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Τετάρτη
18 Μαρρτίου ‘09

Έτος: 64ο

Νεα περίοδος
Φύλλο: 53

Έτος Ίδρυσης 1945

Στην τουριστική έκθεση στο Βερολίνο με δικό της περίπτερο και η Πάρος

Ανοιξιάτικο «χαμόγελο»
στον Τουρισμό 

Νέο Δ.Σ. στον  
Εμπορικό Σύλλογο  
Πάρου –Αντιπάρου 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή (συγκριτικά με 
άλλες χρονιές), των μελών του Εμπορικού Συλ-
λόγου Πάρου – Αντιπάρου στις εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Δ.Σ., αλλά και Αντιπροσώπων για 
την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων, στις 11 
Μαρτίου. 

Από τα 214 ταμειακώς εντάξει εγγεγραμμένα 
μέλη προσήλθαν και ψήφισαν 153 μέλη.

Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου σε 
σύνολο 153 (149 έγκυρα - 4 άκυρα/λευκά) έλα-
βαν:
1. Αλιπράντης Απόστολος 130 ψήφους
2. Τριαντάφυλλος  Τάσος 113 »
3.  Ροδίτου Αγγελική 78 »
4. Ραγκούσης Νίκος (Λαουτάρης) 77 »
5. Πριμηκυρίου-Κουταλίδη Μαρία 49 »
6. Παντελαίος Θωμάς 37 »
7. Τριπολιτσιώτης Στέλιος 37 »
8. Πόλκας Σωτήρης 35 »
9. Γιουρτζίδης Χάρης 34 »
10.  Λουκή Ασπασία 24 »

Εκλέγονται οι επτά πρώτοι. 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι:
1. Παρούσης Δημήτρης 76 ψήφους
2. Κρητικός Ηλίας 68 »
3. Μαριάνος Γρηγόρης 64 »
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Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση τουρισμού στο 
Βερολίνο, από 11 έως 15 Μαρτίου. 

Η συγκεκριμένη έκθεση –που διοργανώνεται 
κάθε χρόνο- είναι μία από τις σημαντικότερες Δι-
εθνείς Τουριστικές Εκθέσεις και αποτελεί βαρό-
μετρο για την πορεία του τουρισμού στην Ελλά-
δα, ενώ η Γερμανία είναι μία από τις βασικές χώ-
ρες που αποτελούν «πηγή» προσέλευσης τουρι-
σμού στην περιοχή μας.

Η προβολή της χώρας μας ήταν ιδιαίτερα ση-
μαντική, καθώς σε μία από τις μεγαλύτερες αί-
θουσες, ο ΕΟΤ είχε διαμορφώσει χώρο για 68 
διαφορετικές επιχειρήσεις και οργανισμούς από 
όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, σ’ ένα από τα 10 πε-
ρίπτερα που βρίσκονταν στη συνέχεια του χώρου 
του ελληνικού τουρισμού, η Αναπτυξιακή Εταιρία 
Κυκλάδων, είχε κλείσει περίπτερο από όπου μέσα 
από αυτό προβαλλόταν και η Πάρος με αυτόνομο 
χώρο διαφήμισης. 

Η έκθεση φιλοξένησε 11.200 εκθέτες από 187 
χώρες, σε 150.000 τ.μ. και κάλυψε κάθε επαγγελ-
ματικό επίπεδο, ακόμη και σε εξειδικευμένα θέμα-
τα, ενώ υπήρξαν περίπου 200.000 επισκέπτες.

Στο χώρο της Πάρου διαφημίζονταν οι ξενο-
δοχειακές υποδομές, οι ομορφιές του  νησιού και 
οι παραλίες, οι δράσεις στον τομέα του τουρισμού 
και η δυνατότητα μετακίνησης προς το νησί. 

Υπήρχε το έντυπο του Δήμου Πάρου με φωτο-
γραφικό υλικό, το έντυπο του Εμπορικού Συλλό-
γου Πάρου – Αντιπάρου με χάρτη του νησιού και 
τα προϊόντα του, τουριστικός χάρτης από το Σύλ-

λογο ξενοδόχων Πάρου,  καθώς και CD με του-
ριστικό οδηγό και διευθύνσεις καταλυμάτων από 
την Ένωση Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμε-
ρισμάτων. Συνέχεια στη σελ. 5

www.fonitisparou.gr

Την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα εί-
ναι ο νικητής των επόμενων βουλευτικών 
εκλογών, εξέφρασε ο γραμματέας της Κ.Ο. 
του κόμματος, Δ. Ρέππας, που μίλησε στην 
κατάμεστη αίθουσα του «Αρχίλοχου», 
προσκεκλημένος της Τοπικής Οργάνωσης. 

Όπως είπε, οι νίκες δεν είναι του παρελ-
θόντος του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι συνυφα-
σμένες με το μέλλον του, όμως σημείωσε, 
εμείς δεν σκεφτόμαστε την Κυριακή των 
εκλογών, αλλά τις επόμενες ημέρες, που θα 

πρέπει να διαχειριστούμε τα προβλήματα. 
Σκληρή κριτική άσκησε ο κ. Ρέππας 

στην Κυβέρνηση, στη Ν.Δ. και προσωπικά 
στον Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή.

Ζητάει είπε, συναίνεση ο κ. Καραμανλής, 
προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος της 
οικονομικής κρίσης και αναρωτήθηκε: Να 
συναινέσουμε σε τι; Στην αντιλαϊκή πολιτι-
κή, στην πολιτική για τους λίγους και ισχυ-
ρούς, στη διάλυση του κράτους, στην απα-
ξίωση της χώρας; 

Ο Δ. Ρέππας στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ

«Είμαστε και πάλι η δύναμη της αλλαγής»

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 3

Προχωρούν οι εργασίες…

Προχωρούν ολοταχώς οι εργασίες για τη λει-
τουργία, από τη φετινή σεζόν, του αναψυκτηρίου 
στον Άγιο Ιωάννη Δέτη, καθώς έχουν εκδοθεί, οι 
άδειες κατασκευής. Η εταιρία που θα το διαχειρί-
ζεται θα συσταθεί έως τις αρχές Ιουνίου. Έως τότε 
ανέλαβαν την ανακαίνιση και τη χρηματοδότηση 
των έργων, ο Σύνδεσμος Ναουσαίων της Αθήνας 
και ο Σύλλογος Φίλων, που δημιουργήθηκε πρό-
σφατα, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσί-
ας του Δήμου. 

Όπως αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, υπάρχουν χορηγοί, που βοηθούν οικονομικά 
στην ανακαίνιση και οι δωρεές δίνονται στο Σύλ-
λογο Φίλων. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Παροικία (περιοχή Πλάτανος-πλησίον CINE REX)
τηλ.: 22840 21778 - 24809

e-mail: marg2@otenet.gr  -  margpar@otenet.gr

∆ιατηρώντας το ποσοστό επιτυχίας του 
75% στις εξετάσεις για την απόκτηση 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσ-
σομάθειας στην Αγγλική γλώσσα, το 
φροντιστήριό μας συγχαίρει τους επιτυ-
χόντες Θοδωρή, Κώστα, Αλέξανδρο 
(LOWER) καθώς και Κωνσταντίνο, Αρμά-
ντο και Χρήστο (PROFICIENCY) που 
συμμετείχαν στην πρόσφατη εξεταστική 
περίοδο Νοέμβριος-∆εκέμβριος 2008.

                                           Η ∆ιεύθυνση 
Μαργαρίτα Αργουδέλη

Τετάρτη 18 Μαρτίου ‘09

Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύλλου 53
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

www.fonitisparou.gr • e-mail: info@fonitisparou.gr
Ταχ. διεύθυνση: Άγιοι Απόστολοι - Νάουσα Πάρου Τ.Κ.84401

Κωδικός Εντύπου 3233
Μέλος της ΣΙΕΠΤ
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Να βρούμε το κόκκινο
Η πανσέληνος σκόρπισε βραδινό κίτρινο 

χρώμα στην Πάρο και έλαβαν χάρη απ’ 
αυτό λιβάδια με κίτρινα άστρα. Οξαλίδες, 
νεραγκούλες, κουφάρδηκες, πικραλίδες, 
τριφύλλια, μαρτιάκοι, καλεντούλες και 
όσα ακολουθούν με μυρωδιές ακατάλυτες. 
Σπάρτα, ασπάλαθοι, χρυσάνθεμα άγρια. Η 
μουσμουλιά ανεμίζει πρώτη τα μικρά της 
πράσινα και ζητά κίτρινο να ζυμώσει πρώτη 
γλυκόζη. Στην αυτοκρατορία του πράσινου 
και του κίτρινου αναζητούμε το κόκκινο. 
Κυριαρχεί στα χρώματα του βαφέα ήλιου 
την αυγή και το δειλινό, απόηχος μακρινής 
φωτιάς. Βάφονται και τα σύννεφα με αχνό και 
βαθύτερο κόκκινο και οι ίριδες του απόβροχου 
στο ουράνιο τόξο. Το πορφυρό του αίματος και 
το κόκκινο της χαράς με τ’ αυγά της Λαμπρής. 
Συγγενεύουν καθώς η λύπη με τη χαρά. 
«Υμείς δε λυπήσεσθε, αλλ’ η λύπη υμών εις 
χαράν γενήσεται». Στα χρόνια του Ρίτσου το 
κόκκινο ως μέγας φόβος και ρομφαία θανάτου. 

Αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους 
που περνούν σιωπηλοί-λευκά ποίμνια 

σφραγισμένα στο μέτωπο με την κόκκινη βούλα
Ας έρθουν μαζί μας τα παιδιά να βρούμε 

τα κόκκινα του νησιού. Ανατρέφονται στην 
αφθονία του κίτρινου και ήδη ο λωτός ο 

πορφυρός φτερουγίζει απ’ το 
χώμα κάτω με τρία πράσινα 
φυλλαράκια στη βάση του. Το 
κόκκινο και το πορφυρό τριφύλλι, 
ο χυμός του χριστάγκαθου και 
τα φύλλα της ροδιάς, ανάσες 
κόκκινες, ενώ γνέφουν οι ρόδινες 
σημαίες των σιληνών, παπαρούνες 
και λουλουδάκια με το αίμα του 
Άδωνη στα πέταλα. Μικρά κόκκινα 
μπαλάκια απ’ τα φρούτα αγκαθιών, 
του κοκκινάγκαθου, του κάρδου 
και του κέδρου. Το αγκάθι της 
Παναγίας και το μαστιχάγκαθο. 
Μας καλεί σε έξαρση παντού το 
κόκκινο, στις πασχαλίτσες και στο 
ράμφος δίπλα της καρδερίνας, 
στις άκρες των φύλλων, στα άνθη 
της κουτσουπιάς, της ροδακινιάς 
και της βερικοκιάς, άλλοτε λίγο, 
άλλοτε ως ιδέα ανάπαλσης, απ’ το 
ρόδινο μέχρι το πορφυρό. Ήχοι με 
κατακόκκινο χρώμα. Και το κρασί 
της ζάλης κόκκινο.

Αλλά οι μικροί μαθητές θα 
βρουν ψήγματα κόκκινου στους 
μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, 
στους κρύσταλλους του γρανάτη 
στο λόφο του μαγγάνιου, 
στα κοκκινοχώματα απ’ την 
αποσάθρωση των ασβεστολίθων, 
στις πέτρες των Λευκών με αιθέρα 

κόκκινου από άλατα σιδήρου και μαγγανίου 
και στους χαλαζίες με ίχνη αμέθυστου. 

Αν δεν βρούμε το κόκκινο στο χώμα, αν δεν 
μας ενθουσιάσει στα βύσσινα και στο κρασί, αν 
δεν το δούμε στα έντομα και στα πουλιά, ας το 
γευτούμε στα χείλη της αγάπης μας. Ο έρωτας 
έρχεται από ψηλά με πορφυρή χλαμύδα, 
πορφυρίαν περθέμενον χλάμυν (Σαπφώ) ή 
σαν τρικύμισμα πορφύρας (Σεφέρης).

Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα κι έβαψε το δικό μου, 
και στο μαντήλι το ‘συρα κι έβαψε το μαντίλι,
και στο ποτάμι το ‘πλυνα κι έβαψε το ποτάμι,

κι έβαψε η άκρη του γιαλού κι η μέση του πελάγου,
Κατέβη ο αϊτός να πιει νερό κι έβαψαν τα φτερά του

Κι έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέριο.
Πάμε λοιπόν να τρυγήσουμε τα κόκκινα. 

Τυχεροί, πορφυρογέννητοι. Με σημαίες 
κόκκινου παραμερίζουμε τη θλίψη και καλούμε 
τις ανείδωτες χαρές. «Της αγάπης αίματα με 
πορφύρωσαν». Αγάπη, ομορφιά, χαρά και 
κόκκινο, να τα εντάξουμε στα πολιτικά μας 
προγράμματα. 

Χρίστος Γεωργούσης 
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Προσπάθειες για την ολοκλήρωση των μελε-
τών του αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής, κατα-
βάλλει ο Δήμος Πάρου, προκειμένου να ενταχθεί 
το έργο στο ΕΣΠΑ. Τις διαδικασίες ολοκλήρω-
σης των μελετών έχει αναλάβει ο αντιδήμαρχος 
Στ. Γαβαλάς, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα θα 
συναντηθεί στην Αθήνα με τη μελετήτρια, ενώ 
ήδη έχουν ξεπεραστεί διάφοροι σκόπελοι, όπως 
για παράδειγμα, η γνωστοποίηση στο ΥΕΝ για 
τη νομιμότητα του υπάρχοντος λιμανιού.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε έντονη αντι-
παράθεση, όταν ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. 
Κοντός, με αφορμή ερώτηση στη Βουλή από το 
βουλευτή Γ. Βρούτση, ανέφερε: «Ακολουθούμε 
τα γεγονότα. Έπρεπε να κατατεθεί ερώτηση για 
να προχωρήσουμε το έργο». 

«Οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα 
πολύ καιρό και τώρα βρέθηκε ένας βουλευτής για 

να δημιουργήσει εντυπώσεις», ήταν η απάντηση 
του Δημάρχου, ο οποίος μαζί με τον αντιδήμαρχο 
Στ. Γαβαλά αναφέρθηκαν στις έως τώρα ενέργει-
ες και εξελίξεις.

Ο κ. Κοντός πάντως, ζήτησε να τεθεί το θέμα 
αυτό στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί 
όπως είπε, υπάρχουν απορίες. 

Θετικός για ένταξη στο ΕΣΠΑ ο Πρ. Παυλό-
πουλος

Εν τω μεταξύ, την υπόσχεση του υπουργού 
Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλου για την κατα-
σκευή του αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής, έχει 
αποσπάσει ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. 
Βρούτσης. Το έργο όμως, δεν έχει ακόμη «ωριμά-
σει» και επειδή, προμελέτες και μελέτες, τεχνικές 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων αργούν στη δι-
αδικασία τους, κανείς δεν μπορεί να θέσει χρονο-

διάγραμμα για το πότε θα έχει ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία, ώστε να ζητηθεί στη συνέχεια η χρημα-
τοδότησή του από το ΕΣΠΑ.

Ωστόσο, ο κ. Βρούτσης κατέθεσε την ερώτη-
ση στη Βουλή προς τον υπουργό Εσωτερικών, ο 
οποίος, όπως αναφέρει, «έδειξε ενδιαφέρον για 
την εκτέλεση του έργου, επισημαίνοντας ότι είναι 
εφικτό να ενταχθεί και να εξασφαλισθούν οι ανα-
γκαίοι πόροι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 
και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».

Κατόπιν αυτού, ο βουλευτής με επιστολή του 
προς το Δήμαρχο Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, ζητεί: «παρακαλώ να εξε-
τάσετε και να αξιολογήσετε τις δυνατότητες υπο-
βολής σχετικής πρότασης για την ένταξη του έρ-
γου στο προαναφερόμενο Επιχειρησιακό πρό-
γραμμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας». 

Την   θα  βρεΙΤε:

Στην Παροικία: Σημεία διανομής εφημερί-
δων: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερει-
ακός), Μπιζά Ελένη (Εκατονταπυλιανή), 
Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ Ατλά-
ντικ, Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποι-
εία: Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρ-
του Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο 
ταξιδιών Πώλος Τουρς, εταιρείες ταχυμετα-
φορών Γενική, ACS, Avant Travel, Wind, 
Μ/Μ Ζούμ, View cafe,  Οπωροπωλείο Αλι-
πράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφο-
ρία), Γιάννης Ρούσσος AUDIOPHILE, βι-
βλιοπωλείο 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 Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο. ERKYNA TRAVEL(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) 
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Προσπάθειες για την ολοκλήρωση των μελετών του αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής

Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη…

Στο έδαφος για συντήρηση το Υγειονομικό αεροσκάφος
Έλειψε και μας έλειψε…

Εδώ και περίπου ενάμισι μήνα, το Υγειονομικό αεροσκάφος δεν πετάει. Εξηγήσεις γι’ αυτό ζήτησε κατά 
την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντός. Η απάντηση του Δη-
μάρχου ήταν σαφής. Πρώτον περνάει από την προγραμματισμένη συντήρηση, δεύτερον ο ένας από τους 
πιλότους, ο Αλέσιο έπρεπε να μεταβεί 2 φορές στην Ιταλία για ανανέωση του πτυχίου του και του πιστο-
ποιητικού υγείας ιπταμένων και τρίτον υπάρχουν διαδικαστικά προβλήματα που μπλοκάρουν τη λειτουρ-
γία του Δ.Σ. του Βελέντζειου Ιδρύματος και κατ’ επέκταση την εκταμίευση χρημάτων. Προβλήματα, τα 
οποία, όπως είπε, αναμένεται να λυθούν στη συνεδρίαση που θα γίνει σύντομα, του Δ.Σ. του Βελέντζειου 
Ιδρύματος. Πρέπει, είπε ο κ. Βλαχογιάννης, να ξεπεράσουμε αυτές τις αγκυλώσεις και να βρεθεί τρόπος να 
πληρώνονται άμεσα τα έξοδα λειτουργίας του αεροσκάφους και όχι να τα χρωστάμε.

Ευριπίδης Ακάλεστος:
«Θα προτιμούσα, τα τοπικά ΜΜΕ  να ασχοληθούν με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από 

την απουσία του υγειονομικού αεροσκάφους κι αν κάποιοι το αμφισβητούν, ας απευθυνθούν στο Κέ-
ντρο Υγείας και όχι να γίνονται προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων από δήθεν προβλήματα, τα 
οποία έτσι κι αλλιώς είναι διαδικαστικά και σύντομα θα ξεπεραστούν».

Απόφαση για τη σφράγιση του πολυκαταστήματος στην Παροικιά
Δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες

Απόφαση για τη σφράγιση του πολυκαταστήματος «Μαρινόπουλος» στην Παροικιά, πήρε την 
περασμένη Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο, απορρίπτοντας το αίτημα των επιχειρηματιών για 
15νθήμερη παράταση της λειτουργίας του καταστήματος. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αντ. 
Αρκάς, πρώτον υπάρχει απόφαση που απαγορεύει τη δημιουργία καταστημάτων στο νησί πλέον των 
200 τ.μ. και δεύτερον, δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Επισήμανε δε, πως εφόσον δεν 
υπάρχει άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ., αν συμβεί οτιδήπο-
τε, θα φέρει ευθύνη το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ανέφεραν ότι κατανοούν το πρόβλημα, από τη 
ζημιά που θα προκληθεί, όμως τόνισαν, αν δοθεί η παράταση, θα είναι παράνομη και το Δ.Σ. υπόλογο. 
Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είπε ο κ. Αρκάς, ο οποίος, όπως και άλ-
λοι δημοτικοί σύμβουλοι, αναρωτήθηκε, γιατί, εφόσον είναι γνωστή η νομοθεσία, δεν ακολουθήθηκε, 
ώστε να μην υπάρξει αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη. 

Οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το δικηγόρο τους, θα προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της 
απόφασης του Δ.Σ.

Προς υπογραφή το μνημόνιο συνεργασίας
Το πρώτο μνημόνιο ευρυζωνικότητας θα υπογράψει ο Δήμος Πάρου στις 7 Μαρτίου για το Διαδημο-
τικό Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Κρήτης και Νήσων Ν. Αιγαίου, κατά τη συνάντηση με όλους τους 
συμμετέχοντες στο Δίκτυο και παράλληλα θα εγκριθεί ο καταστατικός χάρτης. Στη συνέχεια θα υπο-
γραφεί το μνημόνιο συνεργασίας. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε ως εκπροσώπους του, το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάνη με αναπληρωτή του 
τον Αντιδήμαρχο Στ. Γαβαλά και τον τεχνικό κ. Σκιαδά. 
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Για την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων σε 
σύνολο 153 ψηφισάντων (141 έγκυρα – 12 άκυ-
ρα/λευκά), εκλέγονται οι παρακάτω πέντε:
1. Αλιπράντης Απόστολος 122 ψήφους

2. Τριαντάφυλλος Τάσος 90 »
3. Ροδίτης Κωνσταντίνος 73 »
4. Ραγκούσης Νίκος (Λαουτάρης) 60 »
5. Πριμηκυρίου-Κουταλίδη Μαρία 49 »

Κατά την Συγκρότηση σε σώμα, το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Aλιπράντης Απόστολος
Αντιπρόεδρος: Ροδίτου Αγγελική
Γενικός Γραμματέας: Τριαντάφυλλος Τάσος
Ταμίας: Πριμηκυρίου-Κουταλίδη Μαρία
Ειδικός Γραμματέας: Ραγκούσης Νίκος (Λαουτά-
ρης)
Μέλος Α΄: Παντελαίος Θωμάς
Μέλος Β΄: Τριπολιτσιώτης Στέλιος

Νέο Δ.Σ. στον Εμπορικό Σύλλογο Πάρου –Αντιπάρου Συνάντηση Εμπορικού Συλλόγου με Π. Ρήγα

«Η γυναίκα στη νησιωτική Ελλάδα, ανοιχτοί 
δρόμοι», είναι το θέμα της διημερίδας που διοργα-
νώνει ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου και θα 
πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Απριλίου στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Οινοποιείου Μωραίτη. Η διη-
μερίδα αυτή, αποτελεί συνέχεια προηγούμενης, που 
είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2006 και είχε 
ως κύριο θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Στη ΦτΠ μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου, 
Ελευθερία Μπαρμπαρίγου, η οποία ανέφερε πως 
τόσο στην πρώτη διημερίδα όσο και στη δεύτερη, 
έχουν προσκληθεί όλοι οι γυναικείοι σύλλογοι των 
Κυκλάδων, ενώ φέτος θα συμμετέχουν και οι γυ-
ναικείοι σύλλογοι, από την Κω, τη Ρόδο και την 
Κρήτη. 

Η πρωτοβουλία είναι του Συλλόγου Γυναικών 
Νάουσας και οι στόχοι είναι οι εξής: Ανοιχτός δί-
αυλος επικοινωνίας με όλους τους συλλόγους γυ-
ναικών, προσπάθεια ανάπτυξης κοινών δράσεων, 
πιστοποίηση των προβλημάτων των γυναικών της 
Περιφέρειας και προσπάθεια ενημέρωσης. Πιο συ-

γκεκριμένα, θα αναλυθεί στη διημερίδα, το αν μπο-
ρεί η νησιώτισσα να έχει ακόμη ίσο ρόλο στην αγο-
ρά εργασίας π.χ. αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί, 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, επίλυση οικονο-
μικών - κοινωνικών προβλημάτων, βελτίωση βιοτι-
κού επιπέδου. Θα γίνουν επίσης συζητήσεις για το 
γάμο, την οικογένεια και τα όσα προβλήματα αντι-
μετωπίζει η σημερινή γυναίκα και από ειδικούς, οι 
οποίοι έχουν προσκληθεί να αναλύσουν αυτά τα 
θέματα, θα δοθούν πληροφορίες για την αντιμε-
τώπιση των όποιων προβλημάτων βιώνουν οι γυ-
ναίκες.

Τα θέματα θα αναλυθούν, από ψυχολόγους, για-
τρούς, Οικογενειακούς Συμβούλους.

Όπως είπε η κ. Μπαρμπαρίγου, από την προη-
γούμενη διημερίδα είχε διαπιστωθεί η ανάγκη για 
κοινή δράση των γυναικών στα προβλήματα που 
τις απασχολούν. Η διάθεση για τη συνέχιση των 
συναντήσεων, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, 
υπάρχει, όμως απαιτούνται αρκετά χρήματα και 
αυτό δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Ο κύκλος 

όμως, πρόσθεσε, πρέπει να κλείσει γι’ αυτό και δι-
οργανώνεται η νέα ημερίδα και η συνέχεια του 
ανοιχτού διαύλου μεταξύ των συλλόγων, θα απο-
φασιστεί στην πορεία, για το ποια μορφή θα έχει. 

Τη συγκεκριμένη προσπάθεια ενισχύουν οικο-
νομικά ο Δήμος Πάρου, η Νομαρχία Κυκλάδων, 
το Επαρχείο και η Γ.Γ. Ισσότητας, η οποία θα στεί-
λει και εκπρόσωπό της εισηγητή. Επίσης βοηθούν 
και συμπατριώτες μας επιχειρηματίες που συμμε-
τέχουν ως χορηγοί. 

Πρόγραμμα Διημερίδας
Σάββατο 4 Απριλίου 2009
9:00 Έναρξη – χαιρετισμοί
9:50 Εισηγήσεις εκπροσώπων από Συλλόγους 
Γυναικών Ν. Αιγαίου
11:15 Διάλειμμα 
11:30 «Ευκαιρίες για τις γυναίκες κατά την Δ΄ 
προγραμματική περίοδο»
11:50 «Η γυναίκα και τα δικαιώματά της σε μία 
ανθρώπινη κοινωνία»

12:15 Αλεξάνδρα Καπάτου Ψυχολόγος– 
Παιδοψυχολόγος – Συγγραφέας
12:45 Συζήτηση
14:00 Λήξη 
Κυριακή 5 Απριλίου 2009
10:00 Στέλλα Παντελίδου- Κλινική Ψυχολόγος 
υπεύθ. Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α. 
Κυκλάδων
10:20 Χρυσαυγή Κανελλοπούλου – Ψυχολόγος 
Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Κυκλάδων 
«ΘΗΣΕΑΣ»
10:40 Αρχοντούλα Φράγκου – Ιατρός 
Παθολόγος Κέντρου Υγείας Πάρου – Αντιπάρου 
11:10 Διάλειμμα
11:30 Μακρή Τένια Ψυχολόγος – Οικογενειακή 
Σύμβουλος
12:00 Συζήτηση 
13:00 Συμπεράσματα

Διημερίδα τον Απρίλιο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πάρου 

«Η γυναίκα στη νησιωτική Ελλάδα, ανοιχτοί δρόμοι»

Συνάντηση με το βουλευτή Κυκλά-
δων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγα είχε το νέο 
Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου. Τα θέ-
ματα που συζητήθηκαν, ήταν τα προ-
βλήματα που ανακύπτουν από την έλ-
λειψη σχεδίου πόλης της Παροικιάς 
και η πρόσφατη λειτουργία πολυκα-
ταστήματος στο νησί, χωρίς τις νόμι-
μες διαδικασίες και άδεια λειτουργίας. 

Κατά τη συζήτηση, που ήταν εποι-
κοδομητική, διαπιστώθηκε ταύτιση 
των απόψεων και μάλιστα ο βουλευ-
τής δήλωσε πως θα βοηθήσει στην 
επίλυση των δίκαιων αιτημάτων του 
Εμπορικού Συλλόγου. 

