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Χρειάζονται άμεσα
γενναίες αποφάσεις

Αργυρώ Φίλη, πρόεδρος ΗΑΤΤΑ:

Το μεγαλύτερο πλήγμα θα το δεχτεί ο τομέας του τουρισμού,
εκτιμά η πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, Αργυρώ Φίλη, η οποία μίλησε
γι’ αυτό το θέμα, σε σχέση με την οικονομική ύφεση, στη ΦτΠ.
Παράλληλα, απογοητεύεται, γιατί δεν βλέπει να λαμβάνονται
μέτρα, παρά μόνο εξαγγελίες από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Όμως τώρα είναι πλέον αργά για όποιες αποφάσεις. Εκτιμά ότι θα
υπάρξει απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά και ότι πολλές επιχειρή-
σεις θα οδηγηθούν σε κλείσιμο, λόγω της μη δανειοδότησής τους
από τις τράπεζες, που εξαιτίας της κρίσης έχουν κλείσει τις στρό-
φιγγες. Σε ότι αφορά, τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις ή τη
διαφήμιση, η κ. Φίλη τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της δεύτερης
επιλογής. 

Όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο τουρισμός είναι το κομμάτι
που θα πληγεί περισσότερο. Ποια είναι η δική σας άποψη;

Ο τομέας του τουρισμού όντως, είναι αυτός που θα πληγεί πρώ-
τος – πρώτος, από τη στιγμή που για τις περισσότερες περιοχές
στη χώρα μας είναι ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων τους.

Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας στον τομέα
αυτό, εξαιτίας της αβεβαιότητας που έχουν οι επιχειρήσεις, διότι
οι κρατήσεις των τουριστών πλέον μετατίθενται στην τελευταία
στιγμή. Κατά συνέπεια, κανένας επιχειρηματίας δεν προχωράει
σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Ειδικά για φέτος, ορισμένες
επιχειρήσεις δεν θα προσλάβουν εποχικούς υπαλλήλους, ενώ σε
κάποιες άλλες θα προσληφθούν σε πολύ μικρή ποσόστωση σε
σχέση με αυτό που γινόταν κατά το παρελθόν. 

Είπατε ότι οι κρατήσεις γίνονται την τελευταία στιγμή ίσως
γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και από Ευρωπαίους, αλλά και από
τους Έλληνες;

Το δεν υπάρχουν χρήματα για διακοπές, είναι ακραίο. Δεδομένο
είναι, ότι με την παγκόσμια οικονομική κρίση, ο καταναλωτής μα-
ζεύεται αρκετά, πράγμα που σημαίνει, ότι στον προϋπολογισμό
του, βάζει μικρότερο ποσό για τις διακοπές. Αυτό οδηγεί σε λιγό-
τερες μέρες διακοπών και επιπλέον γίνεται πιο προσεκτικός στις
επιλογές του, δηλαδή, που θα πάει και τι θα ξοδέψει. Άρα έχουμε

μικρότερα ταξίδια, πιο κοντινά και με απόλυτο κριτήριο των κα-
ταναλωτών, το πώς θα ξοδέψουν λιγότερα χρήματα. 

Ο εσωτερικός τουρισμός θα μπορέσει να ανταποκριθεί οικο-
νομικά;

Η προσπάθεια όλων και των επιχειρηματιών του τομέα του του-
ρισμού, είναι να βοηθήσουν με τις τιμές σε τέτοιο βαθμό, που να
μπορέσει ο Έλληνας, να κάνει διακοπές, ώστε να ενισχυθεί η εγ-
χώρια αγορά. 

Συνέχεια στη σελ. 4

Δήλωσε παρών
Τελευταία κοπή πίτας για το Λιμενάρχη Ηλία Κουντρομιχάλη

Καθαρά πολιτικός ήταν ο λόγος του Λιμενάρχη Ηλία Κουντρομιχάλη
την περασμένη Κυριακή, που έγινε η κοπή της πίτας του Λιμενικού Σώμα-
τος στην αίθουσα του “Αρχίλοχου”. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι το 2009 είναι
η τελευταία χρονιά που κόβει την πίτα του Λιμεναρχείου, καθώς αποφά-
σισε, όπως είπε, να κλείσει την καριέρα του, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί
στις φήμες που τον φέρουν ως υποψήφιο Δήμαρχο. Από την ομιλία του
ωστόσο, διαφάνηκε πως μια νέα καριέρα, αυτή του πολιτικού, είναι το επό-
μενό του βήμα. Αναφέρθηκε στην παγκόσμια οικονομική κρίση, έκανε
λόγο για κοινωνική συνοχή και στη συνέχεια επικέντρωσε στην Πάρο.
Όπως είπε, το 2005 υπήρξε έκρηξη αφίξεων, αλλά όλα τα επόμενα χρόνια
σημειώθηκε μείωση, που έφτασε στο 7% το 2008, αποδίδοντάς την, στην
έλλειψη τουριστικών υποδομών. Συμπερασματικά είπε, είχαμε πτωτική πο-
ρεία. Γι’ αυτό και τόνισε ότι πρέπει να παρθούν μέτρα για τη θωράκιση της
τουριστικής μας οικονομίας και υπογράμμισε την αναγκαιότητα του νέου
εμπορικού λιμανιού, ενώ καλά πληροφορημένος έδειξε να είναι για αερο-

δρόμιο και μικρό νοσοκομείο, αφού ανέφερε, πως και τα δύο βρίσκονται σε
καλό δρόμο. 

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, είπε πως το Λιμεναρχείο έπραξε το
καθήκον του, η υπόθεση είναι πλέον στη Δικαιοσύνη και η αλήθεια θα
φανεί όποια και αν είναι και τόνισε ότι πρέπει τώρα, με τη νέα σύνθεση να
αναπληρωθούν τα δύο χρόνια απραξίας.

Ένα μέρος της ομιλίας του, ο κ. Κουντρομιχάλης το αφιέρωσε στους αλι-
είς της Πάρου και της Αντιπάρου, που όπως είπε, αγαπά και εκτιμά, σημει-
ώνοντας ότι θα είναι πάντα δίπλα τους, αρωγός στις προσπάθειές τους.
Απέδωσε επίσης «φόρο τιμής» στους χίλιους απόμαχους Παριανούς ναυ-
τικούς, σημειώνοντας ότι «όλους μας ενώνει η Πάρος και η αγάπη για τη
θάλασσα».

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Κουντρομιχάλης ευχαρίστησε όλους όσοι
παραβρέθηκαν στην κοπή της πίτας, αλλά και αυτούς που δεν ήρθαν
«γιατί δεν ήρθαν!».                                                               Συνέχεια στη σελ. 5



2 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ‘09

Ζημιογόνα
εκλογολογία

Με τις εκλογολογίες σπαταλιέται πολύτιμος
χρόνος και δεν εμβαθύνουμε στην πραγματι-
κότητα της οικονομικής κρίσης και σ’ αυτό που
μπορούμε να κάνουμε για όσο το δυνατόν μι-
κρότερες απώλειες στη χώρα μας. Το «φύγετε
εσείς για να έρθουμε εμείς» δεν δίνει λύση, όχι
μόνο γιατί δεν υπάρχει διαφορά στους χειρι-
σμούς και στη φιλοσοφία ημών και υμών. Το
πρόβλημα ξεπερνά αυτούς τους υποκειμενι-
σμούς, είναι κάπως έξω από προθέσεις και δυ-
νατότητες, καθώς υπάρχουν διαμορφωμένες
εξαρτήσεις και συναρτήσεις κεφαλαίου, τρα-
πεζών, εξουσίας και ανθρώπων. Αυτές τις δύ-
σκολες ώρες, δεν ακούγονται παρά ελάχιστες
ψύχραιμες φωνές. Τα βάζουμε με πολύ συγκε-
κριμένες πολιτικές δυνάμεις και πολύ συγκε-
κριμένους ανθρώπους και ξεχνούμε το
σύστημα. Κατηγορούμε το πλοίο, ενώ και τα
δικά μας ναυπηγήθηκαν με τις ίδιες τεχνικές
και ξεχνούμε τη θάλασσα και την τρικυμία. Τι
μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύ-
τερο ταξίδι; Αυτές οι λογικές κάνουν ζημιά
τόσο στην πολιτική σκέψη, όσο και στις δυνα-
τότητες να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα.
Μετά τις εκλογές θα έχουμε πάλι μπροστά μας
το ίδιο σύστημα και τις ίδιες λογικές της κρα-
τικής μηχανής και των ανθρώπων της. Οι τρά-
πεζες δεν αλλάζουν και το δημόσιο χρέος δεν
μειώνεται με τα διαφορετικά ποσοστά των
κομμάτων. 

Να το ανατρέψουμε το σύ-
στημα. Πολύ σωστά, αλλά με
ποιον επαναστατικό στρατό;
Με πολίτες βολεμένους που
αξιώνουν διαρκώς για τον
εαυτό τους, με τα κόμματα που
το ένα τα βάζει με το άλλο, με
ξεχωριστές συγκεντρώσεις ερ-
γαζομένων, με αποστροφή στις
συμμαχίες; Να πάμε σε άλλο
σύστημα, ναι, αλλά δεν θα μας
το κάνουν δώρο τα μεγάλα
συμφέροντα. Μέχρι να φτά-
σουμε στο αύριο, να δούμε τι
έχουμε να σχεδιάσουμε για το
τώρα. Και δεν μπορεί στα σο-
βαρά να προβάλλονται ως

μόνη λύση οι διαμαρτυρίες και οι εκλογές.
Αλλά κι αν ακόμα αλλάξει εντελώς το σύστημα
και πάρουν την εξουσία δικές μας δυνάμεις, οι
όποιες αλλαγές, θα απαιτήσουν χρόνο. 

Αν προσβλέπουμε εκεί, τότε ανάγκη να
δούμε ότι πρέπει να διαμορφωθούν πολίτες με
λιγότερη συμφεροντολαγνεία και ιδιοτέλεια,
γιατί μάθαμε μόνο να ζητούμε και την όποια
αλλαγή θα την υπονομεύσουμε από τα μέσα,
όπως έγινε ήδη στα προηγούμενα χρόνια. 

Εργαζόμαστε  μέσα στο παρόν σύστημα και
μπορούμε να το τεντώσουμε ως λάστιχο, να δι-
ευρύνουμε τις αντοχές των δυνατοτήτων του
και να βγούμε με καθημερινό αγώνα έξω απ’
αυτό. Δεν συζητήσαμε επαρκώς, δεν έγινε
καμιά σημαντική συνάντηση να πάμε σε βάθος
τη σκέψη μας, μήπως ανακύψουν νέες δυνατό-
τητες και έξυπνες λύσεις.  

Έξυπνη λύση είναι να πλήξουμε από μέσα το
σύστημα κι όχι να κονταροχτυπιόμαστε διαρ-
κώς, σαλπίζοντας το ανέφικτο των συνεργα-
σιών. Αν δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας, το
κεφάλαιο ανενόχλητα κάνει τη δουλειά του.
Μέσα στα όρια του συστήματος υπάρχουν βελ-
τιώσεις και πρέπει να τις δούμε, μέχρι να
…επαναστατήσουμε. Για τη φοροδιαφυγή λ.χ.
έπρεπε να υπάρξει κοινό σχέδιο όλων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπειθαν
περισσότερο, αν κατέστρωναν σε συνεργασία
ένα εφικτό σχέδιο ταξιδιού μέσα στην φουρ-
τούνα με τις λιγότερες απώλειες. Η σοβαρό-
τητα της κατάστασης επιβάλλει περίσκεψη και
το «φύγε εσύ να έρθω εγώ» δεν αποτελεί πει-
στική πρόταση.

Χρίστος Γεωργούσης
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Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 50
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 

Ένα ζευγάρι τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά,
σε τροχαίο που προκλήθηκε στους Αγίους Απο-
στόλους. Το ζευγάρι που ερχόταν από Νάουσα
προς Παροικιά, στο σημείο που είναι η εκκλη-
σία, έκανε προσπέραση σε αυτοκίνητο που ήταν
σταθμευμένο και ελαφρώς μέσα στο δρόμο. Ένα
δεύτερο αυτοκίνητο που ερχόταν από την Πα-
ροικιά προς Νάουσα είδε την προσπέραση,
έστριψε αριστερά για να αποφύγει τη σύγ-
κρουση, έπεσε πάνω στο σταθμευμένο και στη
συνέχεια στο αυτοκίνητο που ερχόταν από τη
Νάουσα. Το ζευγάρι διακομίστηκε με ασθενο-
φόρο στο Κέντρο Υγείας όπου οι γιατροί τους
εξέτασαν εξωνυχιστικά  και διαπίστωσαν ότι δεν
κινδυνεύει η ζωή τους, προληπτικά όμως μετα-
φέρθηκαν σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Τροχαίο στους Αγίους Αποστόλους

Απεγνωσμένες προσπάθειες καταβάλλονται από τους συνδικαλιστές να προσληφθούν στη ΔΕΗ
Πάρου, οι τρεις επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, από το 2008, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
των τεχνικών υπηρεσιών της επιχείρησης και να ξεκουραστούν οι υπάρχοντες εργαζόμενοι, που σπά-
νια παίρνουν άδειες και ρεπό.

Για το θέμα αυτό κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, ο βουλευτής του Συνασπισμού Φ. Κουβέλης, ενώ
αναφορά στη Βουλή προς τον υπουργό Ανάπτυξης κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π.
Ρήγας.

Να σημειωθεί, ότι από το φθινόπωρο του 2008, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού  για την
πρόσληψη μέσω Α.Σ.Ε.Π, τριών τεχνιτών, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των
τεχνικών υπηρεσιών  της Δ.Ε.Η. Πάρου. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι  έχουν  ήδη δημοσιευθεί τα
ονόματα των επιτυχόντων,  δεν έχουν γίνει ακόμη οι προσλήψεις, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να υπο-
λειτουργεί. Σημειώνεται επίσης, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία, ηλεκτροδοτεί περισσότερους από 19.000
καταναλωτές και λόγω έλλειψης προσωπικού δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική νομοθεσία στους
εργαζόμενους.

