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Στους «Γιατρούς του Κόσμου» τα φάρμακα των Παριανών…

Για το λαό της Παλαιστίνης 
Με επιτυχία στέφθηκε η πρωτοβουλία της ΦτΠ και του «Αρχιλόχου», για τη συγκέντρωση φαρ-

μάκων που μέσω των «Γιατρών του Κόσμου», θα σταλούν στον ταλαιπωρημένο λαό της Παλαι-
στίνης. Η επιτυχία οφείλεται στην ευαισθησία των Παριανών που έσπευσαν να συνδράμουν την προσπάθεια. Σύλλογοι γυναικών,
πολιτιστικοί, αθλητικοί, αλλά και πολίτες, βοήθησαν στο βαθμό που μπορούσαν και έτσι 13 κούτες με διάφορα φάρμακα (γάζες, οροί,
αντισηπτικά, αντιβιώσεις, παυσίπονα κλπ.), εστάλησαν στις 17 Φεβρουαρίου στους «Γιατρούς του Κόσμου», οι οποίοι με τη σειρά
τους, θα πράξουν το καθήκον τους. Η εφημερίδα ευχαριστεί όλους σας που βοηθήσατε σ’ αυτή την ανθρωπιστική κίνηση.

Επίτροπος στην
PROTON BANK
ο οικονομολόγος

Σταμάτης Μαύρος
Σελ. 7

Σιγή ιχθύος από υπουργείο και υπουργό 
Στην επιστολή Βλαχογιάννη προς Σουφλιά
από 10 Ιουλίου 2008 για το εμπορικό λιμάνι 

Πρωτοβουλίες του συλλόγου
Ξενοδόχων «Ξένιος Ζευς»

Ανταγωνιστικά
πακέτα,

αναβάθμιση
παροχής υπηρεσιών

Πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο σύλλογος ξε-
νοδόχων Πάρου για την αντιμετώπιση της
επερχόμενης τουριστικής κρίσης, ο οποίος
αναλύοντας την διεθνή οικονομική κατά-
σταση, προβλέπει αρνητικές εξελίξεις και στον
τουριστικό τομέα. 

Οι εκτιμήσεις των ειδικών για την Ελλάδα
προβλέπουν πτώση 30 - 40% για τους επισκέ-
πτες του εξωτερικού. Η πτώση αυτή θα επη-
ρεάσει πιθανότατα και στην Πάρο, ιδιαίτερα
το Μαϊο και Ιούνιο.

Ο σύλλογος ξενοδόχων έχει καλέσει από
καιρό τα μέλη του να διαμορφώσουν ανταγω-
νιστικά πακέτα σε συνεργασία και με άλλους
φορείς (ακτοπλοϊκές εταιρείες, εταιρείες ενοι-
κιάσεως αυτοκινήτων κλπ.). Παράλληλα το-
νίζει στα μέλη του να διατηρήσουν την
ψυχραιμία τους και να μην υποκύψουν στις
πιέσεις των tour operators, οι οποίοι ζητούν
πολλές φορές πρόσθετες εκπτώσεις πέραν του
20 – 30%.

Συνέχεια στη σελ. 4

Ένα από τα σημαντικά και απαραίτητα έργα για
την Πάρο, είναι το Εμπορικό λιμάνι, που είναι και
αίτημα των επαγγελματιών, αλλά και των κατοί-
κων, κυρίως της Παροικιάς, που αντιμετωπίζουν
την επικινδυνότητα από τη γειτνίαση Επιβατικού
και Εμπορικού λιμανιού στην είσοδο της πόλης.

Ένα έργο πνοής για την Πάρο, που όμως σκον-
τάφτει στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ο οποίος δε-
σμεύτηκε για την υλοποίησή του το 2005, κατόπιν
ερώτησης στη Βουλή του βουλευτή Ι. Χωματά,
αλλά έκτοτε τηρεί σιγήν ιχθύος για το θέμα, ενώ
δεν έχει ακόμη απαντήσει στην από 10 Ιουλίου
2008 επιστολή του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη,
ο οποίος δηλώνει ότι μία τόσο δαπανηρή μελέτη ο
Δήμος δεν μπορεί να την εκπονήσει χωρίς τη βοή-
θεια των υπουργείων. Στην κατεύθυνση αυτή, δε-
σμεύεται σε συνέντευξή του στη ΦτΠ, να βοηθήσει
ο Περιφερειάρχης Χ. Κόκκινος, πιέζοντας ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ και υπουργείο Οικονομίας να προχωρή-
σουν το ζήτημα του εμπορικού λιμανιού.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο με την ομό-
φωνη ψήφιση από Δημοτικό Συμβούλιο και Επαρ-
χείο, να ενταχθούν Εμπορικό λιμάνι (η μελέτη) και
Αεροδρόμιο, στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου περιόδου 2007 – 2013. 

Προκειμένου να μην χαθεί η ευκαιρία, ο Δή-
μαρχος, έστειλε στις 10 Ιουλίου 2008 επιστολή, με
αφορμή την εκπόνηση μελέτης Γενικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου, της οποίας ολοκληρώνεται η Β1
φάση. Στην επιστολή επισημαίνεται: «Με την
ολοκλήρωση της Β1 φάσης, οριστικοποιείται η δυ-
νατότητα χωροθέτησης και κατασκευής σημαντι-
κών και μεγάλων έργων για την εύρυθμη και
ασφαλή λειτουργία και ανάπτυξη του νησιού.

»Ένα από τα σημαντικότερα έργα, είναι το εμ-
πορικό λιμάνι της Πάρου, για το οποίο την εκπό-
νηση των απαραίτητων μελετών είχε ξεκινήσει το
ΥΠΕΧΩΔΕ. Μάλιστα, με απόφαση του υπουρ-
γείου (07/09/2004), εγκρίθηκε η προκαταρκτική
έκθεση των έργων του νέου εμπορικού λιμανιού.
Σύμφωνα δε με το παραπάνω σχετικό (το οποίο
είναι απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ.

Ιωάννη Χωματά), προτίθεται το υπουργείο «να
προχωρήσει στη διαδικασία των απαιτούμενων με-
λετών για την οριστικοποίηση της θέσεως και της
μελέτης του έργου, κάνοντας τις απαραίτητες
ενέργειες και για την έγκριση των απαιτούμενων
πιστώσεων από το υπουργείο Οικονομίας και Οι-
κονομικών».

Συνέχεια στη σελ. 4
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Μεγάλο -
Γρήγορο - Πολύ
Ο παλιός πολιτισμός των Κυκλάδων στηρί-

χτηκε στο μικρό, στο αργό και το λίγο και ανέ-
δειξε ένα ανθρωπισμό, που χάθηκε σήμερα.
«Τα σπίτια πιο μικρά στου γλαυκού το γειτό-
νεμα», οι ταχύτητες στα ανθρώπινα μέτρα, με
το καρότσι και το μουλάρι, και ανάγκες τόσες
που να καλύπτονται με το ελάχιστο. Μέσα σ’
αυτόν το διαμορφωμένο πολιτισμικό χωρο-
χρόνο μπορούσε να ανθίσει η ψυχή του αν-
θρώπου και να πετύχει ανάβαση σε μιαν άλλη
θεώρηση των πραγμάτων, με ορατές ανεμό-
σκαλες για το όνειρο και την έμπνευση.
«Ηδονή καρπού βλέπω τη στέρηση» ή «από
ταπεινό υλικό γεννιέται το θαύμα» τόνισε ο
Ελύτης. Περάσαμε ξαφνικά στο μεγάλο, στο
ταχύ και το πολύ. Δεν υπήρξε μεσοδιάστημα
περισυλλογής για μια άλλη προετοιμασία
ικανή να αφομοιώσει αυτές τις τερατώδεις αλ-
λαγές. Η οικονομία πήγε στην αναζήτηση της
ποσότητας και το δραματικό είναι ότι οι απο-
στάσεις των εχόντων από μας έγιναν ασύλλη-
πτα αγεφύρωτες. Μέρος της οικονομικής
κρίσης οφείλεται και στον προσανατολισμό
στο μεγάλο και το πολύ. Απ’ την άλλη το σχο-
λείο τέθηκε στην υπηρεσία αυτής της λογικής
και λησμόνησε το βασικό του σκοπό να δια-
πλάθει ανθρώπους, όχι μόνο ικανούς να αντα-
ποκρίνονται στα τεστ, στα διαγωνίσματα και
στις ανάγκες της αγοράς, αλλά άξιους να αγα-
πούν, να σκέφτονται και να συνεργάζονται.

Αν λέγονται αυτά, είναι για
να καταδείξουμε την παρά-
λογη σημερινή πορεία και να
σκεφθούμε κάπως. Οι περισ-
σότεροι από μας επηρεάστη-
καν από τη φιλοσοφία αυτή
(μεγάλο, πολύ και γρήγορο).
Ακόμα και στην Πάρο δεν βρί-
σκουμε χρόνο να ζήσουμε. Οι
δρόμοι έγιναν επικίνδυνοι
καθώς όλοι βιάζονται. Για να
πάνε πού; Το μέσον (χρήμα)
έγινε σκοπός και δεσμεύουμε
τη ζωή μας για τα πολλά, για
να αντιληφθούμε αργότερα ότι
δεν χαρήκαμε ούτε τα παιδιά

μας.
Οι πολιτικές παρατάξεις μπήκαν κι αυτές

στο χορό της ποσοτικής λογικής και σπρώ-
χνουν τους πολίτες να ζητούν διαρκώς. Ζη-
τούμε πάντα ποσότητα και σπάνια ποιότητα
και αξιώνουμε πάντα από τους άλλους, όχι από
τον εαυτό μας. 

Λύση δεν είναι να γυρίσουμε στο μουλάρι
και στη στέρηση, αλλά να βάλουμε κάποιο
φρένο στα ξέφρενα αιτήματα, έτσι ώστε να επι-
κεντρώσουμε την προσοχή μας στη ζωή που
περνά και μας παρέχεται ως δώρο. Να προλά-
βουμε να ακούσουμε την καρδερίνα και τον κό-
τσυφα και το χείμαρρο των Λευκών μετά τις
τελευταίες βροχές, να προλάβουμε να πούμε
ένα καλό λόγο στο συνάνθρωπο.

Ίσως χρειάζεται να κόψουμε λίγο ταχύτητα,
να δώσουμε προσοχή στο ταξίδι, απολαμβά-
νοντας τα τοπία που περνούν. Να διαμορφώ-
σουμε νέα αιτήματα προσαρμοσμένα σε
μικρότερες ταχύτητες και  σε ανθρώπινα
μέτρα. Το πολύ δεν έχει όρια και αυτό που με-
γεθύνεται διαρκώς, στο τέλος σπάει. Αν κατη-
γορούμε τον καπιταλισμό για το μεγάλο και το
πολύ, που μας φέρνει σήμερα σε οδύνη απελ-
πισίας, να μην τον αντιγράφουμε. Να παραι-
τηθούμε απ’ αυτήν την καταστροφική
αλαζονεία. Ας σκεφτούμε λιγάκι και ας αμφι-
σβητήσουμε με γενναιότητα, ώστε να πάψουμε
να ενεργούμε ως πελάτες, οπαδοί, και θεατές.
Να αρνηθούμε τα πολλά, να περιορίσουμε την
αλαζονεία του μεγάλου. Αν θέλουμε αλλαγές,
οι ίδιοι πρώτα ν’ αλλάξουμε. Να μην αφηνό-
μαστε στο χείμαρρο, αλλά αντιστεκόμενοι να
ομορφύνουμε.                 Χρίστος Γεωργούσης
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Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 51
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 μικρό ατύχημα συνέβη και πάλι στον
αγωγό λυμάτων στα Λιβάδια, με αποτέλεσμα
να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στο έργο το-
ποθέτησης του νέου καταθλιπτικού αγωγού
που είναι σε εξέλιξη από τη ΔΕΥΑΠ.

Την περασμένη Κυριακή το μηχάνημα που
χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο έργο, από
λάθος χειρισμό έσπασε τον παλιό αγωγό. Η
βλάβη αποκαταστάθηκε γρήγορα και δεν
υπήρξε διαρροή λυμάτων στη θάλασσα, καθώς
έσπευσαν επιτόπου τα βυτιοφόρα της δημοτι-
κής επιχείρησης, μάζεψαν τα λύματα και τα με-
τέφεραν στο βιολογικό καθαρισμό. Όπως είπε ο Δήμαρχος, αν δεν συνέβαινε
αυτό, θα είχαμε προχωρήσει αρκετά το έργο του καταθλιπτικού, που προσπα-
θούμε να το τελειώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, εν όψει της νέας σαιζόν. 