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Δεν έχουμε κανένα λόγο να συναινέσουμε με 
«την εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα παράτα-
ξη», που έχει αποδείξει ότι παραμένει πάντα ίδια! 
Παρέλαβε ένα λαό προβληματισμένο, αλλά αισιό-
δοξο και παραδίδει ένα λαό καταπτοημένο, κάνο-
ντας αναφορά και στα σκάνδαλα, αλλά και στην 
αντίληψη των Κυβερνώντων, πως για ότι γίνεται, 
φταίει το ΠΑΣΟΚ. Ναι, φταίμε, είπε ο κ. Ρέππας, 
γιατί επιτρέψαμε στη Ν.Δ. να κυβερνήσει και 
πρόσθεσε ότι το χειρότερο ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ 
καλύτερο από τη Ν.Δ.. Κυβέρνηση και Πρωθυ-
πουργό κατέληξε, τους κρίνουμε, όχι από το ψέμα 
του λόγου τους, αλλά από την αλήθεια του έργου 
τους! 

Για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Ρέππας είπε, πως πέρασαν 
τα δύσκολα και έρχονται τα πολύ δύσκολα. Θα 
αναμετρηθούμε με τις αξίες και τα ιδανικά και θα 
πρέπει ν’ αποδείξουμε ότι μπορούμε ν’ ανταποκρι-
θούμε και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα. 

Νικητές και αυτοδύναμοι
Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε στα έργα που 

έγιναν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι στο 
κόμμα έγινε αυτοκριτική για τα λάθη που υπήρξαν 
στο παρελθόν και σημείωσε ότι τώρα μπαίνουν όλοι 
στην πρώτη γραμμή, υπό τον Γ. Παπανδρέου, για 
να δώσουν το αγώνα της νίκης. Διδαχτήκαμε είπε, 
πολλά από τη θέση της αντιπολίτευσης και περά-
σαμε από το εγώ στο εμείς. Συντεταγμένοι πια, θέ-
λουμε να πετύχουμε κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, 
όχι από αλαζονεία, αλλά για να έχουμε κυβέρνηση 
μακράς πνοής. Τόνισε επίσης, ότι και αυτοδύναμο 
το ΠΑΣΟΚ, θα απευθυνθεί στις άλλες προοδευτι-
κές δυνάμεις, γιατί όπως είπε, «σ’ αυτό τον αγώνα, 
τους θέλουμε όλους». Τόνισε επίσης, ότι η διαφο-
ρά που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις μεταξύ 
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ μεγα-
λύτερη και ζήτησε από τους πολίτες να είναι παρό-
ντες στο κάλεσμα του κινήματος, «για να νικήσου-
με επειδή το θέλουμε και το έχει ανάγκη η πατρίδα».

Πέντε εθνικοί στόχοι
Ο κ. Ρέππας αναφέρθηκε στους «πέντε εθνι-

κούς στόχους» που είναι:
Εξωτερική πολιτική που δίνει φωνή στον Έλληνα
Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην 
Πράσινη Οικονομία
Παιδεία με ποιότητα και γνώση για όλους
Κοινωνικό κράτος που διασφαλίζει δικαιώματα
Δημοκρατική αναδόμηση του κράτους

Στην πολιτική εκδήλωση ήταν και ο βουλευτής 
Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας, ο οποίος στο 
σύντομο χαιρετισμό του, ανέφερε πως «ο κόσμος 
του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να «ζωντανεύει», για-
τί πιστεύει στη νίκη που έρχεται…».

Την εκδήλωση άνοιξε ο γραμματέας της Τ.Ο. 
ΠΑΣΟΚ Πάρου –Αντιπάρου Γ. Δραγάτης, ο 
οποίος τόνισε ότι «και στην Πάρο και Αντίπαρο, 
το ΠΑΣΟΚ δίνει τη μάχη της αλλαγής».

 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Δ. Ρέππας στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ

«Είμαστε και πάλι η δύναμη της αλλαγής»
Πρόσκληση των δικαιούχων για 

το Επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Υποδομές στην εκπαίδευση
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νό-

τιου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ανακοι-
νώνει ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας προχώρησε στην έκδοση πρόσκλη-
σης προς τους τελικούς δικαιούχους του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Κρήτης – Νήσων Αι-
γαίου, του ΕΣΠΑ, που αφορά υποδομές στον 
τομέα της Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού δη-
μόσιας δαπάνης 30.000.000 € (μόνο για το Νό-
τιο Αιγαίο). 

Συγκεκριμένα, επιλέξιμη δράση είναι η ανα-
βάθμιση της κτηριακής υποδομής στην εκπαί-
δευση, με τη δημιουργία νέου, αλλά και την προ-
σαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου κτηρι-
ακού αποθέματος στην προσχολική, την Α βάθ-
μια και τη Δ΄ βάθμια εκπαίδευση. 

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Αυτό σημαί-
νει, ότι οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι, ήτοι οι 
ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, οι εποπτευόμενοι από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας φορείς και ο Ορ-
γανισμός Σχολικών Κτηρίων, μπορούν να υπο-
βάλλουν συνεχώς προτάσεις σε όλη τη διάρκεια 
του έτους, και αυτές θα αξιολογούνται από την 
υπηρεσία συγκριτικά και ανά τρίμηνο. Ο πρώ-
τος κύκλος κλείνει στις 31 Μαϊου 2009 οπό-
τε και θα αρχίσει η αξιολόγηση των προτάσεων 
που θα έχουν υποβληθεί ως τότε.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόσκλη-
ση, τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, την αξι-
ολόγησης αυτών και την επιλογή εκείνων που 
θα ενταχθούν, αλλά και όλα τα απαραίτητα συ-
νοδευτικά έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ενδιάμε-
σης Διαχειριστικής Αρχής, www.notioaigaio.
gr, στην ενότητα «Τελευταία Νέα». 

Κύριε Γκίκα, 
Με λύπη διάβασα την επιστολή και τα σχόλιά σας 
σχετικά με το κείμενο που συνοδεύει την καταχώ-
ρηση της βιβλιοθήκης μας στο ημερολόγιο της 
Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστη-
μόνων Πληροφόρησης (Ε.Ε.Β.Ε.Π.) 
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι από τις 193 κα-
ταγεγραμμένες ενεργές ελληνικές δημοτικές βιβλι-
οθήκες στο ημερολόγιο παρουσιάσθηκαν μόνο οι 
39, συμπεριλαμβανομένης της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης Πάρου (!) πράγμα για το οποίο πρέπει  να 
είμαστε όλοι περήφανοι. Αντίθετα, εσείς εκφράζετε 
2 αβάσιμες, θα μπορούσα να πω, επισημάνσεις επι-
σκιάζοντας το γεγονός.
Σχετικά με την 1η παρατήρησή σας για το «έλλειμ-
μα πληροφόρησης» σας αναφέρω πως η συγκεκρι-
μένη  καταχώρηση (όπως άλλωστε είθισται σε τέ-
τοιου τύπου δημοσιεύσεις) είχε καθορισμένο αριθ-
μό λέξεων – 130 – ο οποίος ορίστηκε από τον φο-

ρέα έκδοσης. Έτσι, θεωρήθηκε αναγκαία η κατα-
γραφή των πλέον απαραίτητων στοιχείων που θα 
έδιναν το στίγμα της βιβλιοθήκης μας. Μέσα σε λί-
γες γραμμές καταφέραμε να «στριμώξουμε» πλη-
ροφορίες που αφορούν σε όλα τα επίπεδα λειτουρ-
γίας της, δίνοντας παράλληλα βαρύτητα στις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες που είναι και ο ζητούμενος 
στόχος για κάθε σύγχρονη βιβλιοθήκη. Είμαστε 
πολύ υπερήφανοι που μέσα σε 5 χρόνια λειτουργί-
ας καταφέραμε με τη βοήθεια και την συνεργασία 
πολλών να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξου-
με πληθώρα σύγχρονων υπηρεσιών προς το κοι-
νό, με αποτέλεσμα να διακριθούμε στο χώρο, τόσο 
ώστε να μας προταθεί η παρουσίαση στην έκδοση 
της Ε.Ε.Β.Ε.Π. .
Σχετικά με την 2η παρατήρησή σας για την «πα-
ραπληροφόρηση», θα σας υπενθυμίσω τον ρόλο 
σας ως προέδρου του δημοτικού συμβουλίου για 
να σας επισημάνω πως δεν αρκεί η απόφαση και 

μόνον για να θεωρηθεί ένας χώρος εν ενεργεία. Η 
καταχώρηση της βιβλιοθήκης στους καταλόγους 
του ΥΠΕΠΘ, επίσης δεν αποτελεί απόδειξη της 
λειτουργίας της, μιας και το ίδιο το υπουργείο έχει 
καταχωρημένες 92 δημοτικές βιβλιοθήκες από 
όλη την Ελλάδα ως ανενεργές. Από την πρόσκλη-
ση που επισυνάπτετε επιβεβαιώνεται ότι στις 19 
Μαΐου 2002 η βιβλιοθήκη δεν είχε ακόμη λειτουρ-
γήσει, καθώς αναζητείται ακόμη ο τρόπος λειτουρ-
γίας της. Τα εγκαίνια δε που σηματοδοτούν  την 
έναρξη λειτουργίας ενός χώρου, έγιναν όπως πολύ 
σωστά αναφέρετε τον Δεκέμβριο του 2002. Άρα η 
βιβλιοθήκη ξεκίνησε να υπολειτουργεί το 2003 με 
εθελοντές, ως τον Ιούλιο του ίδιου έτους όταν προ-
σλήφθηκε η βιβλιοθηκονόμος οπότε και λειτούρ-
γησε κανονικά. Το μόνο σημείο των απόψεων σας 
(το οποίο βέβαια απέχει παρασάγγες από την έν-
νοια της παραπληροφόρησης) που θα μπορούσε  
να διατυπωθεί διαφορετικά, είναι η λέξη «ιδρύθη-

κε» η οποία ουσιαστικά εννοούσε και θα μπορού-
σε να αντικατασταθεί από τη λέξη «λειτούργησε». 
Μιας και τέθηκε όμως το θέμα θα ήθελα να εκφρά-
σω την απορία μου σχετικά με τον χρόνο της δι-
αμαρτυρίας. Παρόμοιο κείμενο έχει χρησιμοποιη-
θεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης για την πα-
ρουσίασή της, το οποίο συντάχθηκε και δημοσι-
εύθηκε κατά τα έτη 2005-2006, όπου η Δημοτι-
κή Επιτροπή Βιβλιοθήκης ήταν ενεργή, με τη δική 
σας συμμετοχή και κανένα παράπονο δεν εκφρά-
σθηκε τότε. 
Άνθρωποι σαν εσάς,  που αδιαμφισβήτητα  εμπρά-
κτως έχετε συμμετάσχει και υποστηρίξει την ίδρυ-
ση και λειτουργία της βιβλιοθήκης μας, θα επιθυ-
μούσα  να  παραμένατε στο πλευρό αυτού του έρ-
γου αποδεικνύοντας έτσι το αμέριστο και αμερόλη-
πτο ενδιαφέρον σας.

Ο Δήμαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης

Επιστολή- απάντηση του Χρ. Βλαχογιάννη για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Στη Σύρο για το μηχανογραφικό!

Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα συμβαίνει και αυτό. Τα παιδιά του ΕΠΑΛ Πάρου 
υποχρεώνονται προκειμένου να υποβάλλουν δελτίο για τις πανελλήνιες εξετάσεις 
να μεταβούν στην γειτονική Σύρο, με ό,τι κόστος (σε χρόνο και χρήμα) αυτό συνε-
πάγεται,αντί να το καταθέσουν ΕΔΩ ή έστω να το αποστείλουν ταχυδρομικά ή ηλε-
κτρονικά. Προφανώς οι «γνωστοί –άγνωστοι», Αρμόδιοι και Αριστογείτονες θεω-
ρούν ότι τα έξοδα της δωρεάν παιδείας είναι λίγα, οπότε μια χειμερινή εκδρομή στη 
Σύρο βοηθάει στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην εμπέδωση 
της κρατούσας νοοτροπίας, πως όταν λέμε περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρω-
ση, εννοούμε το ακριβώς αντίθετο. Καλώ κάθε δύναμη και φωνή αυτού του τόπου 
να διαμαρτυρηθεί για το απαράδεκτο και παράλογο αυτό σύστημα και να απαιτήσει 
να αποκατασταθεί η ισοτιμία και ισονομία για τους Παριανούς μαθητές! 

 Σπυρίδων Καλακώνας 
 Δημοτικός σύμβουλος
 Mέλος της σχολικής επιτροπής του ΕΠΑΛ Πάρου
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Δημοφιλής ο Παριανός χώρος
Πολλές και σημαντικές παρουσίες, τόσο σε 

επίπεδο επαγγελματιών όσο και σε επίπεδο κοι-
νού βρέθηκαν στο περίπτερο του Δήμου Πάρου, 
δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για 
τις παραλίες και τα αξιοθέατα του νησιού, αλλά 
και για τους αρχαιολογικούς χώρους. Στο πλαί-
σιο δε της επίσκεψης στο περίπτερο του νησιού, 
του υπουργού Τουρισμού κ. Μακρόπουλου και 
του Γ.Γ. του ΕΟΤ κ. Κοφίνη, τέθηκαν θέματα που 
θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τουρισμού της 
Πάρου, όπως η ανάδειξη των μονοπατιών και τα 
αρχαία λατομεία μαρμάρου. 

Στην έκθεση εκπροσώπησε το Δήμο, με δικά 
του έξοδα, ο τουριστικός πράκτορας Δ. Πετρό-
πουλος, συνεπικουρούμενος από τον Παριανό με-
τανάστη στη Γερμανία Γ. Καλέργη. 