Επιστολή Δημάρχου
Για δεύτερη φορά ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, απευθύνεται με επιστολή του προς τον πρόεδρο

και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Π. Αθανασόπουλο, στον οποίο επισημαίνει την έλλειψη προσωπικού και
τα προβλήματα που συνεπάγεται. 

Στη δεύτερη επιστολή του με ημερομηνία 13/2/2009, ο δήμαρχος μεταξύ των άλλων τονίζει: «…δεν
μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν προσλαμβάνονται οι επιτυχόντες αφού οι ανάγκες των 19.000 συνδρομη-
τών είναι δεδομένες και συνεχώς αυξανόμενες και το υπάρχον προσωπικό (ένας εργοδηγός και τέσσερις τε-
χνίτες), όσο και αν προσπαθήσουν δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις, ιδιαίτερα
της θερινής περιόδου, που σε λίγο αρχίζει».

Ο Δήμαρχος ζητεί από τον κ. Αθανασόπουλο να λάβει υπόψη του «τις ιδιαιτερότητες των νησιών, την
υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών και τις συνθήκες δουλειάς
των εργαζομένων στο συνεργείο της ΔΕΗ και να προβεί στην πρόσληψη των τριών επιτυχόντων του
ΑΣΕΠ», οι οποίοι σημειωτέων, θα πρέπει και να εκπαιδευτούν…

Προσπάθειες συνδικαλιστών, βουλευτών και τοπικών παραγόντων
για την πλήρωση των κενών στη ΔΕΗ Πάρου

Γιατί δεν προσλαμβάνονται
οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ;

Δεντροφύτευση στις Λεύκες
Τριάντα δέντρα (κυπαρίσσια) φυτεύτηκαν σε κτήμα της Κοινότητας Λευκών που

γειτνιάζει με το πευκοδάσος. Η δεντροφύτευση έγινε από τον πολιτιστικό σύλλογο

Υρία με τη βοήθεια του Τοπικού Συμβούλου, Αντώνη Κρητικού, ο οποίος διέθεσε το

μηχάνημα αφιλοκερδώς, για τη διάνοιξη των λάκων. 
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Ενημέρωση για την πορεία των έργων σε σχέση
με το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο
Πάρου, καθώς και η σύσταση του φορέα φίλων
του Πάρκου, πραγματοποιήθηκε το περασμένο
Σάββατο στην αίθουσα του Νηρέα. Η πρώην
υπουργός Ελισάβετ Παπαζώη αναφέρθηκε στα
φιλόδοξα σχέδια της Επιτροπής, που σταδιακά
υλοποιούνται, σημειώνοντας ωστόσο, ότι ο δρό-
μος είναι ακόμη πολύ μακρύς. Τόνισε όμως ότι το
καλοκαίρι ένα μέρος του πάρκου θα λειτουργή-
σει, δηλαδή το αναψυκτήριο, οι παραλίες, ενώ θα
πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις στο
πλαίσιο του Οικο-λογικού Φεστιβάλ από 10 έως
19 Ιουλίου. Στις 6 Ιουνίου, στο πλαίσιο επίσης του
Οικο-λογικού Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί
ημερίδα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και εξοι-
κονόμησης ενέργειας, από την οποία θα εξαχθούν
συμπεράσματα βάσει των οποίων θα εκδοθεί ενη-
μερωτικό φυλλάδιο που θα διανεμηθεί στους κα-
τοίκους της Πάρου. 

Τη λειτουργία του αναψυκτηρίου θα αναλάβει
η Δημοτική Επιχείρηση, η οποία θα έχει συσταθεί
έως το Μάιο. 

Η κ. Παπαζώη ανέφερε ότι αναζητούνται χορη-
γοί, αλλά επιδιώκεται και η χρηματοδότηση από
τα υπουργεία, σημειώνοντας, ότι προς το παρόν,
όποιες πόρτες χτύπησε η Επιτροπή, βρήκε αντα-
πόκριση. 

«Δεν υπάρχει αντικειμενικό θέμα»
Η κ. Παπαζώη, κατόπιν ερώτησης της ΦτΠ,

σχολίασε τη στάση του δημοτικού Συμβούλου, γε-
ωπόνου Π. Κουτσουράκη σε σχέση με τη φύτευση
των φυτών στην περιοχή του Άη Γιάννη Δέτη.

Είναι μία προσωπική άποψη, είπε. Η ομάδα ερ-
γασίας προετοίμασε την κατάσταση (Οκτώβριο
– Νοέμβριο), επικοινώνησε με γεωπόνους πανε-
πιστημιακής σχολής, οι οποίοι δεν είχαν καμία αμ-
φιβολία ότι το πρόβλημα της ερημοποίησης της
περιοχής οφειλόταν στην υπερβόσκηση, παρου-
σιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ομό-
φωνα αποφάσισε και για την κατηγορία των
φυτών, που είναι ενδημικά φυτά της Πάρου. Κα-
νένας δεν μας είπε ότι αυτά τα φυτά δεν είναι τα
κατάλληλα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγο-
νός, ότι δεν έχει ξεραθεί κανένα. Τον κ. Κουτσου-

ράκη, τον καλέσαμε εξ αρχής στην επιτροπή, τον
περιμέναμε και τον περιμένουμε, πόσο μάλλον που
είναι γεωπόνος του Δημοσίου. Επίσης, η αντίρ-
ρηση του κ. Κουτσουράκη, ότι δεν μπορεί η
ΔΕΥΑΠ να αναλάβει το κόστος 15 κυβικών
νερού, χαρακτηρίζοντάς το ως σπατάλη για την
άρδευση των φυτών, δεν ευσταθεί. Το νερό που
χάθηκε τη νύχτα που το έκοψαν κάποιοι άγνω-
στοι, ήταν πολύ περισσότερο από 15 κυβικά. Επο-
μένως δεν υπάρχει αντικειμενικό θέμα. Δεν θα
πέσει έξω η ΔΕΥΑΠ. Επιπλέον, αυτά τα φυτά δεν
χρειάζονται ιδιαίτερο πότισμα, εκτός από τρεις
φορές το καλοκαίρι. 

Παραίτηση Κουτσουράκη
Ο κ. Κουτσουράκης, ο οποίος παραιτήθηκε από

το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, ενοχλημένος από την κρι-
τική που του ασκήθηκε από την επιτροπή, σε
απαντητική επιστολή του, ξεκαθαρίζει ότι υπο-
στηρίζει τη δημιουργία του πάρκου, «άλλωστε
ψήφισα τις επιλογές σας και στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και στο Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ», κάνει

λόγο για παραποίηση των όσων ανέφερε σχετικά
με τη βόσκηση και σημειώνει ότι «διαφώνησε ως
προς τη φύτευση ορισμένων ειδών φυτών και ως
προς το σύστημα άρδευσης». 

Το Δ.Σ. του σωματείου
φίλων του πάρκου
Το προσωρινό Διοικητικό του Συμβούλιο εξέ-

λεξε το Σωματείο οι φίλοι του Περιβαλλοντικού
και πολιτιστικού πάρκου Πάρου «Αη Γιάννης
Δέτης», έως ότου εγκριθεί το καταστατικό.

Το Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ελισάβετ Παπαζώη
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κουζούμης
Γραμματέας: Νίκος Μαλατέστας
Ταμίας: Γιώργος Σομαρίπας 
Μέλη: Τάσος Κασαπίδης, Χρίστος Γεωργού-

σης, Γιάννης Κουλιανός.

Σύσταση σωματείου φίλων του πάρκου στον Άη Γιάννη Δέτη

Πρεμιέρα το καλοκαίρι

Από τη συνάντηση στο ΥΕΝ με τον υφυπουργό Π. Καμμένο και το Γ.Γ. Γ. Τζοάνο για το ακτο-
πλοϊκό στην Πάρο και το σχέδιο όλης της Παροικιάς

Κόβει την πίτα του ο Εμπορικός Σύλλογος
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του θα κόψει σήμερα Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα, ο Εμπορικός
Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου, στην αίθουσα «Μινωα». Στην εκδήλωση θα γίνει και η κλή-
ρωση για το αυτοκίνητο, αλλά και για πολλά άλλα δώρα.

Χοροεσπερίδα του «ΑΤΛΑΝΤΙΣ»
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άσπρου Χωριού “ΑΤΛΑΝΤΙΣ” σας προσκαλεί στην ετήσια
αποκριάτικη xοροεσπερίδα με ζωντανή μουσική και πλούσια λαχειοφόρο αγορά, που θα γίνει το
βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου 2009 στο κέντρο«ΤΑ 5 Φ» στην Μεσάδα της Μάρπησσας Πάρου.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00 μ.μ. ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 7 ΕΥΡΩ. 
Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε παρέα.



4 Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ‘09Φωνή της Πάρου

Αργυρώ Φίλη, πρόεδρος ΗΑΤΤΑ:

Χρειάζονται άμεσα
γενναίες αποφάσεις

Συνέχεια από τη σελ. 1

Θα έχουν οι επαγγελματίες τη δυνατότητα να μειώσουν ή να
κρατήσουν σταθερές τις τιμές χωρίς να έχουν ζημία τη στιγμή που
όλα αυξάνονται;

Από τη στιγμή που η επιλογή τους θα είναι να λειτουργήσουν,
σαφώς μπορούν με περιορισμό κόστους σε διάφορα επίπεδα, να μει-
ώσουν τις τιμές. Ήδη έχουν ξεκινήσει τον περιορισμό τιμών που
έχουν ανακοινώσει και για τους Tour orerators του εξωτερικού,
αλλά και για τα γραφεία που ασχολούνται με τον εσωτερικό τουρι-
σμό και οργανώνουν καλοκαιρινά πακέτα διακοπών. Έτσι, τα γρα-
φεία ταξιδίων στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν πάρει ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές τιμές και για την ελληνική αγορά. 

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την πλευρά της Κυβέρνησης
βοηθούν;

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί, έχουν απλώς προαναγγελθεί.

Εξαγγέλθηκαν, αλλά αν δεν εφαρμοστούν άμεσα δεν θα είναι
αργά;

Θα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί πολύ νωρίτερα. Η απαίτηση όλων
των φορέων ήταν να εφαρμοστούν άμεσα, αυτό το άμεσα όμως, έχει
ήδη καθυστερήσει δύο μήνες. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για το
χώρο, εξίσου μεγάλο όμως είναι το πρόβλημα και από κάποιες αν-
τιδράσεις που υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει να
γίνει κατανοητό, ότι δεν κάνεις ομελέτα αν δεν σπάσεις αυγά. Σί-
γουρα κάποιοι έχουν τις αντιρρήσεις τους, για παράδειγμα οι δήμοι,
γιατί βλέπουν να χάνουν ένα σοβαρό έσοδο με τη μείωση των τελών
παρεπιδημούντων. Παρά ταύτα είναι αναγκαίο να υπάρξει μια μεί-
ωση στα λειτουργικά κόστη και των ξενοδοχείων ούτως ώστε, να
μπορέσουν και οι ξενοδόχοι, να μειώσουν τις τιμές και αυτό, γιατί το
προκαλεί ο ανταγωνισμός, όχι μόνο ο εγχώριος. Ο τουρισμός πλήτ-
τεται πανευρωπαϊκά, η Ισπανία είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση

από την Ελλάδα, όπως και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το χειρότερο
δε όλων, είναι ότι υπάρχουν ανταγωνίστριες προς την Ελλάδα
χώρες, που δεν είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ και δεν έχουν περιο-
ρισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, θεωρείται
αθέμιτος ανταγωνισμός η συνδιαφήμιση για την προσέλκυση του-
ριστών με τους Tour Orereitors σε επίπεδο πολιτείας, ενώ αντί-
στοιχα στην Τουρκία δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. 

Υπάρχει όμως και το πρόβλημα με τις τράπεζες.
Ναι και το θέμα είναι στη φάση που βρισκόμαστε, να μπορέσουν

να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή και με τη με-
γάλη πίεση που υπάρχει από πλευράς τραπεζών, με τις στρόφιγγες
να κλείνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και με δεδομένο ότι η χώρα μας
έχει εποχιακή δράση στο χώρο του τουρισμού, δεν υπάρχει ροή χρη-
μάτων τη χειμερινή περίοδο, με αποτέλεσμα, οι περισσότερες επι-
χειρήσεις να βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση. Μη μπορώντας

να δανειοδοτηθούν, φτάνουν με μεγάλη δυσκολία στην έναρξη της
σαιζόν και αν αυτό συνεχιστεί, δυστυχώς θα έχουμε και πάρα πολ-
λές επιχειρήσεις που θα οδηγηθούν σε κλείσιμο. Επιπλέον, είναι και
το θέμα της επιδότησης εργασίας, πολύ βασικό για να μπορέσουν οι
επιχειρήσεις να επαναπροσλάβουν έγκαιρα προσωπικό κάτι που θα
βοηθήσει και στην ποιότητα των υπηρεσιών που θα δοθούν. Γιατί
με τις προσλήψεις της τελευταίας στιγμής, δεν μπορείς να κάνεις
προγραμματισμό. Έρχεται η ώρα της υποδοχής πελατών και με τον
αριθμό ατόμων που κάθε επιχείρηση έχει, θα καλείται να κάνει προ-
γραμματισμό και εκτέλεση μαζί. Αυτό θα είναι σε βάρος της ποι-
ότητας της παροχής υπηρεσιών. 