Ατύχημα στον αγωγό
λυμάτων στην Παροικιά 

WWF Ελλάς και Δήμοι 
«Η Ώρα της Γης»

Τους Δήμους όλης της χώρας καλεί η WWF Ελλάς, να πάρουν μέρος στη
διαμαρτυρία κατά της καταστροφής του περιβάλλοντος και της κλιματι-
κής αλλαγής. Η διαμαρτυρία έχει τίτλο, «η Ώρα της Γης» και θα εκδη-
λωθεί με τη συσκότιση των κτιρίων για μία ώρα στις 20.30 το Σάββατο 28
Μαρτίου.
Με επιστολή του προς τη WWF Ελλάς, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννης, απαντά θετικά στο κάλεσμα, δηλώνει ότι δεσμεύεται να συσκοτί-
σει κτίρια και χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, που είναι στην
αρμοδιότητα του Δήμου και παράλληλα να ενημερώσει και να παροτρύνει
τους δημότες του να συμμετέχουν και αυτοί ενεργά στην Ώρα της Γης
2009. Αρμόδια  για τη συνεργασία με τη WWF Ελλάς για  θέματα  της
ΩτΓ ορίστηκε η  αντιδήμαρχος Άννα Κάγκανη.
Ο κ. Βλαχογιάννης δήλωσε στη ΦτΠ: «Για μας το περιβάλλον και η Κλι-
ματική αλλαγή εξαιτίας της καταστροφής του, είναι ένα ζήτημα πρώτης
προτεραιότητας και πρέπει να δώσουμε αγώνα. Και γι’ αυτό αποφασίσαμε
να συμμετέχουμε σ’ αυτή την εκδήλωση μήπως και οι μεγάλοι της γης ευαι-
σθητοποιηθούν». Για την ενημέρωση των πολιτών, ο Δήμος θα εκδώσει
ενημερωτικό φυλλάδιο. 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
* Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 24 Φεβρουαρίου, αποφάσισε τη συν-

διοργάνωση με τον «Αρχίλοχο», ημερίδας για τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων της Πάρου στις
23 Μαίου. Εκπρόσωπος από την πλευρά του Δήμου, στην οργανωτική Επιτροπή, ορίστηκε ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος Π. Κουτσουράκης. 

* Ομόφωνα αποφασίστηκε επίσης, η αγορά οικοπέδου για την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κώστο
και ορίστηκε επιτροπή για την εξεύρεση του ακινήτου. 

* Εγκρίθηκε κατ’ αρχάς από το Δημοτικό Συμβούλιο, η πρόταση δύο καλλιτεχνών για οργάνωση και
παρουσίαση γλυπτών στην Πάρο. 

Η πρόταση έγινε από τους Μαρίνα Αθανασιάδου και Γ. Μελανίτη, οι οποίοι στην επιστολή που έστειλαν
προς το Δήμαρχο και το Δ.Σ. μεταξύ των άλλων, αναφέρουν: «Η πρότασή μας αφορά στην οργάνωση και
παρουσίαση γλυπτών σε επιλεγμένα σημεία όλων των κοινοτήτων του νησιού. Από κοινού, επιμελητές, Δη-
μοτική αρχή και καλλιτέχνες θα επιλέξουν τα σημεία που κρίνονται καταλληλότερα για την τοποθέτηση των
γλυπτών σε εξωτερικούς χώρους.

»Κάθε καλλιτέχνης θα κατασκευάσει ένα μνημειακών διαστάσεων γλυπτό δημόσιου χώρου που σχετίζε-
ται με την ιστορία του νησιού, αλλά και το ιδιαίτερο σημείο τοποθέτησής του.

»Οι οργανωτές Μαρίνα Αθανασιάδη και Γ. Μελανίτης, θα αναλάβουν την πραγματοποίηση της έκθεσης,
την ανεύρεση χορηγιών, με τη σύμπραξη και τη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Οι στόχοι της έκθεσης είναι: 
Η ένταξη της Πάρου σε έναν ευρύτερο πολιτιστικό χάρτη με χαρτογραφημένη διαδρομή, όπου θα απο-

καλύπτονται στον επισκέπτη τα γλυπτά ως μια εννοιολογική συνέχεια.
Η διοργάνωση θεματικών, σχετικών με το κάθε γλυπτό ή καλλιτέχνη με εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Η συμμετοχή των τοπικών καλλιτεχνικών φορέων σε θέματα που σχετίζονται με την εικαστική παιδεία των

μαθητών της Πάρου.

Σύντομα θα ξαναξεκινήσουν οι εργασίες στη μα-
ρίνα της Νάουσας. Αυτό ανέφερε, όταν ρωτήθηκε
σχετικά η έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, η οποία
όπως είπε, είχε τη διαβεβαίωση από τον Περιφε-
ρειάρχη, ότι όλα θα τακτοποιηθούν άμεσα. Δηλαδή,

η Περιφέρεια η οποία δεν είχε εγκρίνει ένα τιμολό-
γιο, δεσμεύτηκε ο κ. Κόκκινος, ότι θα τακτοποιηθεί
και έτσι, σε περίπου μία εβδομάδα θα ξαναμπεί σε
τροχιά υλοποίησης το «ταλαιπωρημένο» έργο της
μαρίνας. 

Σύντομα ξαναξεκινούν οι εργασίες

Ένας πνεύμονας πράσινου στην καρδιά της Παροικιάς, παραμένει ανεκμετάλλευτος. Σχέδια ωστόσο
υπάρχουν. Ο Δήμος πήρε ήδη μια απόφαση να γίνει χώρος αναψυχής, ενώ η έπαρχος, η οποία δεν διαφω-
νεί, επιθυμεί να ενταχθεί σ’ αυτόν και γήπεδο τένις, κάτι το οποίο ανέφερε στην κοπή της πίτας του Ομί-
λου Αντισφαίρισης. Στη ΦτΠ δήλωσε:

“Είχαμε πει ότι για το Αγροκήπιο χρειάζεται μία συνολική μελέτη αξιοποίησης του χώρου, γιατί είναι ο
πνεύμονας της Παροικιάς. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι
ασύμβατες και οι αθλητικές δραστηριότητες.
Ωστόσο, όμως η μελέτη είναι αυτή που θα δείξει το
πώς θα αξιοποιηθεί”. 

Να θυμίσουμε, ότι από το Αγροκήπιο, τα 13
στρέμματα ανήκουν στο Δήμο και τα 7 ανήκουν στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που αναμένεται
και αυτά να παραχωρηθούν στο Δήμο. Για το πώς θα
αξιοποιηθούν τα 13 στρέμματα, θα το αποφασίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο, που ήδη πήρε μια απόφαση
ότι προτιμά να γίνει πνεύμονας πρασίνου και σε με-
γάλη ανάγκη να ανεγερθεί σχολείο. 

Χώρος αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων

Γιατί όχι;
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Συνέντευξη στη
Μαρία Δουλγέρη

Στο 100% έχει φτάσει η απορροφητικότητα από
τα Ευρωπαϊκά κονδύλια που δικαιούται η Περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει στη συ-
νέντευξή του, ο Περιφερειάρχης Χ. Κόκκινος.
Κονδύλια που διατίθενται για μεγάλα έργα στις Κυ-
κλάδες, για τα οποία, όταν χρειαστεί, δεν αρνείται
να παρέμβει στα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου
να προωθηθούν. Για την Πάρο αναφέρει ότι θα πιέ-
σει στο βαθμό που του είναι δυνατό, ώστε να προ-
χωρήσει η υπόθεση εμπορικό λιμάνι.

- Κύριε Κόκκινε, είχατε δεσμευτεί παλιότερα να
βοηθήσετε στην προώθηση του έργου για την κα-
τασκευή νέου εμπορικού λιμανιού;

Σ’ αυτό το θέμα εμπλέκονται πολλοί φορείς. Το
ΥΠΕΧΩΔΕ και το υπουργείο Οικονομίας και Οι-
κονομικών. Εγώ από την πλευρά μου θα το εξετάσω,
να δω κατ’ αρχάς, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι με-
λέτες, για να πιέσουμε στη συνέχεια ως Περιφέρεια
και τα δύο υπουργεία, ώστε να προχωρήσουν οι δια-
δικασίες. 

- Ένα άλλο θέμα είναι το σχέδιο πόλης της Πα-
ροικιάς. Έχει γίνει ερώτημα από τον προϊστάμενο
της Πολεοδομίας Νάξου στην Περιφέρεια, κατό-
πιν αιτήματος του Δήμου Πάρου, για τον ορισμό
των ορίων της πόλης. Πότε θα δοθεί απάντηση;

Η Περιφέρεια δεν είναι αρμόδια να απαντήσει,
αλλά το Υπουργείο Αιγαίου, γι’ αυτό απευθυνθή-
καμε εκεί και αναμένουμε την απάντηση, την οποία
αμέσως θα γνωστοποιήσουμε.

- Αντιδράσεις στον εμπορικό κόσμο έχει ξεση-
κώσει η λειτουργία του πολυκαταστήματος ΚΑΡ-
ΦΟΥΡ στην Πάρο. Σε ποιο βαθμό μπορεί να
παρέμβει η Περιφέρεια; 

Διευκρινίζω, ότι την απόφαση για την αδειοδό-
τηση την εκδίδει η πολεοδομία που είναι υπηρεσία
της Νομαρχίας Κυκλάδων. Το νέο στοιχείο είναι ότι
ο Νομάρχης Δ. Μπάιλας απέστειλε στην Περιφέ-
ρεια έγγραφο-ερώτημα (στη διεύθυνση του
ΠΕΧΟ), για το αν η υπηρεσία του (Πολεοδομία)
ενήργησε σωστά. Εμείς ζητήσαμε εξηγήσεις από την
Πολεοδομία και περιμένουμε την αιτιολόγησης της
απόφασης για την αδειοδότηση του συγκεκριμένου
καταστήματος. 

- Εν μέσω οικονομικής κρίσης, στην Αντίπαρο

αυξήθηκαν τα ανταποδοτικά τέλη κατά 80% και
η Περιφέρεια το μόνο που έπραξε ήταν να απορ-
ρίψει ως εκπρόθεσμη την αίτηση – διαμαρτυρία
της μειοψηφίας. Σταθήκατε δηλαδή στο τυπικό
μέρος και ακυρώνετε την Κυβερνητική πολιτική
που κάνει λόγο για συγκράτηση τιμών και αυξή-
σεων;

Δεν είναι κυβερνητική πολιτική τα Δημοτικά ή
Κοινοτικά τέλη. Αυτό που ισχύει, είναι η απόφαση
που δόθηκε με βάση το συγκεκριμένο θέμα για την
αίτηση του κ. Λεβεντάκη. Σε ότι αφορά στα αντα-
ποδοτικά τέλη, η άποψή μου είναι ότι θα μπορούσε
να ήταν μικρότερη η αύξηση. Όποιος επιθυμεί όμως,

μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας που συμμετέχει και δικαστικός για να δικαιω-
θεί ή όχι στην προσφυγή του.

- Πως θα αντιμετωπίσει η Περιφέρεια την κα-
ταγγελία για τη στάση της Κοινοτάρχου Αντιπά-
ρου, κατά τη διάρκεια της ποινής της, με ένα μήνα
αργία και το ζήτημα των 37 παράνομων μεταδη-
μοτεύσεων;

Γι’ αυτό το θέμα, πράγματι είχαμε αναφορά των
κ.κ. Λεβεντάκη και Φαρούπου, που κατήγγειλαν
την πρόεδρο ότι εν αργία υπέγραφε έγγραφα της
Κοινότητας και προήδρευσε σε συνεδρίαση του Κοι-

νοτικού Συμβουλίου, συγκεκριμένα στις
26/1/2009. Εμείς, ως οφείλουμε (έχω ενημερώσει
εγγράφως Λεβεντάκη και Φαρούπο), έχουμε ζητή-
σει την άποψη της κ. Μανέτα, για τα καταγγελλό-
μενα, καθώς και το αντίγραφο της κασέτας της
συγκεκριμένης συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου. Περιμένουμε λοιπόν τις εξηγήσεις, για να
προβούμε στα περαιτέρω. 

Σε ότι αφορά τις μεταδημοτεύσεις. Εμείς καλέ-
σαμε σε απολογία για το πειθαρχικό παράπτωμα της
παράβασης καθήκοντος όπως προβλέπει ο Δημοτι-
κός Κώδικας και την κ. Μανέτα και τον πρόεδρο
του Κοινοτικού Συμβουλίου και περιμένουμε την
απολογία τους μέσα σε ένα μήνα. Εκείνο που έχει
προστεθεί ως νέο στοιχείο, είναι ότι η κ. Μανέτα
απέστειλε προς το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοί-
κησης κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που αφο-
ρούν αυτές τις 37 μεταδημοτεύσεις. Εμείς ως
Περιφέρεια, ζητήσαμε με έγγραφό μας από το Σώμα
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, να μας γνωστοποι-
ήσουν, αν θα γίνουν δεκτά αυτά τα στοιχεία και ανα-
μένουμε την απάντηση. Σύμφωνα με τα λεγόμενα
της κ. Μανέτα, υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις και
όλα τα απαραίτητα στοιχεία των μεταδημοτεύσεων
που τις εμφανίζουν ως ορθές.