Αποτελέσματα
Σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο, μέχρι στιγ-

μής, μειωμένες εμφανίζονται οι κρατήσεις από τη 
γερμανική αγορά προς την Ελλάδα και την Πάρο, 
ωστόσο αναμένεται ν’ ακολουθήσουν τη συνή-
θεια πολλών πλέον πελατών και να γίνουν κρατή-
σεις της τελευταίας στιγμής, όπως διαφάνηκε από 
την  έκθεση στο Βερολίνο και το ενδιαφέρον που 
έδειξαν οι Γερμανοί επισκέπτες. Εκτός όμως από 
τη γερμανική αγορά, εμπορικό ενδιαφέρον στο 
χώρο της Πάρου παρουσίασαν επισκέψεις Tour 
Operators και από άλλες αγορές, όπως της Ασί-
ας και της Αν. Ευρώπης. Η Πάρος έχει πρόταση 
γι’ αυτές τις αγορές, καθώς είναι μεγάλες οι δυ-
νατότητες πολυσυλλεκτικότητας πελατών, τόσο 
σε ηλικία όσο και σε διαφορετικά επίπεδα μόρ-
φωσης και κουλτούρας. Και αυτό, γιατί από έρευ-
να για το προφίλ του Γερμανού τουρίστα, φαίνε-
ται ότι έχει ως πρώτη προτεραιότητα επιλογής το 
καθαρό φυσικό περιβάλλον, τον ήλιο και τη θά-
λασσα, προσόντα που διαθέτει η Πάρος. Επίσης 
οι Γερμανοί τουρίστες βρίσκουν ευχαρίστηση στο 

να δοκιμάζουν τοπικά εδέσματα, γι’ αυτό και έδει-
ξαν ιδιαίτερη προτίμηση στα Κυκλαδονήσια και 
στην Πάρο. 

Στο πλαίσιο της προβολής του Ελληνικού πε-
ριπτέρου, το Σάββατο 14 Μαρτίου εμφανίστηκε 
στην έκθεση ο τραγουδιστής Σάκης Ρουβάς, που 

θα συμμετάσχει στη Γιουριοβίζιον 2009. Ο καλ-
λιτέχνης αποθεώθηκε από τους επισκέπτες στην 
έκθεση, όταν τραγούδησε το τραγούδι της Ελλη-
νικής συμμετοχής. Ο ίδιος εντυπωσιάστηκε από 
την παρουσία του νησιού μας και των Κυκλάδων 
στην έκθεση. 

Στην τουριστική έκθεση στο Βερολίνο με δικό της περίπτερο και η Πάρος

Ανοιξιάτικο «χαμόγελο» στον Τουρισμό 

Η πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ Άργυρώ Φίλλη με τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Μακρόπουλο 
και το Γ.Γ. του ΕΟΤ κ. Κοφίνη

Ο τουριστικός πράκτορας Δ. Πετρόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Νάξου κ. Τσαγλής

Συνέχεια από τη σελ. 1

  Με απόφαση Κόκκινου
4 εκατ. ευρώ

για τη «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπου Κόκκι-
νου, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» η  πράξη 
με τίτλο «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινω-
νικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν 
κατ’ οίκον βοήθειας», με προϋπολογισμό 4 
εκ. ευρώ. 
H πράξη είναι η πρώτη που εντάσσεται στο 
νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορά στην 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμέ-
να άτομα ή άτομα με αναπηρία, που χρήζουν 
κατ’ οίκον βοήθειας μέσω των Μονάδων Βο-
ήθειας στο Σπίτι με σκοπό την εξασφάλιση 
αξιοπρεπούς διαβίωσης και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής τους.
Τελικός δικαιούχος της συγκεκριμένης πρά-
ξης είναι η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία το 
αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δη-
μοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος προς τις δομές «Μονάδες Βοήθειας στο 
Σπίτι» για την ανάθεση της παροχής των 
υπηρεσιών αυτών έως 31/12/2010. Εκτιμά-
ται ότι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα 
ωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα πάνω από 1.200 
άτομα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Η Κεντρική Υπηρεσία της ΔΕΗ θα πάρει 
την τελική απόφαση για την πρόσληψη των 
τριών τεχνικών στη ΔΕΗ Πάρου, σύμφωνα με 
δήλωση του Δ/ντή της ΔΕΗ Σύρου κ. Κωβαί-
ου, στους εκπροσώπους του αρμόδιου Τμήμα-
τος Κοινωνικής Επιθεώρησης Σύρου, οι οποί-
οι επικοινώνησαν μαζί του, κατόπιν ερώτη-
σης του βουλευτή του Συνασπισμού Φ. Κου-
βέλη. Μάλιστα ο κ. Κωβαίος παραδέχτηκε ότι 
υπάρχει αναγκαιότητα για την άμεση πρόσλη-
ψή τους «λόγω του εξαιρετικού φόρτου εργα-
σίας». 

Στην ερώτηση Κουβέλη απαντά και η Κε-

ντρική Υπηρεσία της ΔΕΗ, η οποία σε ότι 
αφορά τις προσλήψεις στη ΔΕΗ Πάρου, το-
νίζει: Από τις 2.035 θέσεις προσωπικού που 
έχουν προκηρυχθεί, «οι 10 αφορούν μονά-
δες που εδρεύουν στην Πάρο και συγκεκρι-
μένα, 1 θέση διπλωματούχου ηλεκτρολό-
γου – μηχανικού, 2 θέσεις Ηλεκτροτεχνικών 
Σταθμών – Υποσταθμών (Τ4/Β), 4 θέσεις 
Μηχανοτεχνικών ΝΕΚ (Τ4/Ε) στον Αυτό-
νομο Σταθμό Παραγωγής Πάρου και 3 θέ-
σεις Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (Τ4/Α) στο 
Πρακτορείο της Πάρου. Η υλοποίηση της δι-
αδικασίας σε ό,τι αφορά στην ειδικότητα των 

Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών 
(Τ4/Β) τείνει στην ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας ελέγχου των ενστάσεων και της ορι-
στικοποίησης των αποτελεσμάτων, προκειμέ-
νου στη συνέχεια να σταλούν στο ΑΣΕΠ για 
κύρωση. Όσον αφορά στις άλλες ειδικότητες, 
αυτές βρίσκονται στο στάδιο της εκδίκασης 
των ενστάσεων και καταβάλλεται κάθε δυνα-
τή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας, ώστε να καλυφθούν το 
συντομότερο δυνατό, οι αντίστοιχες υπηρε-
σιακές ανάγκες». 

Δήμος Πάρου 
Ανακοίνωση

Σήμερα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» στην Παροικιά 
θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης 
της ανάπτυξης αιολικών σταθμών στην 
Πάρο, από αντιπροσωπεία της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας με επικεφαλής τον 
Αντιπρόεδρό της κ. Θεόδωρο Πανάγο. Θα 
ακολουθήσει δημόσια συζήτηση.  

Στο στάδιο ελέγχου των ενστάσεων, οι προσλήψεις στη ΔΕΗ Πάρου 

Έχει δρόμο ακόμη…
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AEGEAN CARGO
MANAGEMENT S.A.

πολιτισμός

ΕΤΗΣΙΟΝ
ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Παροναξίας τελεῖ τήν

Γ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως), 
22αν Μαρτίου 2009 καί ὥραν  10:00΄ π.μ.

εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς 

τό ἐτήσιον Ἱερόν Μνημόσυνον 
τοῦ Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν

κυρου ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Β΄
Ἡ παρουσία ὅλων καί ἡ συμπροσευχή μας εἶναι ἐποφειλομένη τιμή εἰς τόν 

μακαριστόν Ποιμενάρχην μας, ὁ ὁποῖος ἀναλώθηκε εἰς τήν διακονίαν ἑνός ἑκάστου ἐξ 
ἡμῶν, προσευχόμενος καί δεόμενος τοῦ Κυρίου, διά τήν πνευματικήν προαγωγήν τῶν 
Νησιῶν μας.

✝Ο  ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ  ΚΑΛΛΙΝ ΙΚΟΣ

Δύο από τα βιβλία του Χρ. Γεωργούση, «Αρχί-
λοχος ο Πάριος» και «Δίψα αγάπης», παρουσι-
άστηκαν την περασμένη Κυριακή στην αίθουσα 
του «Αρχίλοχου» και δύο πράγματα  ήσαν χαρα-
κτηριστικά. Η μεγάλη συμμετοχή και η συγκινη-
σιακή φόρτιση. Μαθητές του, αλλά και συνάδελ-
φοί του, που πήραν το λόγο, είχαν να πουν για κά-
ποια όμορφη στιγμή…

Η δασκάλα Παλασσία Γεωργιάδου, ανοίγο-
ντας την εκδήλωση, μεταξύ των άλλων ανέφε-
ρε: «Αν τα δύο βιβλία του Χρ. Γεωργούση ήταν 
ήχος, το ένα θα ήταν κλασικό κομμάτι και το 
άλλο ένα ποτ-πουρί από ρεμπέτικα, αντάρτικα, 
λαϊκά, έντεχνα και δημοτικά τραγούδια και αν 
ήταν χρώμα, το ένα θα ήταν γαλάζιο και χρυσό, 
το χρώμα που ζωγραφίζουν τα παιδιά την ιστο-
ρία, ενώ το άλλο μία πανσπερμία χρωμάτων και 
αποχρώσεων, όπως ζωγραφίζουν τα παιδιά το ου-
ράνιο τόξο…».

Το βιβλίο για τον Αρχίλοχο εκδόθηκε το 2005, 
χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Πάρου και μοι-
ράστηκε δωρεάν, κυρίως στους μαθητές. 

Ο Χρ. Γεωργούσης «δεν έχει το εγώ, έχει το 
εμείς, είναι δημιουργικός», ανέφερε ο Σπ. Μη-
τρογιάννης, και πρόσθεσε: Μετά από Συνέδριο 
για τον Αρχίλοχο και τη συζήτηση για ένα εκλα-
ϊκευτικό βιβλίο, που να απευθύνεται στους μα-
θητές, ώστε να γνωρίσουν τον Παριανό ποιητή, 
αυτό έγινε πράξη, από τον κ. Γεωργούση. 

Το βιβλίο «Δίψα αγάπης», παρουσίασε η 
Αντιδήμαρχος Άννα Κάγκανη, η οποία εστία-
σε στα συναισθήματα, τονίζοντας πως «σε όλες 
τις επιστολές διακρίνεται ο σεβασμός των μαθη-
τών προς το δάσκαλό τους και διαπιστώνει κανείς 
τους στενούς δεσμούς και τις σχέσεις εμπιστοσύ-
νης μεταξύ δάσκαλου και μαθητών».

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ευχήθηκε στο 
συγγραφέα «θέληση, όρεξη και έμπνευση» και 
αποδέχτηκε το αίτημά του, για επανέκδοση του 
βιβλίου για τον Αρχίλοχο τον Πάριο.

Αποσπάσματα από το βιβλίο με τις επιστολές, 
διάβασε η εκπαιδευτικός Ευτυχία Κοτέρου.

 Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Πά-
ρου, τη ΔΕΠΑ και τον «Αρχίλοχο».

Συγκινησιακή φόρτιση στην παρουσίαση των βιβλίων του Χρ. Γεωργούση

Όλοι είχαν κάτι ωραίο να θυμηθούν…

Ο «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» παρουσιάζει Γαλλική 
Μουσική απ’ το Baroque στην Jazz με τις Aφρο-
δίτη Bαζάκα φλάουτο, Kωνσταντίνα Aνδρεάκου 
πιάνο, το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009 ώρα 8:30 
μ.μ. στην αίθουσα του «ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ».

Είσοδος 5€. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέ-
ντρο Περίθαλψης Άγριων Πτηνών ‘‘Αλκυόνη’’.

Γαλλική μουσική στον «Αρχίλοχο»

Ο Δήμος Πάρου
η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου 
(Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)

και ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου
σας προσκαλούν

ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ 
ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΑΣ
το απόγευμα της 25ηςΜαρτίου

στη μνήμη της ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

Μαθητές και ενήλικες θα κρατούν αναμμένα 
φαναράκια, με αφετηρία το 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο, λιμάνι, παραλιακός δρόμος, Α΄ Κ.Α.Π.Η., 
πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, παραδοσιακός οικι-
σμός και τελικό προορισμό την πλατεία «Μα-
ντώς Μαυρογένους», όπου θα προσφερθούν 
σούμα και παραδοσιακά κεράσματα ενώ, θα πα-
ρουσιαστούν χοροί από το Χορευτικό Συγκρότη-
μα Δήμου Πάρου. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμε-
τάσχουν παρακαλούνται να συγκεντρωθούν στο 
1ο Δημοτικό Σχολείο  Παροικίας στις 19:30

Αποκριάτικος χορός του 
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ»

Το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς 1 
Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετή-
σια αποκριάτικη χοροεσπερίδα του πολιτιστικού συλλό-
γου «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» στο κέντρο «ΤΑ 5Φ» . 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος Τριαντάφυλλος 
και τα μέλη του Δ.Σ. καλωσόρισαν, ευχαρίστησαν, και 
ευχήθηκαν στους παρευρισκομένους καλή διασκέδαση. 

Μετά το φαγητό και με την συνοδεία ζωντανής μου-
σικής με το συγκρότημα που απαρτιζόταν από τους Κυ-
ριάκο Μοστράτο βιολί, Κώστα Σομπόνη λαούτο, Χρή-
στο Στέλλα μπουζούκι, και Άννα Περάκη τραγούδι, ακο-
λούθησε χορός με μεγάλο κέφι, ενώ μεγάλη απήχηση 
από τους παρευρισκομένους είχε και η λαχειοφόρος αγο-
ρά με πολλά και πλούσια δώρα για τα οποία το Δ.Σ. ευ-
χαριστεί θερμά όλους τους επαγγελματίες και τους ιδιώ-
τες που τα πρόσφεραν. 