Σε σχέση με την Πάρο. Με βάση την εμπειρία σας, τουριστικές
εκθέσεις ή διαφήμιση;

Οι εκθέσεις τώρα πια έχουν τελείως διαφορετικό ρόλο. Κατά το
παρελθόν ήταν μία συνάντηση για προσέλκυση πελατών είτε σε επί-
πεδο γραφείων ταξιδίων, είτε απευθείας σε καταναλωτές. Τώρα πια
το θέμα των εκθέσεων είναι απλά μια συνάντηση για να συζητηθούν
τα αποτελέσματα των ήδη δημιουργημένων επαφών και είναι λίγο-
πολύ μια σφυγμομέτρηση για το που πάει η τάση της αγοράς. Δεν
είναι πια το σημείο που θα προκαλέσει περισσότερη κίνηση για την
προσέλκυση νέων αγορών και νέας πελατείας. Αυτή τη στιγμή τα
κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν είναι περιορισμένα, καλύτερα
να διατεθούν για διαφήμιση. Σίγουρα η παρουσία είτε στα κανάλια
είτε στα έντυπα, έχει μεγαλύτερη απήχηση. Θα πρέπει πάντως να
γίνει συντονισμένα, γιατί η μη συντονισμένη διαφήμιση δεν απο-
φέρει κανένα αποτέλεσμα. 

Όταν λέμε συντονισμένα, τι εννοούμε;
Θα πρέπει να σταθμιστεί τι είδους πελατεία, τι είδους κοινό είναι

αυτό που επιλέγει την Πάρο ως προορισμό διακοπών. Η διαφήμιση
λοιπόν πρέπει να απευθύνεται εκεί που έχεις ελπίδες να προσελκύ-
σεις περισσότερο κόσμο.  

Έρευνα
Επαγγελματικής

Σχολής ΕΠΑΣ Πάρου
Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εντοπισμού του ενδιαφέροντος
για σπουδές στη τεχνική εκπαίδευση στο νησί μας, η ΕΠΑΣ
ΠΑΡΟΥ πραγματοποιεί μια έρευνα σχετικά με τη λειτουργία
ειδικοτήτων και το ωράριο λειτουργίας της, που αφορά απο-
φοίτους Α’ τάξης Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ,1ου
&2ου Κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ,ΤΕΣ,ΕΠΛ.  
Η έρευνα έχει ως εξής:

Α Θα με ενδιέφερε να παρακολουθήσω την ειδικότητα της Α
ΕΠΑΣ Πάρου :     
1. ΚΕΡΑΜΙΚΗ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟ-
ΤΕΧΝΙΑΣ
3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
5. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ           
6. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
7. ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝ-
ΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
8. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β. Η λειτουργία της ΕΠΑΣ ΠΑΡΟΥ θα προτιμούσα να είναι :      
1. ΠΡΩΙΝΗ ( 8.30 - 12.15 )           
2. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ( 15.30 - 19.30 )           
Οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλλούν έως 15/03/2009

στην ηλ.δ/νση του σχολείου : mail@1epas-parou.kyk.sch.gr
ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΗΛΙΚΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Α
(Αριθμός ειδικότητας) Β (Αριθμός λειτουργίας)           
Παράδειγμα: Ακάλεστος Εύαγγελος-21-Άνεργος-Α4-Β1       

Ο Διευθυντής ΕΠΑΣ
Παναγιωτόπουλος Φώτιος

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ανακοινώνει
ότι στο  πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013
του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβου-
λίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) , ο Υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξέδωσε  την προ-
κήρυξη του μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών». Οι πιστώσεις που κατανεμήθηκαν για
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για το
έτος 2009 (πρώτη περίοδο εφαρμογής), είναι
1.300.000€ ΕΥΡΩ. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμε-
τάσχουν στο Μέτρο και να υποβάλλουν σχετικό αίτημα . 

Η περίοδος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται από
16/02/2009 έως και 31/12/2009. 

Ποιοι αγρότες δικαιούνται
Δικαιούχοι της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης κατά την

τρέχουσα  περίοδο εφαρμογής του προγράμματος, είναι όσοι νέοι
γεωργοί εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής

εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προ-
ηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις
για τον χρόνο που καλύπτει το κριτήριο της πρώ-
της εγκατάστασης. 

Το Πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Αγροτών,
εφαρμόζεται σε γεωργούς κατά κύρια απασχό-
ληση ηλικίας μέχρι 40 ετών, που είναι αρχηγοί γε-
ωργικής εκμετάλλευσης με θετική συμβολή και
στον περιορισμό της γήρανσης του γεωργικού
πληθυσμού όπου προβλέπεται  η εφάπαξ πριμο-
δότηση πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών,
που φτάνει έως τις 40.000 €  .  

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν
να ενταχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης θα πρέπει να παραλάβουν τα
έντυπα συμμετοχής καθώς και τα ζητούμενα  δικαιολογητικά  από:τη
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ν.Α., τη Δ/νση Γεωργικής Ανά-
πτυξης της Π.Ν.Α , την  Ενδιάμεσή Διαχειριστική Αρχή της Π.Ν.Α.
και την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων και τους  δικτυακούς τόπους: www.minagric.gr
&  www.notioaigaio.gr . 

Καλά νέα για τους νέους αγρότες

Πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης

Κοπή πίτας μετά μουσικής…
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 1η Φε-
βρουαρίου 2009. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο σεβαστός Πατέρας Χρυσόστομος, Ηγούμενος της Ι. Μονής Λογγοβάρδας, που ευλόγησε και έκοψε
την πίτα, ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, οι αντιδήμαρχοι κ. Στέφανος Γαβαλάς και Άννα Κάγκανη, ο πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
κ. Γιώργος Λουκής και η πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Νάουσας κ. Μαρία Τριπολιτσιώτη – Τσουνάκη και βέβαια οι φιλοξε-
νούμενοι του κέντρου.
Μέσα σε μια γιορτινή και εύθυμη ατμόσφαιρα τα μέλη του Κ.Η.Φ.Η. τραγούδησαν «αυτοσχέδια» κάλαντα στο προσωπικό και στους
παραβρισκόμενους. Όλοι απόλαυσαν τα κεράσματα και τη φιλοξενία και διασκέδασαν με μουσική και χορό. Ευχαριστούμε θερμά όλους
για την παρουσία τους και ευχόμαστε καλή και ευλογημένη χρονιά.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Κατάθεση νομοσχεδίου
για τον τουρισμό
Για κοινωνική συνοχή έκανε λόγο στο χαιρετι-

σμό του και ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ.
Βρούτσης, αναφερόμενος στην οικονομική
κρίση. Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε ότι τις επόμε-
νες ημέρες κατατίθεται νομοσχέδιο στη Βουλή,
που καταγράφει, ότι η διαφημιστική δαπάνη για
τον τουρισμό, είναι αυξημένη για φέτος κατά
50%. Το δεύτερο αφορά τα τουριστικά καταλύ-
ματα. Θα υπάρχει λειτουργική τακτοποίηση με
σκοπό την ποιότητα και την ασφάλεια. Δηλαδή
όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν (πολεοδομι-
κές παραβάσεις κλπ.), θα παραβλεφθούν προς
το παρόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι νομιμοποι-
ούνται, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις,
θα χορηγηθεί το σήμα του ΕΟΤ. Μειώνεται επί-
σης το τέλος παρεπιδημούντων από 2% σε 0,5%,
προς ανακούφιση των ξενοδόχων και των ιδιο-
κτητών τουριστικών καταλυμάτων και θα υπάρ-
ξει η δυνατότητα έκδοσης αδειών για ειδικές
μορφές τουρισμού. 

Όταν όμως πήρε το λόγο ο Δήμαρχος Χρ.
Βλαχογιάννης, εξέφρασε κάθετα την αντίθεσή
του με τη μείωση του τέλους παρεπιδημούντων,
λέγοντας ότι αυτή η κίνηση δεν θα επιφέρει κα-
νένα όφελος ούτε στους ξενοδόχους, ούτε στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, που χάνει από τα έσοδά
της 1 εκ. ευρώ και προέβλεψε ότι σύντομα οι
Δήμοι θα μπουν στο κόκκινο και δεν θα μπορούν
να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Θα μπο-
ρούσε είπε η Κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχό-
μενο  μείωσης του ΦΠΑ. Απευθυνόμενος τέλος
προς τον κ. Βρούτση, ως εκπρόσωπο της Κυβέρ-
νησης, ο κ. Βλαχογιάννης ζήτησε να εισηγηθεί
την ενίσχυση του προσωπικού του λιμεναρχείου
της Πάρου, ώστε το καλοκαίρι να μπορεί ν’ αν-
ταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις. 

Την αντίθεσή του με τη μείωση του τέλους πα-
ρεπιδημούντων εξέφρασε και ο επικεφαλής της
μειοψηφίας Λ. Κοντός. Τόνισε ακόμη, ότι στην
Πάρο έγινε πράξη ο πολιτικός πολιτισμός και η
συναίνεση στη δύσκολη στιγμή που περνά ο
τόπος. 

Μηνύματα έστειλαν, ο υπουργός Υγείας Δ.
Αβραμόπουλος, ο οποίος υπενθύμισε ότι οι δια-
δικασίες για το μικρό νοσοκομείο της Πάρου
προχωρούν κανονικά, ο υφυπουργός Εμπορικής
Ναυτιλίας Π. Καμμένος, η βουλευτής Κυκλά-
δων της Ν.Δ. Άρια Μανούσου – Μπινοπούλου,
ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας
και ο Νομάρχης Κυκλάδων Δ. Μπάιλας. 

Μεγάλη ανταπόκριση
Πολύς κόσμος ανταποκρίθηκε στην πρό-

σκληση του Λιμεναρχείου για την κοπή της
πίτας. Η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά, ενώ στις
πρώτες σειρές ήσαν οι εκπρόσωποι των τοπικών
αρχών, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό, την εκτί-

μησή τους στο Λιμενικό Σώμα. Εκτός από το
βουλευτή Γ. Βρούτση, το Δήμαρχο Χρ. Βλαχο-
γιάννη και τον επικεφαλής της μειοψηφίας Λ.
Κοντό, ήσαν: ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αντ. Αρκάς,
η Αντιδήμαρχος Άννα Κάγκανη, οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ. Κουτσουράκης, Κωβαίος, Μπι-
ζάς, Μελανίτης, Βελέντζας, Βεντουρής, Λουκής,
οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπαφίτης,
Κάγκανης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Στ. Φραγ-
κούλης, η πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου
Βάσω Σκαραμαγκά, ο αντιπρόεδρος κ. Αλιπράν-
της και τα μέλη κ.κ. Α. Μελανίτης και Κοτσώ-
νης, η πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ Αργυρώ Φίλη, ο
πρόεδρος της Τ.Ο. της Ν.Δ. Χ. Μαλινδρέτος, το
Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου, η Ομάδα Διάσωσης,
η πρόεδρος των ΑΜΕΑΙ κ. Πολυκανδριώτη και
πολύς κόσμος. Την πίτα ευλόγησε ο πατήρ Σπυ-
ρίδων. Το φλουρί «της αγάπης» έπεσε στο Δ.Σ.
Μ. Κωβαίο. 

Μετά την κοπή και το μοίρασμα της πίτας,
ακολούθησε δεξίωση. 

Τελευταία κοπή πίτας για το Λιμενάρχη Ηλία Κουντρομιχάλη

Δήλωσε παρών
Ημερίδα για την Οστεοπόρωση
και δωρεάν μέτρηση οστικής 
πυκνότητας στην Πάρο

Ενημέρωση από
εξειδικευμένους
επιστήμονες
Ενημερωτική εκδήλωση στην Πάρο, για την
οστεοπόρωση, την πρόσληψη, την υγιεινή
διατροφή, την ψυχολογία και την άσκηση,
διοργανώνουν το Σάββατο 14 Μαρτίου, ο
Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών
με οστεοπόρωση σε συνεργασία με το Κέντρο
Υγείας Πάρου υπό την αιγίδα του Εργαστη-
ρίου Έρευνας Παθήσεων Μεταβολικών Νο-
σημάτων Οστών της Ιατρικής Σχολής του
Παν/μίου Αθηνών και του Επιστημονικού
Συμβουλίου του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη: την
πραγματοποίηση δωρεάν μετρήσεων οστικής
πυκνότητας, παράλληλα με ενημέρωση από
εξειδικευμένους γιατρούς και τη διεξαγωγή
ενημερωτικών ομιλιών από εξειδικευμένους
επιστήμονες. Οι μετρήσεις οστικής πυκνότη-
τας θα γίνουν το Σάββατο 14/3 από τις 9.30
το πρωί έως τις 2.30 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας
Πάρου.
Την ίδια ημέρα στις 5 μ.μ. θα πραγματοποι-
ηθούν και οι ενημερωτικές ομιλίες από εξειδι-
κευμένους επιστήμονες στο ξενοδοχείο
«Αγνάντι», στην αίθουσα συνεδριάσεων. Η εί-
σοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σαββατοκύριακο 14-15 Φεβρουαρίου, η από κοι-
νού άσκηση ορεινής διάσωσης των Παραρτημάτων Σάμου και  Κυκλάδων της ΕΟΔ, στο Καρλόβασι Σάμου.
Επτά μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων έφτασαν στο Καρλόβασι τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρ-
χικά σεμινάριο και στη συνέχεια εφαρμογή της θεωρίας.
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, με συχνές διακοπές λόγω της δυνατής βροχής.
Την Κυριακή το πρωί έγινε ανάβαση στην κορυφή του όρους Καρβούνης, για την ολοκλήρωση της άσκησης.
Λόγω της κακοκαιρίας και του απαγορευτικού η διάρκεια της άσκησης μειώθηκε κατά μία ημέρα. 

Ευχαριστήριο
Το Παράρτημα Κυκλάδων ευχαριστεί την HELLENIC SEAWAYS και τον κο Ν. Πώλο της  POLOS TOURS, για την προ-
σφορά των εισιτηρίων της μετακίνησης  των μελών προς και από το Καρλόβασι.         