Οπότε εμείς αναμένουμε δύο πράγματα: Την
απολογία της κ. Μανέτα για το πειθαρχικό παρά-
πτωμα της παράβασης καθήκοντος σε όσα τις κα-
ταλογίζει το Σώμα Ελεγκτών για τις 37
μεταδημοτεύσεις και το αν θα δεχτεί ως εμπρόθεσμα
ή εκπρόθεσμα το Σώμα Ελεγκτών τα νέα στοιχεία.

- Ως πρόεδρος στην Επιτροπή Παρακολούθη-
σης και άρα γνώστης του αντικειμένου, τι μπο-
ρούμε να περιμένουμε για τη νέα, αλλά και τις
επόμενες χρονιές σε επίπεδο έργων; 

Θα έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο και συνε-
δρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το
ΕΣΠΑ, στις 2 και 3 Απριλίου στη Μύκονο. Στις 2
του μήνα θα γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρή-
της και Νήσων Αιγαίου, που αφορά στην αναπτυ-
ξιακή πορεία τη χρονική περίοδο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και την
άλλη ημέρα, 3 Απριλίου, θα γίνει συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου
το οποίο θα το έχουμε κλείσει με απόλυτη απορρό-
φηση και αξιοποίηση όλων των πόρων. 570 εκ. ευρώ
αξιοποιήθηκαν σε περίπου 700 έργα και δράσεις. Η
απορρόφηση έφτασε στο 100%.

Χαράλαμπος Κόκκινος στη ΦτΠ:

Θα πιέσω όσο μπορώ
για το εμπορικό λιμάνι
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Συνέχεια από τη σελ. 1
»Επειδή από τότε και έως σήμερα, καμία επί-

σημη ενημέρωση για το θέμα δεν έχει τεθεί υπόψη
μας, αλλά και επειδή, στο πλαίσιο της εκπόνησης
της μελέτης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Πάρου, θα
πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη θέση του εμπο-
ρικού λιμένα της Πάρου, παρακαλούμε να μας
γνωρίσετε άμεσα, ως καθ’ύλην αρμόδιοι, τις από-
ψεις σας για το παραπάνω θέμα, καθώς επίσης και
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το εν λόγω
έργο».

Η επιστολή του κ. Βλαχογιάννη, έχει ως απο-
δέκτες τον υπουργό Γ. Σουφλιά και τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Λιμενικών
Έργων και Έργων Αεροδρομίου και Γενική
Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Χωροταξίας, αλλά
καμία απάντηση δεν έχει δοθεί έως σήμερα, ούτε
από τον υπουργό ούτε από τις υπηρεσίες.

Απάντηση χωρίς αντίκρισμα 
Στην ερώτηση του βουλευτή Ι. Χωματά στις

13/12/2004 δόθηκε απάντηση από το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ στις 7/1/2005 και σ’ αυτήν αναφέρεται:

«Εκπονήθηκαν προκαταρκτικές εκθέσεις για

τη θέση Μώλος και τη θέση Καμινάκι και προχώ-
ρησε περαιτέρω ως επικρατέστερη, η προκαταρ-
κτική στη θέση Μώλος. Με απόφαση του
ΥΠΕΧΩΔΕ (7/9/04) εγκρίθηκε η υπόψη προ-
καταρκτική έκθεση των έργων του νέου εμπορι-
κού λιμένα Ν. Πάρου στη θέση «Μώλος»

Κοινότητας Αρχιλόχου, προτεινόμενου προϋπο-
λογισμού έργων 15.150.000 ευρώ.

»Για τη θέση αυτή, έχουν υπάρξει επανειλημ-
μένες διαμαρτυρίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου και στους συναρμόδιους φορείς
(ΥΕΝ, Υπ. ΠΟ κ.λπ.), του τοπικού εξωραϊστικού

Συλλόγου Μώλου Πάρου «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ», σχετικά με τη λιμενοποίηση της θέσης
«Μώλος» βασιζόμενες σε περιβαλλοντικά στοι-
χεία. Δηλαδή η ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο
Natoura 2000. Όμως, η οριοθέτηση της συγκε-
κριμένης περιοχής σαν προστατευόμενης, δεν
αποτελεί εκ προοιμίου απαγόρευση στην κατα-
σκευή σ’ αυτήν νέων έργων, αρκεί αυτά να εξετα-
στούν μέσω τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης του Ν.3010/2002 (ΠΠΕΑ,
ΜΠΕ). Η προώθηση συνεπώς του απαιτούμενου
έργου εξαρτάται από το εάν θα εγκριθούν οι πε-
ριβαλλοντικοί όροι εξειδικευμένης Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων, που πρέπει να
εκπονηθεί στη συνέχεια, με ανάλυση των στοι-
χείων του υφιστάμενου βιότοπου κ.λπ.

»Με βάση τα παραπάνω, το υπουργείο μας θα
προχωρήσει στη διαδικασία των απαιτούμενων
μελετών για την οριστικοποίηση της θέσεως και
της μελέτης του έργου, κάνοντας τις απαραίτητες
ενέργειες και για την έγκριση των απαιτούμενων
πιστώσεων από το υπουργείο Οικονομίας και Οι-
κονομικών».

Ο υπουργός Γ. Σουφλιάς

Συνέχεια από τη σελ. 1
Άποψη του συλλόγου είναι, τα μέλη να καταβάλουν ιδι-

αίτερη προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών σε όλους τους τομείς και να προσπαθήσουν να
εξυπηρετήσουν με κάθε τρόπο τους επισκέπτες του νησιού,
σημειώνοντας, ότι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
είναι ίσως σημαντικότερη και από τις μειώσεις των τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος συνιστά και στους άλλους
επιχειρηματίες να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, αλλά και
τις τιμές τους. Δεν είναι δυνατόν οι τιμές πολλών προϊόντων
ή υπηρεσιών στην Πάρο να είναι πολύ υψηλότερες από ότι
είναι στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και από
την Αθήνα.

Από το Δήμο Πάρου Ζητεί να μειώσει την τιμή του νερού
για τις τουριστικές επιχειρήσεις, που είναι από τις ακριβό-
τερες στην Ελλάδα!

Διαφήμιση
και internet
Κατά το σύλλογο ξενοδόχων Πάρου, ουσιαστικό ρόλο

στην προσέλκυση πελατών παίζει σήμερα το internet. Για
το λόγο αυτό έχει καλέσει τα μέλη του να επιδείξουν ενδια-
φέρον για σεμινάρια σχετικά με τη σωστή και αποδοτική
διαφήμιση του internet. Δυστυχώς η σημασία και η δυνα-
μική του internet φαίνεται ότι δεν έχει γίνει ακόμη αντιλη-

πτή στον απαιτούμενο βαθμό. Σε αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη
και η πολιτεία.

Ο σύλλογος θα διαμορφώσει επίσης ανταγωνιστικές
προσφορές για τις εκθέσεις του εσωτερικού (Τουριστικό
Πανόραμα στην Αθήνα στις 7-10 Μαϊου 2009 και Φιλοξέ-
νια στην Θεσσαλονίκη στις 29/10 – 1/11/2009), όπου θα
συμμετέχει με το Δήμο Πάρου. Δηλώνει μάλιστα, ότι υπο-
στηρίζει τις προσπάθειες του Δήμου για διαφήμιση στις
διάφορες διεθνείς εκθέσεις (Μόσχα, Βερολίνο, Λονδίνο
κ.λπ). Τέλος καλεί όλους τους υπεύθυνους να βοηθήσουν
στη μείωση του κόστους για να διαμορφωθούν ανταγωνι-
στικές τιμές. Στο πνεύμα αυτό ζητεί από τους κρατικούς φο-
ρείς και τα αρμόδια υπουργεία να μειώσουν τη
γραφειοκρατία, που πνίγει ασφυκτικά τον κλάδο. 

Διαμαρτυρία
Ο πρόεδρος του συλλόγου ξενοδόχων Πάρου «Ξένιος

Ζευς» κ. Αμπατζής διαμαρτυρήθηκε στον πρόεδρο της
Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου, επειδή στην κύρια
Τουριστική Επιτροπή δεν υπάρχει εκπρόσωπος των Ξενο-
δόχων Πάρου – Αντιπάρου, αντιθέτως υπάρχουν 3 εκπρό-
σωποι ενοικιαζομένων δωματίων. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του απάντησε, ότι η σύνθεση
αυτή υπάρχει εδώ και αρκετό χρόνο και θα αλλάξει μελ-
λοντικά.

Στην επιστολή Βλαχογιάννη προς Σουφλιά από 10 Ιουλίου 2008 για το εμπορικό λιμάνι 

Σιγή ιχθύος από υπουργείο και υπουργό

Τομέας Παιδείας ΠΑΣΟΚ

Μιλάμε για την Παιδεία
Το ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση και τα συσσωρε-
μένα προβλήματα στο χώρο της Παιδείας, προτείνει ένα συνολικό πρόγραμμα
αλλαγών από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο. Ένα πρόγραμμα που
απαντά στα μεγάλα αιτούμενα της Παιδείας, που είναι: δημόσια, δωρεάν, υψη-
λής ποιότητας και για όλους. 
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε και συνεχίζουμε να διεξάγουμε οργανω-
μένο διάλογο σε όλη τη χώρα με τις οργανώσεις μας, με τα στελέχη μας στην Εκ-
παίδευση, με τους γονείς, με όλους τους φορείς, με εκατοντάδες πολίτες στο
Διαδίκτυο.
Ο σχεδιασμός του Τομέα Παιδείας για το επόμενο διάστημα έχει ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3. Ώρα:11.00 – 15.00 ΗΜΕΡΙΔΑ
Αναμόρφωση Λυκείου ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3. Ώρα: 11.00 ΤΡΑΠΕΖΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Δια Βίου Εκπαίδευση Νέα γραφεία ΠΑΣΟΚ (5ος όροφος)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3. Ώρα:11.00 – 17.00 ΤΡΑΠΕΖΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Μεταρρύθμιση στην Τεχνική Εκπαίδευση Νέα γραφεία ΠΑΣΟΚ (5ος όρο-
φος)
ΤΡΙΤΗ 31/3, ΗΜΕΡΙΔΑ, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4, ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Οι συζητήσεις θα μεταδίδονται live από το web-tv της ιστοσελίδας:
www.pasok.gr
Παρεμβάσεις θα γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
paideia@pasok.gr

Τα προβλήματα στην Υγεία στο Νησιωτικό Χώρο
ανέδειξε στη Βουλή ο Π. Ρήγας 

«Λειτουργία νησιωτικού Ε.Σ.Υ.»
Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την Υγεία στο
νησιωτικό χώρο, διατύπωσε ο Βουλευτής
Κυκλάδων Π. Ρήγας κατά τη διάρκεια συ-
ζητήσεως  του θέματος στην Υποεπιτροπή
Νησιών και Ορεινών Περιοχών της Βου-
λής.
Ο κ. Ρήγας στην αρχή της ομιλίας του τό-
νισε την ανάγκη εφαρμογής ειδικών δημό-
σιων πολιτικών, που θα ανταποκρίνονται
στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες του
νησιώτικου χώρου. Έτσι, είπε, απαιτείται η
εφαρμογή νησιωτικής πολιτικής για την
υγεία, που θα στηρίζεται στην δημιουργία,
λειτουργία και στήριξη ενός νησιωτικού
Ε.Σ.Υ. και τόνισε ότι το νησιωτικό υγει-
ονομικό σύστημα χρειάζεται κατ’ αρχήν αποκεντρωμένη διοίκηση και εποπτεία. 
Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε και στην ανάγκη δημιουργίας ενός αυτόνομου νη-
σιωτικού Ε.Κ.Α.Β., που θα καλύπτει με τρόπο αξιόπιστο τις ανάγκες διακομι-
δής των ασθενών από τα νησιά σε κατάλληλες υγειονομικές μονάδες του
κέντρου ή της περιφέρειας και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει πολι-
τική για την υγεία και κυρίως δεν έχει νησιωτική πολιτική.

Πρωτοβουλίες του συλλόγου Ξενοδόχων «Ξένιος Ζευς»

Ανταγωνιστικά πακέτα,
αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών
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Ανέστειλε έως τις 6 Απριλίου τη λειτουργία της,

η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχι-
κής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), η οποία έχει παράρ-
τημα και στην Πάρο, λόγω οικονομικών
προβλημάτων εξαιτίας των οποίων δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Παράλληλα,
οι εκπρόσωποί της έχουν ξεκινήσει αγώνα δρό-
μου, να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να κα-
ταστεί δυνατή η επαναλειτουργία της Εταιρίας
τον Απρίλιο, διαφορετικά η αναστολή θα είναι επ’
αόριστον με ότι αυτό συνεπάγεται. Στον αγώνα
αυτό, περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, εξώ-
δικo και αγωγή κατά της ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας και πλήρης ενημέρωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ έρχονται από την Κομισιόν στην Ελ-
λάδα, ο Επίτροπος και ο Δ/ντής του, με την προ-
ειδοποίηση πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις
που προβλέπει η Συμφωνία, θα σταματήσει η χρη-
ματοδότηση.