Στη χοροεσπερίδα μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο Δή-
μαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, ο Αντιδήμαρ-
χος Πάρου κ. Στέφανος Γαβαλάς, ο Νομαρχιακός σύμ-
βουλος κ. Νίκος Αρκουλής, η Πρόεδρος του δημ. Διαμε-
ρίσματος Λευκών κ. Μαρία Τριανταφύλλου, ο Πρόεδρος 
του δημ. Διαμερίσματος Αγκαιριάς κ. Γεώργιος Ραγκού-
σης, και εκπρόσωποι συλλόγων. 

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης το Δ.Σ. εκφρά-
ζει ιδιαιτέρως τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Γιάν-
νη Ρούσσο της AUDIOPHILE για την προσφορά μίας 
τηλεόρασης 42’’ για την πολιτιστική αίθουσα του συλ-
λόγου.

ΥΠΟΜΟΝΗ

Υπομονή χρειάζεται και να μη νευριάζεις,
και πάντα στις κακοτοπιές το δρόμο σου να αλλάζεις.

Υπομονή και επιμονή αν θες να μάθεις κάτι,
για να κερδίζεις στη ζωή ψωμί ένα κομμάτι.

Υπομονή και θέληση ψηλά αν θες να φτάσεις,
αλλά με καθυστέρηση το τρένο θα το χάσεις.

Με πίστη και επιμονή τα πάντα κατορθώνεις,
αρκεί να κάνεις την αρχή μετά τα τελειώνεις.
Υπομονή και όταν θα πας για να υπηρετήσεις

και αν τύχει φυλακή να φας το Λοχαγό μη βρίσεις.
Γιατί όποιος δε μίλησε δεν έχει μετανιώσει,

σκέψου πρωτού παραφερθείς ,κοντά στο νου και η γνώση.
Υπομονή και ο χωρισμός όταν θα σε πληγώσει 

με μια αγάπη η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει.
Στην όποια στεναχώρια σου υπομονή να κάνεις 
και όταν σε πειράξουνε ο Παύλος και ο Γιάννης.

Υπομονή και όταν ακούς από την κυρά μουρμούρα
και για του ψύλλου πήδημα μην πιάνεις την μαγκούρα.

Υπομονή για τα παιδιά μέχρι να μεγαλώσουν 
μετά θα πιάσουνε δουλειά και θα σε ξελαφρώσουν.

Υπομονή δε χάνεται ο κόσμος με μια μπόρα,
μονάχα να φυλάγεσαι απ’ την κακιά την ώρα.

Υπομονή και η στιγμή θα ΄ρθει να ξαποστάσεις,
στο όριο της σύνταξης μια μέρα όταν φτάσεις.

Μόνο προσπάθησε πολλά ένσημα να έχεις βάλει,
όταν θα βγει η σύνταξη να ναι πολύ μεγάλη.

Υπομονή όταν θα ρθουν άσχημα κάποια χρόνια
και όταν θα γκρινιάζουνε στο σπίτι τα εγγόνια.

Λεύκες 30-09-2008
Κων/νος Δελαγραμμάτης 
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Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε το Συμβούλιο Εποπτείας (όργανο ελέγχου των τραπεζών), 
υπό την προεδρία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου. Στη σύσκεψη μετείχε και ο Κυκλα-
δίτης πολιτικός, μέλος του Συμβουλίου, Στ. Μαύρος.

Αφιέρωμα στους Παριανούς Οργανοπαίχτες παραδοσιακής μουσικής 
Γιώργος Κυδωνιεύς, ετών 78, τραγουδά, στιχοποιεί  και παίζει τουμπάκι

Γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου του 
1931 στις Λεύκες και η οικογέ-
νειά του έχει ρίζες που κρατούν 
μέχρι το Αιβαλί της Μικράς Ασί-
ας.  Ως «πίκολο» δηλαδή μι-
κρός όπως λέει και ο ίδιος, μεγά-
λωσε ακούγοντας τις καντάδες 
από το γραμμόφωνο αλλά και 
τους ήχους της πλούσιας μου-
σικής παράδοσης, που κρατού-
σαν ακμαία οι οργανοπαίχτες 
των Λευκών. Μυήθηκε στο του-
μπάκι από τους συγγενείς του. 
Τον θείο του, αδελφό του πατέ-
ρα του που τον έβαζε να παίζει μαζί του. Μεγα-
λώνει σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα και 
μετά τον πόλεμο του 40΄ φεύγει για την Αθήνα 
όπου εργάζεται στα νταμάρια της Πεντέλης για 
μερικούς μόνο μήνες. Γυρίζει στην Πάρο όπου κα-
τοικεί στο Άσπρο Χωριό και εργάζεται ως οικο-
δόμος ή και κάνοντας ό,τι άλλο μεροκάματο μπο-
ρεί να βρει. Οι απαιτήσεις μεγάλες αφού πρέ-
πει να συντηρήσει μια πολυμελή οικογένεια. Με 
το «τραμ των  δύο», δηλαδή με τα πόδια ή με 
το γάιδαρο πηγαίνει για το μεροκάματο ή τρέχει 
να φωνάξει τη μαμή για να ξεγεννήσει τη γυναί-
κα του, αφού εκείνη την εποχή μέσα συγκοινωνί-
ας δεν υπήρχαν  ή ήταν υποτυπώδη. Ακόμα και 
σήμερα με τα 7 παιδιά και τα 17 εγγόνια παραμέ-
νει μια λεπτή και ευγενική φυσιογνωμία που στα 
γαλανά μάτια τού προσώπου του καθρεφτίζεται ο 
κόπος μιας ολόκληρης ζωής. Το τουμπάκι αχώρι-
στος σύντροφος όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ παίζει 
τουμπάκι, τραγουδά. Όχι μόνο γνωστά τραγού-
δια αλλά και τραγούδια των οποίων τους στίχους 

σκαρφίζεται στη στιγμή ανά-
λογα με το κέφι και την παρέα. 
Μια ανεξάντλητη δημιουργικό-
τητα που πηγάζει από το μυαλό 
ενός πραγματικού και αληθινού 
ποιητή. Μπορεί γράμματα να 
μην «κατέχει», όπως λέει, αλλά 
η ψυχή που έχει σφυρηλατηθεί 
από τις λύπες και τις χαρές, το 
κλάμα και το γέλιο, είναι αρκε-
τή για να μεταμορφώσει σε δευ-
τερόλεπτα τις εικόνες της στιγ-
μής σε σκέψεις και τις σκέψεις σε 
ποιητικά δίστιχα ή τετράστιχα ή 

ακόμα και πολύστιχα που αφηγούνται ολόκληρες 
ιστορίες.  Γνωρίζει τον Γιάννη τον Ρούσσο ο οποί-
ος παίζει τσαμπούνα και μαζί θα δημιουργήσουν 
μια νησιώτικη ζυγιά η οποία θα ζωντανεύει το πα-
ριανό γλέντι για πάνω από 50 χρόνια. Στη αρχή 
παίζουν για το κέφι αλλά το ταλαντούχο παίξι-
μό τους ευφραίνει τις καρδιές των ακροατών που 
τους καλούν να συνοδέψουν τις χαρές τους σε γά-
μους, βαφτίσια, πανηγύρια και όλες εκείνες τις 
κοινωνικές εκδηλώσεις που η παράδοση του τό-
που μας και της θρησκείας μας επιτάσσει. Από το 
2001 συμμετέχει ενεργά στην «παν-κυκλαδική 
μουσική συνάντηση λαϊκών πνευστών» που δι-
οργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλά-
δων και μαζί με άλλους 200 περίπου μουσικούς 
αρμενίζουν κάθε καλοκαίρι τα νησιά του Αιγαί-
ου προσπαθώντας να διατηρήσουν άσβεστες τις 
μουσικές μνήμες μας αλλά και να μυήσουν νέους 
οργανοπαίχτες στην τέχνη τους. 

της Κωνσταντίνας Ανδρεάκου 
Μουσικού - Κοινωνιολόγου

Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου»                                             
«Θεατρική Άνοιξη» 2009 στην Νάουσα 

Θεατρική Ομάδα ΑΜΕΣ «Νηρέας»
Ξεκινούν οι παραστάσεις 

Η Άμπη και η Μάρθα, δύο γλυκές ζαχαρένιες και ανατρεπτικές γριούλες, σας καλούν στο σπίτι τους 
να γνωριστείτε. Θα σας συστήσουν τα ανίψια τους, τους γείτονες και τους φίλους τους και θα σας τρα-
τάρουν το κρασί τους από κουφοξυδιά που το φτιάχνουν με τα χεράκια τους. Όμως προσοχή! Μερι-
κές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Ελάτε να τις επισκεφτείτε, αλλά όχι μόνοι σας. Πάρ-
τε τους φίλους σας, τα ταίρια σας, τα παιδιά σας, κάποια παρέα τέλοσπάντων! Γιατί αν σας... λυπηθούν 
μπορεί να σας κεράσουν ΚΑΙ ΤΟΤΕ... δεν εγγυούμαι τίποτα... Οι δύο δεσποινίδες θα δέχονται 3-4-5 
Απριλίου στο σπίτι τους στον ΝΗΡΕΑ στις 8 το βράδυ. 

Στον 24ο χρόνο πορείας της η Θεατρική Ομά-
δα Νάουσας παρουσιάζει στο κοινό της Πάρου, 
την κωμωδία καταστάσεων του Νηλ Σάϊμον « Οι 
Ηλίθιοι».

Ένα έργο πρωτότυπο, γεμάτο ανατροπές, ωραία 
μουσική, χορό, αλλά και πολύ γέλιο, ίσως ότι περισ-
σότερο χρειαζόμαστε όλοι στις μέρες μας.

Πρόγραμμα παραστάσεων: Σάββατο 21 και 
Κυριακή 22 Μαρτίου, Τετάρτη 25 Μαρτίου   και 
Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Μαρτίου στις 8:30 
μ.μ. στην Αίθουσα της Θεατρικής Ομάδας, στον 
περιφερειακό Νάουσας.

Η Ομάδα καλεί όλους τους Παριανούς και 
υπόσχεται ότι θα προσφέρει μια παράσταση ορ-
γανωμένη με μεράκι, που θα τους κάνει όλους να 

νιώσουν ευχάριστα, να γελάσουν και να απολαύ-
σουν το αποτέλεσμα της προσπάθειας της Θεα-
τρικής Ομάδας.

Δενδροφύτευσης συνέχεια…

πολιτισμός
Το πρόγραμμα δενδροφύτευσης περιοχών των 

Δημοτικών Διαμερισμάτων ξεκίνησε την Τρίτη 
10 Μαρτίου, ο Δήμος Πάρου σε συνεργασία με 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά τον Άγιο Ιω-
άννη το Δέτη, η προσπάθεια δημιουργίας επιπλέ-
ον χώρων πρασίνου πραγματοποιήθηκε στο Δη-
μοτικό Διαμέρισμα του Κώστου, όπου η πρόε-
δρος Ειρήνη Ρούσσου υπέδειξε τα σημεία που φυ-
τεύτηκαν τα δενδρύλλια.

Γύρω στα 100 δεντράκια, φύτευσαν οι μαθητές 
των σχολείων Λευκών Κώστου μαζί με την πρόε-

δρο του Κώστου και τους δασκάλους τους. Ήταν 
μεγάλη η χαρά και η προθυμία των παιδιών, τα 
οποία μαζί με τα φτυάρια τους και τις αξίνες τους 
έβαζαν στους λάκκους τα δεντράκια, τους έδιναν 
από ένα όνομα και υποσχέθηκαν ότι θα τα φρο-
ντίζουν μέχρι να μεγαλώσουν. Τον προγραμματι-
σμό της δενδροφύτευσης είχε αναλάβει η Αντιδή-
μαρχος Άννα Κάγκανη.

Αυτή την εβδομάδα, σειρά έχει το Δημοτικό 
Διαμέρισμα της Νάουσας.

Κινηματογραφική Λέσχη «Αρχίλοχος»
« Όλα θα πάνε καλά» 20/3/2009

Την ελληνική ταινία (κωμωδία) του 2008, θα προβάλει στις 20 Μαρτίου η Κινηματογραφική Λέσχη 
στην αίθουσα του Αρχίλοχου.

Η ταινία είναι έγχρωμη, διάρκειας 95΄, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ξανθόπουλου, με τους: Άκη Σακελλα-
ρίου, Φαίη Ξυλά, Δημήτρη Πιατά, Ορφέα Αυγουστίδη.

Ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, η Τζίνα και ο Μιλτιάδης μαζί με τον Φάνη, ο οποίος τυχαίνει να είναι 
εραστής της Τζίνας, αποφασίζουν να απαγάγουν τη θεία του διεφθαρμένου μεγαλοδικηγόρου, Ελενί-
τσα. Σύντομα οι απαγωγείς θα διαπιστώσουν ότι η θεία Ελενίτσα δεν είναι ένα απλό θύμα και θα έρ-
θουν αντιμέτωποι με πολλές κωμικοτραγικές καταστάσεις που θα τους αλλάξουν τη ζωή. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται ψήστης για ψησταριά, περιο-
χή Δρυός Τηλ: 22840 41178
Το κομμωτήριο ΧΤΕΝΑ κ ΨΑΛΙΔΙ, 
ζητάει κοπέλα με γνώσεις κομμωτικής 
για εργασία. Παραλία Αλυκής, Τηλ: 
22840 91172, 6945047477 κα Έφη
Ζητείται κοπέλα από την Παροικία για 
γραμματειακή υποστήριξη. Ηλικίας 18 
έως 30 ετών. Γνώσεις Αγγλικά και Η/Υ. 
Να διαθέτει μεταφορικό μέσο. Ώρες 
επικοινωνίας 9-13:00. Τηλ: 6932 
224454, 6944333076
Το κατάστημα GALLERY DE BEAUTE, 
ζητάει πωλήτριες για μόνιμη απασχόλη-
ση 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
Το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 4* στη 
Χρυσή Ακτή ζητεί υπάλληλο υποδοχής 
με γνώση Αγγλικών και προγράμματος 
κρατήσεων. Μπάρμαν, σερβιτόρο Α’ και 
βοηθούς σερβιτόρου για το εστιατόριο 
με γνώση Αγγλικών. 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 υπάλληλος για κατάστημα εν-
δυμάτων. Απαραίτητη γνώση αγγλι-
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 πεπειραμένη πωλήτρια για 
κατάστημα ένδυσης στην Παροικία. 
Τηλ: 22840 21950
Ζητείται κοπέλα για μπουφέ – σέρβις 
σε καφετέρια για απογευματινή εργα-
σία στην Νάουσα. Τηλ: 6973 745218, 
22840 51833

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Κηπουρός αναλαμβάνει την καλλιέρ-
γεια και φροντίδα κήπων Τηλ: 
6936414437 
Κυρία με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, 
ζητάει εξάωρη (6) εργασία, περιοχή 
Μάρπησσα – Δρυός Τηλ: 6946744636
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. Εγγυημένη οικονομία στα 
καύσιμα. Τηλ: 6974059820 
Καθηγήτρια γαλλικών με σπουδές στη 
Γαλλία, 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, Ελληνίδα, με πολλές δυνατότη-
τες για εργασία σε γραφείο, χώρους 
εστίασης ή φύλαξη παιδιών, μιλάει αγ-
γλικά και γαλλικά, ζητάει απογευματι-
νή απασχόληση στην Παροικία. Τηλ: 
6932629045
Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη μικρών 
παιδιών πρωινές ώρες, περιοχή Παροι-
κία. Τηλ: 6938464857
Ελληνίδα αναλαμβάνει οικιακές εργα-
σίες. Τηλ: 6943668768 
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκεί-
ου, τιμές προσιτές. Τηλ: 6946 713374

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Πωλείται SUZUKI VITARA, τρίπορ-
το Τηλ: 6974357009 

Πωλείται. Τηλ: 6974357009

Πωλείται ψητοπωλείο - σουβλατζίδι-
κο, εν ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, 
στην παραλία της Παροικίας. Τηλ: 
6973438183 
Πωλείται μηχανή του καφέ SAN 
MARKO, 1 χρόνου, σχεδόν αχρησιμο-
ποίητη και μια λουκουμαδιέρα διπλή. 
Τιμή 1.500€ εκάστη Τηλ: 6942057912
Πωλείται FIAT TEMPRA STATION. 
Τηλ: 2284091360
Πωλείται σκάφος 7,50 m με καμπίνα, 
κουζίνα, τουαλέτα. Πετρέλαιο 260hp 
έσω έξω με 180 ώρες. Δεκτός κάθε έλεγ-
χος. Έτοιμο για να πέσει στη θάλασσα. 
Περιοχή Παροικία. Τηλ: 6946461056

Πωλείται μαύρο μεταλλικό κρεβάτι με 
στρώμα ολοκαίνουργιο διστάσεις 
160Χ200 Μόνο 200 € Τηλ: 6946-
610288, 6945-055718
Πωλείται κατάστημα γυναικείων ενδυ-
μάτων, ανακαινισμένο, στο περιφερεια-
κό Παροικίας. Τηλ: 6972831474
Πωλείται BMW, μοντέλο 1989 σε άρι-
στη κατάσταση, 1800cc, αυτόματο. 
Τηλ: 6974391998  
Πωλείται μοτοσικλέτα HONDA XLV 
1000 cc, μοντέλο 2004. Τιμή 6.000€. 
Τηλ: 6972399363
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
Πωλείται τρακτεράκι Kubota 18hp. 
Τηλ: 6942826399
Πωλείται αυτοκίνητο BMW E36 
cabrio, σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 
6942826399
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 φορτηγό 3 τόνων (μικτό βά-
ρος), κατάλληλο και για αγροτικό. Τηλ: 
6977802945
Ζητείται άλετρο με 4 υνιά για τρακτέρ 
40 ίππων. Τηλ: 6932616784
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 σπίτι, δυο κρεβατοκάμα-
ρες, σαλόνι, κουζίνα στον Έλητα Τηλ: 
22840-228821
Ενοικιάζεται στη Παροικία προς Κα-
κάπετρα οικία πέτρινη 56 τ.μ. με 1 
υπνοδωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, 
βεράντες, κήπο, θέση στάθμευσης, κε-
ντρική θέρμανση, a/c, τιμή 500 € Τηλ: 
6978010678
Ενοικιάζεται κατάστημα, υπό κατα-
σκευή στην περιοχή Σταυρός Παροικί-
ας. Τηλ: 6977086703
Ενοικιάζεται αίθουσα 70 τ.μ., καινούρ-
για κατασκευή, απεριόριστη θέα. Τηλ: 
6946368012
Ενοικιάζεται κατάστημα 90 τ.μ. στη 
Νάουσα στο ποτάμι, έναντι ΑΜΕΣ 
ΝΗΡΕΑΣ Τηλ: 6946790979
Ενοικιάζονται επαγγελματικοί 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 Νάουσας 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
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 
επαγγελματική 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 Έλληνες. Τηλ: 
2284092283, 6946217141 
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 
30τμ στην Παροικία, πλησίον διασταύ-
ρωσης Γκίκα. Τηλ: 6936529225
Ενοικιάζεται κτήμα 6 στρ. στον δρόμο 
Παροικίας – Νάουσας, 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 επαγγελματικός χώρος 
ως ξυλουργείο με τα αντίστοιχα μηχα-
νήματα στην περιοχή Πυργάκι Δρυού. 
Τιμή 600€. Τηλ: 6938 088657 - απο-
γευματινές ώρες. 
Ενοικιάζεται μονοκατοικία 35 τμ, δί-
χωρη στις Λεύκες. Τηλ: 6972 214833, 
210 2137061

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 
Ενοικιάζεται οικόπεδο στην Νάουσα, 
εντός οικισμού, 310 τ.μ., συντελεστής 
δόμησης 0,7 Τηλ: 22840 41246, 
6945275152
Ενοικιάζεται κτήμα πλησίον περιφε-
ρειακού Παροικίας, πίσω από τη ΔΕΗ, 
για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ: 6972 
885741 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πωλείται αγροτεμάχιο, άρτιο, οικοδο-
μήσιμο, 5300τμ, περιοχή Μάρπησσα, 
θέση Αφκουλάκη. Τιμή: 90.000 € Τηλ: 
6948963151
Πρόδρομος, οικόπεδο στον κεντρικό 
δρόμο 11 στρέμματα. Επίσης 1.300 & 
1.500 τμ εντός οικισμού 22840 52337 
– 6936 002020 ΠΑΡΟΣ CENTRAL 
ESTATE
Ζητούνται αξιόλογα οικόπεδα, με 
άδεια οικοδομής, για άμεση αγορά ή 
αντιπαροχή. 22840 52337 – 6936 
002020 ΠΑΡΟΣ CENTRAL 
ESTATE, Περιφερειακός Νάουσας
Νάουσα - Υστέρνι, οικόπεδο 4 στρέμ-
ματα, με άδεια 22840 52337 – 6936 
002020 ΠΑΡΟΣ CENTRAL ESTATE
Νάουσα – Αστέρας, οικόπεδο 4 στρέμ-
ματα 170.000 € 22840 52337 – 6936 
002020 ΠΑΡΟΣ CENTRAL ESTATE
Δίνεται οικόπεδο για αντιπαροχή στην 
Νάουσα, εντός οικισμού, 310 τ.μ., συ-
ντελεστής δόμησης 0,7 Τηλ: 22840 
41246, 6945275152
Πωλείται οικόπεδο 589 τ.μ. στο κέντρο 
της Παροικίας (διασταύρωση Λευκών–
Νάουσας) Τηλ: 22840 21569, 6977 
367790
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, καλλιεργήσιμο ή και 
για άλλη χρήση. Πρόσβαση με αυτοκί-
νητο. Τηλ: 2284041168, 6934301484
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 Πα-
ροικία, 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 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
Γλυσίδια, πωλείται αγροτεμάχιο 6 
στρεμμάτων με 3 ημιτελής πέτρινες κα-
τοικίες με υπόγειο και δεξαμενή. Τηλ: 
6977901285
Παροικία, οικόπεδο 2 στρέμματα, 
εντός σχεδίου, κατάλληλο για επαγγελ-
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 
χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανε-
ξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλο-
ριφέρ, air condition, ειδική κατασκευή, 
κήπος 810 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.
deΤηλ: 6932285768.
Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κα-
τοικία ισογείου, ανακαινισμένη, 50 τ.μ. 
με 2 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, 
τζάκι, κοντά στην Εκατονταπυλιανή. 
82.000 € 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: 
6932285768
Παροικία , Κακάπετρα, καινούργια 
πετρόχτιστη οικία 60 τ.μ., θέα θαλάσ-
σης και λιμανιού, καλοριφέρ, πάρ-
κινγκ, βεράντες, πέργολες. 138.000 € 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ: 
6932285768 
Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 45 τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βε-
ράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 
85.000 € 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.
deΤηλ: 6932285768
Κάμπος Βουτάκου, οικία 85 τ.μ. πετρό-
χτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέρ-
γολες, 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 
ΝάουσαςΕκδοση τραπεζικών δανείων 
2284052337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENTRAL ESTATE
Κατοικίες από 40 τμ έως 60 τμ με όλες 
τις παροχές ετοιμοπαράδοτες, 40 μέτρα 
από κετρική πλαζ, και 400 μέτρα από το 
κέντρο της Νάουσας. Εκδοση τραπεζι-
κών δανείων 2284052337 – 
6936002020 ΠΑΡΟΣ CENTRAL 
ESTATE
Μάρπησσα, παλιά κατοικία, κατοική-
σιμη, πλήρως εξοπλισμένη, Τιμή: 
60.000 € 2284052337 – 6936002020 
ΠΑΡΟΣ CENTRAL ESTATE
Πωλείται studio στην περιοχή Καλα-
μάσκα, κοντά στις Πεταλούδες, 50 τ.μ. 
πετρόκτιστο, 1ου ορόφου, με θέα θά-
λασσα. Τηλ: 2108959826, 6939558633
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 Κορυδαλλό,Αθή-
να Τηλ: 6937394436, 210 5622980
Νάουσα–Κολυμπήθρες, πωλούνται πέ-
τρινες κατοικίες, παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής, δίπλα το κύμα Τηλ: 6977 
200388, 22840 23353
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 270.000 €. Τηλ.: 210 
8959826 - 6939 558633
Πεταλούδες, 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 Καλλίπολη 
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
Μεζονέτα 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 αγγελίες

Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιωτών ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις
1. Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιώτες  . . . . . . . . . . . . . .5 €
2. Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Μεσίτες  . . . . . . . . . . . . . .3 €
3. Απλή αγγελία με πλαίσιο  . . . . . . . . . . . . 10 €
4. Αγγελία με φωτογραφία και 15 λέξεις  . . . . . . . . . . . . 15 €
5. Πέρα των 15 λέξεων  . . . . . . . . .   0,25 € ανά λέξη
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Το Carbosylane είναι ένα αποτελεσματικό, 
φαρμακευτικό προϊόν για την πρόληψη ή/και 
ανακούφιση από τα συμπτώματα της δυσπεψίας 
και του μετεωρισμού – τη γνωστή βαρυστομαχιά 
και το φούσκωμα.

Κ ά ν ε ι  τ α  δ ύ σ π ε π τ α ,  ε ύ π ε π τ α !

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Συνιστούν:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ / Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ

2 κάψουλες πριν το γεύμα

(Καρμποσυλάν)

Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β  -  Λ Ι Λ Λ Υ  Α . Ε . Β . Ε .
15ο χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΗΛ: 210-6294600 FAX: 210-6294610 Τ.Θ. 5128, ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - Τ.Κ.: 551 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ.: (2310) 480160, www.lilly.gr

Μήπως κάποια γεύματα
                    σας πέφτουν

ματα
φτουν

12.8x8.9cm

12.8x8_301886_007_carbo3.indd   1 4/7/08   5:37:28 PM

Πριν λίγες μέρες η Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της θα στηρίξει την OPEL 
και όσες εταιρείες έχουν μέλλον.  Κανένας δημοσιογράφος ή εκπρόσωπος φορέα δεν δια-
νοήθηκε να ζητήσει οποιαδήποτε διασαφήνιση, γιατί πολύ απλά είναι αυτονόητο ότι στις 
σοβαρές κοινωνίες η πολιτεία θα πρέπει να στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα, με τρό-
πο ώστε οι φορολογούμενοι να μην αισθάνονται ως υποζύγια του πολιτικού συστήματος.

Το ερώτημα που γεννάται, κατά συνέπεια, ποιοι είναι οι ωφελημένοι από την κρίση, απα-
ντάται εύκολα και απλά˙ εκτός από τους κερδοσκόπους και όσους έγκαιρα διέβλεψαν την 
πτωτική πορεία των αγορών, ωφελημένες από την κρίση θα είναι και όσες επιχειρήσεις δι-

αθέτουν υψηλά ίδια κεφάλαια, μικρή εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό και 
καλή-αποτελεσματική διαχείριση, δηλαδή οι νοικοκυρεμένες επιχειρήσεις.

Αντίθετα, αυτοί που ελπίζουν ότι θα δημιουργήσουν τραπεζοδίαιτες επιχειρή-
σεις και όχι μονάδες που θα συνεπικουρούνται από τις τράπεζες, δεν θα μπορέ-
σουν να έχουν, και ορθώς, κανένα μέλλον στη νέα οικονομική περίοδο.  Δεν θα 
πρέπει ασφαλώς να παραβλεφθεί και ένας παράγοντας που δυστυχώς μπορεί να 
καταστρέψει οποιαδήποτε υγιή επιχείρηση, δηλαδή το κράτος και η γραφειο-
κρατία του.  Φανταστείτε να έχετε πωλήσει προϊόντα και υπηρεσίες στο κράτος 
και επί τη βάσει των συμπεφωνημένων ημερομηνιών πληρωμών να οφείλετε να 
καλύψετε τις υποχρεώσεις σας.

