Φινοκιάρο. Σε μια κωμόπολη έξω
από τη Ρώμη, ο ‘Ατσιο και ο Μανρίκο, δύο αδέρφια με τελείως
διαφορετική προσωπικότητα, ενηλικιώνονται στην ταραγμένη
πολιτικά εποχή του ‘60. Στα ‘70s, o ‘Ατσιο εγγράφεται στη φα-
σιστική νεολαία πηγαίνοντας διαρκώς κόντρα στον κομουνι-
στή Μανρίκο, ενώ παραμένει κρυφά ερωτευμένος με τη φίλη
του αδερφού του.
«Στη θέση μιας πολιτικά άμεσης ταινίας, ο Λουκέτι προτίμησε
να φτιάξει μια ταινία που εστιάζει το ενδιαφέρον της στα πρό-
σωπα και τις αντιδράσεις τους: πρόσωπα αληθινά, καθημερινά,
με τις αδυναμίες και τις αρετές τους, με τις εξάρσεις και τα προ-
βλήματά τους. (…) Αποτέλεσμα, μια όμορφη ταινία, με ένα
στρωτό, σφιχτοδεμένο σενάριο (..) και πολύ καλές ερμηνείες.»
- Ν. Φ. Μικελίδης, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
*Τέσσερα βραβεία David di Donatello 2007 

Ευχαριστήριο για την προσφορά
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης
«Παναγία Εκατονταπυλιανή» Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Μ.Κ.,
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια την επιχείρηση Sound Expert
(ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων) για τη μουσική – φιλανθρωπική βραδιά που
διοργάνωσε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου καθώς και όλο τον κόσμο που αγκάλιασε
αυτήν την πρωτοβουλία.
Από την εκδήλωση διατέθηκαν στο Γηροκομείο μας 500 € προς κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών του. Παρόμοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που δεν έχουν
σκοπό το προσωπικό κέρδος, αλλά την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο,
συμβάλλουν θετικά στην υλοποίηση των στόχων και των οραματισμών της
Μονάδας για την παροχή ανακούφισης και θαλπωρής στους διαβιούντες γέροντες
της.

Ευχαριστήριο
Εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Νά-
ουσας, σας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας, για τη δωρεά των 250
τ.μ. μαρμαρίνων Πάρου, που θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο της πο-
λιτιστικής αίθουσας «ΝΗΡΕΑΣ». Για άλλη μια φορά βρίσκεστε δίπλα
μας, αρωγός στις προσπάθειές μας. Οι ενέργειες αυτές, χρήζουν συγχα-
ρητηρίων και δίνουν το παράδειγμα προς μίμηση σε άλλους.

Η πρόεδρος του Τ.Σ. του Δ.Δ. Νάουσας
Μαρία Τσουνάκη - Τριπολιτσιώτη
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται κοπέλα ε�ηνίδα για πρατή-
ριο φούρνου – ζαχαροπλαστείο στην 
Παροικία. Απασχόληση όλο το χρόνο. 
Τηλ: 6979 673250
Το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 4* στη 
Χρυσή Ακτή ζητεί υπά�ηλο υποδοχής 
με γνώση Α�λικών και προγράμματος 
κρατήσεων. Μπάρμαν, σερβιτόρο Α’ και 
βοηθούς σερβιτόρου για το εστιατόριο 
με γνώση Α�λικών. Τηλ: 2106232080 
& βιογραφικά στο φαξ 2106232082 ή 
στο posidon@otenet.gr 
Ζητείται πωλήτρια για μόνιμη απα-
σχόληση στο κατάστημα «ΗΣΑΙ-
ΑΣ» στη Νάουσα. Τηλ: 6978337394-
95, 210 6847616
Ζητείται πωλήτρια για μόνιμη εργα-
σία, στο αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο 
«Αρτόπολις». Πληροφορίες, κ. Γιώ-
ργος Τηλ: 22840 24966 
Ζητείται καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στην Νάουσα. Εργασία από 15 Μαρ-
τίου. Πληροφορίες στο τηλ 6972 
601031 
Ζητείται υπά�ηλος για κατάστημα 
ενδυμάτων. Απαραίτητη γνώση α�λι-
κών. Ετήσια απασχόληση Τηλ: 6978 
997232
Ζητείται προσωπικό για πλήρη και με-
ρική απασχόληση στο νέο κατάστημα 
ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
στην Παροικία. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυ-
νο κο Πετρόπουλο. Τηλ: 22840 
28688 Κιν: 6973293339                         
Ζητείται κοπέλα για ταμείο σε κατά-
στημα τροφίμων στη Νάουσα, απα-
σχόληση όλο το χρόνο. Τηλ: 22840 
53316
Ζητείται κοπέλα για ψυγείο σε κατά-
στημα τροφίμων στη Νάουσα, απα-
σχόληση όλο το χρόνο. Τηλ: 22840 
53316
Ζητείται πεπειραμένη πωλήτρια για 
κατάστημα ένδυσης στην Παροικία. 
Τηλ: 22840 21950
Ζητείται κοπέλα να εργαστεί ως σερ-
βιτόρα σε καφετέρια στο Πίσω Λιβά-
δι. Τηλ: 22840 28740, 6948588630
Ζητείται κοπέλα για μπουφέ – σέρβις 
σε καφετέρια για απογευματινή εργα-
σία στην Νάουσα. Τηλ: 6973 745218, 
22840 51833
Ζητείται κυρία, μη καπνίστρια, ως οικι-
ακή 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�λικών 
και Η/Υ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες να 
επικοινωνούν με το τηλέφωνο. Τηλ: 
22840 51858, 6982 204251

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Παραδίδονται μαθήματα για μπου-
ζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο), τζουρά, 

μπαγλαμά, μαντολίνο. Απ. Σταύρακας 
Τηλ: 6976828526 Επίσης μαθήματα 
για τύμπανα, κρουστά, ρυθμικό σολ-
φέζ Μαν. Ακάλεστος Τηλ: 6977 
335656
Κυρία αναλαμβάνει δίσκους για μνη-
μόσυνα. Τηλ: 6945563625
Κοπέλα ζητά εργασία ως καθαρίστρια 
ή για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ: 
6987926645
Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη και 
τον καθαρισμό οικιών. Τηλ: 6949 
162858
ΙΤΑΛΙΚΑ- Ιδιαίτερα μαθήματα σε 
ενήλικες & παιδιά. Προετοιμασία: 
Celi 1, 2, 3, Diploma, Κρατικό Πι-
στοποιητικό. Τηλ: 6974365805                                                           
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 μαθή-
ματα. Τηλ: 6973516500
Κυρία ζητεί εργασία εσωτερική να πε-
ριποιείται ηλικιωμένη κυρία ή κύριο. 
Διαθέσιμη από 01/01/2009. Τηλ: 
6977 810527
Κυρία, Ε�ηνίδα, με πο�ές δυνατό-
τητες για εργασία σε γραφείο, χώρους 
εστίασης ή φύλαξη παιδιών, μιλάει αγ-
γλικά και γα�ικά, ζητάει απογευματι-
νή απασχόληση στην Παροικία. Τηλ: 
6932629045
Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη μι-
κρών παιδιών πρωινές ώρες, περιοχή 
Παροικία. Τηλ: 6938464857
Ε�ηνίδα αναλαμβάνει οικιακές εργα-
σίες. Τηλ: 6943668768 
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-
κείου, τιμές προσιτές. Τηλ: 6946 
713374