Στη ΦτΠ μίλησε ο Αν. Καθηγητής Κοινωνικής
Ψυχιατρικής στο Πάντειο και επιστημονικός
Δ/ντής στην ΕΠΑΨΥ Στ. Στυλιανίδης, ο οποίος
εκτιμά ότι είμαστε στη φάση «Λεροποίησης» στο
συγκεκριμένο τομέα.

- Κ. Στυλιανίδη, έχει ανασταλεί η λειτουργία
της Εταιρίας, γίνονται όμως προσπάθειες ώστε
να μην κλείσει;

Είμαστε στην εξής φάση. Έχουμε στείλει εξώ-
δικο στο Υπουργείο Υγείας, ενάντια στον κ.
Αβραμόπουλο, με το οποίο τον προειδοποιούμε
να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του,
στη συμφωνία δηλαδή που έχει γίνει για την πε-
ρίθαλψη των κατοίκων των νησιών και βεβαίως
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ετοι-
μάζουμε αγωγή ενάντια στην ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας και έχουμε ενημερώσει πλήρως την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έκτακτη σύσκεψη που
έγινε στις Βρυξέλλες, στις 29 Ιανουαρίου με θέμα:
«Ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη, η πε-
ρίπτωση της Ελλάδας». Στη σύσκεψη αυτή, η
χώρα εκτέθηκε, διότι άλλα λένε και άλλα πράτ-
τουν οι αρμόδιοι. Διακηρύσσουν ότι συνεχίζεται
η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ενώ στην πράξη, δεν
κάνουν τίποτα για να την υποστηρίξουν, όχι μόνο
χρηματοοικονομικά, αλλά και σε επίπεδο σχεδια-
σμού και πολιτικής βούλησης. 

- Η υποχρηματοδότηση που οδήγησε ώστε να

φτάσετε στην αναστολή λειτουργίας;
Έχουμε παραιτήσεις προσωπικού, εξουθένωση

των επαγγελματιών, απολύσεις, διότι οι προϋπο-
λογισμοί είναι αστείοι απέναντι στον όγκο των
προβλημάτων, την ώρα μάλιστα που η Παγκό-
σμια Οργάνωση Υγείας, σε σχέση και με την οι-
κονομική κρίση, προειδοποιεί, ότι θα
υπερδιπλασιαστούν τα προβλήματα των ψυχικών
διαταραχών στον πληθυσμό της Κοινότητας. Την
ίδια αυτή στιγμή, εμείς μειώνουμε τα κονδύλια και
καταστρέφουμε τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν.
Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα γι’ αυτό
και κάναμε έκκληση σε όλες τις Τοπικές Αυτοδι-
οικήσεις και σε όλους τους πολίτες των Κυκλάδων
και στους ασθενείς που εξυπηρετήθηκαν από τις
υπηρεσίες, να υποστηρίξουν το όλο εγχείρημα.
Ήδη οι επερωτήσεις στη Βουλή από όλα τα κόμ-
ματα, έχουν ξεπεράσει τις 50, ενώ έχουν κατατεθεί
πάνω από 12 επερωτήσεις ευρωβουλευτών στο
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Το θέμα πάντως, δεν είναι να πολιτικοποι-

ήσουμε ένα τέτοιο ζήτημα, αλλά να υπάρξει μια
συναίνεση, με τέτοιους όμως χειρισμούς, το
θεωρώ δύσκολο. Εκτιμώ ότι είμαστε σε φάση
«Λεροποίησης» της χώρας. 

- Ποιες άλλες κινήσεις γίνονται από την
πλευρά σας;

Στις 5 Μαρτίου θα μας δεχτεί (την ηγεσία του
ψυχιατρικού χώρου στην Ελλάδα), ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, στον οποίο θα θέσουμε τα προ-
βλήματα και θα ζητήσουμε να παρέμβει. Και μόνο
το γεγονός όμως, ότι μας δέχεται, είναι βαρύνου-
σας σημασίας. Ακούστε, όταν η χώρα δέχεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγχρηματοδοτεί-
ται για πολλά χρόνια, για υπηρεσίες που καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οφείλει να
καλύπτει τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του επιτρόπου πια, ο
οποίος θα επισκεφθεί την Ελλάδα στις 6 Απριλίου
και ο Δ/ντής του θα είναι εδώ στις 6 Μαρτίου,
έχει θέσει ένα τελεσίγραφο στην Ελληνική Κυ-
βέρνηση. Εάν δεν εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που

περιλαμβάνει το Σύμφωνο του εθνικού σχεδίου
για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, θα μείνει σε εκ-
κρεμότητα ή θα διακοπεί η χρηματοδότηση για
τη χώρα από το Δ’ ΚΠΣ. 

- Πόσους ασθενείς έχετε από τα δύο νησιά μας;
Στην Πάρο και την Αντίπαρο οι ασθενείς, παι-

διά, έφηβοι και ενήλικες ξεπερνούν τα 1000 άτομα
και αυτό αυξάνεται συνεχώς. 

Σε εκκρεμότητα πολλές υποχρεώσεις
Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

αμέσως μετά την απόφαση για αναστολή της λει-
τουργίας, αναφέρονται και τα προβλήματα, σύμ-
φωνα με τα οποία: 

- Τους τελευταίους 7 μήνες η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. αδυ-
νατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέ-
ναντι στους εργαζόμενους, στους ασφαλιστικούς
φορείς, στο δημόσιο, σε προμηθευτές και εκμι-
σθωτές. Δομές που φροντίζουν ασθενείς έχουν
μείνει χωρίς πετρέλαιο! 

- Παραιτήσεις εκπαιδευμένου και έμπειρου
προσωπικού, αδυναμία κάλυψης των κενών θέ-
σεων, αδυναμία κάλυψης βαρδιών προσωπικού,
αδυναμία κάλυψης προσωπικών εξόδων μετακί-
νησης και διατροφής των εργαζομένων των κινη-
τών μονάδων και άρα αδυναμία πραγματοποίησης
επισκέψεων στα νησιά!

- Τα μέλη των θεραπευτικών ομάδων εργάζον-
ται υπό καθεστώς απλήρωτης εργασίας, που σε
συνδυασμό με την εξουθένωση, υπονομεύει και
καθιστά επικίνδυνη την κλινική πρακτική!

Οι απαράδεκτες αυτές συνθήκες και η έλλειψη
προοπτικής επίλυσης, έπειτα από τα ψεύδη, τη συ-
κοφαντία και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδίου
από την πλευρά του Υπουργείου, μας αναγκάζουν
να διακόψουμε την παροχή υπηρεσιών στις Κινη-
τές Μονάδες Ψυχικής Υγείας στις ΒΑ και Δ Κυ-
κλάδες και στο Κέντρο Ημέρας Μελισσίων έως
ότου το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης αναλάβει τις ευθύνες του και καλύψει
την απαιτούμενη για χρηματοδότηση για την εύ-
ρυθμη λειτουργία των μονάδων ψυχικής υγείας. 

Παναγιώτης Χονδρός Πρόεδρος ΔΣ ΕΠΑΨΥ
Αν. Καθ. Στέλιος Στυλιανίδης, Επιστημονι-

κός Διευθυντής ΕΠΑΨΥ
Νίκος Συμεωνίδης, Γενικός Διευθυντής

ΕΠΑΨΥ

Ανέστειλε λόγω οικονομικών προβλημάτων τη λειτουργία της
η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. - Σε «αφασία» και το παράρτημα στην Πάρο

Καταρρέει η Ψυχιατρική
μεταρρύθμιση στην Ελλάδα

Έγιναν τα εγκαίνια του super market Μαρινόπουλος
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή τα εγκαίνια του πολυκαταστήματος Μαρινόπουλος, στην Παροικιά,
ιδιοκτησίας του κ. Κώστα Αλιπράντη. Ο πατήρ Στυλιανός από την Εκατονταπυλιανή τέλεσε τον αγιασμό, παρουσία
του ιδιοκτήτη, του προσωπικού, πελατών και διευθυντών τραπεζών του νησιού. Στην τελετή παραβρέθηκε και εκπρό-
σωπος της αλυσίδας Μαρινόπουλος, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι η επένδυση έφτασε στο
1.300.000 ευρώ και επαίνεσε τον ιδιοκτήτη για την «τόλμη» του.
Ανακοινώθηκε επίσης, ότι καθημερινά θα υπάρχουν προσφορές σε διάφορα προϊόντα.

Παρατράγουδα
Λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού και ενώ ο κόσμος άρχισε να ψωνίζει, ήρθε το «100» και οι αστυνομικοί συ-
νόδευσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Παροικιάς τον ιδιοκτήτη Κώστα Αλιπράντη, γιατί το κατάστημα στερείται άδειας
λειτουργίας. Ο κ. Αλιπράντης συζήτησε με το Διοικητή Μ. Μποζίκη και λίγο αργότερα, με άδεια του εισαγγελέα, αφέ-
θηκε ελεύθερος. Την επόμενη ημέρα όμως, στο Α.Τ. οδηγήθηκε ο υπεύθυνος του πολυκαταστήματος και φαίνεται ότι
θα υπάρξει συνέχεια…

Στη φωτο-
γραφία
αριστερά,
ο ιδιοκτή-
της του πο-
λυκαταστή
ματος Κ.
Αλιπράν-
της
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Αποκριάτικος χορός
του 1ου  Δημοτικού

Σχολείου Παροικιάς 
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γο-

νέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς, ένα ωραίο
αποκριάτικο παιδικό πάρτυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλό-
γου «Αρχίλοχος», που γέμισε με τους μασκαρεμένους μαθητές του
σχολείου μας, φίλους και τους γονείς τους. ΄Ολοι διασκέδασαν, χό-
ρεψαν, έπαιξαν με τον κλόουν και κέρδισαν δώρα τόσο στο διαγωνι-
σμό καλύτερης αποκριάτικης στολής όσο και στην πλούσια
λαχειοφόρο αγορά!

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τους δωροθέτες και ιδιαίτερα τον κ.
Γιάννη Τσιγώνια (ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ) για την προσφορά του φο-
ρητού υπολογιστή (laptop) στη λαχειοφόρο αγορά μας, καθώς και
τις παρακάτω αρτοποιίες για την προσφορά του μπουφέ:

Αλιπράντης  Στέλιος, Ραγκούσης Νίκος, Χανιώτης Γιώργος
(Αγκαιριά), Ξυλόφουρνος-Ζουμής Νίκος (Υστέρνι), Ζουμής
Χρήστος ( Μάρμαρα ).

Επίσης ευχαριστεί για την προσφορά των χυμών κι αναψυκτικών
τους:

Σκιαδά Αλέξανδρο, Γιώργο Ραγκούση & Υιοί (Βουτάκος),
Γιώργο Ζουμή (Νάουσα).

Ιδιαίτερα ευχαριστεί, τον πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχο» για
την ευγενική παραχώρηση της αίθουσάς του, όλες τις μητέρες που
εμπλούτισαν το μπουφέ με σπιτικά γλυκά κι όλους όσοι βοήθησαν
στην πραγματοποίηση αυτής της αποκριάτικης γιορτής

Τέλος ευχαριστεί όλους, που σε πείσμα των οικονομικών δυσκο-
λιών των ημερών μας, ήρθαν να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.

Με μεγάλη επιτυχία έγινε για δεύτερη χρονιά η κλήρωση
των μεγάλων δώρων της προωθητικής καμπάνιας του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου στο «Μινώα», παράλ-
ληλα με την κοπή της πίτας.

Η προσέλευση μελών και φίλων ήταν μεγάλη, παρά την κα-
κοκαιρία, ενώ στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ ανταποκρίθηκαν
και ο Βουλευτής Κυκλάδων Ι.Βρούτσης, ο Δήμαρχος του νη-
σιού Χ.Βλαχογιάννης, η Έπαρχος Γ.Πρωτολάτη, ο επικεφα-
λής της μειοψηφίας Λ.Κοντός, ο νομαρχιακός σύμβουλος
Ν.Συρμαλένιος, η αντιδήμαρχος Α.Κάγκανη, ο πολιτευτής
Κυκλάδων Σ.Μαύρος, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι
και πρόεδροι διαφόρων σωματείων. 