Στις φωνές που υποστηρίζουν την ανάγκη για εθνικοποίηση εταιρειών, η απά-
ντηση είναι απλούστατη: εάν το κράτος μπορούσε να λειτουργεί με επιχειρημα-
τικό πνεύμα, θα είχε καταργήσει όλες τις δομές που το καθιστούν αντιπαραγω-
γικό, γραφειοκρατικό και σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό. 

Η οικονομική κρίση διογκώνει κάθε παθογένεια και υπερτονίζει ανεπάρκειες. 
Σήμερα, είναι περισσότερο παρά ποτέ φωτισμένα τα σημεία που απαιτούν αλλα-
γές και αναμορφώσεις.  Οι πολίτες επίσης είναι συνειδητοποιημένοι και δεκτικοί 
σε πολιτικές, που θα απλοποιήσουν δομές και  θα περιορίζουν τη γραφειοκρατία.  

Η δυσπιστία που κυριαρχεί σήμερα στις αγορές διαμορφώνει την ανάγκη να 
γνωρίζουμε την έκταση και το βάθος της έκθεσης των τραπεζικών ιδρυμάτων σε 
επενδύσεις με αμφίβολή αξιοπιστία.  Ευτυχώς στην Ελλάδα η έκθεση αυτή μάλ-
λον περιορίζεται στη δραστηριοποίησή τους στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανί-
ων και κυρίως στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Όμως, σε κάθε περίπτω-
ση, οι τράπεζες, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτούς τους κινδύνους για να 
κρατήσουν τη ρευστότητά τους μακριά από τα ελληνικά νοικοκυριά αυξάνοντας 
την πιθανότητα κατάρρευσης της κατανάλωσης και της εργασίας.

Η σταθεροποίηση των επιχειρήσεων οφείλει να είναι κεντρικός στόχος όχι 
μόνο για την πολιτεία, αλλά και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Οι τράπε-
ζες κρίνονται όχι μόνο με ηθικά κριτήρια, αλλά κυρίως από τους δανειολήπτες 

που προσδοκούν την τήρηση των υποσχέσεων που δόθηκαν από αυτές, κατά την περίοδο 
που οι συνθήκες ανταγωνισμού στον τραπεζικό χώρο ισορροπούσαν σε τεντωμένο σχοινί 
με την αναγκαία σύνεση στις δανειοδοτήσεις.

Τα οικονομικά εργαλεία και οι συναλλαγές οφείλουν να είναι διαφανή και να στηρίζουν 
τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε πιστωτικής πολιτικής, που δεν είναι άλλος από την εμπιστοσύ-
νη.  Οι παραλείψεις και οι αποτυχίες που οδήγησαν στην οικονομική αναταραχή και μετέ-
πειτα στην οικονομική κρίση απαιτούν αποτελεσματικότερους ρυθμιστικούς κανόνες και 
σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Είναι αυτονόητο ότι η βιωσιμότητα των  επιχειρήσεων με εταιρικά αυτοκίνητα Cayen και 
SLK, δύσκολα μπορεί να θεμελιωθεί.

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος
Υποψήφιος Βουλευτής Ν. Κυκλάδων Ν.Δ. 

δι
λή

μμ
ατ

α

του Σταμάτη Μαύρου

Εταιρείες με μέλλον

Κιμ Ντόμπνερ

Έδωσε ζωή σε δύο κοριτσάκια 
Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνα-

το της πανέμορφης και αγαπημένης κόρης μας, 
Κιμ, στις 8 Μαρτίου 2009. 

Η Κιμ υπήρξε μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο 
Αρχιλόχου-Μάρπησσας και στο Γυμνάσιο Μαρ-
μάρων. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 
Μαρτίου και ώρα 2μμ στο Κρεματόριο του Λά-
ντικαν (πόλη Βιρράλ στην Αγγλία). 

Ένα μνημόσυνο σχεδιάζεται και στην Πάρο, 
αργότερα μέσα στον χρόνο.

Η Κιμ ήταν από τα 13 της χρόνια, δωρήτρια 
οργάνων. Τώρα οι γονείς της, Άλισον και Μπάρυ 

Ντόμπνερ, με τα όργανα του παιδιού τους -καρ-
διά και συκώτι- έδωσαν ζωή σε δύο κοριτσάκια 
στην Αγγλία.

Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την οστεοπόρωση
Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στην 

ημερίδα για την Οστεοπόρωση, που πραγματοποι-
ήθηκε το περασμένο Σάββατο στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του ξενοδοχείου «Αγνάντι» στην Παροι-
κιά.

Την ημερίδα διοργάνωσε το Κέντρο Υγείας Πά-
ρου σε συνεργασία με το εργαστήριο έρευνας πα-
θήσεων μεταβολικών νοσημάτων οστών της Ια-
τρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών και το επι-
στημονικό συμβούλιο του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ 
πολύτιμη ήταν η βοήθεια που προσέφερε ο Δήμος 
Πάρου. 

Εξειδικευμένοι γιατροί και ερευνητές, μετα-
ξύ των οποίων και γιατροί του Κ.Υ., ανέλυσαν το 
θέμα «Οστεοπόρωση – σύγχρονη προσέγγιση» 
και έδωσαν απαντήσεις στα ερωτήματα που απα-
σχολούν, κυρίως τις γυναίκες, αναφέρθηκαν στους 
τρόπους πρόληψης, αλλά και στις θεραπευτικές με-
θόδους.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Μη-
τροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος, ο Δήμαρχος 
Χρ. Βλαχογιάννης και ο Διοικητής του Νοσοκο-

μείου Σύρου Χ. Πλατής. 
Το πρωί του Σαββάτου, στο Κέντρο Υγείας Πά-

ρου έγινε δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Δήμου Πάρου 

«ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ», καταβάλλει προ-
σπάθεια για τη δημιουργία ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ στην 
Πάρο. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους επαγγελμα-
τίες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως χορη-
γοί, με τη μορφή διαφήμισης στα οχήματά τους, 
να καταθέσουν προσφορές με κλειστούς φακέ-
λους στο Σωματείο του Συλλόγου την 1η Απριλί-
ου στο Ξενοδοχείο «ΠΑΝΔΡΟΣΣΟΣ», από τις 
17.00 έως τις 18.00 μ.μ. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 
6932533833 κ. Ευάγγελο Παπαδόπουλο – Πρό-
εδρο του Συλλόγου.

Νέο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού 
Λυκείου Παροικιάς. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Παναγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία Λομβάρδου
Γεν. Γραμματέας: Ξανθίππη Μαύρη-Μυλωνά
Ταμίας: Στέλλα Κανίρη – Ευριδίκη Τσάση
Μέλη: Δήμητρα Τζιοβίλη, Αφροδίτη Ανδρι-

κοπούλου
Το νέο Δ.Σ. ελπίζει στην καλή συνεργασία με 

τους εκπαιδευτικούς και ζητεί τη συμμετοχή όλων 
των γονιών, έτσι ώστε ο σύλλογος να είναι ενήμε-
ρος για τα προβλήματα στο σχολείο. 

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» θα ήθελε να εκ-

φράσει τις εγκάρδιες ευχαριστίες του στον κ. Αλέξανδρο Μπογιατζή τόσο για τη δωρεά των 500€ προς 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Μονάδας όσο και για τη συνολική προσφορά του λογιστικού 
του γραφείου από την έναρξη της λειτουργίας του Γηροκομείου.

Ο κ. Αλέξανδρος Μπογιατζής με την πολύχρονη και μακρά εμπειρία του, αλλά και το ικανότατο προ-
σωπικό του, αναλαμβάνουν αφιλοκερδώς την διεκπεραίωση σχεδόν όλων των λογιστικών αναγκών της 
Μονάδας με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, συμβάλλοντας θετικά στην πορεία της εξέλιξης και ανάπτυ-
ξης του Γηροκομείου.
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αθλητισμός
4η Εθνική Κατηγορία 

20η αγωνιστική
Ο Απόλλων Σμύρνης ήταν ο μεγάλος κερ-

δισμένος της 20ης αγωνιστικής και η Νέα Ιω-
νία η μεγάλη χαμένη. Η ομάδα του Απόλλωνα 
Σμύρνης πήρε σπουδαίο «διπλό» μέσα στο 
Ρουφ από τον ΠΑΟ Ρουφ με 2-1 αν και βρέ-
θηκε να χάνει από τους γηπεδούχους με 1-0. 
Στο γειτονικό γήπεδο του Ταύρου ο Άγιαξ 
Ταύρου πήρε σπουδαίας βαθμολογικής ση-
μασίας νίκη με 2-1 απέναντι στη Νέα Ιωνία. 
Οι φιλοξενούμενοι μετά την ήττα τους έμειναν 
πέντε βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Αποτελέσματα
Θεμιστοκλής - Νηρέας . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Βριλήσσια - Πεύκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Δόξα Βύρωνα - Ολυμπιακός Λιοσίων . . . 1-3
ΠΑΟ Ρουφ - Απόλλων Σμύρνης  . . . . . . . 1-2
Άγιοι Ανάργυροι - Αθηναϊκός . . . . . . . . . . 2-1
Άγιαξ Ταύρου - Νέα Ιωνία . . . . . . . . . . . . . 2-1
Καλλονή - Άγιος Ιερόθεος . . . . . . . . . . . . . 2-0

Βαθμολογία
Ομάδα Αγ. Τερμ. Βαθ.
1. ΠΑΟ Ρουφ 20 42-17 43
2. Απόλλων Σμύρνης 20 27-11 41
3. Καλλονή 20 31-18 39
4. Νέα Ιωνία 20 32-16 38
5. Άγιος Ιερόθεος 20 32-18 38
6. Θεμιστοκλής 20 18-15 28
7. Άγιοι Ανάργυροι 20 22-21 28
8. Ολυμπιακός Λιοσίων 20 26-25 26
9. Αθηναϊκός 20 27-27 23
10. Άγιαξ Ταύρου 20 26-37 21
11. Νηρέας 20 22-26 20
12. Πεύκη 20 24-35 20
13. Δόξα Βύρωνα 20 20-43 15
14. Βριλήσσια 20 12-49 7

Επόμενη αγωνιστική,  
Κυριακή 22 Μαρτίου (16:00)

Την ισόβαθμή του Πεύκη υποδέχεται την 
ερχόμενη Κυριακή 22 Μαρτίου στο Δημοτι-
κό Στάδιο της Παροικιάς ο ΑΜΕΣ Νηρέας 
Νάουσας Πάρου στο παιχνίδι της χρονιάς. Η 
νίκη είναι μονόδρομος για την ομάδα του Δη-
μήτρη Αρναούτη. Επίσης σημαντικό παιχνίδι 
για τις ομάδες που παλεύουν να μείνουν στην 
κατηγορία δίνει και ο Άγιαξ Ταύρου στη Μυ-
τιλήνη κόντρα στην Καλλονή. Στο ντέρμπι 
κορυφής η Νέα Ιωνία υποδέχεται τον ΠΑΟ 
Ρουφ, ενώ ο Απόλλων Σμύρνης αναμένεται να 
έχει εύκολο έργο απέναντι στα Βριλήσσια που 
υποδέχεται στη Ριζούπολη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Νηρέας - Πεύκη
Ολυμπιακός Λιοσίων - Θεμιστοκλής
Απόλλων Σμύρνης - Βριλήσσια
Αθηναϊκός - Δόξα Βύρωνα
Νέα Ιωνία - ΠΑΟ Ρουφ
Άγιος Ιερόθεος - Άγιοι Ανάργυροι
Καλλονή - Άγιαξ Ταύρου

Στραβοπάτησε ο Α.Ο. Πάρου το περασμένο 
Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο της Παροικιάς 
με αντίπαλο τον Πανθηραϊκό για την 19η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κυ-
κλάδων. Το τελικό 1-1 μπορεί μεν να κρίνεται 
δίκαιο, αλλά οι γηπεδούχοι έχασαν πολλές και 
κλασσικές ευκαιρίες να πάρουν τη νίκη που θα 
τους κρατούσε δυο βαθμούς πίσω από την κορυ-
φή.

Οι άλλες δυο ομάδες μας γνώρισαν την ήττα 
με το ίδιο σκορ (4-0) μακριά από την Πάρο. Ο 
Αστέρας Μαρμάρων ηττήθηκε στη Σαντορί-
νη από τον πρωτοπόρο Καρτεράδο, ενώ ο Μαρ-
πησσαϊκός γνώρισε επίσης στη Σαντορίνη την 
ήττα από τη Λάβα.

Το παιχνίδι έγινε στο Φιλώτι όπου οι γηπε-
δούχοι επικράτησαν του Πανναξιακού με 3-2.

Το Φιλώτι καλύτερο προηγήθηκε με 1-0, έχα-
σε και ευκαιρία (δοκάρι), να κάνει το 2-0. Στη 
συνέχεια ο Πανναξιακος ισοφάρισε σε 1-1. Το 
Φιλώτι ποιο αποφασιστικό πέρασε ξανά μπρο-
στά με 2-1 και στη συνεχεία με 3-1. Στο τέλος 
του παιχνιδιού ο Πανναξιακός μείωσε σε 3-2 .Τα 
νεύρα και η ένταση δεν έλειψαν. Συνολικά ο δι-
αιτητής Σουλτάνης έδωσε 4 κόκκινες κάρτες και 

πολλές κίτρινες. Απέβαλε τρεις παίκτες του Φι-
λωτίου και έναν του Πανναξιακού.