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Πωλείται TDM 900, μοντέλο 2006, 
χρώμα μαύρο, 20.000 χλμ. Τιμή 
6.700€. Τηλ: 6932734362 
Πωλείται επιχείρηση DVD-CLUB 
στη Νάουσα. Τηλ: 6945782387
Πωλείται μοτοσικλέτα HONDA 
XLV 1000 cc, μοντέλο 2004. Τιμή 
6.000€. Τηλ: 6972399363
Πωλείται σκάλα στρο�υλή inox με 
πατήματα γυαλί (κρακελέ), 3,5 m X 
1,5 m διάμετρο στη μισή τιμή αγοράς. 
Τηλ: 22840 21950 
Πωλείται επιχείρηση υποδημάτων & 
αξεσουάρ γνωστής και καταξιωμένης 
φίρμας στη Νάουσα Πάρου, σε πολύ 
λογική τιμή, λόγω μετοίκησης. Τηλ: 
6938748863
Πωλείται FIAT SEICENTO, μοντέ-
λο 1999, κόκκινο αγρατσούνιστο ρά-
διο-cd, βιβλίο service και ΚΤΕΟ. 
Τηλ: 6932622282
Πωλείται MAZDA 123 COUPE, δε-
κτός έλεγχος στην Suzuki στη Παροι-
κία. Τηλ: 6974059810

Πωλείται Honda Civic, μοντέλο ’93, 
με καινούρια ζαντολάστιχα και CD 
player, 1.300 κυβικά, τιμή 1.000 
ευρώ. Τηλ: 6934948314
Μικροεπισκευές, βαψίματα, πέργκο-
λες. Απογευματινές ωρες. Τηλ: 6987 
926645
Πωλείται επα�ελματική πλεκτομη-
χανή. Τηλ: 2284091360
Χαρίζεται, κατά προτίμηση σε οικο-
γένεια, σκύλος Doberman, ηλικίας 1 
έτους εκπαιδευμένος. Τηλ: 697371 
4400
Πωλείται κατάστημα ενδυμάτων 
στον περιφερειακό Παροικίας. Τηλ: 
6974831474
Πωλείται τρακτεράκι Kubota 18hp. 
Τηλ: 6942826399
Πωλείται αυτοκίνητο BMW E36 
cabrio, σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 
6942826399
Πωλείται μηχανάκι YAMAHA DT 
125 κυβικά. Τηλ: 6976491190
Πωλείται το Εργαστήρι Υφαντών και 
Ειδών Λαϊκής Τέχνης ‘‘ΑΝΕΜΗ’’ στην 
κεντρική Πλατεία του Καφενείου Λεύ-
κες - Πάρου Τηλ: 6973 743181,  22840 
41838
Πωλείται σκάφος CRUISER 9 μέτρα 
με σημαία Ο�ανδίας, Lux με 2 μηχανές 
DieselΧ155, σε τιμή ευκαιρίας Τηλ: 
6977 484135
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 αυτοκί-
νητο FIAT CINQUECENTO σε πολύ 
καλή κατάσταση Τηλ: 6942 057912                                                                 
Πωλούνται ζάντες, καινούριες αμετα-
χείριστες, 17’’ από Honda civic μο-
ντέλο 2007. Τηλ: 6974069312 
(18:00-22:00)
Πωλείται επιχείρηση κομμωτηρίου 
στην Παροικιά, λόγω μετοίκησης. Δε-
κτές προτάσεις για οποιαδήποτε ά�η 
χρήση. Τηλ: 6973497925
RENAULT SCENIC 4X4, μοντέλο 
2001 πωλείται. Τηλ: 6972296728
Πωλείται αυτοκίνητο ALFA RO-
MEO 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 αυτό-
ματο 50κ.ε σε πολύ καλή κατάσταση, 
δισκόφρενα εμπρός πίσω, χρώματος 
μπλε με 4000 km. Τηλ: 6944590279
Ζητείται συνεργάτης για επιχείρηση 
καφέ, snack bar, σε πλήρη λειτουργία, 
στην Αλυκή. Τηλ: 6932577711
Πωλείται επιχείρηση μπαρ – εστιατό-
ριο πλήρως εξοπλισμένο 140τμ διώ-
ροφο με μπαλκόνι. Τηλ: 6937195346
Πωλείται στην Παροικία η εν λει-
τουργία επιχείρηση ζαχαροπλαστείου 
Χανιώτης. Τηλ: 22840 21211
Πωλείται αυτοκίνητο PEUGEOT 
GTI 1600 κυβικά κάμπριο, με ηλε-
κτρικά παράθυρα δερμάτινο σαλόνι, 
ζάντες, στην τιμή των 3000. Πληρο-
φορίες Τηλ: 6937 175405.                                                           
Πωλούνται ξυλουργικά μηχανήματα, 
πλάνη-σύνθετο, μιλάνα 1800, κορδέ-
λα-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: 6974 059820

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται σπίτι νεόκτιστο, 
180τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, αυτόνομη 
θέρμανση. Περιοχή Άμπελος (1 χλμ. 
Από Παροικία), με θέα στο λιμάνι. 

Τιμή 950€. Τηλ: 22840 23771, 
6979718070
Ενοικιάζεται στην Παροικία κατά-
στημα 156μ2 στην Αγία Φωτεινή 
(πλησίον Εκκλησίας). Τηλ: 22840 
23242, 6945804190
Ενοικιάζονται χώροι 35 τ.μ. & 60 
τ.μ., στο ΙΚΑ, περιφερειακός Παροικί-
ας. Τηλ: 22 84023353, 6992092352 
Ενοικιάζεται οικία 2 ορόφων, 90 τ.μ., 
περιοχή Αγ. Δημήτριος – Νάουσα, για 
επα�ελματική χρήση. Τηλ: 210 
9732283, 6944 687683 
Στην περιοχή Κλήματα ενοικιάζεται 
ισόγεια γκαρσονιέρα, για όλο το χρό-
νο, με θέα την Παροικία, με θέρμανση, 
τιμή 350,00€. Τηλ: 6977070920 
Ενοικιάζεται μια μονοκατοικία και 
ένα διαμέρισμα στην Αλυκή. Τηλ: 
2284091360
Ενοικιάζεται κατάστημα 65τμ στον 
Περιφερειακό Παροικίας. Τηλ: 
2284022813 (από 8μμ-11μμ) 6977 
269614
Ενοικιάζονται στην Πίσω Αλυκή δια-
μερίσματα δυάρια. επιπλωμένα για 
όλο τον χρόνο, μόνο σε Έ�ηνες. Τηλ: 
2284092283, 6946217141                                                               
Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος 
30τμ στην Παροικία, πλησίον διασταύ-
ρωσης Γκίκα. Τηλ: 6936529225
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 δρό-
μο. Τηλ: 6972026581
Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος 
ως ξυλουργείο με τα αντίστοιχα μηχα-
νήματα στην περιοχή Πυργάκι Δρυ-
ού. Τιμή 600€. Τηλ: 6938 088657 - 
απογευματινές ώρες.                                    
Πεταλούδες, ενοικιάζεται μεζονέτα 
σε 3 επίπεδα, ακατοίκητη, μέσα σε 11, 
5 στρέμματα κτήμα, εύκολη πρόσβα-
ση από κεντρικό δρόμο. Τηλ: 6932 
316382, 2284091058