Κύριο θέμα στην ομιλία του προέδρου Α.Αλιπράντη ήταν η
τόνωση της τοπικής αγοράς, η «επέλαση» των μεγάλων κα-
ταστημάτων στο νησί μας και φυσικά η έκτακτη γενική συνέ-
λευση του συλλόγου στις 8 Μαρτίου στον «Αρχίλοχο», τα προς
συζήτηση θέματα της και οι εκλογές.

Να σημειωθεί, ότι στη γενική συνέλευση θα γίνει και η παρά-
δοση του αυτοκινήτου στην μεγάλη τυχερή κ.Μαρία Πολυκαν-
δριώτη. (αριθμός λαχνού: 44254 από το κατάστημα του
κ.Ε.Πώλου).

Οι υπόλοιποι τυχεροί είναι: 
Aριθμ. Λαχνού 45645 - Ρούσσος 1 τηλεόραση αξίας 1.000

ευρώ.
Aριθμ. Λαχνού  20978 - MAGNET 1LAPTOP ΑΞΊΑς 650

ευρώ.
Aριθμ. Λαχνού  27257 - LA LUNA 1βραδινή τουαλέτα αξίας

500 ευρώ.

Aριθμ. Λαχνού  42331 - Ζουμής Πέτρος 1 μπανιέρα  αξίας
500ευρώ.

Aριθμ. Λαχνού  27212 - Ζωοτεχνική Πάρου ενυδρείο αξίας
300 ευρώ.

Aριθμ. Λαχνού  48565 - Βερύκοκος  1 παιχνίδι.
Aριθμ. Λαχνού  24604 - Βελέντζας 1 βαλίτσα.
Aριθμ. Λαχνού  35434 - Βελέντζας 1 βαλίτσα.
Aριθμ. Λαχνού  08750 - Βελέντζας 1 βαλίτσα.
Aριθμ. Λαχνού  17354 - Παντελαίος Θωμάς 1Άρωμα.
Aριθμ. Λαχνού  37699 - Καραγκούνης τραπέζι κήπου.
Aριθμ. Λαχνού  35665 - Σαμαλτάνης φίλτρα νερού.
Aριθμ. Λαχνού  04894 - Δαφερέρας Θέμης Δωροεπιταγή.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Εμ-

πορικού Συλλόγου www.esparou.gr

Αποκριάτικο πάρτυ Δημοτικού Σχολείου Λευκών-Κώστου 
Με την ψυχή τους 

διασκέδασαν μικροί
και μεγάλοι στο απο-
κριάτικο πάρτυ του 
δημοτικού σχολείου
Λευκών-Κώστου. Τα
παιδιά ντύθηκαν μα-

σκαράδες και χόρεψαν,
τραγούδησαν και ξε-

φάντωσαν, μαζί με τους
γονείς και τους δασκά-

λους τους.

Aποκριάτικο πάρτυ στην Αγκαιριά
Με επιτυχία στέφθηκε το αποκριάτικο πάρτυ, που οργάνωσε
το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου το βράδυ στο πολιτιστικό
κέντρο,  ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς. 
Οι μασκαράδες, ερωτευμένοι και μη, γέμισαν την αίθουσα
και διασκέδασαν με τους ήχους της  ζωντανής μουσικής και
τις εκπλήξεις που τους περίμεναν. Η πιο εντυπωσιακή και
πρωτότυπη φορεσιά βραβεύτηκε και το δώρο ήταν μια
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ευγενική προσφορά της AU-
DIOPHILE. Την ίδια βραδιά έγινε και η κλήρωση της
λαχειοφόρου αγοράς. Το Δ.Σ. του συλλόγου  ευχαριστεί τις
κυρίες-μέλη του, που ετοίμασαν όλες  εκείνες  τις λιχουδιές
και τους μεζέδες, που απόλαυσε ο κόσμος.

Κληρώθηκαν τα δώρα του Εμπορικού Συλλόγου 

Στις 8 Μαρτίου η παράδοση
του αυτοκινήτου στην τυχερή

Ώρα καλή…
Έφυγε από τη ζωή ο εφημέριος της ενορίας των Ταξιαρχών
Παροικιάς, παπα Πέτρος Χερουβείμ στις 25 Φεβρουαρίου το
απόγευμα. 
Την επόμενη ημέρα το πρωί το σκήνωμά του είχε εκτεθεί στον
Ιερό Ναό των Ταξιαρχών για λαϊκό προσκήνυμα και το από-
γευμα της ίδιας ημέρας εψάλη η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό
Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής.
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Κανόνες και 
αυτορρύθμιση
του Σταμάτη Μαύρου

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών είχα την ευκαιρία να βρεθώ και να συ-
νομιλήσω με τους επαγγελματίες τριών νησιών, της Πάρου , της Σαντορίνης και της
Μυκόνου, για τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των νησιών μας και τις δυνατό-
τητες διεξόδου από την κρίση που φαίνεται να βαθαίνει περισσότερο.  Παραμένει
κοινή ανησυχία των συνομιλητών μου κατά πόσον η μείωση των τιμών, για παρά-
δειγμα στα τουριστικά καταλύμματα, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις μειωμένες
κρατήσεις που ήδη παρατηρούνται.  Δεν σας κρύβω ότι είμαι προβληματισμένος,
επειδή μία μείωση τιμών της τάξεως του 20% μειώνει και τα μελλοντικά εισοδήματα
τα επόμενα χρόνια λόγω της σταδιακής ποσοστιαίας ανόδου που θα απαιτηθεί για την
αποκατάσταση αυτής της απώλειας. Αντίθετα, είμαι βέβαιος ότι εάν η αντίστοιχη πο-
σοστιαία έκπτωση διατεθεί για προβολή και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρε-

σιών που παρέχονται στους επισκέπτες μας, οι τελευταίοι θα είναι και
περισσότεροι και πιο ικανοποιημένοι, ενώ και οι τιμές θα μπορούν την επό-
μενη χρονιά να εξελιχθούν ομαλά.  Επίσης, το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και
σε ό,τι αφορά τις αντίστοιχες μειώσεις που θα υπάρξουν σε δημοτικούς,
αλλά και σε εθνικούς φόρους.  Δηλαδή, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
χάσουμε την ευκαιρία που θα μας επιτρέψει να βγούμε ενισχυμένοι από
την οικονομική κρίση, διότι ναι, μπορούμε να βγούμε ενισχυμένοι.  

Και φυσικά μιλάμε για μία κρίση, τα αίτια της οποίας βίσκονται στην
απληστία των τραπεζών και των μεγαλοστελεχών τους σε παγκόσμιο επί-
πεδο.  Οι τελευταίοι δημιουργούσαν για τον εαυτό τους τις προϋποθέσεις
για ολοένα και μεγαλύτερα μπόνους, χωρίς να εκτιμούν σωστά τους κιν-
δύνους και χωρίς να εξετάζουν τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει το βάθος της ζημίας και το μόνο αντίδοτο

φαίνεται να είναι η κρατική ενίσχυση των τραπεζών, ώστε να μπορέσουν να επανα-
χρηματοδοτήσουν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.  Στη χώρα μας, η κυβέρνηση
πήρε εγκαίρως τα απαιτούμενα μέτρα ανακοινώνοντας το σχέδιο ενίσχυσης της Ελ-
ληνικής οικονομίας.

Οι φούσκες των ακινήτων και των μετοχών δημιούργησαν μια γιγαντιαία μετα-
φορά λογιστικού χρήματος από τους άπληστους αγοραστές στους καπάτσους πωλη-
τές. Αυτοί και είναι οι σημερινοί ιδιοκτήτες των χρημάτων εκατομμυρίων επενδυτών
σε υλικές και άυλες αξίες. Αυτοί ουδέποτε θα έχουν πρόβλημα ή οικονομική αδυναμία
ώστε να οργανώσουν τις διακοπές τους με άνεση αναμένοντας τον επόμενο γύρο κερ-
δών.

Μια άλλη κατηγορία πελατών είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και κυρίως της Ελλάδας που απολαμβάνουν σταθερούς μισθούς και σταθερούς
χρόνους διακοπών και ανεμελιάς. Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμούμε τη σημαντική με-
ρίδα των νέων ανθρώπων, φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών που ελάχιστοι γονείς
θα μπορούσαν να αρνηθούν την οικονομική στήριξη των διακοπών τους.

Κοινό γνώρισμα όλων αυτών των εν δυνάμει πελατών είναι η σοβαρή και επαγγελ-
ματική προσέγγιση των αναγκών τους και των δικών μας, ως επαγγελματίες, δε-
σμεύσεων.

Είναι λοιπόν στο χέρι μας να στρωθούμε στη δουλειά, να αναλάβουμε τις ευθύνες
που μας αναλογούν, πολιτεία και επαγγελματικές ενώσεις, και να σταθούμε στο ύψος
των περιστάσεων με κανόνες και αυτορρυθμίσεις που θα είναι σεβαστοί απο όλους.

Ο θάνατος του ενός δεν θα δώσει ζωή στον άλλο, και γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να μεί-
νουμε ζωντανοί μετά το τέλος της καταιγίδας.

Ως επίλογο, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ στην εκδημεία του παπα-Πέ-
τρου μας, πριν λίγες μέρες στην Παροικιά και στην απέραντη θλίψη που σήμανε για
όλους μας, αλλά κυρίως για την οικογένειά του και τους συλλειτουργούς του. Εγγο-
νός και γιός ιερέα, μεγάλωσε μαζί με την πρεσβυτέρα, με αγάπη και αφοσίωση τα παι-
διά του και αγαπήθηκε από χιλιάδες Παριανούς που τον συνοδεύσανε ολόκληρο το
βράδυ στον Ταξιάρχη και αργότερα στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή.

Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να δεχθώ τα θεία δώρα που απλόχερα προσέ-
φερε σε κάθε συνομιλητή του. Αυτά τα θεία δώρα είναι και ο πραγματικός μας πλού-
τος, αιώνιος, μοναδικός και αμύθητος, αναλλοίωτος και άθικτος στους αιώνες.

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ και
υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων
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Επίτροπος στην PROTON BANK, ορίστηκε πριν από λίγες ημέρες ο οικονομολόγος  Σταμάτης Μαύρος, ενώ
πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή του στο Συμβούλιο Εποπτείας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών αρμόδιου για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η τοποθέτηση εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων, που
έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Ρευστότητας της οικονομίας, σύμφωνα με το νόμο 3723/2008, έγινε με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου.

Οι εκπρόσωποι που ορίζονται ανά τράπεζα είναι οι κ.:
Μακρίδης Αλέξανδρος, οικονομολόγος, στην Εθνική  Τράπεζα 
Αμπατζής Ευριπίδης, οικονομολόγος, στην Αγροτική Τράπεζα 
Ρίζος Γεώργιος, οικονομολόγος, στην Τράπεζα Αττικής 
Ανδρουλιδάκης Άγγελος, δικηγόρος-οικονομολόγος, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
Μέργος Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου, στην Alpha Bank 
Χιώτης Γεώργιος, τ. καθηγητής Πανεπιστημίου, στην Τράπεζα Πειραιώς 
Δαμιανός Δαμιανός, χημικός μηχανικός -οικονομολόγος, στη Eurobank 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης, δικηγόρος, στην Πανελλήνια Τράπεζα 
Μαύρος Σταμάτης, οικονομολόγος, στην Proton Bank

Τι προβλέπει ο νόμος
Ο ν. 3723/2008 προβλέπει το δικαίωμα συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα Δ.Σ. των πιστωτικών ιδρυ-

μάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με την απόκτηση προνομιούχων μετοχών τους ή στα οποία
έχει δώσει  την εγγύησή του για τη σύναψη δανείων. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου έχει το δικαίωμα
αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών
προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές
και τους Αναπληρωτές τους. Επιπλέον, έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμά-
των. Σύμφωνα, επίσης, με το ν. 3723/2008, οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες μετέχουν στο
Συμβούλιο Εποπτείας, σκοπός του οποίου είναι, να διασφαλίσει ότι η δημιουργουμένη ρευστότητα θα χρησιμο-
ποιηθεί για τη χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος χρήματος των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων και των
νοικοκυριών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Επίτροπος στην PROTON
BANK ο Σταμάτης Μαύρος

Παραμένει στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ
ο Π. Κουτσουράκης 

Λύθηκε η παρεξήγηση
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα, δό-

θηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις, λύθηκε η παρεξήγηση και ο Π. Κουτσου-
ράκης ανακάλεσε την παραίτησή του από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ. 

Είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις από το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη,
ενώ δόθηκαν εξηγήσεις από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, Στ. Φραγκούλη,
για την επιστολή της επιτροπής που διαχειρίζεται τη δημιουργία του
Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Πάρκου στον Άη Γιάννη Δέτη, η
οποία αμφισβήτησε κατά κάποιο τρόπο, τις επιστημονικές τους από-
ψεις. Ο κ. Φραγκούλης ανέφερε ότι γνώριζε το περιεχόμενο της επι-
στολής, την υπέγραψε, αλλά «λειτούργησε ως Δημοτικός Σύμβουλος
και όχι ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης». Παράλληλα τόνισε,
ότι ο κ. Κουτσουράκης «είναι αξιόλογος συνεργάτης» και είναι ευχά-
ριστο το γεγονός ότι απέσυρε τελικά την παραίτησή του.