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Άσκηση διάσωσης στη Σάμο



πολιτισμός
6 Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ‘09Φωνή της Πάρου

Τσικνοπέμπτη στον «Αρχίλοχο»
Το «τσίκνισε» την περασμένη Πέμπτη ο «Αρχίλοχος» με κοψίδια και διάφορα άλλα μεζεδάκια από
τα χέρια των γυναικών του συλλόγου, με άφθονο κρασί και σούμα. Όσοι βρέθηκαν την Τσικνοπέμπτη
εκεί, πέρασαν όμορφα, έφαγαν, ήπιαν και χόρεψαν. Ο κόσμος δεν ήταν πολύς, γιατί έγιναν διάφορες
εκδηλώσεις σε όλη την Πάρο, υπήρχε όμως καλή διάθεση. Το κέφι ήρθε με το σκετσάκι από τη θεατρική
ομάδα που …απογειώθηκε για Ρίο Ντε Τζανέιρο, αλλά λόγω κακών καιρικών συνθηκών προσγει-
ώθηκε στην Πάρο και δη στον “Αρχίλοχο”…

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το αποκριάτικο πάρτυ που διοργάνωσε ο Χο-
ρευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου στο μπαρ ΜΠΡΙΚΙ, στη Νάουσα, την
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Πολλά ήταν τα μέλη που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα, μασκαρεύτηκαν, οπλίστηκαν με κέφι και διάθεση για χορό και τρα-
γούδι και διασκέδασαν παρέα. Οι ευρηματικές μεταμφιέσεις χαρακτήρισαν
τη βραδιά, ενώ το ποικίλο μουσικό πρόγραμμα (με πολλά λάτιν, σύγχρονες
επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών και, φυσικά,
πολλά παραδοσιακά αλλά και αποκριάτικα αθυρόστομα κομμάτια) διατή-
ρησε αμείωτο το κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο ΧΟΝ ευχαριστεί τη
διεύθυνση του καταστήματος και τον κ. Γιάννη Τσαχπίνη για τη συνεργασία.

Στο καρναβάλι της Νάουσας
Στο τοπικό καρναβάλι που έγινε στην κεντρική πλατεία της Νάουσας πήρε
και φέτος μέρος ο ΧΟΝ. Με 20μελή ομάδα του, αποτελούμενη από ενήλι-
κους χορευτές και αγνοώντας τη γενικότερη ροπή προς το χιπ – χοπ, έκανε
τη διαφορά: επέμεινε «κλασικά» παρουσιάζοντας … μπαλέτο! Η δεξιοτε-
χνία των χορευτών απέσπασε θερμό χειροκρότημα και – κυρίως - πάρα πολλά
γέλια, με μια παρουσίαση, που κατά γενική ομολογία, έκλεψε την παρά-
σταση. O Όμιλος ευχαριστεί το Δ.Δ. Νάουσας και την Πρόεδρο κα Μαρία

Τριπολιτσιώτου - Τσουνάκη για την πρόσκληση και τη διοργάνωση και εύ-
χεται σε όλους και του χρόνου!

Κοπή πίτας 
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε στις 8 Φεβρουαρίου, η Αγωνιστική Λέσχη
αυτοκινήτου, σε γνωστό καφέ της Παροικιάς, παρουσία των μελών της αλλά και
φίλων. Ο τυχερός πήρε ένα όμορφο αναμνηστικό δώρο. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε απολογισμός των δραστηριοτήτων της Λέ-
σχης και ανακοινώθηκε το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα δεξιοτεχνίας.

Αποκριάτικο πάρτυ Μουσικές βραδιές
στον «Πειρατή»

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυ-
ριακή 1 Μαρτίου, Μουσική Σκηνή στον
«Πειρατή», με τους «VICKY B & THE
ACOUSTIC TROUBLES», με Blues, Jazz,
Rock και RN’B ακούσματα.
Για κρατήσεις: 6974315991Αντώνης Ζα-
φειρόπουλος.

Είτε έχεις
είτε δεν έχεις

Μουσική Εκδήλωση
Με το Συνθέτη
Γιώργο Ζήκα και την
ορχήστρα του.
Συμμετέχει η Αγγε-
λική Λεμονή.
Την Πέμπτη 26 Φε-
βρουαρίου.
Ώρα έναρξης 21:30.
Πολιτιστικός Σύλλογος “Αρχίλοχος”.

Πρόσκληση
Ο Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμάρων σας προσκα-
λεί στον Αποκριάτικο χορό του, την Κυριακή 1
Μαρτίου, στην ταβέρνα Υστέρνι για να φάμε,
να πιούμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με ζων-
τανή μουσική από το συγκρότημα του Τάσου
Μπελούκη.
Να είστε όλοι εκεί… Ώρα Έναρξης 13:00 μ.μ.

Αποκριάτικο γλέντι
Αποκριάτικο γλέντι διοργανώνει ο Α.Ο.Π.
το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Το πάρτυ
Μασκέ θα γίνει στο Club GALEA. Χορηγός
θα είναι η «Φωνή της Πάρου».

BLUE  DEVILS
Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Α.Ο. Πάρου  «BLUE
DEVILS», συγχαίρουν τόσο τον προπονητή
Μάκη Πούλο, όσο και τους παίκτες της ομάδας
μας, για την μεγάλη αλλά και συνάμα παλικαρί-
σια νίκη που πέτυχαν εναντίον του Παναξιακού,
την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο Παροικίας.

Και φέτος η “Δωδώνη”
χόρεψε στους ρυθμούς
του καρναβαλιού
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Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας “Κοινή Γνώμη” στις
17/02/2009 και τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Α’ ΔΥΠΕ Νο-
τίου Αιγαίου, σχετικά με την κατασκευή του νοσοκομείου στην Πάρο, σας
γνωρίζουμε ότι πάγιο αίτημα της Τοπικής Οργάνωσης εδώ και πολλά
χρόνια, είναι η κατασκευή ενός νοσοκομείου στην Πάρο.

Πιστεύουμε ότι εκφράζουμε και την βούληση της πλειοψηφίας των κα-
τοίκων της Πάρου και της Αντιπάρου.

Πληροφοριακά, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί από την παραπάνω
εφημερίδα, ο πρώην Πρόεδρος Α’ ΔΥΠΕ, προφανώς για λόγους πικρίας
που έχουν να κάνουν με την αντικατάστασή του, δήλωσε ότι:

α) τα χρήματα για την κατασκευή του νοσοκομείου της Πάρου θα ήταν
καλύτερα να διατεθούν για να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στη
Σύρο και

β) αμφισβήτησε ότι το νοσοκομείο στην Πάρο θα γίνει τελικά.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς υπενθυμίζουμε σε όλους ότι το υπάρχον Κέν-

τρο Υγείας έχει γίνει με δωρεά ενός συμπολίτη μας, χωρίς να έχει επιβα-
ρυνθεί η Πολιτεία.

Άρα σε κάθε περίπτωση, για να μην αισθανόμαστε φτωχοί συγγενείς
άλλων νησιών, δικαιούμαστε επιτέλους το αυτονόητο για τους ταλαιπω-
ρημένους συμπολίτες μας, οι οποίοι αναγκάζονται να συντηρούν και δεύ-
τερο σπίτι προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα προσωπικά τους θέματα
υγείας (π.χ. αιμοκάθαρση), με όλα τα σχετικά επακόλουθα στην ψυχική
τους υγεία.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η θέση της κυβέρνησης της
Νέας Δημοκρατίας καθώς και του Υπουργού Υγείας, παραμένει ατα-
λάντευτη και σταθερή στην κατασκευή του νοσοκομείου στην Πάρο,
το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μας θα θεμελιωθεί σύντομα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Προβλήματα στην κατασκευή
νοσοκομείου στην Πάρο;

“ΛΕΝΕ”
Λένε πως στον παράδεισο είναι πολύ ωραία,
Όμως μέσα στην κόλαση έχει καλή παρέα.
Λένε και ακούγονται πολλά αλλά μην τα πιστεύεις,
Και ψύλλους μέσα στα άχυρα  μη ψάχνεις μη γυρεύεις.
Λένε τραγούδια σήμερα χωρίς καμία ουσία 
Για πράγματα ασήμαντα γίνεται φασαρία.
Λένε πως για την πίεση καλό το σκόρδο κάνει,
Κι απ’την ανάσα ύστερα το άρωμα ντουμάνι.
Για τον προστάτη κάνουνε καλό και τα κρεμμύδια,
Κάνουν και οι γάτες έρωτα πάνω στα κεραμίδια.
Λένε τα νεύρα , τα κουκιά, ότι τα δυναμώνει
Για ούρα όμως πιο πολλά καρπούζι και πεπόνι.
Λένε πως ωφελούν πολύ τα μήλα και τα αχλάδια
Αλλά οι άντρες προτιμούν τα γυναικεία χάδια.
Λένε ωραίο φρικασέ κάνουνε οι καρύδες
Και με τα τσιμπιτά μαζί τηγανιτές μαρίδες
Λένε η καλογερική είναι βαριά και ζόρι
Κι όμως περνούν πολύ καλά τώρα οι ρασοφόροι.
Τουριστικά περίπτερα είναι τα μοναστήρια
Και γίνονται μέσα σε αυτά χαρές και πανηγύρια.
Κι άλλα πολλά ακούγονται από τις τηλεοράσεις
Πράγματα που σε κάνουνε την πίστη σου να χάσεις.
Το θέμα είναι σοβαρό μα δεν θα συνεχίσω 
Και θα μυρίσει άσχημα κι άλλο αν το σκαλίσω.
Λένε τα ψάρια κάνουνε πολύ καλό στα μάτια
Για να τα παίρνεις όμως θες –ευρώ πολλά κομμάτια.
Λένε και οι πολιτικοί τα “θα” με το τσουβάλι,
Και όταν την ψήφο πάρουνε από δω πάνε κι άλλοι.
Λένε πολλά και οι γιατροί ,αλλά δεν τους ακούμε 
Και όταν δεν νιώθουμε καλά τρέχουμε να τους
βρούμε.
Λένε ότι την όρεξη ανοίγει το ραπούνι
Κι ότι ο διάβολος πολύ φοβάται το λιβάνι.
Λένε και σχολιάζουνε πολλά και οι κουτσομπόλες
Κι ότι στα έντερα καλό κάνουνε και οι φασόλες.
Και βιταμίνες έχουνε πολλές και τα καρότα
Επίσης έχει το ζουμί και η παλιά η κότα.
Είναι πολλοί που εύκολα πολλά σερβίρουν λόγια,
Και με τα λόγια χτίζουνε ανώγια και κατώγια.
Λένε η νέα μας γενιά ότι καλά βαδίζει
Εγώ όμως βλέπω δυστυχώς  στο άγνωστο αρμενίζει.
Οι νέοι θέλουν σύνταξη προτού δουλειά αρχίσουν
Να πάρουν το πτυχίο τους με δίχως να φοιτήσουν
Λένε ευχές, λένε βρισιές και ακόμα τι θα πούνε,
αλλά απ’ όσα λέγονται λίγα μας ωφελούνε.

Λεύκες 18/01/2009, Κων/νος Δελαγραμμάτης

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έγινε στην αίθουσα
του Κέντρου Α.Μ.Ε.Α.Ι  η κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας, ο Αγιασμός του νέου minibus, που
απέκτησε ο Σύλλογος και η κλήρωση της λαχει-
οφόρου αγοράς.
Η  Πρόεδρος και το ΔΣ του Συλλόγου θέλουν να
ευχαριστήσουν όλες τις φίλες και τους φίλους που
στηρίζουν το Κέντρο όλα αυτά τα χρόνια.
Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο κ. Βλαχογιάννη
τους Αντιδημάρχους κ. Φραγκούλη Μαρουσώ ,
Κάγκανη Άννα, Γαβαλά Στέφανο, όπως και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο για τη στήριξη και τη συνεργα-
σία, το Νομάρχη Κυκλάδων κ. Μπάϊλα για το
αναβατόριο και τη ράμπα, την Έπαρχο κ. Πρωτο-
λάτη, την Πρόεδρο του Τ.Σ. Νάουσας κ.  Τσου-
νάκη Μαρία και το τοπικό Συμβούλιο Νάουσας,
τις κυρίες Ρούσσου Τομαζίνα και Καρποδίνη Κα-
τερίνα του ΚΕΠ Νάουσας για την αμέριστη βοή-
θειά τους, το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό
κύριο Αβραμόπουλο για την επιχορήγηση των
15000 και 6000 Ευρώ, τη βουλευτή Κυκλάδων κ.
Άρια Μανούσου για την επιχορήγηση των 3000
Ευρώ, τον Λιμενάρχη Πάρου κ. Κουντρομιχάλη
Ηλία, τον Κύριο Θεοχαράκη για την προσφορά
και την έκπτωση των 8000 Ευρώ για το Νισσαν
mini bus που αγοράσαμε και η αρχική του αξία
ήταν 31000 Ευρώ, όπως και τον κ.Ιακωβίδη, Μα-
γουλά, Κόρδη και Αντωνιάδη, της Εταιρίας Nis-
san, την Blue Star Ferries και τον κ. Πετρόπουλο
Δημήτρη του Erkyna Travel, τον κ. Κατούφα Βα-
σίλη των εκδόσεων Νηρέας, τον Μπουρή Αντώνη.   
Επίσης, για την πραγματοποίηση της λαχειοφόρου
αγοράς τους δωρητές κ.κ.  Λαουτάρη Νίκο (Τυ-
πογραφείο), Ροδίτη (Υπολογιστές), EX-
PERT,ΜAGNET Δεικτάς,                                                                                                               
Miele (Γιάννης Ρούσσος), ΓΕΡΜΑΝΟΣ(Μα-
ραγκουδάκης και ΣΙΑ), VODAFONE (ΘΑ-
ΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ), ΝΤΟΛΚΑΣ
ΝΙΚ.&ΓΙΩΡΓΟΣ, Βιώνης Στέλιος, Μοστράτος