Κατάστημα 160τμ στην Αγία Φωτει-
νή, στην κεντρική διασταύρωση Πα-
ροικιάς-Νάουσας, με μεγάλο ιδιωτικό 
χώρο στάθμευσης. Τηλ: 6945120247                               
Ενοικιάζεται μονοκατοικία 35 τμ, δί-
χωρη στις Λεύκες. Τηλ: 6972 214833, 
210 2137061
Ενοικιάζεται μεζονέτα κοντά στην 
Νάουσα, πλήρως επιπλωμένη, για όλο 
το χρόνο ή σεζόν. Διαθέτει 2 κρεβατο-
κάμαρες, δύο WC, κεντρική θέρμαν-
ση, τζάκι, απεριόριστη θέα. Δεκτές 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6936 
351159

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πωλείται αγροτεμάχιο 4.581,00 τ.μ., 
οικοδομήσιμο περιοχή Υστέρνι (3χλμ 
από Νάουσα), θέα θάλασσα, τιμή 
150.000€. Τηλ: 6972072915
Πωλείται αγροτεμάχιο 2.767,50 τ.μ, 
οικοδομήσιμο εκτός οικισμού, επί της 
επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μαρ-
μάρων. Τιμή 65.000€. Τηλ: 6971 
894290 
Πωλείται κτήμα στο Καμπί Αγκαι-
ριάς 10.600 τ.μ., πανοραμική θέα στην 
Αντίπαρο. Τηλ: 6934040558
Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ, οικοδο-
μήσιμο επί της επαρχιώτικης οδού 
Παροικίας – Νάουσας, 1, 5 χλμ από 
Παροικία, στον Άγιο Ραφαήλ. Τηλ: 
210 8041920, 6948 872161
Πωλείται αγρόκτημα 4, 900 σρεμμάτων 
οικοδομήσιμο στην περιοχή Καντινε-
λιές, 1 χλμ έξω από τη Νάουσα. Τιμή 
45.000€, συζητήσιμη. Τηλ: 6938 
940955 
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 €. 
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: 6972 697319
Πωλείται οικόπεδο 200τμ (κτίζει 
56τμ και 80τμ υπόγειο), εντός σχεδί-
ου, με άδεια οικοδομής στην περιοχή 
Πούντα Αντιπάρου. Τιμή 42.000€. Τηλ: 
210 6038757, 6979 038202
Πωλείται οικόπεδο 8 στρεμμάτων 
στο δρόμο της Νάουσας, με θέα λιμά-
νι. Τηλ: 6974 939407
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, άρ-
τια οικοδομήσιμο, με θέα θάλασσα, 
150.000€. Τηλ: 6974711553
Λεύκες Αγιάσι πωλείται οικόπεδο 
950τμ εντός σχεδίου. Τηλ: 6945 
112134
Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικι-
σμού 1600τμ, 60.000 ευρώ. Τηλ: 6946 
837009. 
Πωλείται αγροτεμάχιο 13 στρέμματα, 
1,5 χλμ από Νάουσα, άρτια οικοδομήσι-
μο με 180 ελιές. Τηλ: 6932224454
Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικι-
σμού, επιφάνειας 1000τμ οικοδομήσιμο 
(χτίζει 400τμ) 150μ από θάλασσα. Τηλ: 
6979 172959
Kαμάρες Παροικία, πωλείται οικόπεδο 
4 στρεμμάτων, άρτια οικοδομήσιμο, χτί-
ζει 200 τμ ισόγειο και 200 μ2 υπόγειο. 
Τηλ: 6949 100753
Πωλείται αγροτεμάχιο 14, 5 στρέμματα 
με θέα την Αντίπαρο, θέση Δενδρολίβα-
νο Τούμπες. Τηλ: 6932083094
Λεύκες, οικόπεδο 600 τμ άρτια οικοδο-
μήσιμο. Τηλ: 2109315961 κ. Χανιώτης
Λεύκες θέση Απάτι, κτήμα 2500τμ, χτί-
ζει 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 κατοικία στη θέση Κριός 
(Βούτημα), 81τ.μ., κατασκευής ’99, 
σε άριστη κατάσταση, επιπλωμένη, 
θέα στη θάλασσα, μεγάλη βεράντα και 
κήπος, διαθέτει μεγάλο υπόγειο. Τηλ: 
6936687273 
Πάρος (Αλυκή), πέτρινη βίλα 230 τ.μ., 
άνετοι χώροι,4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 
ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλορι-
φέρ, air condition, ειδική κατασκευή, κή-
πος 830τ.μ., πισίνα. 460.000€. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285 
768
Πάρος (Αγκαιριά), οικία 113τ.μ., πε-
τρόκτιστη με την ποιο ωραία θέα του νη-
σιού για απαιτητικούς. Μεγάλες βερά-
ντες, πέργολες, bbq, κήπος φυτεμένος, 
γκαράζ, 285.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ: 6932 285768. 
Πάρος (Έλητας), οικία 117τ.μ. 2 με-
γάλες κρεβατοκάμαρες, και έναν ξε-
νώνα, 4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, κα-
λοριφέρ, πισίνα, βεράντες με πέργο-
λες, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 320.000€. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932 
285768.
Πάρος (Παλαιά Πόλη), περιοχή Σοκα-
ράς, κατοικία ισογείου, ανακαινισμένη, 
50τ.μ. με 2 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σα-
λόνι, τζάκι, κοντά στην Εκατονταπυλια-
νή. 75.000€. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ: 6932 285768.