Από την άλλη, ο κ. Κουτσουράκης, ο οποίος ένοιωσε θιγμένος γιατί
θεώρησε ότι δεν είχε τη στήριξη του κ. Φραγκούλη, δήλωσε ότι ανακά-
λεσε γιατί ικανοποιήθηκε από τις εξηγήσεις που δόθηκαν, αλλά και για
το λόγο ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά έργα της ΔΕΥΑΠ, που πρέ-
πει να γίνουν (αφαλατώσεις, κεντρικό σύστημα ύδρευσης κλπ.), αφο-
ρούν τους πολίτες του νησιού και δεν επιθυμεί, με την παραίτησή του να
υπάρξει το παραμικρό κώλυμα, που θα είναι εις βάρος του κόσμου. Ερ-
χόμαστε είπε, «σε αντιπαράθεση με τον Φραγκούλη, αλλά πάντα βγαί-
νει κάτι καλό». 

Πολιτική εκδήλωση
του ΠΑΣΟΚ

στον «Αρχίλοχο»
Το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δ.
Ρέππας και ο βουλευτής Κυκλάδων Π.
Ρήγας, θα είναι οι ομιλητές στην κεν-
τρική πολιτική εκδήλωση της Τοπικής
Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Πάρου - Αντιπά-
ρου. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα
του «Αρχίλοχου» στην Παροικιά στις
15 Μαρτίου στις 11 το πρωί. 

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας
Πάρου διοργανώνει 6ήμερη εκδρομή
στην Κύπρο στις 14 Μαρτίου 2009.
Πληροφορίες στο τηλ.22840-51402
κ. Μπαρμπαρίγου Ελευθερία.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Το κατάστημα GALLERY DE 
BEAUTE, ζητάει πωλήτριες για μόνιμη 
απασχόληση Τηλ:22840 22669
Ζητείται πεπειραμένος υπάλληλος για εται-
ρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων με γνώσεις 
Η/Υ, αγγλικών. Τηλ: 2284028459                                                  
Ζητείται πεπειραμένος μηχανικός αυ-
τοκινήτων Τηλ: 22840 28459
Ζητούνται 2 σερβιτόρες για καλοκαι-
ρινή σεζόν σε καφετέρια στην Παροι-
κία. Τηλ: 6932925047
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 απασχό-
ληση στο κατάστημα «ΗΣΑΙΑΣ» στη 
Νάουσα. Τηλ: 6978337394-95, 210 
6847616
Ζητείται πωλήτρια για μόνιμη εργα-
σία, στο αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο 
«Αρτόπολις». Πληροφορίες, κ. Γιώρ-
γος 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�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 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 
κατάστημα 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 εργα-
σία στην Νάουσα. Τηλ: 6973 745218, 
22840 51833
Ζητείται κοπέλα για την RECEP-
TION ενοικιαζόμενων βι�ών πολυτε-
λείας, στην περιοχή Λίμνες (1 χλμ από 
την Νάουσα). Η γνώση Α�λικών και 
Η/Υ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Παρα-
καλούνται οι ενδιαφερόμενες να επικοι-
νωνούν 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: 6946 029 160, 
2108647406

Παραδίδονται μαθήματα για μπουζούκι 
(τρίχορδο, τετράχορδο), τζουρά, μπαγλα-
μά, 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
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 πε-
ριποιείται ηλικιωμένη κυρία ή κύριο. 
Διαθέσιμη από 01/01/2009. Τηλ: 6977 
810527
Κυρία, Ε�ηνίδα, με πο�ές δυνατότη-
τες 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 μικρών 
παιδιών πρωινές ώρες, περιοχή Παροι-
κία. Τηλ: 6938464857
Ε�ηνίδα αναλαμβάνει οικιακές εργα-
σίες. Τηλ: 6943668768 
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκεί-
ου, τιμές προσιτές. Τηλ: 6946 713374

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Πωλείται κατάστημα γυναικείων ενδυ-
μάτων, ανακαινισμένο, στο περιφερεια-
κό Παροικίας. Τηλ: 6972831474
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 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 & 
αξεσουάρ γνωστής και καταξιωμένης 
φίρμας στη Νάουσα Πάρου, σε πολύ λο-
γική τιμή, λόγω μετοίκησης. Τηλ: 
6938748863
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, πέργκολες. 
Απογευματινές ωρες. Τηλ: 6987 926645

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
Πωλούνται ζάντες, καινούριες αμετα-
χείριστες, 17’’ από Honda civic μοντέ-
λο 2007. Τηλ: 6974069312 (18:00-
22:00)
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 αυτό-
ματο 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 διώρο-
φο με μπαλκόνι. Τηλ: 6937 195346
Πωλείται αυτοκίνητο PEUGEOT GTI 
1600 κυβικά κάμπριο, με ηλεκτρικά πα-
ράθυρα 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 Παροικί-
ας,διαμέρισμα 120 τ.μ. σε όροφο για επαγ-
γελματική στέγη. Τηλ: 6939 287288
Ενοικιάζεται κατάστημα 90 τ.μ. στη 
Νάουσα στο ποτάμι, έναντι ΑΜΕΣ 
ΝΗΡΕΑΣ Τηλ: 6946790979
Ενοικιάζονται επα�ελματικοί χώροι 
στον περιφερειακό της Νάουσας Τηλ: 
6977200338,2284023353
Νάουσα, διαμέρισμα 65 τ.μ. με βερά-
ντα, καλοριφέρ, parking, θέα θάλασσα, 
8 λεπτά από το κέντρο. Μεσιτικό Καρο-
λίνα 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 διασταύ-
ρωσης 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 
οικόπεδο, πάνω σε κεντρικό δρόμο. 
Τηλ: 6972026581
Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος 
ως ξυλουργείο με τα αντίστοιχα μηχα-
νήματα στην περιοχή Πυργάκι Δρυού. 
Τιμή 600€. Τηλ: 6938 088657 - απο-
γευματινές ώρες.                                                                  

Κατάστημα 160τμ στην Αγία Φωτεινή, 
στην κεντρική διασταύρωση Παροικι-
άς-Νάουσας, με μεγάλο ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης. Τηλ: 6945120247                               
Ενοικιάζεται μονοκατοικία 35 τμ, δί-
χωρη στις Λεύκες. Τηλ: 6972 214833, 
210 2137061

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 
Ενοικιάζεται κτήμα πλησίον περιφε-
ρειακού Παροικίας, πίσω από τη ΔΕΗ, 
για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ: 6972 
885741 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πρόδρομος, οικόπεδο στον κεντρικό 
δρόμο 11 στρέμματα. Επίσης 1300 & 
1500 τ.μ. εντός οικισμού 2284052337 
– 6936002020 ΠΑΡΟΣ CENT�L 
ESTATE
Ζητούνται αξιόλογα οικόπεδα, με 
άδεια οικοδομής, για άμεση αγορά ή 
αντιπαροχή. 2284052337 – 
6936002020 ΠΑΡΟΣ CENT�L 
ESTATE, Περιφερειακός Νάουσας
Νάουσα - Υστέρνι, οικόπεδο 4 στρέμ-
ματα, με άδεια 2284052337 – 
6936002020 ΠΑΡΟΣ CENT�L 
ESTATE
Νάουσα – Αστέρας, οικόπεδο 4 στρέμ-
ματα 170.000 € 2284052337 – 6936 
002020 ΠΑΡΟΣ CENT�L ESTATE
Πωλείται αγρόκτημα, στη θέση Τρυ-
πητή, 15 στρέμματα Τηλ: 22840 23875
Πωλείται αγροτεμάχιο 2 στρεμμάτων 
στην περιοχή Έλητας, επί της λεωφό-
ρου. Τιμή 113. 000€ Τηλ:6937409409
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 
οικισμού, απόσταση 250 μ. από θάλασ-
σα. 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 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 – Μαρ-
μάρων. 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 ΚΑΠΗ 
νοτίως του νησιού, με θέα την Αντίπα-
ρο. 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: 6945112134
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 οικόπε-
δο 4 στρεμμάτων, άρτια οικοδομήσιμο, 
χτίζει 200 τμ ισόγειο και 200 μ2 υπό-
γειο. Τηλ: 6949 100753
Πωλείται αγροτεμάχιο 14, 5 στρέμμα-
τα με θέα την Αντίπαρο, θέση Δενδρολί-
βανο Τούμπες. Τηλ: 6932083094
Λεύκες, οικόπεδο 600 τμ άρτια οικοδο-
μήσιμο. 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 
πέτρινα κτίσματα 90 τ.μ., με δικαίωμα 
επιπλέον δόμησης 135 τ.μ., στο δρό-
μο Λευκών – Παροικίας, Απάτι. Τηλ: 
22840 43053, 6955191300 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Αλυκή, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώ-
ροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτη-
τος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξο-
πλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, κήπος 830 
τ.μ., πισίνα. 460.000 €. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ: 6932285768
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 κρε-
βατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπά-
νια, τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισί-
να, βεράντες 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: 693 
2285768
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: 693228 
5768 
Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 45 τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βε-
ράντες, 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
Κατοικία 95 τ.μ., εξ’ ολοκλήρου πέτρι-
νη, παροχές ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, κεντρική 
θέρμανση 800 μέτρα από το κέντρο της 
Νάουσας. Έκδοση τραπεζικών δανείων 
2284052337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT�L ESTATE
Κατοικίες από 40 τ.μ. έως 60 τ.μ. με όλες 
τις παροχές ετοιμοπαράδοτες, 40 μέτρα 
από κεντρική πλαζ, και 400 μέτρα από το 
κέντρο της Νάουσας. Έκδοση τραπεζι-
κών δανείων 2284052337 – 6936 
002020 ΠΑΡΟΣ CENT�L ESTATE
Μάρπησσα, παλιά κατοικία, κατοική-
σιμη, πλήρως εξοπλισμένη, Τιμή: 
60.000 € 2284052337 – 6936002020 
ΠΑΡΟΣ CENT�L ESTATE
Κάμπος – Βουτάκος, μεζονέτα, πλήρως 
εξοπλισμένη, 124 τ.μ. με 3 WC, βερά-
ντα με θέα, τζάκι, τριφασικό ρεύμα, 
νερό από ΔΕΥΑΠ, εντός τ.μ. οικόπεδου 
γεμάτο δέντρα (φοίνικες, συκιές, αρο-
κάριες, οπωροφόρα), με ιδιωτικό δρόμο 
Τηλ: 6956477148
Πωλείται δυάρι τ.μ., 150.000€, Μι-
σθωμένο, ενοίκιο 420€. Τηλ: 6972 
831474
Πωλείται διαμέρισμα τ.μ., στα σύνορα 
Ηράκλειο –Μεταμόρφωσης, με εντοι-
χιζόμενη κουζίνα, πλυντήριο, τέντες, 
αποθήκη και πάρκινγκ. Τιμή 200.000€. 
Τηλ: 6972831474
Πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 
76 τ.μ. & 60 τ.μ. στον Κορυδα�ό,Αθή-
να 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
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 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 €. 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 γκα-
ράζ. 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 κεντρι-
κού 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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ΕΣΕΙΣ ΠΟΤΕ
ΓΕΛΑΣΑΤΕ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΦΟΡΑ;

Αγαπητοί  Συνάδελφοι  σας ενημερώνουμε  ότι
ξεκίνησε η διαδικασία για τη θεώρηση τιμών και χο-
ρήγηση τιμοκαταλόγων. Θα πρέπει να προχωρή-
σετε άμεσα στην κατάθεση  των δικαιολογητικών
που χρειάζονται. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι είναι
υποχρεωτική από το νόμο η υποβολή της ετήσιας
δήλωσης τιμών και υποχρεωτική η ανάρτηση τιμο-
καταλόγων 2009 σε όλα τα δωμάτιά σας. Την περ-
σινή περίοδο έγιναν έλεγχοι και επιβλήθηκαν
πρόστιμα σε όσους δεν είχαν παραλάβει από τον
Σύλλογο καρτέλες. Η προθεσμία υποβολής δικαιο-
λογητικών λήγει στις 31 Μαΐου με το νόμο.

Τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται να προ-
σκομίσετε στο Σύλλογό μας είναι τα  κάτωθι :

1ον) Μία (1) φωτοτυπία της Αίτησης – Δήλω-
σης  τιμών του έτους 2008.

2ον) Τρία (3) φωτοαντίγραφα  του  Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας .     

3ον) Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης Εθνικής
Τράπεζας ποσού 12,00 € υπέρ ΣΕΕΔΔΕ, στο λο-
γαριασμό 120/480067-25, ανά  Ειδικό Σήμα.