Χρήστος, Τσαντάνης Αργύρης, Πλουμίδης Γιώρ-
γος, Δέλλιου Σοφία.
Τον Ξυλόφουρνο (Σταυριάννα και Νίκο Ζουμή),
Αλιπράντη Στέλιο (Catering),Xαμηλοθώρη Πα-
ναγιώτη (Ζαχαροπλαστείο),Ρούσσου Λουκία,
Ρούσσο Νικηφόρο,Ρούσσο Ζαχαρία, Ρούσσου
Μαρουσώ,Μεταξωτού Άννα,Τότα σκαλιστή, Ναυ-
πλιώτη Μαρία,Ναυπλιώτη Πολυξένη,Ιορδάνη
Κωνσταντίνο, Πουλίου Φλώρα, Σιφναίου Στέλλα,
Παυλάκη Ιωάννα, Βλαχάκη, Κρητικού Φραγκί-
σκα, Παρούση Σοφία, Γιανναρά Ζωή, Χανιώτη
Γιώργο (Λουλούδια),Αλιπράντη Άννυ, Κουβαρά
Ελένη,Τσουνάκη Ελένη (Ηλεκτρικά),Μπογιατζή
Μαρία (Ευρωαγορά), Αρβανιτοπούλου Ελένη, κ.
Κουνάνη Grand Savoie,Χρηματιστήριο Αθηνών
κ. Καπράλο, κ.Κωστόπουλο, Καραντάκη Γιάννη
(ΔΑΡΜΑΚ Λευκών), Λουκή Μανώλη (Punda
Beach), Αθανασούλης Χρήστος, Εμμανουηλίδης
Νικ. Κουτελιέρης Γιώργος, Γιάλης Γιάννης, Κου-
σολάκης Μανούσος, Σάμιος Χρήστος, Παπαμι-
χαήλ Παντελής,Σάρδης Γιώργος, Λαουτάρης
Γαληνός, Τριπολιτσιώτη Γιάννη (Ζωγράφο),
Φράγκο Βαγγέλη, Χριστοφόρου Γιώτα, Σπύρου
Μαργαρίτα,Γλυνός Θανάσης,Κarl &Brenda En-
gelhart, Βλασόπουλο Πέτρο,Ρούσσου Σταυ-
ρούλα,Κωτσάκη Δημήτρη, Οικονόμου Δημήτρη,
Κουζούμη Γιάννη& Ντόρα, Πετροπούλου Αν-
θούλα,Μπιζά Γιώργο & Ματίνα, Δημητρακοπού-
λου Λυδία, Πετρακοπούλου Ειρήνη,Φυρογένη
Μαργαρίτα, Σιγάλα Μαρίνο, Σιφναίου Σ.Στέλλα,
Καπαρό Μάρκο.
Τους Συλλόγους Κρητικών, Γυναικών Νάουσας ,
Γυναικών Μάρπησας, Μώλου, Αρχίλοχος, Νη-
ρέας, Εμπορικό, Κυνηγών, Σωματείο Χειριστών
και Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Μώλου, Μοτο-
συκλετιστών, τους μαθητές και τον Σύλλογο Κα-
θηγητών Ε.Π.Α.Λ Πάρου,   
Ευχαριστούμε τους μαθητές του Γυμνασίου Νά-
ουσας για την προσφορά τους από την Χριστου-

γεννιάτικη  λαχειοφόρο αγορά, το Διευθυντή κ.
Χατζόπουλο και το Σύλλογο των Καθηγητών του
σχολείου.
Ευχαριστούμε πολύ οικογένειες, συγγενείς και φί-
λους των αείμνηστων, Χριστοφόρου Παντελίας,
Καπαρού Θεόδωρου ,Κανάκη Κούλας, Κότα Βα-
σιλείου, Αργύρη Μαντά. 
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που πάντοτε με
προθυμία και αγάπη συνεργάζονται και μας βοη-
θούν στο έργο μας.
Τέλος ευχαριστούμε την Sound Expert, κυρία
Τσαντάνη και τον κύριο Μακριδάκη για την ευ-
γενική προσφορά των 500 Ευρώ προς τον Σύλ-
λογό μας και όλους εσάς που με  την πολύτιμη
βοήθεια και αγάπη σας μας δίνετε το κουράγιο να
προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙ∆ΗΚΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.

Αγαπητοί φίλοι,

µια από τις παλαιότερες εταιρείες που δραστηριοποιείται στην 
Πάρο στον χώρο του αυτοκινήτου έχει να σας πει κάτι το καινούρ-
γιο, κάτι το πολύ νέο. Η εταιρεία µας που όλοι γνωρίζετε αναδοµή-
θηκε ριζικά µε νέα διοίκηση, µε νέους ανθρώπους και ανανεωµέ-
νο προσωπικό. Η κίνηση αυτή της εταιρείας µας είναι στα πλαίσια 
της προσπάθειας για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουµε 
µέχρι σήµερα. Η ενοικίαση, η πώληση και η τεχνική υποστήριξη 
στις οποίες δραστηριοποιείται αλλάζουν πρόσωπο και οργανωτική 
δοµή. Ο εµπλουτισµός ειδικότερα στο service και φανοποιεία µε 
νέα σύγχρονα µηχανήµατα και εµπειρότατους τεχνικούς εγγυώνται  
ένα απόλυτα σωστό αποτέλεσµα ποιότητας σε χαµηλό κόστος στην 
δυσχερέστατη οικονοµική συγκυρία που διανύουµε. Σας υπόσχο-
µαι ότι το δύσκολο 2009 θα γίνει η αφετηρία για πιο προσιτή 
απόκτηση και συντήρηση οποιουδήποτε οχήµατος, δίνοντας την 
ευκαιρία σε όλους να επωφεληθούν. Σας περιµένουµε να γνωρι-
στούµε από κοντά αλλά και να συνεχίσουµε µε καλύτερη ακόµη 
ποιότητα την εξυπηρέτηση των παλαιών πελατών µας. 

Με φιλικούς χαιρετισµούς
εκ' µέρους του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η Πρόεδρος & ∆. Σύµβουλος 

∆ήµου Ευαγγελία

 

       
           

           
         

          
        

         
      

        
      
        

      
           

      
        

         

 

       
           

           
         

          
        

         
      

        
      
        

      
           

      
        

         

 

       
           

           
         

          
        

         
      

        
      
        

      
           

      
        

         

Αγαπητοί φίλοι,

ΤΗΗΣΩΙΝΟΑΝΑΚ  

       
           

           
         

          
        

         
      

        
      
        

      
           

      
        

         

ΚΑ Κ∆ΗΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΤΣ ΕΤΗ 
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Η Πρόεδρος & ∆. Σύµβουλος 
εκ' µέρους του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Με φιλικούς χαιρετισµούς

ποιότητα την εξυπηρέτηση των παλαιών πελατών µας. 

 

       
           

           
         

          
        

         
      

        
      
        

      
           

      
        

         

∆ήµου Ευαγγελία
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Η Πρόεδρος & ∆. Σύµβουλος 
εκ' µέρους του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ποιότητα την εξυπηρέτηση των παλαιών πελατών µας. 

Ευχαριστήριο
Πολύτιμη η στήριξη φορέων και πολιτών
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται πεπειραμένος υπά�ηλος για 
εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων με γνώ-
σεις Η/Υ, α�λικών. Τηλ: 2284028459                                                  
Ζητείται πεπειραμένος μηχανικός αυ-
τοκινήτων Τηλ: 22840 28459
Ζητούνται 2 σερβιτόρες για καλοκαιρι-
νή σεζόν σε καφετέρια στην Παροικία. 
Τηλ: 6932925047
Ζητείται κοπέλα ε�ηνίδα για πρατήριο 
φούρνου – ζαχαροπλαστείο στην Πα-
ροικία. Απασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ: 
6979 673250
Το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 4* στη 
Χρυσή Ακτή ζητεί υπά�ηλο υποδοχής με 
γνώση Α�λικών και προγράμματος κρα-
τήσεων. Μπάρμαν, σερβιτόρο Α’ και βοη-
θούς σερβιτόρου για το εστιατόριο με 
γνώση Α�λικών. Τηλ: 2106232080 & βι-
ογραφικά στο φαξ 2106232082 ή στο 
posidon@otenet.gr 
Ζητείται πωλήτρια για μόνιμη απασχό-
ληση στο κατάστημα «ΗΣΑΙΑΣ» στη 
Νάουσα. Τηλ: 6978337394-95, 210 
6847616
Ζητείται πωλήτρια για μόνιμη εργασία, 
στο αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο «Αρ-
τόπολις». Πληροφορίες, κ. Γιώ-ργος 
Τηλ: 22840 24966 
Ζητείται καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στην Νάουσα. Εργασία από 15 Μαρτί-
ου. Πληροφορίες στο τηλ 6972 601031 
Ζητείται υπά�ηλος για κατάστημα εν-
δυμάτων. Απαραίτητη γνώση α�λικών. 
Ετήσια απασχόληση Τηλ: 6978 997232
Ζητείται προσωπικό για πλήρη και μερι-
κή απασχόληση στο νέο κατάστημα 
ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
στην Παροικία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέ-
πει να απευθύνονται στον υπεύθυνο κο 
Πετρόπουλο. Τηλ: 22840 28688 Κιν: 
6973293339                                                        
Ζητείται κοπέλα για ταμείο σε κατά-
στημα τροφίμων στη Νάουσα, απασχό-
ληση όλο το χρόνο. Τηλ: 22840 53316
Ζητείται κοπέλα για ψυγείο σε κατά-
στημα τροφίμων στη Νάουσα, απασχό-
ληση όλο το χρόνο. Τηλ: 22840 53316
Ζητείται πεπειραμένη πωλήτρια για κα-
τάστημα ένδυσης στην Παροικία. Τηλ: 
22840 21950
Ζητείται κοπέλα να εργαστεί ως σερβι-
τόρα σε καφετέρια στο Πίσω Λιβάδι. 
Τηλ: 22840 28740, 6948588630
Ζητείται κοπέλα για μπουφέ – σέρβις σε 
καφετέρια για απογευματινή εργασία 
στην Νάουσα. Τηλ: 6973 745218, 
22840 51833
Ζητείται κυρία, μη καπνίστρια, ως οικια-
κή βοηθός και για φύλαξη παιδιού στην 
περιοχή Κακάπετρα Παροικίας. Τηλ: 
22840 24114, 22840 25056, 6973662229
Ζητείται κοπέλα για την RECEPTION 
ενοικιαζόμενων βι�ών πολυτελείας, 
στην περιοχή Λίμνες (1 χλμ από την Νά-
ουσα). Η γνώση Α�λικών και Η/Υ θα 
θεωρηθεί πλεονέκτημα. Παρακαλού-
νται οι ενδιαφερόμενες να επικοινωνούν 
με το τηλέφωνο. Τηλ: 22840 51858, 
6982 204251

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ντουέτο μπουζούκι, κιθάρα, τραγου-
δούν και οι δύο πλούσιο ρεπερτόριο, ζη-
τούν συνεργασία με ταβέρνα για καλο-
καιρινή σεζόν. Τηλ: 6946029160, 
2108647406

Κοπέλα εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τη 
βοήθεια στη σχολική μελέτη παιδιών δη-
μοτικού – γυμνασίου. Τηλ: 6947405091 
Παραδίδονται μαθήματα για μπουζού-
κι (τρίχορδο, τετράχορδο), τζουρά, μπα-
γλαμά, μαντολίνο. Απ. Σταύρακας Τηλ: 
6976828526 Επίσης μαθήματα για τύ-
μπανα, κρουστά, ρυθμικό σολφέζ Μαν. 
Ακάλεστος Τηλ: 6977 335656
Κυρία αναλαμβάνει δίσκους για μνημό-
συνα. Τηλ: 6945563625
Κοπέλα ζητά εργασία ως καθαρίστρια ή για 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ: 6987926645
Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη και τον 
καθαρισμό οικιών. Τηλ: 6949 162858
ΙΤΑΛΙΚ Α- Ιδιαίτερα μαθήματα σε ενή-
λικες & παιδιά. Προετοιμασία: Celi 1, 2, 
3, Diploma, Κρατικό Πιστοποιητικό. 
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 μαθήματα. 
Τηλ: 6973516500
Κυρία ζητεί εργασία εσωτερική να περι-
ποιείται ηλικιωμένη κυρία ή κύριο. Διαθέ-
σιμη από 01/01/2009. Τηλ: 6977 810527
Κυρία, Ε�ηνίδα, με πο�ές δυνατότητες 
για εργασία σε γραφείο, χώρους εστία-
σης ή φύλαξη παιδιών, μιλάει α�λικά και 
γα�ικά, ζητάει απογευματινή απασχό-
ληση στην Παροικία. Τηλ: 6932629045
Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη μικρών 
παιδιών πρωινές ώρες, περιοχή Παροι-
κία. Τηλ: 6938464857
Εηνίδα αναλαμβάνει οικιακές εργα-
σίες. Τηλ: 6943668768 
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκεί-
ου, τιμές προσιτές. Τηλ: 6946 713374