Πάρος (Παροικία, Κακάπετρα), και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., κα-
λοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 
155.000€. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ: 6932 285768
Πάρος (Παροικία, Κακάπετρα), και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 71τ.μ., θέα 
θαλάσσης και λιμανιού, καλοριφέρ, πάρ-
κινγκ, βεράντες, πέργολες. 150.000€. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ: 693 
2285768 
Πάρος (Καλαμαύκα), καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγά-
λες βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος 95.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ: 6932285768
Πάρος (Καμπί), οικία 95,3τ.μ. πετρό-
χτιστη, με κτήμα 2.000τ.μ., βεράντες, 
καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μά-
ντρα. 185.000€ www.paroshomes.
livadas.de Τηλ: 6932 285768
Πάρος (Καμπί), οικία 50τ.μ. περίπου, 
πετρόχτιστη, με κτήμα 1.000τ.μ., βερά-
ντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη 
μάντρα. 95.000€ www.paroshomes.
livadas.de Τηλ: 6932285768
Πάρος (Κάμπος Βουτάκου), οικία 
105,5τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την Αντί-
παρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκε-
παστή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βε-
ράντες με πέργολες, κήπος περιφραγμέ-
νος. 205.000€ www.paroshomes.
livadas.de Τηλ: 6932285768
Πωλείται διαμέρισμα διαμπερές 50τμ, 
2ος όροφος, αυτόνομη θέρμανση, τέ-
ντες, ανακαινισμένο, Θέση Βρυώνη 
Πειραιά, οδός Φλέσσα 23. Τηλ: 210 
9624981, 6937 846613
Πωλούνται παραθαλάσσια μικρά δια-
μερίσματα, μοναδικά μπροστά στη 
θάλασσα, στην άμμο, 30, 40 & 60τμ. 
Μεσιτικό ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙ-
ΔΟΥ. Τηλ: 6944 856105, 22840 
52225, 210 7213500
Πωλείται μονοκατοικία 150τμ για 
μόνιμη κατοικία, εντός σχεδίου, ωραίο 
σημείο, θέα και δύο μικρά διαμερίσμα-
τα με ανεξάρτητη δική τους είσοδο και 
για εκμετά�ευση. Γίνονται ανάρπα-
στα. Μεσιτικό ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝ-
ΝΙΔΟΥ 6944 856105, 22840 52225, 
210  7213500
Πωλείται στις Λεύκες παλιά κατοική-
σιμη κατοικία 80τμ εντός σχεδίου με 
400τμ οικόπεδο. Μεσιτικό ΚΑΡΟΛΙ-
ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 6944 856105, 
22840 52225, 210 7213500
Πωλείται γκαρσονιέρα προσόψεως 33 
τμ σε άριστη κατάσταση, πλησίον Με-
τρό, περιοχή Άγιος Παύλος Αθήνα. 
Τιμή: 37.000€ Τηλ: 22840 52655, 
6976433642
Πωλείται Μεζονέτα σε τρία επίπεδα 
στην περιοχή Καλαμάσκα κοντά στις 
Πεταλούδες σε 1, 5 στρέμματα 180 
τ.μ. Τιμή πώλησης 280.000 ευρώ. 
Τηλ.: 210 8959826 - 6939 558633
Πεταλόυδες, μεζονέτα σε 3 επίπεδα 
ακατοίκητη, μέσα σε 11, 5 στρέμματα 
κτήμα, εύκολη πρόσβαση από κεντρι-
κό δρόμο, 270.000€ Τηλ: 6932 
316382, 2284091058
Πωλείται διαμέρισμα στην Κα�ίπο-
λη Πειραιά, Μαυρομιχάλη 85, 45 τμ 
με αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη και 
γκαράζ. Τηλ: 6977 492936
Στο κέντρο του οικισμού στην Νάου-
σα πωλείται στούντιο 35τμ. Τηλ: 
6944572961
Μαιζονέτα 110τμ εντός οικισμού στη 
Νάουσα, θέρμανση, τζάκι, 2 λουτρά, 
βεράντες, πωλείται πλήρως εξοπλι-
σμένη. Tηλ: 6944 572961
Πωλείται διαμέρισμα στη Νάουσα 45 
τμ και 15τμ βεράντα στον 1ο όροφο 
με τζάκι. Τηλ: 6932424964
Λεύκες, πωλείται οικία 2 δωματίων 
στο κέντρο του χωριού, όψεως επί κε-
ντρικού δρόμου, πλησίον αρτοποιείου. 
Τηλ: 6976 553886

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. Απλή α�ελία μέχρι 15 λέξεις 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
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Ένα υπερσύγχρονο
ασθενοφόρο
για την Πάρο

Με ένα καινούριο σύγχρονο ασθενοφόρο,
ενισχύεται ο τομέας του ΕΚΑΒ στην Πάρο,
το οποίο θα παραδοθεί έως τα μέσα Μαρ-
τίου. 
Όπως ανέφερε στη ΦτΠ Ο πρόεδρος του
ΕΚΑΒ Ν. Παπαευσταθίου, η ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών προσέφερε 100 υπερσύγ-
χρονα ασθενοφόρα, κατ’ αρχήν για την
ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών και
κατά δεύτερον για την ενίσχυση όλων των
τομέων του ΕΚΑΒ ανά την Ελλάδα. Με-
ταξύ, αυτών, είπε ο κ. Παπαευσταθίου, είναι
και η Πάρος.

Την απόφαση να συγχωνευτούν, πήραν σε γενικές τους συνελεύσεις οι δύο
ξενοδοχειακοί σύλλογοι Πάρου, «Ξένιος Ζεύς» και «Άγιος Αρσένιος»,
ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμ-
φέροντα του κλάδου.
Στις 28/11/2008 ο Σύλλογος Ξενοδόχων Πάρου «Ξένιος Ζευς», είχε γε-
νική συνέλευση και κατέληξε στην απόφαση της ενοποίησης και στις

7/2/2009, πήρε την ίδια απόφαση και η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντι-
πάρου «Άγιος Αρσένιος». Είχαν προηγηθεί βέβαια επαφές μεταξύ των δύο
συλλόγων και συζητήσεις επ’ αυτού του θέματος. Τώρα, θα ενημερωθούν τα
μέλη για το νέο καταστατικό και θα οριστεί ημερομηνία για κοινή γενική συ-
νέλευση, κατά την οποία θα εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου σχή-
ματος και θα αποφασιστεί η επωνυμία.

Επιστολή Σκιαδά για διευκόλυνση
των μαθητών της αθλητικής
ομάδας του Λυκείου Νάουσας

Έπεται η Γ’ φάση
των αγώνων

Μέσα στις οκτώ καλύτερες ομάδες εν-
τάσσεται και η ομάδα του Γενικού Λυ-
κείου Νάουσας, μετά την πρόκρισή της
κατά τη Β΄ φάση των Πανελλήνιων Αγώ-
νων Ποδοσφαίρου Γενικών Λυκείων και
ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2008 – 09.

Η Γ΄ φάση των αγώνων θα διεξαχθεί
στην Κομοτηνή και ο καθηγητής Φυσικής
Αγωγής, Φ. Σκιαδάς, με επιστολή του,
προς τον ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ, ζητεί τη διευ-
κόλυνση των μαθητών του σωματείου,
ώστε να μπορέσουν να λάβουν μέρος.