4ον) Εφόσον η επιχείρηση παρέχει πρωινό, πρέ-
πει να υποβάλλει και τη βεβαίωση υγειονομικού
ελέγχου του Δήμου. 

5ον) Απόδειξη  κατάθεσης  τραπέζης  (την  πρω-
τότυπη)  με  ποσό  αντίστοιχο  του αριθμού  των τι-

μοκαταλόγων  που  δικαιούστε , δηλαδή  7,00 €  ανά
τιμοκατάλογο  στον  λογαριασμό  της Ομοσπον-
δίας   469/480275-63  της Εθνικής Τράπεζας.  

Στην  απόδειξη  πρέπει  να  αναγράφεται  καθαρά
το  ονοματεπώνυμο  του  ιδιοκτήτη.

6ον) Απόδειξη  κατάθεσης  τραπέζης  στον  λο-
γαριασμό του Συλλόγου «ΜΑΝΤΩ   ΜΑΥΡΟ-
ΓΕΝΟΥΣ» με  αριθμό  45529602737 της Εθνικής
Τράπεζας  με  το  ποσόν  των  5,00 € ανά  δωμάτιο,
που αφορά τη συνδρομή σας προς το Σύλλογο  για
το  2009. Οι   κάτοχοι  περισσοτέρων  από  μίας  (1)
αδειών  λειτουργίας  θα  καταβάλλουν  συνδρομή
για  την  άδεια  με  τα  περισσότερα δωμάτια .

7ον) Απαραίτητα να έχετε  μαζί  σας την σφρα-
γίδα της επιχείρησής  σας.

Τα παραπάνω  δικαιολογητικά  μπορείτε  να  τα
υποβάλλετε  στις  παρακάτω  ημερομηνίες: 9/3,
11/3, 13/3, 16/3, 18/3, 20/3  από 12:00 - 13:00
στην οικία  της υπεύθυνης του συλλόγου κ. Μαρί-
νας  Ζουμή (στα Κακάπετρα) τηλ. 2284021965  κι-
νητό: 6937193835 και τις ημερομηνίες : 28/3, 4/4,
25/4, 2/5, 16/5, 30/5 από 12:00 – 13:00 στο
γραφείο  του προέδρου κ. Κώστα  Μπιζά  (στον Πε-
ριφερειακό).  

Ο   Πρόεδρος Κώστας  Μπιζάς
Ο  Γεν.  Γραμματέας Θωμάς  Παντελαίος

Ανακοίνωση
Ο σύλλογος ξενοδόχων Πάρου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά σε-
μινάρια επιδοτούμενα απο τον ΟΑΕΔ, με επιδότηση 250,00 €/εργαζόμενο (συνολικής διάρκειας 50
ωρών) στις ειδικότητες α) πληροφορικής και β) βασικές γνώσεις ξένων γλωσσών. 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατόν στο σύλλογο επειδή είναι απαραίτητη η συμμε-
τοχή τουλάχιστον 25 ατόμων για την υλοποίηση των σεμιναρίων. Η προθεσμία υποβολής των δικαιο-
λογητικών λήγει στις 10/3/2009.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22840 43389 κος. Περαντινός, 22840 21640 κος. Πρέκας,
210 6232080 κος. Αμπατζής ή στο e-mail info@paroshotels.gr

Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Πάρου

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πάρου - Αντιπάρου 
«Μαντώ Μαυρογένους»

Ανακοίνωση

Την επίσκεψη στη Σαντορίνη του πολεμικού
πλοίου των Αμερικανών με το πλήρωμα και τις οι-
κογένειες τους, καταδικάζουν το ΚΚΕ και ο Συ-
νασπισμός.

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία Κυ-
κλάδων σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η επικεί-
μενη επίσκεψη των «φονιάδων των λαών» στην
περιοχή μας προσβάλει βάναυσα τα φιλειρηνικά
αισθήματα του λαού των Κυκλάδων. Είναι από-
λυτα εναρμονισμένη με τη συμμετοχή της χώρας
μας στους γενικότερους σχεδιασμούς των ΗΠΑ,
ΕΕ, ΝΑΤΟ. Έχουν άμεση σχέση με την κατά-
σταση στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, με την

παρουσία δυνάμεων κατοχής σε μια σειρά από
χώρες, μεταξύ αυτών και ελληνικών στρατευμά-
των».

Η Συνεργασία κατηγορεί Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ
ότι δίνουν «γη και ύδωρ» για τη διευκόλυνση
των ΑμερικανοΝΑΤΟικών σχεδίων και τονίζει
«ότι οι ιμπεριαλιστές και τα φονικά τους όργανα
είναι ανεπιθύμητοι». 

Η Ν.Ε. Κυκλάδων του ΣΥΝ σε ανακοίνωσή
της μεταξύ των άλλων τονίζει: «Οι αμερικανοί
επισκέπτονται τα νησιά μας ευτυχώς όχι ως πολε-
μιστές, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε το παρα-
σκήνιο που προφανώς έχει διαμειφθεί μεταξύ των

αμερικάνικων αρχών και της ελληνικής κυβέρνη-
σης. Βεβαίως θα προτιμούσαμε να τους δούμε να
έρχονται με κρουαζιερόπλοια και όχι με τις πολε-
μικές φρεγάτες, που και μόνο συμβολικά μας πα-
ραπέμπουν στο αποτρόπαιο πρόσωπο της
πανίσχυρης ιμπεριαλιστικής πολεμικής μηχανής
που τόσα δεινά συσσώρευσε στη Γιουγκοσλαβία,
στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και αλλού και άφησε
πίσω της πόνο, δυστυχία, τρόμο.

Για μας οι μόνες αποδεκτές πρωτοβουλίες είναι
αυτές που προωθούν τη φιλία, την αλληλεγγύη
και την ειρηνική συμβίωση των χωρών και των
λαών, αλλιώς είναι ανεπιθύμητες».

Αίτημα Περιφερειάρχη
προς υπουργούς για
τις σχολικές εκδρομές

Τονώστε το μαθητικό
τουρισμό

Έγγραφο-επιστολή, με θέμα τη «Διοργάνωση
μαθητικών εκδρομών», απέστειλε ο Περιφερει-
άρχης Χ. Κόκκινος προς τους υπουργούς Παι-
δείας και Τουριστικής Ανάπτυξης, με την οποία
θέτει το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του υφι-
στάμενου νομικού πλαισίου, που αφορά τις μα-
θητικές εκδρομές προκειμένου να ενδυναμωθεί  ο
μαθητικός τουρισμός των νησιών της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Αναλυτικότερα ο κ. Κόκκινος αναδεικνύει το
ζήτημα, ότι οι εκδρομές με εσωτερικούς προορι-
σμούς επιτρέπεται να διαρκούν  πέντε (5) μέρες
έναντι των επτά (7) ημερών που προβλέπεται
για τις αντίστοιχες εκδρομές που πραγματοποι-
ούνται σε χώρες του εξωτερικού και ζητά την επέ-
κταση κατά δυο ημέρες της χρονικής διάρκειας
των εκδρομών προς τα νησιά της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, ώστε να εξισωθούν έναντι των
εκδρομών σε άλλους προορισμούς επικαλούμε-
νος:

Τη νησιωτικότητα με τις ιδιαιτερότητες που
συνεπάγεται στις μετακινήσεις και ιδιαίτερα τα
μειονεκτήματα στην ακτοπλοϊκή διασύνδεση
αλλά και στον επιπλέον χρόνο που απαιτείται
έναντι των χερσαίων προορισμών.

Την τεχνολογική πρόοδο που επιτρέπει την
ταχεία μετάβαση σε μακρινούς προορισμούς του
εξωτερικού. Το γεγονός ότι λόγω της μικρότε-
ρης διάρκειας των μαθητικών εκδρομών στο εσω-
τερικό, προτιμώνται αμεσότεροι προορισμοί από
τα νησιά της Περιφέρειας.

Κλείνοντας την επιστολή του, επισημαίνει ότι
η στήριξη και η ανάπτυξη του μαθητικού τουρι-
σμού θα αποτελέσει  τονωτική ένεση για τις το-
πικές οικονομίες, αλλά και για την αναβάθμιση
της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος των
νησιών μας.

Ανεπιθύμητοι οι ιμπεριαλιστές

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και ο Εμπορικός Συλλόγος Πάρου
-Αντιπάρου υπενθυμίζουν στο καταναλωτικό κοινό και στον εμπορικό κόσμο ότι, το
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έληξαν οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις του 2009.

Με βάση τον κανονισμό θα πρέπει να αφαιρεθούν από παντού όλες οι σχετικές πλη-
ροφοριακές επιγραφές και επίσης στις πινακίδες των τιμών των εμπορευμάτων να ανα-
γράφεται μια μόνο τιμή. Όμως, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και των
προβλημάτων που βιώνουν οι καταναλωτές, προτείνεται όπως, όσες επιχειρήσεις το
επιθυμούν, να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές των εκπτώσεων και για το επόμενο χρο-
νικό διάστημα, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των κα-
ταναλωτών – πελατών τους.

Με την ευκαιρία εξάλλου, του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας»
στις 8 Μαρτίου και της «Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή» στις 15 Μαρτίου, ο εμ-
πορικός κόσμος αναγνωρίζοντας τη συμβολή των γυναικών στην κατανάλωση και θέ-
λοντας να ενισχύσει τις μεταξύ των δύο μερών της αγοράς σχέσεις εμπιστοσύνης,
συμμετέχει έμπρακτα τα τελευταία χρόνια στον εορτασμό των δύο επετείων με σειρά
εκδηλώσεων, όπως τριήμερα «χαμηλών τιμών».

Εκτός των λοιπών εκδηλώσεων, που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες σε συ-
νεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις
καταναλωτικές οργανώσεις, θεωρούμε ότι, η προσφορά «χαμηλών τιμών» την πε-
ρίοδο αυτή (1 – 15/3), εκτός από συμφέρουσα για τους καταναλωτές, θα είναι και μια
μικρή ανταπόδοση στις γυναίκες που στηρίζουν την κατανάλωση.

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Έως 15 Μαρτίου τιμές εκπτώσεων στα μαγαζιά
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αθλητισμός
Σύλλογος Φίλων Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Πάρου 

Και νέο
κρούσμα…

Υπό τον τίτλο «Ελληνικές Δημοτικές Βι-
βλιοθήκες» η «Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκο-
νόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης»
(sic!), εξέδωσε   προσφάτως ογκώδες «Ημερο-
λόγιο 2009», μια σελίδα του οποίου καταλαμ-
βάνει και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου. 

Στο ημερολόγιο αυτό (που, για λόγους προ-
φανείς, δεν κυκλοφορεί στην Πάρο…), διαβά-
ζουμε μεταξύ των πολλών άλλων ότι: «… H
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου ιδρύθηκε το
2003» και ότι «στην παραδοσιακή αυλή της
φιλοξενούνται  πολιτιστικές εκδηλώσεις … και
του «Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης».

Το κείμενο αυτό δεν είναι, παρά μια ακόμη
προσπάθεια παραχάραξης και διαστρέβλωσης
της ιστορίας (κάτι που έχει αρχίσει από έτους
και συνεχίζεται με εμμονή, λόγω και του κενού
διοικήσεως της Βιβλιοθήκης) και αποσκοπεί
στο σφετερισμό του έργου άλλων και την ικα-
νοποίηση ιδιοτελών φιλοδοξιών.

Αγνοείται, έτσι, επιδεικτικά το γεγονός ότι η
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου
ιδρύθηκε το 2000 με την υπ΄
αρ. 319 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Πάρου, ότι
υπήρξε αποτέλεσμα πρωτοβου-
λιών ενός μικρού αριθμού πολι-
τών, οι οποίοι πλαισιώθηκαν εν
συνέχεια από πλήθος εθελον-
τών, δωρητών, χορηγών κ.λπ.
(που μετεξελίχθηκαν το 2002
στο «Σύλλογο Φίλων της Βι-
βλιοθήκης») - ώστε το 2003
κατορθώθηκε η Βιβλιοθήκη να
αρχίσει κανονικά τη λειτουργία
της, έχοντας ήδη εξασφαλίσει
περίπου 5.000 τίτλους βιβλίων,
αίθουσα ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, πλήρη εξοπλισμό κ.ά.,
χάρις σε εθελοντές εργαζόμε-
νους, οι οποίοι προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους δωρεάν, και μά-
λιστα με κανονικό ωράριο. 