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Πωλούνται κρεβάτια με στρώμα, κομο-
δίνο, ψυγειάκια, πλυντήριο πιάτων, τη-
λεόραση. Τηλ: 22840 91360
Πωλείται μπαλκονόπορτα PVC, μονό-
φυ�η, λευκή, μισή ταμπλά, μισή τζάμι, 
διάσταση 1,97Χ1,10. Τιμή ευκαιρίας 
Τηλ: 6946332797
Πωλείται BMW, μοντέλο 1989 σε αρί-
στη κατάσταση, 1800cc, αυτόματο. 
Τηλ: 6974391998             
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 πα-
τήματα γυαλί (κρακελέ), 3,5 m X 1,5 m 
διάμετρο στη μισή τιμή αγοράς. Τηλ: 
22840 21950 
Πωλείται επιχείρηση υποδημάτων & αξε-
σουάρ γνωστής και καταξιωμένης φίρμας 
στη Νάουσα Πάρου, σε πολύ λογική τιμή, 
λόγω μετοίκησης. Τηλ: 6938748863
Πωλείται FIAT SEICENTO, μοντέλο 
1999, κόκκινο αγρατσούνιστο ράδιο-cd, βι-
βλίο 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 κατάστημα ενδυμάτων στον πε-
ριφερειακό 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 Ει-
δών Λαϊκής Τέχνης ‘‘ΑΝΕΜΗ’’ στην κε-
ντρική Πλατεία του Καφενείου Λεύκες - 
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
Πωλούνται ζάντες, καινούριες αμετα-
χείριστες, 17’’ από Honda civic μοντέλο 
2007. Τηλ: 6974069312 (18:00-22:00)
Πωλείται επιχείρηση κομμωτηρίου 
στην Παροικιά, λόγω μετοίκησης. Δε-
κτές προτάσεις για οποιαδήποτε ά�η 
χρήση. Τηλ: 6973497925
Πωλείται αυτοκίνητο ALFA ROMEO 
μοντέλο 1999, δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ: 6939730762
Πωλείται μοτοσικλέτα BMW 1100 κυ-
βικά, μοντέλο 2000, με βαλίτσες. Δε-
κτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6939-730762
Πωλείται φορτηγό 3 τόνων (μικτό βά-
ρος), κατά�ηλο και για αγροτικό. Τηλ: 
6977802945
Ζητείται άλετρο με 4 υνιά για τρακτέρ 
40 ίππων. Τηλ: 6932616784
Πωλείται μηχανάκι YAMAHA αυτόμα-
το 50κ.ε σε πολύ καλή κατάσταση, δι-
σκόφρενα 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 διώροφο 
με μπαλκόνι. Τηλ: 6937 195346
Πωλείται αυτοκίνητο PEUGEOT GTI 
1600 κυβικά κάμπριο, με ηλεκτρικά παράθυ-
ρα δερμάτινο σαλόνι, ζάντες, στην τιμή των 
3.000€. Πληροφορίες Τηλ: 6937 175405.    
Πωλούνται ξυλουργικά μηχανήματα, 
πλάνη-σύνθετο, μιλάνα 1800, κορδέλα-
ιμάντας, radial 5hp, μάρκας Omega. 
Τηλ: 6938088657
Πωλείται Seat Ibiza, 16βάλβιδο, 
1.400cc, 105 ίπποι, μοντέλο '00. Περιο-
χή Νάουσα. Τιμή 3.000€. Τηλ: 6938 
940955 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται στον περιφερειακό Πα-
ροικίας,διαμέρισμα 120 τ.μ. σε όροφο 
για επα�ελματική στέγη. Τηλ: 6939 
287288
Ενοικιάζεται κατάστημα 90 τ.μ. στη 
Νάουσα στο ποτάμι, έναντι ΑΜΕΣ ΝΗ-
ΡΕΑΣ Τηλ: 6946790979
Ενοικιάζονται επα�ελματικοί χώροι 
στον περιφερειακό της Νάουσας Τηλ: 
6977200338,2284023353
Νάουσα, διαμέρισμα 65 τ.μ. με βεράντα, 
καλοριφέρ, parking, θέα θάλασσα, 8 λε-
πτά από το κέντρο. Μεσιτικό Καρολίνα 
Ιωαννίδου, λιμάνι Νάουσσας Τηλ: 
6944856105, 210 7213500
Ενοικιάζεται σπίτι νεόκτιστο, 180τ.μ., 
3 κρεβατοκάμαρες, αυτόνομη θέρμαν-
ση. Περιοχή Άμπελος (1 χλμ. Από Πα-
ροικία), με θέα στο λιμάνι. Τιμή 950€. 
Τηλ: 22840 23771, 6979718070
Ενοικιάζεται στην Παροικία κατάστη-
μα 156μ2 στην Αγία Φωτεινή (πλησίον 
Εκκλησίας). Τηλ: 22840 23242, 
6945804190
Ενοικιάζονται χώροι 35 τ.μ. & 60 τ.μ., 
στο ΙΚΑ, περιφερειακός Παροικίας. 
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 χρόνο, 
με θέα την Παροικία, με θέρμανση, τιμή 
350,00€. Τηλ: 6977070920 
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 διασταύρω-
σης Γκίκα. Τηλ: 6936529225

Ενοικιάζεται κτήμα 6 στρ. στον δρόμο 
Παροικίας – Νάουσσας, χωρίς οίκημα 
για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ: 6977 034 
894
Ενοικιάζεται κατάστημα στο Μαράθι, 
200 τμ, νέα οικοδομή με 4 στρέμματα οι-
κόπεδο, πάνω σε κεντρικό δρόμο. Τηλ: 
6972026581
Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος ως 
ξυλουργείο με τα αντίστοιχα μηχανήμα-
τα στην περιοχή Πυργάκι Δρυού. Τιμή 
600€. Τηλ: 6938 088657 - απογευματι-
νές ώρες.                                                                  

Κατάστημα 160τμ στην Αγία Φωτεινή, 
στην κεντρική διασταύρωση Παροικι-
άς-Νάουσας, με μεγάλο ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης. Τηλ: 6945120247                               
Ενοικιάζεται μονοκατοικία 35 τμ, δίχω-
ρη στις Λεύκες. Τηλ: 6972 214833, 210 
2137061
Ενοικιάζεται μεζονέτα κοντά στην Νά-
ουσα, πλήρως επιπλωμένη, για όλο το 
χρόνο ή σεζόν. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμα-
ρες, δύο WC, κεντρική θέρμανση, τζάκι, 
απεριόριστη θέα. Δεκτές μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6936 351159

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 
Ενοικιάζεται κτήμα πλησίον περιφερει-
ακού Παροικίας, πίσω από τη ΔΕΗ, για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ: 6972885741 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πωλείται αγροτεμάχιο στην περιοχή 
Θαψανών, 21 στέμματα, με παλιά οικεία 
και τρεχούμενο νερό πηγής. Πρόσβαση 
με αυτοκίνητο Τηλ: 22840 41168, 6934 
301484
Πωλείται αμπέλι στην περιοχή Θαψα-
νών, 9 στρέμματα, κα�ιεργήσιμο ή και 
για ά�η χρήση. Πρόσβαση με αυτοκί-
νητο. Τηλ: 2284041168, 6934301484
ΠΟΥΝΤΑ - Οικόπεδο γωνιακό 720 τ.μ. 
εντός οικισμού, απόσταση 200 μ. από 
θάλασσα. Τιμή 75.000 € FIRST 
CHOICE Real Estate 6948-052042
ΠΟΥΝΤΑ - Οικόπεδο 680 τ.μ. εντός οι-
κισμού, απόσταση 250 μ. από θάλασσα. 
Τιμή 70.00€ FIRST CHOICE Real 
Estate 6948-052042
Κ ΑΚ ΑΠΕΤΡΑ - Οικόπεδο γωνιακό 
125 τ.μ. εντός οικισμού, κτίζει 180 τ.μ. 
Τιμή 50.000€  FIRST CHOICE Real 
Estate 6948-052042
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - Οικόπεδο 4.600 τ.μ. 
με υπέροχη θέα και απόσταση 460 μ. 
από παραλία. Τιμή 240.000 € FIRST 
CHOICE Real Estate 6948-052042
ΦΑΡΑΓΓΑΣ - Οικόπεδο 2750 τ.μ. με 
άδεια οικοδομής 197 τ.μ. και υπέροχη 
θέα. FIRST CHOICE Real Estate 
6948-052042
Πωλείται αγροτεμάχιο 1.060 τ.μ. στον 
οικισμό του Αγίου Γεωργίου στην Αντί-
παρο με θέα το Δεσποτικό. Τηλ: 22840 
23183, 210-8055216 
Πωλείται οικόπεδο 145 τ.μ. στο Αιγά-
λεω, απέναντι από γήπεδο, πλησίον ΤΕΙ 
Τιμή 170.000€ Μεσιτικό Καρολίνα Ιω-
αννίδου, λιμάνι Νάουσσας Τηλ: 
6944856105, 210 7213500
Πωλείται αγροτεμάχιο 4.000 τ.μ. στη 
Σάντα Μαρία, επίπεδο, καθαρό, ωραία 
θέα, πλησίον αμμουδιάς. Τιμή 350.000€ 
Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου, λιμάνι 
Νάουσσας Τηλ: 6944856105, 210 721 
3500
Πωλείται αγροτεμάχιο 6.000 τ.μ. στην 
Αγκαιριά, πανοραμικό. Τιμή 45.000€ 
Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου, λιμάνι 
Νάουσσας Τηλ: 6944 856105, 210 721 
3500
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, οι-
κοδομήσιμο εκτός οικισμού, επί της 
επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μαρμά-
ρων. Τιμή 65.000€. Τηλ: 6971 894290 
Πωλείται κτήμα στο Καμπί Αγκαιριάς 
10.600 τ.μ., πανοραμική θέα στην Αντί-
παρο. Τηλ: 6934040558
Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ, οικοδο-
μήσιμο επί της επαρχιώτικης οδού Πα-
ροικίας – Νάουσας, 1, 5 χλμ από Παροι-
κία, στον Άγιο Ραφαήλ. Τηλ: 210 
8041920, 6948 872161 
Πωλείται κτήμα 1.300 τ.μ. με άδεια οι-
κοδομής 65 τ.μ., στην περιοχή Κ ΑΠΗ 
νοτίως του νησιού, με θέα την Αντίπαρο. 

Τιμή πώλησης 75.000 €. Τηλ.: 210 89 
59826, 6939558633
Πωλείται κτήμα 6 στρεμμάτων στην 
Αντίπαρο στη θέση Βειβούνια, θέα θά-
λασσα 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 σχεδίου, με 
άδεια οικοδομής στην περιοχή Πούντα 
Αντιπάρου. Τιμή 42.000€. Τηλ: 210 60 
38757, 6979 038202
Πωλείται οικόπεδο 8 στρεμμάτων στο 
δρόμο της Νάουσας, με θέα λιμάνι. Τηλ: 
6974 939407
Γλυσίδια, πωλείται αγροτεμάχιο 6 
στρεμμάτων με 3 ημιτελής πέτρινες κα-
τοικίες με υπόγειο και δεξαμενή. Τηλ: 
6977901285
Παροικία, οικόπεδο 2 στρέμματα, 
εντός σχεδίου, κατά�ηλο για επα�ελ-
ματική χρήση, 800.000€. Τηλ: 6979 
395654
Κρωτήρι, οικόπεδο 4 στρέμματα, άρτια 
οικοδομήσιμο, με θέα θάλασσα, 
150.000€. Τηλ: 6974711553
Λεύκες Αγιάσι πωλείται οικόπεδο 
950τμ εντός σχεδίου. Τηλ: 6945 112134
Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 
1600τμ, 60.000 ευρώ. Τηλ: 6946 837009. 
Πωλείται αγροτεμάχιο 13 στρέμματα, 1,5 
χλμ από Νάουσα, άρτια οικοδομήσιμο 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, χτίζει 
200 τμ ισόγειο και 200 μ2 υπόγειο. Τηλ: 
6949 100753
Πωλείται αγροτεμάχιο 14, 5 στρέμματα 
με θέα την Αντίπαρο, θέση Δενδρολίβανο 
Τούμπες. Τηλ: 6932083094
Λεύκες, οικόπεδο 600 τμ άρτια οικοδομή-
σιμο. Τηλ: 2109315961 κ. Χανιώτης
Λεύκες θέση Απάτι, κτήμα 2500τμ, χτίζει 
200 τμ με 30 ελαιόδεντρα. Τηλ: 6976 
553886
Πωλείται κτήμα 3.715 τ.μ. με παλαιά πέ-
τρινα κτίσματα 90 τ.μ., με δικαίωμα επι-
πλέον δόμησης 135 τ.μ., στο δρόμο Λευ-
κών – Παροικίας, Απάτι. Τηλ: 22840 
43053, 6955191300 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Αλυκή, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι 
χώροι,4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανε-
ξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλή-
ρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, κήπος 
830 τ.μ., πισίνα. 460.000 €. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932 285 
768
Αγκαιριά, οικία 113 τ.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. 
Έλητας, οικία 117 τ.μ. 2 μεγάλες κρεβα-
τοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, 
τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βε-
ράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000 € www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.
Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κα-
τοικία ισογείου, ανακαινισμένη, 50 τ.μ. 
με 2 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, 
τζάκι, κοντά στην Εκατονταπυλιανή. 
75.000 € www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.
Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πε-
τρόχτιστη οικία 89 τ.μ., καλοριφέρ, 
πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 € 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932 
285768
Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πε-
τρόχτιστη οικία 71 τ.μ., θέα θαλάσσης 
και λιμανιού, καλοριφέρ, πάρκινγκ, βε-
ράντες, πέργολες. 150.000 € www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932 285 
768 
Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη οι-
κία 45 τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βερά-
ντες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 
95.000 € www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