Στην επιστολή του κ. Σκιαδά, μεταξύ
άλλων αναφέρεται:

«Για πρώτη φορά σχολείο των Κυκλά-
δων, σημείωσε αυτή την λαμπρή επιτυχία.
Η Γ΄ φάση των αγώνων θα πραγματοποι-
ηθεί στην Κομοτηνή. Γνωρίζουμε το φορ-
τωμένο αθλητικό πρόγραμμα των
αγώνων και τις δυσκολίες του Συλλόγου
σας και αναγνωρίζουμε ότι η αθλητική κα-
τάρτιση των μαθητών μας οφείλεται και
στη δική σας συμβολή. Σας είναι γνωστό
επίσης, ότι και εμείς από τη σκοπιά μας
βοηθούμε όσο μπορούμε. Για το λόγο
αυτό, αλλά και γιατί η διάκριση για τη Νά-
ουσα, την Πάρο, τις Κυκλάδες, αλλά και
διάκριση για το «Νηρέα», παρακαλούμε
πολύ να διευκολύνετε τους μαθητές που
ανήκουν στο σωματείο σας να λάβουν
μέρος και στη Γ’ φάση αυτών των αγώνων.
Είμαστε σίγουροι, ότι θα μας καταλάβετε,
γιατί αγωνιζόμαστε για τους ίδιους σκο-
πούς και γιατί με τον τρόπο αυτό, προ-
ωθείτε μια πολύτιμη και αναγκαία μεταξύ
μας συνεργασία».

Γιάννης Χαρούλης
Τετάρτη 18 Φεβρυαρίου 2009
αίθουσα Νηρέα
Τον Γιάννη Χαρούλη θα φιλοξενήσει ο ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ στην αίθουσά του στην Νάουσα, την
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα νέο μουσικό και ερμηνευτή, με φωνή γεμάτη φλόγα.
Εμφανίστηκε πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2002 στον Λυκαβηττό σε μια συναυλία αφιέρωμα στον
Νίκο Ξυλούρη. Εκείνη τη βραδιά 7000 κόσμου τον χειροκρότησε με ενθουσιασμό. Πολλοί μίλησαν
για τον διάδοχο του Νίκου Ξυλούρη, ο Γιάννης Χαρούλης όμως δημιουργεί από τότε την δική του
ξεχωριστή ταυτότητα. Έχει δύο προσωπικούς δίσκους και συνολικά δώδεκα δισκογραφικές
συμμετοχές σε δουλειές των Χαϊνηδων, του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, του Θανάση Παπακωνσταντίνου,
της Εστουδιαντίνα και άλλων.
Ο Γιάννης Χαρούλης θα παίξει στον Νηρέα με έξι ακόμη  μουσικούς. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις
21:00. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε
αν επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 22840 51261. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Ερμούπολη, 16-05-2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1739
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8, 
84100 – Ερμούπολη 
Πληροφορίες: ΓΑΛΗΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Τηλέφωνο: 2281081651, Fax: 2281082281                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου κου Κρίσπη Μιχάλη του Κων/νου, προβήκαμε

σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση συνολικού εμβαδού 128.305,00 τ.μ., που
βρίσκεται στη θέση «Βουνάλι», Δήμου/Κοινοτ. Πάρου, της νήσου Πάρο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.
998/79, ως εξής:

1. Τμήμα της εν λόγω έκτασης, εμβαδού Ε1=8.380,67 τ.μ. το οποίο αποτυπώνεται με καφέ περίγραμμα
στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των
παρ.1-5, άρθρου 3 του Ν.998/79 γιατί είναι αγροτικής μορφής (εγκ/νος χέρσος αγρός) με κατά θέσεις
(κυρίως σε ζώνη περιμετρικά) τεχνητά εγκατεστημένη τη δασική βλάστηση (τεχνητή δασική φυτεία),
εμπίπτουσα έτσι στις διατάξεις της παρ. 6α, του άρθρου 3, του Ν.998/79. 

Τα άτομα δασικής βλάστησης όπου και όπως αυτά εμφανίζονται, προστατεύονται απόλυτα με την ΔΑΔ
07/2000, κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επ’ αυτών χωρίς την άδεια μας. 

2. Τμήμα της εν λόγω έκτασης, εμβαδού Ε2=59.287,30 τ.μ. το οποίο αποτυπώνεται με κίτρινο περίγραμμα
στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα, δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των
παρ.1-5, άρθρου 3 του Ν.998/79 γιατί είναι χορτολιβαδικής μορφής,  με κατά θέσεις βραχώδες – πετρώδες

έδαφος, χωρίς να αναγνωρίζονται ούτε σήμερα ούτε στο παρελθόν στοιχεία αγροτικής δραστηριότητας επ’
αυτού, ανώτερο υψόμετρο 170,00μ. φυτοκάλυψη από χαμηλή φρυγανώδη βλάστηση, εμπίπτουσα έτσι στις
διατάξεις της παρ 6β του άρθρου 3 του Ν.998/79. 

3. Τμήμα της εν λόγω έκτασης, εμβαδού Ε3=60.637,03 τ.μ., το οποίο αποτυπώνεται με πράσινο
περίγραμμα στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα είναι δάσος κατά την έννοια της παρ. 1, άρθρου
3, του Ν. 998/79 με την δενδρώδη πλέον δασική βλάστηση (πεύκα & κυπαρίσσια) να εγκαθίσταται κατά
θέσεις τεχνητώς και κατά θέσεις φυσικώς επί παλαιότερης χορτολιβαδικής έκτασης, σε μέσο ποσοστό
εμφάνισης σαφώς μεγαλύτερο του 15%. 

Σε ότι αφορά τις κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων, του άρθρου 4, του ως άνω νόμου υπάγεται ως
προς την κατηγορία (1) στη περίπτωση (ε), ενώ ως προς την κατηγορία (2), στην περίπτωση (β+δ). 

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών και αυτή εν
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων. 

Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό
διάστημα (2) μηνών όπως ορίζεται από την παρ.3 του αρ.14 του Ν. 998/79 και την πάγια νομολογία,
ενώπιον της Α’ βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Γαληνός Κωνσταντίνος
Δασολόγος

Ο Διευθυντής Δασών α.α.
Ευάγγελος Γκουντούφας, Δασολόγος 

Συγχώνευση των δύο ξενοδοχειακών συλλόγων Πάρου 

«Ξένιος Ζευς» και «Άγιος Αρσένιος» 

Ωράριο λειτουργίας 

Από το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Πάρου, ανακοινώθηκε το
νέο ωράριο λειτουργίας, που προέκυψε μετά
τις αλλαγές στο πλαίσιο της καλύτερης εξυ-
πηρέτησης του μαθητικού δυναμικού.
Το ωράριο έχει ως εξής: 
Δευτέρα: 9 – 12 Γυμνάσιο Νάουσας
Τρίτη: 9 – 12 ΤΕΛ Πάρου
Τετάρτη: 9 – 12 Γυμνάσιο Νάουσας
Πέμπτη: 9 – 12 Γυμνάσιο Νάουσας
Παρασκευή: 9 – 12 ΤΕΛ Πάρου
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη, ότι το
Γραφείο μπορούν να το επισκέπτονται οι πο-
λίτες κάθε Τετάρτη από τις 6 το απόγευμα
έως τις 8 το βράδι κατόπιν ραντεβού.

Ευχαριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά τον προϊστάμενο της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον διευ-
θυντή του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς
κ. Μενέλαο Χασομέρη για το χώρο, που φι-
λόξενα μας παρέχουν στο συγκεκριμένο σχο-
λείο, για τη διεξαγωγή των μαθημάτων
«Ιταλικής γλώσσας Ι» και Ιταλικής γλώσ-
σας ΙΙ» των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλί-
κων.

Οι εκπαιδευόμενοι και
η εκπαιδεύτρια των Κ.Ε.Ε.

Σκέφτεστε
μαθηματικά;

Μια παρουσίαση των αριθμών
και του πως  αυτοί μπήκαν στη

ζωή  μας, από τον πρωτόγονο άν-
θρωπο μέχρι σήμερα, που τα μα-
θηματικά είναι επιστήμη, έκανε

η καθηγήτρια του ΓΕΛ Νάουσας
κ. Ρηνιώ Μαυρομμάτη, το Σάβ-

βατο που μας πέρασε.
Ευχάριστη έκπληξη η κατάμεστη

αίθουσα του Νηρέα για ένα
θέμα, που ενώ  ηχούσε «ειδικό»,

η γλαφυρή και αναλυτική του
παρουσίαση το έκανε κατανοητό

σε όλους.



Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ‘0910 Φωνή της Πάρου

αθλητισμός

Βαθμολογία
Ομάδα Αγ Βαθ. Σύνολο Εντός Εκτός 

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ 
1. ΠΑΟ Ρουφ 16 34 11-1-4 33-15 7-0-1 22-5 4-1-3 11-10 
2. Απόλλων Σμύρνης 16 34 9-7-0 22-6 6-2-0 14-3 3-5-0 8-3 
3. Νέα Ιωνία 16 31 8-7-1 26-12 3-4-1 10-7 5-3-0 16-5 
4. Άγιος Ιερόθεος 16 31 9-4-3 27-15 5-1-2 15-8 4-3-1 12-7 
5. Καλλονή 15 27 8-3-4 21-14 5-2-0 12-4 3-1-4 9-10 
6. Θεμιστοκλής 16 24 6-6-4 16-13 3-5-0 9-3 3-1-4 7-10 
7. Άγιοι Ανάργυροι 16 22 5-7-4 19-18 4-4-1 15-8 1-3-3 4-10 
8. Ολυμπιακός Λιοσ. 16 20 6-2-8 21-21 6-0-1 15-3 0-2-7 6-18 
9. Αθηναϊκός 16 19 5-4-7 23-21 2-3-3 10-9 3-1-4 13-12 
10. Νηρέας 16 16 4-4-8 16-21 4-0-4 12-9 0-4-4 4-12 
11. Πεύκη 16 16 5-1-10 18-29 4-1-3 13-10 1-0-7 5-19 
12. Άγιαξ Ταύρου 16 14 3-5-8 19-34 3-3-2 14-14 0-2-6 5-20 
13. Δόξα Βύρωνα 15 9 2-3-10 16-32 1-2-5 5-12 1-1-5 11-20 
14. Βριλήσσια 16 7 1-4-11 8-34 1-2-5 6-18 0-2-6 2-16

Δ’ Εθνική - 8ος όμιλος
16η αγωνιστική - αποτελέσματα
Άγιαξ Ταύρου - ΠΑΟ Ρουφ: 3-5
Άγιος Ιερόθεος - Βριλήσσια: 4-0
Άγιοι Ανάργυροι - Νηρέας: 3-0
Αθηναϊκός - Πεύκη: 4-0
Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός Λιοσ.: 1-0
Καλλονή - Δόξα Βύρωνα: αναβλ.
Νέα Ιωνία - Θεμιστοκλής: 0-1

Επόμενη 17η αγωνιστική 15/02 (15:00)
Απόλλων Σμύρνης - Αθηναϊκός 
Βριλήσσια - Άγιαξ Ταύρου 
Δόξα Βύρωνα - Άγιοι Ανάργυροι 
Θεμιστοκλής - Καλλονή 
Νηρέας - ΠΑΟ Ρουφ 
Ολυμπιακός Λιοσίων - Νέα Ιωνία 
Πεύκη - Άγιος Ιερόθεος 

ΚΕΜΑΣ Ιου -
Αστέρας Μαρμάρων 2-3 

Αστερας Μαρμαρων: Δελέντας Νικήτας,
Σάμιος Π. Κώστας, Λουκής Γιώργος,
Ξεναριος Μαρκος, Αλιπραντης Φραγκισκος,
Βιτζηλαιος Παναγιωτης, Σαμιος Α.
Κων/νος, Καπαρός Αντώνης (Αριανούτσος
Ακης), Ραγκουσης Ανδρεας, Maroccico
Cornel, Αντιπαριωτης Ακης. 
Αναπληροματικοι: Σομπονης
Σπανοπουλος, Πούλιος Αργύρης,
Παντελαίος Γιάννης 
Προπονητής: Κενερ Πέτρος 
Φυσικοθεραπευτης: Κωβαιος Μαρκος 
Συνοδοι αποστολης : Ρουσσου Ιωαννα
(Γραμματεας) 
Φάσεις και γκολ: Η ομάδα της Ίου
προηγήθηκε μόλις στο 13ο λεπτό, ο Αστέρας
ισοφάρισε με αυτογκόλ στο 63ο λεπτό και
στο 74ο λεπτό ο Βιτζηλαίος έκανε το 1-2 στο
80ο λεπτό η Ίος ισοφάρισε, αλλά στο 90΄ ο
Βιτζηλαίος Παναγιώτης έκανε το 2-3, που
προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς από
τους παίκτες και τους οπαδούς της ομάδας. 