Μετά και από το νέο αυτό
κρούσμα βάναυσης και ιδιοτε-
λούς παραποίησης των γεγονό-
των, ο «Σύλλογος Φίλων της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης»,  

ΑΝΑΜΕΝΕΙ από τον  Δήμο Πάρου και το
Δημοτικό Συμβούλιο:

1.Να ελέγξουν την πηγή του δημοσιεύματος,
2.Να ζητήσουν από τους εκδότες του «Ημε-

ρολογίου» (ΕΕΒΕΠ, Σκουφά 52, Αθήνα,
10672) όπως προβούν στην άμεση αποκατά-
σταση της αλήθειας,

3.Να ασχοληθούν επιτέλους με την οργά-
νωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και την επί-
λυση των σοβαρών προβλημάτων της, που
καθιστούν προβληματική τη λειτουργία της και
προδιαγράφουν ζοφερή την περαιτέρω πορεία
της (δεύτερο άτομο ως βοηθός βιβλιοθηκονό-
μου, προκήρυξη θέσεως διευθυντού με πτυχίο
Φιλοσοφικής Σχολής, ορισμός Εποπτικού Συμ-
βουλίου, μεταφορά συλλογών και αρχείων στο
κτήριο  Δημητρακόπουλου για την εξοικονό-
μηση χώρου κ.ά., σύμφωνα και με όσα εξετέθη-
σαν λεπτομερώς κατά την Γενική Συνέλευση
του «Συλλόγου Φίλων της Βιβλιοθήκης», στις
19 Οκτωβρίου 2008).

Πάρος, 25 Φεβρουαρίου 2009
ΤΟ Δ.Σ. του «Συλλόγου Φίλων

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου»
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Κοπή πίτας του Ομίλου Αντισφαίρισης 
Γεμάτη  από  φίλους  και  μέλη  του  ομίλου

αντισφαίρισης  Πάρου  ήταν  το  μεσημέρι  της
Κυριακής  15  Φεβρουαρίου  το  καφέ Πάν-
θεον  στην  καθιερωμένη  πλέον  κοπή  της
πρωτοχρονιάτικης  πίτας. 

Η  εκδήλωση  ξεκίνησε  με  την  ομιλία του
προέδρου  του  ομίλου  κ.   Σιέτου,  ο  οποίος
αναφέρθηκε  στα  πεπραγμένα  του  2008, στο
σημαντικότατο  γεγονός  ότι  ο  όμιλος  έχει
στις  τάξεις  του  περισσότερα  από  εβδομήντα
παιδιά και  στις  προγραμματισμένες  διοργα-
νώσεις  για  το  2009  ήτοι : 

A) Eσωτερικό  πρωτάθλημα όλων  των  κα-
τηγοριών  τον  Μάιο.

B) Πανελλήνιο  (junior)  τον Ιούνιο.
C) FUTURES  διεθνές  10.000  ευρώ τον

Σεπτέμβριο.
D) PAROS  OPEN  τον  Οκτώβριο.
Ο κ. Σιέτος, τόνισε τη σημασία  αυτών των  τουρνουά  γιατί όπως είπε, συμβάλουν  στην  οικονομική ανάπτυξη της Πάρου.
Στη συνέχεια τιμήθηκαν  οι  κ.κ.  Ιωακειμίδης  Βασίλειος  για  την  παραχώρηση  των  γηπεδικών  εγκαταστάσεων  και  Καλπατζόγλου  Θέμης ως

πρώην πρόεδρος.
Έπειτα  πήραν το λόγο η Έπαρχος κ. Πρωτολάτη και ο πρόεδρος του  δημοτικού  συμβουλίου  κ. Αρκάς, επισημαίνοντας  τη δυναμική του  ομίλου

και  υποσχόμενοι  την  υποστήριξη  τους .
Η  γιορτή ολοκληρώθηκε με  την  κοπή  της  πίτας  όπου  στους  δύο  τυχερούς, ένα  μικρό  και  ένα  μεγάλο, που  έπεσαν  τα φλουριά  δόθηκαν

ρακέτες.                                              
Το  παρόν στην εκδήλωση έδωσαν αρκετοί  δημοτικοί  σύμβουλοι, ο  πρόεδρος του Δ.Ο.Ν.Α. κ. Βελέντζας  και  η  αντιδήμαρχος  κ. Κάγκανη.

Ήταν στραβό το κλήμα το έφαγε και ο... διαι-
τητής Γιώργος Κυριακόπουλος του συνδέσμου
Φθιώτιδος με αποτέλεσμα ο Νηρέας να φύγει ητ-
τημένος από το Βύρωνα στο παιχνίδι της... σωτη-
ρίας. Και όχι μόνο αυτό αλλά η Δόξα Βύρωνα με
τη νίκη της αυτή μπήκε για καλά στο κόλπο της
σωτηρίας. Ο διαιτητής Κυριακόπουλος λοιπόν
ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρη-
σης αφού δεν είδε πεντακάθαρο πέναλτι που έγινε
στον Γιώργο Μοστράτο στο 86’, όπως δεν είδε
και χέρι αμυντικού της Δόξας που απέκρουσε τη
μπάλα με τα χέρια στο πρώτο ημίχρονο.

Σε όλα αυτά προσθέστε και την κακή εμφάνιση
των παικτών του Νηρέα που συνοδεύτηκε για μια
ακόμα φορά με παιδαριώδη λάθη τότε το αποτέ-
λεσμα ήρθε φυσιολογικά.

Η Δόξα Βύρωνα βρέθηκε μπροστά στο σκορ
στο 10'. Ο Πετρίτσης, σε θέση οφσάιτ που δεν
είδε ο επόπτης που ήταν στην ίδια ευθεία, δέχθηκε
πάσα συμπαίκτη του αλλά την τελευταία στιγμή
τον σταμάτησαν με φάουλ, μισό μέτρο πριν μπει
στην περιοχή, οι αμυντικοί του Νηρέα. Το εκτέ-

λεσε ο Βρούτσης δεν μπόρεσε να μπλοκάρει ο
Ντουγέρογλου, ο Πετρίτσης πήρε το ριμπάουντ
και από κοντά έκανε το 1-0.

Ο Νηρέας στη συνέχεια και μέχρι τη λήξη του
ημιχρόνου πίεσε και κατάφερε με τον Ζορμπαλά
να φέρει το ματς στα ίσα. Σε εκτέλεση φάουλ από
δεξιά η μπάλα πέρασε από αμυντικούς και επιτι-
θέμενους για να φθάσει στον Ζορμπαλά που με
κοντινό σουτ έκανε το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι μοιράστηκε,
έγινε πιο ανοιχτό. Η Δόξα Βύρωνα πήρε και πάλι
κεφάλι στο σκορ πάλι με τον Πετρίτση. Στο 72'
έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο σκόρερ πρόλαβε
Ντουγέρογλου και αμυντικούς και έκανε το 2-1.

Ο Νηρέας στη συνέχεια προσπάθησε να πιέσει,
δεν έχασε τη μεγάλη ευκαιρία μέχρι που φθάσαμε
στο 86'. Ο Μοστράτος δεχθηκε τη μπάλα μέσα
στην περιοχή έπειτα από κοντινή πάσα συμπαίκτη
του. Πριν προλάβει να κοντρολάρει την μπάλα
δέχθηκε το κλάδεμα από πίσω από τον Πουρνάρα
που βρήκε μόνο πόδια και όχι μπάλα. Ο διαιτητής
κινήθηκε προς το σημείο του πέναλτι αλλά στη συ-

νέχεια έδειξε στον Μοστράτο να σηκωθεί και να
στηθεί η μπάλα στη γωνία της μικρής περιοχής
για να εκτελεστεί το άουτ!!!

Όλος ο Νηρέας που βρισκόταν μέσα στον αγω-
νιστικό χώρο έπεσε επάνω του αλλά αυτός δεν κα-
τάλαβε, δεν είδε... Για τις καθυστερήσεις των
παικτών της Δόξας που με κάθε ευκαρία, μετά το
1-0 και ειδικά μετά το 2-1, έπεφταν κάτω και ξε-
χνούσαν να σηκωθούν θα σας μιλήσουμε κάποια
άλλη φορά, όπως επίσης και για αντίθετα φάουλ
που έδινε ο διαιτητής Κυριακόπουλος εκνευρί-
ζοντας τους φιλοξενούμενους.

Δόξα Βύρωνα (Λάκης Σμυρνής): Βακερλής,
Τυράκης, Βρούτσης (94' Στάικος), Πουρνάρας,
Δημόπουλος, Λιανέας, Μπιρμπίλι, Παπατζήμας,
Πετρίτσης, Γαλεράκης, Μερμίγκης (46' Χέλμι-
Ρέππας).

Νηρέας (Δημήτρης Αρναούτης): Ντουγέρο-
γλου, Καρακώστας, Νάτσης, Κρίστο Νίνο (85'
Κρητικός Νίκος), Γρίβας, Μαυρίδης, Μπιρμπί-
λης, Βασιλόπουλος (89' Αράπη), Μητσόπουλος,
Ζορμπαλάς, Μοστράτος.

Επόμενη αγωνιστική
19η (8 Μαρτίου - 15:00)
Το τελευταίο του χαρτί παίζει την Κυριακή

στην Παροικιά ο Νηρέας που υποδέχεται τα Βρι-
λήσσια. Κάθε άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη
ισοδυναμεί με υποβιβασμό.

Τα Βριλήσσια βρίσκονται στην τελευταία θέση
της βαθμολογίας με επτά βαθμούς και ουσιαστικά
έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία.

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 ....................18 ..........16..............4-4-10 ......17-24........4-0-5....12-10........0-4-5 ....5-14 
13. Δόξα Βύρωνα ..........18 ..........15..............4-3-11 ......19-38........3-2-5....8-13..........1-1-6 ....11-25 
14. Βριλήσσια ................18 ..........7 ................1-4-13 ......8-43..........1-2-6....6-21..........0-2-7 ....2-22 

Οδυνηρή ήττα του Νηρέα με 2-1 στο Βύρωνα από τη Δόξα

Ήταν στραβό το κλήμα
το έφαγε και ο... διαιτητής





Τετάρτη 4 Μαρτίου ‘0912 Φωνή της Πάρου

A
Είμαστε σαράντα ημέρες πριν από το Πάσχα και καλό θα
ήταν, εκτός από τη νηστεία, να ξεκινάγαμε ένα διαφημι-

στικό πρόγραμμα για το «Πάσχα στην Πάρο» σε διάφορα με-
γάλα Μ.Μ.Ε. Για τις απόκριες είδαμε αρκετούς δήμους, και
γειτονικούς, να κάνουν διαφημίσεις. Eμείς δεν μπορούμε να
πιάσουμε το ...υπονοούμενο;

A
Ακούσαμε τον Υπουργό Δ. Αβραμόπουλο να λέει σε
παρέα γνωστού café στην παραλία ότι σ’ ένα μήνα θα μπει

ο θεμέλιος λίθος για το μικρό νοσοκομείο και σ’ ένα χρόνο θα
έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του, αφού τα χρήματα είναι ήδη
δεσμευμένα. Να περιμένουμε και καμιά καλή εξαγγελία του
υπουργού για το Ε.Π.Α.Ψ.Υ. πριν είναι αργά;

A
Στο στόχαστρο μπήκε ο Κωβαίος από τα γνωστά κέντρα
«νταβατζίδικης λογικής» γιατί χάλασε την όμορφη, αλλά

πλαστή εικόνα της ομοφωνίας.
Η προσπάθεια των ομοφωνιών, που γίνεται παράλληλα με τη
διαδικασία του «ενιαίου ψηφοδελτίου» (ο παραλογισμός σ’ όλο
του το μεγαλείο), έχει ένα στόχο: 
Να φτάσει η αντιπολίτευση στις εκλογές χωρίς επιχειρήματα
(αφού όλα είναι ομόφωνα) και να μην ειπωθεί κουβέντα για το
παρελθόν του δήμου. Μάρκο κράτα γερά, γιατί η αντιπολίτευση
έχει ακόμα ρόλο.

A
Το καρναβάλι στην Αντίπαρο γίνεται την καθαρή Δευτέρα!
Ακόμη και το καρναβάλι έχει άλλη λογική από την υπό-

λοιπη Ελλάδα. Όμως τι έπαθαν οι Αντιπαριώτες και παρέλασαν με
τη μονή Βατοπεδίου, τα κελιά των φυλακών, αλλά και το σύγ-
χρονο κομμωτήριο; Τι τα συνδέει όλα αυτά; Έχουν σχέση άραγε
τα σκάνδαλα με τα κομμωτήρια και τα κελιά των φυλακών;

A
Είναι γνωστό ότι ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς έχει
προβλήματα με την ακοή του. Όμως να μην έχει ακούσει

τόσους μήνες τις φωνές του συμπατριώτη του δημάρχου για το
αεροδρόμιο της Πάρου, είναι πολύ. Εδώ χρειάζεται η ομοφωνία
και η συστράτευση όλων (εκλεγμένων - υποψηφίων - παραγόν-
των) για να ακούσει ο Σουφλιάς: Θέλουμε το αεροδρόμιο και το
εμπορικό λιμάνι.

Ν.Λ.Ρ.

Καρναβάλι
σε Πάρο

και
Αντίπαρο
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