Καμπί, οικία 95,3 τ.μ. πετρόχτιστη, με 
κτήμα 2.000 τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, 
ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
185.000€ www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768
Καμπί, οικία 50 τ.μ. περίπου, πετρόχτι-
στη, με κτήμα 1.000 τ.μ., βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
95.000€ www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768
Κάμπος Βουτάκου, οικία 105,5 τ.μ. πε-
τρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βερά-
ντα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
205.000€ www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768
Πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 
76 τ.μ. & 60 τ.μ. στον Κορυδα�ό,Αθήνα 
Τηλ: 6937394436, 210 5622980
Νάουσα–Κολυμπήθρες, πωλούνται πέ-
τρινες κατοικίες, παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής, δίπλα το κύμα Τηλ: 6977 
200388, 22840 23353
ΝΑΟΥΣΑ ΒΟΥΝΑΛΙ - Οικία 44 τ.μ. 
με αυλή και 20 τ.μ. ταράτσα, ένα υ/δ, ένα 
μπάνιο, σαλόνι με τζάκι, αυτόνομη κε-
ντρική θέρμανση. Τιμή 90.000 € FIRST 
CHOICE Real Estate 6948-052042
ΛΕΥΚΕΣ - Παλαιά οικία γωνιακή 89 
τ.μ. με τέσσερα δωμάτια. Τιμή 55.000€ 
FIRST CHOICE Real Estate 6948-
052042
ΠΑΡΟΙΚΙΑ - Οικία 87 τ.μ. ισόγεια, 2 
υ/δ, αυλή, αυτόνομη κεντρική θέρμαν-
ση. Τιμή 125.000 € FIRST CHOICE 
Real Estate 6948-052042
Λεύκες, εντός σχεδίου οικία 80 τ.μ. με 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή 170.000€ Μεσι-
τικό Καρολίνα Ιωαννίδου, λιμάνι Νά-
ουσσας. Τηλ: 6944856105, 210 721 
3500
Μάρμαρα, μονοκατοικία μικρή 37 τ.μ., 
χαριτωμένη, καινούργια, ανακαινισμέ-
νη. Τιμή 40.000€ Μεσιτικό Καρολίνα 
Ιωαννίδου, λιμάνι Νάουσσας Τηλ: 6944 
856105, 210 7213500
Νάουσα, επένδυση με εισόδημα, στο 
ωραιότερο σημείο, διώροφο 150 τ.μ. με 
καλοριφέρ, σε οικόπεδο 300 τ.μ. εντός 
σχεδίου. Χωρίζεται και σε δύο κατοικίες. 
Θέα θάλασσα. Μεσιτικό Καρολίνα Ιω-
αννίδου, λιμάνι Νάουσσας Τηλ: 6944 
856105, 210 7213500
Πωλείται κατοικία στη θέση Κριός 
(Βούτημα), 81τ.μ., κατασκευής ’99, σε 
άριστη κατάσταση, επιπλωμένη, θέα 
στη θάλασσα, μεγάλη βεράντα και κή-
πος, διαθέτει μεγάλο υπόγειο. Τηλ: 
6936687273 
Πωλείται γκαρσονιέρα προσόψεως 33 τμ 
σε άριστη κατάσταση, πλησίον Μετρό, πε-
ριοχή 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 €. Τηλ.: 210 
8959826 - 6939 558633
Πεταλόυδες, μεζονέτα σε 3 επίπεδα 
ακατοίκητη, μέσα σε 11, 5 στρέμματα 
κτήμα, εύκολη πρόσβαση από κεντρικό 
δρόμο, 270.000€ Τηλ: 6932 316382, 
2284091058
Πωλείται διαμέρισμα στην Κα�ίπολη 
Πειραιά, Μαυρομιχάλη 85, 45 τμ με αυ-
τόνομη θέρμανση, αποθήκη και γκαράζ. 
Τηλ: 6977 492936
Στο κέντρο του οικισμού στην Νάουσα 
πωλείται στούντιο 35τμ. Τηλ: 6944 
572961
Μαιζονέτα 110τμ εντός οικισμού στη 
Νάουσα, θέρμανση, τζάκι, 2 λουτρά, βε-
ράντες, πωλείται πλήρως εξοπλισμένη. 
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 κεντρικού 
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

Ανα�ελία Γάμου
Ο Σκιαδάς Αθανάσιος του Δημητρί-
ου και της Δήμητρας, το γένος Αλι-
φιέρη, ο οποίος γεννήθηκε στην 
Αθήνα και διαμένει στη Νάουσα 
Πάρου, θα νυμφευθεί την Κυριακή 
26 Απριλίου 2009 στη Θεσσαλονί-
κη, την Γενήσαρλη Κα�ιόπη του 
Ευστρατίου και της Στυλιανής το 
γένος Κρικελή, η οποία γεννήθηκε 
και διαμένει στην Θεσσαλονίκη.
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Κύριε Διευθυντά, 
Με συγκίνηση διάβασα στην εφημερίδα σας
«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» την περιγραφή
– αναδρομή, που κάνατε στο φύλλο της 4ης Φε-

βρουαρίου 2009 για τη συμμε-
τοχή του εν Αθήναις Συνδέσμου
Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών
Πάρου, στις αποκριάτικες εκδη-
λώσεις του Δήμου Αθηναίων το
1971 με το άρμα: «Ελάτε να
γνωρίσετε την Πάρο».
Η ενέργειά μας αυτή, αποτέλεσε
την αρχή της τουριστικής προ-
βολής του νησιού μας, γιατί
εκτός των άλλων το έδειξαν και
όλες οι τηλεοράσεις του Εξωτε-
ρικού και οφείλω ως Πρόεδρος
που ήμουν τότε, του εν λόγω
συνδέσμου, να σας ευχαριστήσω
για τη δημοσίευση αυτή και να
σας συγχαρώ για το δίδαγμα
που δίνετε στους νεότερους. 
Επειδή όμως στο δημοσίευμα
αυτό αναφέρεται ότι ο Σύνδε-
σμος εισέπραξε 35.000 δραχμές,
γιατί αυτή την πληροφορία σας
έδωσε παλαιό επίσης μέλος μας,
θέλω να διορθώσω, ότι το βρα-
βείο ήταν 20.000 δραχμές και
δυστυχώς δεν εδόθησαν στο
Σύνδεσμό μας, αλλά από τον
πρόεδρο της Επιτροπής, αείμνη-

στο Γ. Οικονομίδη, εδόθησαν στο Δήμο Αθη-
ναίων. Εμείς δεν εισπράξαμε ούτε μία δραχμή,
αλλά δεν μας ένοιαξε και πολύ, γιατί εμάς μας
ενδιέφερε η προβολή του νησιού. Αυτό θέλαμε
και το πετύχαμε!

Βασίλειος Ι. Κωβαίος
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Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγη-
ρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκα-
τονταπυλιανή» Μονάδα Φροντίδας
Ηλικιωμένων Μ.Κ. ευχαριστεί εκ βαθέων τα
ελαιοτριβεία του νησιού που δέχτηκαν την το-
ποθέτηση δοχείων συλλογής λαδιού στις εγ-
καταστάσεις τους και όλους τους
ελαιοπαραγωγούς που προσέφεραν μέρος της
ετήσιας συγκομιδής τους. Η πρωτοβουλία
αυτή που αγκαλιάστηκε με περισσή αγάπη
από την τοπική κοινωνία είχε ως αποτέλεσμα
τη συγκέντρωση 600 κιλών ελαιόλαδου για
την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των
διαβιούντων γερόντων του Γηροκομείου.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους εκείνους που συμ-
παραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, για το
θάνατο της αγαπημένης μητέρας και γιαγιάς
Μαρουσώς Γεμελιάρη. Τα παιδιά της Γιάννης
και Λαμπρινή, Κώστας και Αθηνά, Γιώργος,
τα εγγόνια Μαρουσώ και Νίκος, οι αδελφές
Ελένη, Μαριγούλα, Ευστρατία.

Με την συμμετοχή 94 αγοριών και
53 κοριτσιών από 20 ομίλους, έγιναν
στο Φαληρικό όρμο με διοργανωτές
τον Ναυτικό Όμιλο Τζιτζιφιών Καλ-
λιθέας και την Ελληνική Ένωση Σκα-
φών Κατηγορίας Optimist, οι
διασυλλογικοί αγώνες “Κύπελλο
Optimist ΕΕΣΚΟ 2009” στις 14 και
15 Φεβρουαρίου 2009.
Ο μεγάλος αριθμός των συμμετοχών
ανάγκασε τους διοργανωτές να δώ-
σουν ξεχωριστές εκκινήσεις για τα
αγόρια και τα κορίτσια. 
Την 1η μέρα έγιναν τρείς (3) ιστιο-
δρομίες ενώ την 2η λόγω άπνοιας δεν έγινε καμία
κούρσα.
Οι αθλητές μας κατέκτησαν τις εξής θέσεις:

ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2η ΣΑΡΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  13η
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 16η ΓΚΟΚΑ ΦΙ-
ΛΙΠΠΑ 19η ΓΚΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4η στα

11 χρόνα  46η ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗ
ΑΜΑΛΙΑ (2η συμμετοχή σε αγώνες)
ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
27ος ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2ος στα 11
χρόνα 29ος ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ος στα
11 χρόνα 30ος ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4ος στα
11 χρόνα 37ος ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
56ος ΒΡΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14ος στα 11
χρόνα 

Ικανοποιημένος από την παρουσία των αθλητών
του ΝΟΠ δήλωσε ο τεχνικός κ. Σωτηρίου Βασί-
λης για τα αποτελέσματα: “το έντονο κρύο και τα
δύσκολα ωράρια λόγω των μετακινήσεων μας,
κούρασαν πολύ τα παιδιά, τα αποτελέσματα όμως
με ικανοποιούν. Οι προοπτικές των αθλητών μας
είναι και φέτος αξιόλογες”. 
Ο Ν.Ο.Π. ευχαριστεί τους χορηγούς του: Blue
Star Ferries. D.S.K. FOILS. MAGIC MARINE.

«Κύπελλο OPTIMIST ΕΕΣΚΟ 2009»

Δεύτερη θέση η Σαρρή

Στην 3η θέση τερμάτισε το ανδρικό τμήμα του
Μαρπησσαϊκού για το πρωτάθλημα Κυκλάδων.
Την Κυριακή 15/02 στο τελευταίο παιχνίδι Γ.Σ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ – ΑΜΕΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ το σκορ έληξε 75-66.

Συναρπαστικός ο αγώνας καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του με εντυπωσιακό ξεκίνημα η ομάδα της
Πάρου , 11-24 στο 1ο δεκάλεπτο. 

Στο 2ο δεκάλεπτο η ομάδα της Σαντορίνης
μείωσε σε 32-37 κλείνοντας έτσι το ημίχρονο. 

Η ανατροπή έγινε στο 3ο δεκάλεπτο 56-48
όπου η Σαντορίνη προηγήθηκε για πρώτη
φορά και κατάφερε στο τέλος να ανακηρυχθεί

νικήτρια του αγώνα με σκορ 75-66.
Αγωνίστηκαν :
Γεμελιάρης Γ 23 (2),Καζακίδης 18(4),Πο-

λυχρονάκης 14(1),Λανδρίτσης 7(2), Γκουρο-
γιάννης 4,Μαυρής , Γιαννούλης, Τριτσιμπίδας,
Πάραμ ,Πετρόπουλος Φ, Πετρόπουλος Π, Σε-
λιμάι.

Τελική
βαθμολογία
Α.Ο ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 20
ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 16
ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 15
ΑΟ ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ 14
ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ 10
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 7
Μουρογιάννης Βαγγέλης , προπονητης Μαρ-

πησσαϊκού: «Νιώθω την ανάγκη να ευχαρι-
στήσω όλους αυτούς τους αθλητές που πέρασαν
από το ανδρικό τμήμα, δίνοντας πάντα τον κα-
λύτερό τους εαυτό για το Σύλλογο και για το
άθλημα που αγαπάνε. 

”Παρόλες τις αντιξοότητες, σε όποιο γήπεδο
και αν βρέθηκαν, φώναξαν δυνατά ότι και στην
Πάρο υπάρχει μπάσκετ και ας μην τους δόθηκε
η ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια (13) να παίξουν
ΠΟΤΕ επίσημο αγώνα στο Νησί τους!”.

ΕΦΗΒΙΚΟ
Δεν έγινε η έκπληξη
Την Κυριακή 08/02 το εφηβικό τμήμα του

Μαρπησσαϊκού ταξίδεψε στη Σύρο για να αν-
τιμετωπίσει τον πρωτοπόρο του πρωταθλήμα-
τος για το πρωτάθλημα Κυκλάδων, Άρη Σύρου.
Η Παριανή ομάδα ξεκίνησε εκπληκτικά στο
πρώτο δεκάλεπτο και όλα λειτούργησαν τέλεια. 

Προηγήθηκε 12-24 και όλα έδειχναν ότι το
απόρθητο κάστρο του Άρη Σύρου θα έπεφτε .

Στο 2ο δεκάλεπτο η διαφορά παρέμενε στα
ίδια επίπεδα και το ημίχρονο έκλεισε με σκόρ
29-41 έχοντας πάντα το πάνω χέρι στο προβά-
δισμα οι Παριανοί.

Ξεκινώντας το τρίτο δεκάλεπτο έγινε η με-
γάλη ανατροπή .Ο Μαρπησσαϊκός δεν έβρισκε
καλάθι και ο Άρης ότι πετούσε έμπαινε ,σκορ
50-46. 

Το μπλακ άουτ συνεχίστηκε και στο τέταρτο
δεκάλεπτο για το Μαρπησσαϊκό και έτσι το
σφύριγμα της λήξης βρήκε την ομάδα της
Σύρου να πανηγυρίζει για το ανέλπιστο αποτέ-
λεσμα. 

Τελικό σκορ 64-55. Αγωνίστηκαν :Πετρό-
πουλος Φ 11, Χερουβειμ Π 2, Σγαρδέλης Ρ 6,
Βλαχοσωτήρας ΟΔ 6, Γκράντ Α 14(2), Ρούσ-
σος Β 10(1),Σελιμάι 4, Καπαρός Δ 2.

Σύλλογος Γυναικών
Μάρπησσας

Στις 16/2/09 έφυγε από κοντά μας ένα αγα-
πημένο μέλος του Συλλόγου μας, η Μαρουσώ
Γεμελιάρη, η οποία είχε μια μακρόχρονη πο-
ρεία προσφοράς στο σύλλογο, ως μέλος, ενώ
τα τελευταία χρόνια διετέλεσε και μέλος του
Δ.Σ. Ο σύλλογός μας, θέλοντας να τιμήσει τη
μνήμη της, αποφάσισε να δώσει το ποσό των
150 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση στα
ΑΜΕΑ, αντί στεφάνου. 
Καλό ταξίδι Μαρουσώ.

Μπάσκετ ανδρών

Τρίτος ο Μαρπησσαϊκός
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αθλητισμός

Σαββατοκύριακο στη Νάξο πέρασαν οι έφηβοι του Μαρπησσαϊ-
κού όπου σε εντός έδρας αγώνες αντιμετώπισαν τη Σαντορίνη και
τη Νάξο αντίστοιχα.
ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ  – Γ.Σ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 71-57
Δυσκολεύτηκε μέχρι το 1ο ημίχρονο η ομάδα της Πάρου, αφού το
σκορ τελείωσε 25-26 υπέρ της Σαντορίνης αλλά βρίσκοντας τον
καλό τους εαυτό και βάζοντας εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό
πήραν το προβάδισμα και αναδείχθηκαν νικητές με σκορ 71-57.
Συμμετοχές : (Μουρογιάννης) Πετρόπουλος Φ11 (1), Βιτζη-

λαίος 24(4), Σγαρδέλης 7, Χερουβείμ 10, Κορτιάνος , Γκράντ 6 ,
Καπαρός 9, Πετρόπουλος Π 4.

ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ –ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 44-75
Τη Κυριακή τίποτα δε λειτούργησε ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά
για τον Μαρπησσαϊκό με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να προ-
ηγηθούν από το πρώτο δεκάλεπτο και να αυξάνουν συνεχώς τη
διαφορά .Το τελικό σκορ 44-75. Συμμετοχές: (Μουρογιάννης)
Πετρόπουλος Φ 2, Βιτζηλαίος 6, Σγαρδέλης 3, Χερουβείμ 10,

Κορτιάνος 2, Γκραντ 8(1), Καπαρός 11(1), Πετρόπουλος Π 2.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α.Ο ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ 10 5αγώνες
ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 9 6 αγώνες
ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 9 5 αγώνες
Γ.Σ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7 5 αγώνες 
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 5 5 αγώνες
Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ 2 2 αγώνες

ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

Μία νίκη και μια ήττα οι έφηβοι

Γερά στο κόλπο ακόμα και της πρώτης θέσης του 2ου
ομίλου μπήκε ο ΑΟ Πάρου μετά την πεντακάθαρη νίκη
που σημείωσε με 3-1 την περασμένη Κυριακή στο Δη-
μοτικό Στάδιο της Παροικιάς κόντρα στον Πανναξιακό.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν μέχρι και την Κυριακή οι πρω-
τοπόροι του Πρωταθλήματος. Μετά την ήττα τους έπε-
σαν στην δεύτερη θέση. Ο ΑΟ Πάρου παρέμεινε τρίτος
αλλά μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους δυο βαθ-
μούς.
Το παιχνίδι παρακολούθησαν περίπου 200 φίλαθλοι.
Ο Πανναξιακός κατάφερε και προηγήθηκε στο σκορ με
κεφαλιά του Σουσούνη στο 30'.
Έξι λεπτά αργότερα ο κορυφαίος της αναμέτρησης, Αρ-
κουλής, έφερε το ματς στα ίσα με εκπληκτικό σουτ από
το ύψος της μεγάλης περιοχής που έστειλε την μπάλα
στο αριστερό παραθυράκι του Παλάζη.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (47') ο ΑΟ
Πάρου πέρασε μπροστά στο σκορ με κοντινό σουτ του
Στόϊτσεφ.
Το τελικό αποτέλεσμα (3-1) διαμόρφωσε στο 58' ο Αρ-
κουλής με άπιαστο σουτ από το ύψος της περιοχής, μόνο,
που αυτή τη φορά έστειλε την μπάλα πρώτα στο δεξί δο-
κάρι του Παλάζη και στη συνέχεια στο βάθος της εστίας
του.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με 35 λεπτά καθυστέρηση αφού η
αποστολή του Πανναξιακού επέλεξε να έρθει στην Πάρο
με το απογευματινό πλοίο της γραμμής και όχι το
πρωινό.
Καλή διαιτησία του Δεληγιάννη και των εποπτών Σουλ-
τάνη και Μενδρινού. Οι γηπεδούχοι πάντως έχουν πα-
ράπονα για τη φάση του γκολ του Πανναξιακού, που
όπως υποστηρίζουν, η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή.
ΑΟ Πάρου: Μανέκας, Μοστράτος (66' Κόρδος),
Νίκας, Μουλάς (46' Κορτιάνος), Κατέρος, Λάππη,
Μπουρμπούκης, Στόϊτσεφ, Βούσουλας, Πετρόπουλος,
Αρκουλής (83' λόγω τραυμ. Νικόλοφ).
Πανναξιακός: Παλάζης, Κατσάνης Γ., Επταήμερος
(66' Ντάσιος), Φακίνος, Μασούρας, Αγγελής, Βαθρα-
κοκοίλης, Βασαλάκης (65' Λιάτας), Σουσούνης, Κα-
τσάνης Ν., Ευρυπιώτης.

Ελπίζει και στην πρωτιά ο ΑΟ Πάρου
Με ηγέτη και σκόρερ τον Αρκουλή επικράτησε με 3-1 στο ντέρμπι με τον Πανναξιακό

Αποτελέσματα 17ης αγωνιστικής
Μαρπησσαϊκός - ΚΕΜΑΣ Ίου: 2-1
Α.Ο. Πάρου - Πανναξιακός: 3-1
Φιλώτι - Καρτεράδος: 1-2
Αναγέννηση Νάξου - Αστέρας Τραγαίας: 3-5
Πανθηραϊκός - Κορωνίδα: 4-1
Λάβα - Αστέρας Μαρμάρων: αναβλήθηκε
Βαθμολογία σε 17 αγώνες
1. Καρτεράδος ..............................................41
2. Πανναξιακός..............................................40
3. Α.Ο. Πάρου ..............................................39
4. Πανθηραϊκός ............................................33
5. Φιλώτι ........................................................29
6. Αστέρας Τραγαίας ..................................18
7. Λάβα ..........................................................17
8. Αστέρας Μαρμάρων ................................16
9. Αναγέννηση Νάξου ..................................15
10. Κορωνίδα ................................................10
11. ΚΕΜΑΣ Ίου ..............................................4
12. Μαρπησσαϊκός..........................................2
* Ο Αστέρας Τραγαίας και ο Αστέρας Μαρμά-
ρων έχουν από δυο παιχνίδια λιγότερα.
Από ένα παιχνίδι λιγότερο έχουν το Φιλώτι, η
Αναγέννηση Νάξου, η Κορωνίδα, ο ΚΕΜΑΣ
Ίου, ο Μαρπησσαϊκός και η Λάβα.
Επόμενη αγωνιστική 18η
Μαρπησσαϊκός - Α.Ο. Πάρου, Πανναξιακός -
Πανθηραϊκός, ΚΕΜΑΣ Ίου - Λάβα, Κορωνίδα
- Φιλώτι, Αστέρας Μαρμάρων - Αναγέννηση
Νάξου, Καρτεράδος - Αστέρας Τραγαίας 

Όπως έχουμε ήδη γράψει το παιχνίδι του
ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας με τη Δόξα Βύ-
ρωνα στο Βύρωνα θα γίνει το Σάββατο
28 Φεβρουαρίου στις 15:00.
Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια της
18ης αγωνιστικής, που διεξήχθησαν το
Σαββατοκύριακο είναι τα εξής: 
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
ΠΑΟ Ρουφ-Βριλήσσια: 6-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
Άγιοι Ανάργυροι – Θεμιστοκλής: 1-0

Άγιαξ Ταύρου – Πεύκη: 2-2
Καλλονή - Ολυμπιακός Λιοσίων: 1-0
Άγιος Ιερόθεος - Απόλλων Σμύρνης: 3-0
Νέα Ιωνία – Αθηναϊκός: 2-0
Επόμενη αγωνιστική 19η (8 Μαρτίου):
Νηρέας - Βριλήσσια
Θεμιστοκλής - Δόξα Βύρωνα
Πεύκη - ΠΑΟ Ρουφ
Ολυμπιακός Λιοσίων - Άγιοι Ανάργυροι
Απόλλων Σμύρνης - Άγιαξ Ταύρου
Αθηναϊκός - Καλλονή
Νέα Ιωνία - Άγιος Ιερόθεος

Βαθμολογία 
Ομάδα Αγ Βαθ. Σύνολο Εντός Εκτός 

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1. ΠΑΟ Ρουφ 18 40 13-1-4 40-15 8-0-1 28-5 5-1-3 12-10 
2. Νέα Ιωνία 18 37 10-7-1 30-13 4-4-1 12-7 6-3-0 18-6 
3. Αγιος Ιερόθεος 18 37 11-4-3 31-15 6-1-2 18-8 5-3-1 13-7 
4. Καλλονή 18 36 11-3-4 28-14 7-2-0 18-4 4-1-4 10-10 
5. Απόλλων Σμύρνης 18 35 9-8-1 23-10 6-3-0 15-4 3-5-1 8-6 
6. Αγιοι Ανάργυροι 18 25 6-7-5 20-19 5-4-1 16-8 1-3-4 4-11 
7. Θεμιστοκλής 18 24 6-6-6 16-15 3-5-1 9-4 3-1-5 7-11 
8. Αθηναϊκός 18 20 5-5-8 24-24 2-3-3 10-9 3-2-5 14-15 
9. Ολυμπιακός Λιοσ. 18 20 6-2-10 22-24 6-0-2 16-5 0-2-8 6-19 
10. Αγιαξ Ταύρου 18 18 4-6-8 24-36 3-4-2 16-16 1-2-6 8-20 
11. Πεύκη 18 17 5-2-11 20-32 4-1-4 13-11 1-1-7 7-21 
12. Νηρέας 17 16 4-4-9 16-22 4-0-5 12-10 0-4-4 4-12 
13. Δόξα Βύρωνα 17 12 3-3-11 17-37 2-2-5 6-12 1-1-6 11-25 
14. Βριλήσσια 18 7 1-4-13 8-43 1-2-6 6-21 0-2-7 2-22 

Δ΄ Εθνική αποτελέσματα - βαθμολογία 

Στο Βύρωνα με Δόξα
το Σάββατο ο Νηρέας

Με Πάγο Σύρου
στον τελικό ο Νηρέας 

Με τον Πάγο Σύρου θα παίξει στον 27ο
τελικό του κυπέλλου Κυκλάδων ο ΑΜΕΣ
Νηρέας Νάουσας στις 4 ή 5 Μαρτίου.
Η έδρα του τελικού, στην Παροικιά ή την
Άνω Σύρο, θα βγει έπειτα από κλήρωση
που θα γίνει στην ΕΠΣ Κυκλάδων.
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A
Δε θα μπορούσαμε να γράψουμε τίποτα κακό για τους αν-
θρώπους της τουριστικής επιτροπής, που εθελοντικά αφιε-

ρώνουν πολλές ώρες από το χρόνο τους για να βοηθήσουν την
τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Πάρου.

Ό, τι έχουμε γράψει, αφορά τους έμμισθους, οι οποίοι πρέπει να
αποφασίζουν και να ενεργούν με βάση τις προτάσεις και την
έτοιμη δουλειά των εθελοντών.

Από την πρώτη σύσκεψη έχουν περάσει πολλές μέρες, σε μια
κρίσιμη στιγμή για τον τουρισμό, χωρίς αποτέλεσμα…

Παρακολουθούμε την επέλαση της κρίσης και περιμένουμε
βοήθεια από το «μεγαλοδύναμο».

Το Σεπτέμβρη όμως θα κάνουμε ταμείο και τότε ο κάθε κατερ-
γάρης στον πάγκο του.

A
Οι μηχανισμοί, που δε θέλουν τη δημιουργία του νοσοκο-
μείου στην Πάρο, έδρασαν. Το ερώτημα που δημιουργή-

θηκε από αυτήν την εξέλιξη είναι ότι δεν είχαμε ανάλογη
αντίδραση από αυτούς που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των
Παριανών.

Δεν αξιολόγησαν σωστά τον κίνδυνο ή άλλα έχουν στο πίσω
μέρος της κεφαλής τους; Οι δε πολυγραφότατοι… ανακαλύ-

πτουν σκάνδαλα, παίζοντας το «αντινοσοκομειακό» βιολί τους.

A
Τέσσερις τελικά, χτύπησαν την πόρτα στη «Χαριλάου».
Σοβαρό το θέμα, κρίσιμη η στιγμή, μεγάλη η αγωνία…

Αλλά, παρά τη μελέτη της υπόθεσης, τελικά αποφασίζουν να
ποντάρουν σε κουτσό παλιάλογο. Και μετά θέλουν να πιστέ-
ψουμε ότι «ήταν άνθρακας ο θησαυρός».

A
Όταν όλοι είναι παρόντες -εκτός μιας εξαίρεσης- όταν ο
κόσμος πλημμύρισε την αίθουσα του “Αρχίλoχου”, όταν η

ομιλία είναι καθαρά πολιτική-παρεμβατική, όταν, τέλος, μας λέει
ότι είναι η τελευταία εμφάνιση, τότε έχουμε την πρεμιέρα μιας
άλλης πορείας. 
Εμείς και όλος ο κόσμος αυτό καταλάβαμε, έστω κι αν δεν
υπάρχει επίσημη εξαγγελία.

A
Εκτός από το διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο που εφαρ-
μόζεται στην Αντίπαρο, εκτός από άλλο σύνταγμα, που

ισχύει για τις ενέργειες της κυρίας, πάντα απ’ ό,τι φαίνεται από
την α(ε)νοχή των προϊσταμένων της, υπάρχει κι άλλη οικονο-
μική κατάσταση χωρίς κρίση, χωρίς ανασφάλεια και έτσι, η αύ-
ξηση κατά 80% των δημοτικών τελών είναι απόλυτα
φυσιολογική.

Και επειδή η «ουσία» είναι αν τηρήθηκαν οι ημερομηνίες και
όχι το αν οι Αντιπαριώτες θα πληρώσουν 80% επιπλέον, η περι-
φέρεια, ακυρώνοντας τις διακηρύξεις της κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση των δυσκολιών της κρίσης, έδωσε ένα όμορφο
Ο.Κ. στην αύξηση. Εύγε!

Ν.Ρ.Λ.

μικρά-μικρά μικρά-μικρά μικρά-μικρά μικρά-μικρά μικρά-μικρά

Τον έβαλαν στη μέση. Και οι δυο πετυχημένοι πρόεδροι του
δημοτικού συμβουλίου. Ποιον όμως από τους δύο θα
χρησιμοποιήσει για πρόεδρο στο νέο δημοτικό συμβούλιο? Το
ενιαίο ντε!

Η Νάουσα
χορεύει...
αποκριάτικα

Αποκριά-
τικος
χορός

των
ΚΑΠΗ
Πάρου

Αποκριάτικο
πάρτυ

στον “Αρχίλοχο”