Tae Kwon Do: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Παίδων – Κορασίδων Νοτίου Ελλάδος
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων Ν. Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε από 4-
5 Οκτωβρίου στο 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Δροσούπολης στα άνω Λιόσια πήραν μέρος τα παιδιά
του TAE KWON DO του συλλόγου «Αιγαίας» Πάρου και πήραν δύο πρώτες θέσεις και τρεις
ένατες. Οι αθλητές, Σίμος Σκιαδάς και Νίκος Φραγκούλης προκρίθηκαν στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 1ος Σκιαδάς Σίμος
1995 70 Kgr, 1ος Φραγκούλης Νικόλαος 1996 50 Kgr, 9η Φραγκούλη Μαρουσώ 1997 33 Kgr,
9η Φασιανού Χρυσούλα 1996 60 Kgr, 9η  Λάμπρου Μαρία 1996 50 Kgr

Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
Κυκλάδων - 2ος όμιλος

Τα πολλά γκολ (32 σε πέντε παιχνίδια), αλλά
και η άνετη επικράτηση του Πανναξιακού επί
του Καρτεράδου με 4-1 στο ντέρμπι ήταν τα χα-
ρακτηριστικά στα παιχνίδια της 15ης αγωνι-
στικής. Ο Πανναξιακός μετά τη νίκη του αυτή
ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ενώ
ο ΑΟ Πάρου σημειώνοντας το σκορ της αγω-
νιστικής (8-0 την Κορωνίδα στην Παροικιά)
πλησίασε στους δυο βαθμούς τον Καρτεράδο.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια εντυπωσιακή νίκη πέ-
τυχε ο Αστέρας Μαρμάρων στην Ίο επί του
ΚΕΜΑΣ Ίου με 3-2, ενώ ο Πανθηραϊκός φιλο-
δώρησε με επτά γκολ (7-0) στο γήπεδό του την
Αναγέννηση Νάξου. Το Φιλώτι στο γήπεδό του
επικράτησε με 5-2 της Λάβας. Το παιχνίδι του
Μαρπησσαϊκού με τον Αστέρα Τραγαίας δεν
έγινε γιατί, όπως υποστηρίζουν οι φιλοξενού-
μενοι, το πλοίο που θα τους έφερνε στην Πάρο
είχε καθυστέρηση με αποτέλεσμα η αποστολή
να έφθανε στο γήπεδο αρκετή ώρα μετά την
προγραμματισμένη έναρξη του παιχνιδιού.

Η βαθμολογία
Ομάδες Αγ. Τέρμ. Βαθ.
1. ΑΟ Πανναξιακός 15 59-11 37
2. ΑΟ Καρτεράδος 15 31-17 35
3. ΑΟ Πάρου 15 47-14 33
4. ΑΟ Πανθηραϊκός 15 43-11 30
5. ΑΜΣ Φιλώτι 14 25-21 26
6. Αστέρας Τραγαίας 13 10-17 15
7. Αναγέννηση Νάξου 14 19-38 15
8. ΑΟ Λάβα 15 20-33 14
9. Αστέρας Μαρμάρων 14 22-38 15
10. ΑΟ Κορωνίδα 14 16-32 10
11. ΚΕΜΑΣ Ίου 14 9-35 4
12. Μαρπησσαϊκός 14 17-51 -2

Επόμενη 16η αγωνιστική
ΚΕΜΑΣ Ίου - ΑΟ Πάρου, Κορωνίδα - Παννα-
ξιακός, Αστέρας Μαρμάρων - Μαρπησσαϊκός,
Καρτεράδος - Πανθηραϊκός, Αστ. Τραγαίας -
Λάβα, Αναγ. Νάξου - Φιλώτι.

Μια ακόμα ήττα γνώρισε μακριά από το γήπεδό
του ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου. Αυτή τη
φορά από τους Αγίους Αναργύρους με 3-0.
Το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των γηπεδούχων
ήταν δίκαιο αλλά σίγουρα η ομάδα της Πάρου θα
μπορούσε να είχε προηγηθεί ακόμα και με 2-0 στα
πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης. Δεν το
έκανε όμως και ο νόμος του ποδοσφαίρου την τι-
μώρησε… Μοιραίος ο Κρίστο Νίνο που στο 3’
και στο 5’ σε δυο άνεπανάληπτα τετ-α-τετ με τον
τερματοφύλακα των γηπεδούχων δεν κατάφερε
να τον νικήσει -και τις δυο φορές ο Σαραντής απέ-
κρουσε με τα πόδια.
Ήρθε και στο 7’ μια καλή ευκαιρία με τον Μο-
στράτο αλλά το σουτ που επιχείρησε από πλάγια
έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ και εκεί… τελείωσαν
όλα. Ή μάλλον άρχισε να μιλάει ο νόμος του πο-
δοσφαίρου.
Στο 22’ οι γηπεδούχοι έπειτα από εκτέλεση φάουλ
έπιασαν στον ύπνο το κέντρο της άμυνας του
Νηρέα και ο Τσούτσουρας με κοντινή κεφαλιά
άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.
Στο 60’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι όταν ο
Ντουγέρογλου ανέτρεψε τον Κοζυράκη. Ο Ντελ-
μεκούρας ήταν εύστοχος και διπλασίασε τα τέρ-
ματα για τους Αγίους Αναργύρους. Στο 84’ ο

Μακρόπουλος έπειτα από σέντρα συμπαίκτη του
βρέθηκε μόνος στο κέντρο της άμυνας του Νηρέα
στο ύψος του πέναλτι και με κεφαλιά ψαράκι δια-
μόρφωσε το τελικό 3-0.
Ο Νηρέας απείλησε με τον Μοστράτο στο 70’
(σέντρα σουτ) και στο 82’ (εκτέλεση φάουλ) αλλά
και στις δυο περιπτώσεις ο Σαραντής τον σταμά-
τησε. Άλλες φάσεις δεν έγιναν μπροστά στις δυο
εστίες. Το παιχνίδι σε έναν ανοιξιάτικο καιρό πα-
ρακολούθησαν περίπου 350 φίλαθλοι οι 50 εκ των
οποίων ήταν του Νηρέα.
Καλή σε γενικές γραμμές η διαιτησία του Χον-
δρόπουλου και των εποπτών Χίνου και Δαλιβήκα
του συνδέσμου Κορίνθου. Μακρόπουλος, Γκίκας

Βαζαίος για τους γηπεδούχους και Ντουγέρο-
γλου, Καρακώστας, Νίνο και Ζορμπαλάς για τον
Νηρέα ήταν οι παίκτες που δέχθηκαν την κίτρινη
κάρτα του διαιτητή.
Άγιοι Ανάργυροι (Ιωακειμίδης): Σαραντής,
Κάρο, Κοζυράκης (84’ Σφακιανάκης), Τσού-
τσουρας, Μακρόπουλος, Γκίκας, Κουνάδης (79’
Μακρομιχάλης), Βαζαίος (69’ Μότσκα), Μαχαί-
ρας, Ντελμεκούρας, Κίτσιος.
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου (Αρναούτης):
Ντουγέρογλου, Τσάνη, Καρακώστας, Μητσό-
πουλος, Γρηγοριάδης, Παντελαίος, Κρίστο Νίνο
(63’ Ρούσσος), Βασιλόπουλος, Γρίβας, Ζορμπα-
λάς (72’ Κρητικός), Μοστράτος.

Κοπή πίτας
του Νηρέα

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του κόβει ο
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ σήμερα, Τετάρτη 11
Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7
το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου
στη Νάουσα.

Ευχαριστήριο
Στις 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλ-
λόγου Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμάρων, με
αθρόα συμμετοχή. 
Κατάμεστη η αίθουσα των γραφείων του Συλ-
λόγου και ο προαύλιος χώρος από μέλη και φί-
λους του Αστέρα που παραβρεθήκαν και
πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα. 
Ο σύλλογος ευχαριστεί για την παρουσία
τους, την Αντιδήμαρχο κ. Κάγκανη Άννα, τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αρκά
Αντώνη, τους Δημοτικούς Σύμβουλους κ.κ.
Καλακώνα Σπύρο, Κουτσουράκη Παναγιώτη,
Κωβαίο Μάρκο, τον Πρόεδρο του Τοπικού
Διαμερίσματος Χριστόφορο Στρατή, το Νο-
μαρχιακό Σύμβουλο Κάγκανη Γιώργο, καθώς
και όλους τους εκπροσώπους Φορέων και
Συλλόγων. 
Επίσης να ευχαριστεί την Έπαρχο Πρωτολάτη
Γρηγορία, το Δήμαρχο Βλαχογιάννη Χρήστο,
τον επικεφαλής της μειοψηφίας Κοντό Λοίζο
και τη Βουλευτή κ. Μανούσου-Μπινοπούλου
Άρια που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσουν, αλλά έστει-
λαν τις ευχές τους.  

Τιμώρησε τον Νηρέα
ο νόμος του ποδοσφαίρου

Την ήττα με 3-0 γνώρισε η ομάδα της Πάρου εκτός έδρας, από τους Αγίους Αναργύρους





A
Μ΄ακούει κανείς;
Οι του τουρισμού ή οι επιχειρηματίες των νησιών μας έχουμε συνειδη-

τοποιήσει ότι τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης πρώτοι εμείς
θα τις πληρώσουμε;
Θα κάνουμε κάτι πριν να είναι πολύ αργά;

A
Την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της θα ήταν υπερβολή να περι-
μένουμε να τις καταλάβουνε οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι έχοντες τη νο-

οτροπία αυτή.
Άρα θα έλεγε ένας ρεαλιστής, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από
το Δήμο και τις επιτροπές του. Αυτοί έκαναν μια φιλολογικού περιεχομένου
σύσκεψη και συνειδησιακά "καθάρισαν". Το Σεπτέμβριο όμως όταν θα κά-
νουμε "ταμείο" θα τα πούμε πιο συγκεκριμένα.

A
Μιας και λέμε για οικονομική κρίση τι πρέπει να κάνουμε όταν η
Κυρία αποφασίζει για αύξηση στα δημοτικά (κοινοτικά) τέλη κατά

80%;
Να περιμένουμε την απόφαση του Γενικού ή να κόψουμε τις φλέβες μας;
Η αύξηση αυτή άραγε θα είναι μόνο για τους Λεβεντάκηδες ή θα την πλη-
ρώσουν όλοι οι λεβέντες Αντιπαριώτες;

A
Ο χορός (άρχισε το τριώδιο) των υποψηφίων δειλά-δειλά αρχίζει.
Θα έχουμε όμως γρήγορα εξελίξεις ή θα μας βγάλουν το λάδι;

Γιατί ο ένας περιμένει το ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο άλλος σχεδιάζει τα κομματικά 

λόμπι και η τρίτη την επιφοίτηση του αγίου πνεύματος. 
Το ερώτημα είναι ποιόν θα υποδείξει ο Μέγιστος...
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ρωτήσουμε για αυτό το θέμα το σύντροφο Πού-
τιν!!!

A
Δύο συνέδρια των εμπορικών συλλόγων στις Κυκλάδες, είχαν σαν βα-
σικό αίτημα τα 200 m2 επιφάνειας maximum για τα εμπορικά κατα-

στήματα.
Ο νομάρχης μας ακόμα αναρωτιέται, ποιο είναι  το αίτημα των εμπορικών
συλλόγων, η δε έπαρχος κρύβεται.
Αναρωτιόμαστε με ποιόν είναι, με τους δεκάδες μικροέμπορους που κινδυ-
νεύουν με αφανισμό ή με το μεγαθήριο της πολυεθνικής που σίγουρα έχει
μεγάλη οικονομική ευχέρεια...;

Ν.Ρ.Λ.

A
Τα πλοία δεν φεύγουν ποτέ χωρίς εντολή Λιμενάρχη ή όταν δεν το επι-
τρέπουν οι καιρικές συνθήκες, σχολίασε με νόημα, ο κ. Κουντρομιχά-

λης, όταν η Εμμυ και ο Χάρης του ...έδωσαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ταινία «και το πλοίο φεύγει».

Μ.Δ.
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Σε τι έφταιξε;
Ένα πληγωμένο – νεκρό

δελφίνι ξεβράστηκε στην
Πίσω Αλυκή την περα-

σμένη εβδομάδα και για
αρκετές ημέρες βρισκό-

ταν στην παραλία σε κα-
τάσταση αποσύνθεσης.

Από τα μάτια του έμειναν
μόνο δύο τρύπες, ενώ στο

σώμα του, ήταν εμφανές
το σημάδι από το χτύ-

πημα του ασυνείδητου…

Πρωτοχρονιάτικη γιορτή στο ΚΑΠΗ Αγκαιριάς

Το ΚΑΠΗ Αγκαιριάς γιόρτασε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, την αλ-

λαγή του έτους οργανώνοντας μία γιορτή, που σημείωσε μεγάλη επι-

τυχία. Περισσότερα από 100 άτομα παραβρέθηκαν και διασκέδασαν,

είπαν τα κάλαντα με τη συνοδεία τσαμπούνας και τουμπακιού και

έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους, που προσέφερε ο φούρνος

της Αγκαιριάς.

Η γιορτή των ΑΜΕΑ
Σημαντική ήταν η προσέλευση κόσμου στην κοπή της πίτας  που έγινε την Κυριακήστην αίθουσα που στεγάζονται οι δραστη-ριότητες των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη Νάουσα. Παρόντες  δήμαρχος κ. Χ Βλαχογιάννης,ο επικε-

φαλής της μειοψηφίας κ. Λ. Κοντός,ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Αρκάς,οι σύμβουλοι
κ.Μ.Κωβαίος και Κ. Μπιζάς, και ο λιμενάρχης Πάρου κ.Η.Κουντρομιχάλης, καθώς και πολλοί υποστηρι-
κτές του έργου του κέντρου. Την πίτα ευλόγησε ο πατήρ Κωνσταντίνος που έκανε και αγιασμό στο και-
νούριο ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες  λεωφορειάκι, που αγοράστηκε με 15.000€ που διέθεσε ο
υπουργός υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλος.   

  Άρχισε η προετοιμασία για τα εγκαίνια- κοπή κορδέλας- που
ετοιμάζει το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.