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής έχουν 
ως εξής:
Α.Ο. Πάρου - Πανθηραϊκός . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Λάβα - Μαρπησσαϊκός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Φιλώτι - Πανναξιακός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Αναγέννηση Νάξου - ΚΕΜΑΣ Ίου . . . . . . . . 2-0
Αστέρας Τραγαίας - Κορωνίδα . . . . . . . . . . . . 2-3
Καρτεράδος - Αστέρας Μαρμάρων . . . . . . . . 4-0

Η βαθμολογία
Ομάδες Βαθ. Αγων. Γκολ
1. Α.Ο. Καρτεράδος 47 19 42-19
2. Α.Ο. Πανναξιακός 43 19 68-18
3. Α.Ο Πάρου 43 19 63-19
4. Α.Μ.Σ. Φιλώτι 35 18 35-25
5. Α.Ο.Πανθηραϊκός 34 18 48-16
6. Αστέρας Μαρμάρων 22 18 30-47
7. Λάβα Εμπορίου 20 17 25-33
8. Αστέρας Τραγαίας 18 18 19-30
9. Αναγέννηση Νάξου 18 19 30-59
10. Κορωνίδα Νάξου 16 19 29-48
11. ΚΕΜΑΣ Ίου 4 17 12-42
12. Μαρπησσαϊκός 2 18 22-67

ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΜΠΑΣΚΕΤ
Σύρος 15/03  (εφηβικό πρωτάθλημα)

Ηττήθηκε τη Κυριακή στη Σύρο ο Μαρπησσαϊ-
κός από τον Άρη για το εφηβικό πρωτάθλημα Κυ-
κλάδων με τελικό σκορ 83-71. Κακό ξεκίνημα για 
τους Παριανούς στο πρώτο δεκάλεπτο με σκορ 23-
13 και κλείσιμο ημιχρόνου 46-31. Στη Τρίτη περί-
οδο ο Μαρπησσαϊκός πίεσε σε όλο το γήπεδο, κα-
τάφερε να κατεβάσει τη διαφορά στους 4 πόντους, 
αλλά στα κρίσιμα σημεία έκανε λάθη δίνοντας στον 
αντίπαλο το δικαίωμα να προηγείται συνεχώς. Τε-
λικό αποτέλεσμα 83-71 με διακριθέντες Καπαρό 
Δ. και τους ‘‘παίδες’’ Χερουβείμ Π. και Γκραντ Α.

Αγωνίστηκαν: Πετρόπουλος Φ. 11, Ρούσσος Β. 
1, Χερουβείμ Π. 14,  Σελιμάϊ Α. 7(1),  Γκραντ Α. 
11(1), Σγαρδέλης  Ρ. 2, Βλαχοσωτήρος Οδ. 9(1), 
Καπαρός Δ. 14(1),  Πετρόπουλος Π. 2
Βαθμολογία
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 13, ΑΡΗΣ 13, ΜΑΡΠΗΣΣΑ-
ΪΚΟΣ 10, Γ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7, ΦΑΝΑΡΙΑ 6, 
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 2.

Ο Νηρέας πήρε 0-0 από τον Θεμιστοκλή, ενώ μπορούσε ακόμα και τη νίκη

«Τσίμπησε» βαθμό στο Αιγάλεω
Με τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0), που ίσως 

αποδειχθεί «χρυσός» στο φινάλε του πρωτα-
θλήματος, έφυγε την περασμένη Κυριακή από 
το ΕΑΚ Αιγάλεω ο Νηρέας. Η ομάδα της Πά-
ρου απέσπασε τον πέμπτο βαθμό ισοπαλίας μα-
κριά από την Παροικιά στην προσπάθεια που κά-
νει για να παραμείνει στην Δ’ Εθνική κατηγορία.

Το τελικό 0-0, κόντρα στην πολύ καλή ομάδα 
του Θεμιστοκλή, ήρθε να επιβεβαιώσει την ανο-
δική αγωνιστική πορεία που έχει η ομάδα του Δη-
μήτρη Αρναούτη στα τελευταία παιχνίδια. Πά-
ντως ο Έλληνας τεχνικός του Νηρέα ήταν «σκα-
σμένος» μετά το τέλος του παιχνιδιού αφού πί-
στευε ότι χάθηκε η ευκαιρία -αν οι παίκτες του 
ήταν πιο αποφασιστικοί κυρίως στην τελική προ-
σπάθεια- να φύγει ο Νηρέας από το γήπεδο με 
τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Το παιχνίδι, που παρακολούθησαν περίπου 
150 φίλαθλοι, εκ των οποίων 30 περίπου του Νη-
ρέα, δεν είχε πολλές φάσεις μπροστά στις δυο 
εστίες. Και οι δυο ομάδες πρόσεξαν τις άμυνές 
τους με αποτέλεσμα τα λιγοστά σουτ που έγιναν 
να βρουν σε ετοιμότητα τους δυο τερματοφύλα-
κες, όποτε χρειάστηκε να επέμβουν.

Ένα πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώ-
πιζε ο Ζορμπαλάς δεν του επέτρεψε τη συμμετο-
χή του στο παιχνίδι από την αρχή. Ο Ζορμπαλάς 
μπήκε στο 63’ αλλά φάνηκε ότι ήταν επηρεασμέ-
νος από τον πρόσφατο τραυματισμό του. Πάντως 
ο παίκτης θα είναι παρών στο παιχνίδι της επό-
μενης αγωνιστικής με την Πεύκη στην Παροικιά.

Καλή η διαιτησία του Καριοφύλλη και των επο-
πτών Σταμάτη και Κοτσαμανίδη του συνδέσμου 
Πειραιά.

Θεμιστοκλής: Μπόκος, Δρόσος, Τριαντόπου-
λος, Λεονταρίτης, Ντεντόπουλος, Τζαναβάρας, 
Τσιαντουλής, Καρβούνης (46’ Γεωργίου), Δε-
λόλμας, Παπασταθόπουλος, Παπάζογλου.

Νηρέας: Ντουγέρογλου, Τσάνη, Μπιρμπίλης, 
Μητσόπουλος (51’ Καράμπελας), Γρηγοριάδης, 
Μαυρίδης, Νάτσης (88’ Νίνο), Καρακώστας, 
Γρίβας, Βασιλόπουλος (63’ Ζορμπαλάς), Μο-
στράτος.

«Στραβοπάτησε» ο Α.Ο. Πάρου

1-1 με Πανθηραϊκό
Ο Ν.Ο.Π. 
βραβεύει τους αθλητές του

Οι αθλητές των αγωνιστικών ομάδων Ιστιοπλοΐ-
ας και Κολύμβησης τιμήθηκαν την περασμένη Κυρι-
κή κατά την διάρκεια τελετής, που διοργανώθηκε από 
τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου στην αίθουσα του ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ που άνοιξε για πρώτη φορά για το κοινό.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι εκ-
πρόσωποι των τοπικών αρχών και γονείς τω αθλητών.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομί-
λου Πάρου κ. Ε. Πώλος αναφέρθηκε στην χρονιά που 
πέρασε σαν την “παραγωγικότερη” στην δεκαεπτάχρο-
νη ιστορία του ομίλου, λόγω της κατάκτησης των:
• Περιφερειακών πρωταθλημάτων optimist – laser
• Πανελλήνιων πρωταθλημάτων  optimist – laser
• Βαλκανικού πρωταθλήματος optimist
• 6ης Πανευρωπαικής θέσης  optimist

Πολύ καλή παρουσία είχε ο ΝΟΠ στο Παμπεριφε-
ρειακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με πολύ καλές επι-
δόσεις. 

Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε και τους βραχυπρόθε-
σμους αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους του ομίλου.

Παράλληλα ευχαρίστησε τον Δήμο, την Νομαρχια-
κή Αυτοδιοίκηση, αλλά και όσες επιχειρήσεις στηρίζουν 
με την προσφορά τους την προσπάθεια του ομίλου.

Ακολούθησε η βράβευση των αθλητών.
Αγωνιστική ομάδα Ιστιοπλοϊας κατηγορίας 

Optimist: Βρότσος Παναγιώτης, Γκόκα Αικατερί-
νη, Γκόκα Φιλίππα, Θεοχαρίδη Βενετία, Μαθιέλ-
λης Φίλιππος, Πατέλης Νικόλαος, Σαρρή Πολυξέ-
νη, Σκιαδάς Νικόλαος, Τσουκάρης Θεόδωρος.

Αγωνιστική ομάδα Ιστιοπλοϊας κατηγορίας 
Laser: Θεοχάρη Σταυρούλα, Σαρρής Ματθαίος, 
Σκούρτη Βαλεντίνα, Φωσκίνης Ρωμανός.

Αγωνιστική ομάδα Κολύμβησης: Αιγινήτου Μα-
ρία, Ανδριέλος Βασίλειος, Άσκο Γεώργιος, Γκεμπό-
ρη Εμίλ, Γκίνη Εύα, Κατρή Μαργαρίτα, Κονταρά-
τος Ανδρέας, Λάβδα Δέσποινα, Λένια Βασίλης, Με-
τζιδάκη Ιουλία, Νίκας Κων/νος, Πιτταράς Ηλί-
ας - Αλέξανδρος, Σιλιντζίρης Νικόλαος, Φασιανού 
Χρυσούλα.

Επίσης δόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες στους υπο-
στηρικτές και χορηγούς του ομίλου σε αναγνώριση της 
προσφοράς τους: κ. Πέτρο Παντελαίο, κ. Γεώργιο Γε-
ωργάκη, Μεταφορική Εταιρεία “ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ”, Εται-
ρεία “ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ” κα Φωτεινή Σπανού, Ναυ-
τιλιακή Εταιρεία “Blue Star Ferries”, Εταιρεία “Lafarge 
Beton” κ. Κώστα Σκανδάλη, Εταιρεία “Μ. ΒΕΡΔΟΥ-
ΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” - “GOODY’ S”, Εταιρεία Magic 
Marine – αντιπρόσωπο Ελλάδος κ. Γεώργιο Δρούγκα, 
Εταιρεία “SYLOR” κ. Κωνσταντίνο Μπίσια, Εταιρεία 
DSK FOILS” κ. Σπύρο Δασκάλου.

Πρίν το τέλος της τελετής παραδόθηκε στην Πρω-
ταθλήτρια του ομίλου μας Πολυξένη Σαρρή, ένα πλή-
ρες σκάφος optimist από τον εκπρόσωπο της εταιρείας 
Goody’ s κ. Δ. Λαθούρη.
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περίµενε να δεις
τι αλλάζει 
στο τέλος
του µήνα!

...θα πέσουν
πολλά δώρα!
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μικρά-μικρά • μικρά-μικρά • μικρά-μικρά • μικρά-μικρά
  Στο πολυκατάστημα στο Μαρούσι ‘‘The MALL’’ η Σαντο-

ρίνη και άλλοι τουριστικοί προορισμοί, ανταγωνιστικοί με 
τα νησιά μας, έχουν στήσει περίπτερο και μοιράζουν διαφημιστι-
κά φυλλάδια και κεράσματα. Ο ανταγωνισμός δουλεύει εντατικά, 
εμείς;

 Η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο είναι σε εξέλιξη για 
τη σφράγιση του ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ. Οι δικηγόροι ζη-

τούν κατ’ αρχάς αναβολή και στη συνέχεια δηλώνουν ότι το δημο-
τικό συμβούλιο είναι αναρμόδιο για να πάρει οποιαδήποτε απόφα-
ση. Σε αυτή τη φάση καθοριστική ήταν η παρέμβαση του Λούη, 
που κατέδειξε την αντίφαση των νομικών επιχειρημάτων. Εύλογο 
επομένως το ερώτημα: Ζητάς αναβολή από αναρμόδιους ή ρίχνεις 
ζάρια και ότι κάτσει…

 Όταν προσπαθείς να απαξιώσεις το γραμματέα της οργά-
νωσης του κόμματός σου, όταν προτάσεις την προσωπική 

εμπάθεια και παρακαλάς να αποτύχει η εκδήλωση για να εκτεθεί ο 
γραμματέας, τότε μπορούμε να σε φωνάξουμε Βαρβάρα, γιατί δεν 
υπάρχει καμιά διαφορά με τη γνωστή...

 
Είχε πολλά χρόνια να κάνει το ΠΑΣΟΚ τόσο μεγάλη συ-
γκέντρωση στη Πάρο. Η επιτυχία αυτή ίσως αποζημίωσε 

εν μέρει το γραμματέα Γιώργο Δραγάτη, γιατί προσπάθησε και 
έτρεξε πάρα πολύ. Είναι απάντηση στους κακεντρεχείς που ειρω-
νικά σχολίαζαν το ότι η οργάνωση δεν έκοψε πίτα, αλλά και τους 
άλλους που προσπάθησαν να μην πετύχει η συγκέντρωση.

 
Ο Αλέξης Γκόγκας στη συζήτηση για την παρουσίαση των 
βιβλίων του Χ. Γεωργούση στον «Αρχίλοχο» δήλωσε ότι 

θα είναι υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές. Όχι όμως με τα 
κλασικά - κοινά ψηφοδέλτια, ενιαία και μη, αλλά με τα ψηφοδέλ-
τια της Αγάπης, με επικεφαλής τον Χ. Γεωργούση. Δύσκολα όμως 
θα συμπληρώσει ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο ο Χρήστος γιατί που θα 
βρει τόσους πολλούς που δεν θα λένε εύκολα θα-θα-θα... που δεν 
θα υπάρχει ιδιοτέλεια, που θα κάνουν αμέσως πράξεις αυτά που 
πιστεύουν, που θα αγαπάνε πραγματικά το τόπο μας και θα ιδρώ-
νουν για αυτόν!

 

 Στη διασταύρωση Γκίκα την Κυριακή το μεσημέρι χύ-
θηκαν λάδια στο δρόμο. Ο κίνδυνος για τους διερχόμε-

νους, κυρίως για τα μηχανάκια ήταν πολύ μεγάλος. Σε τηλεφώ-
νημά μας στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Πάρου, ακούστηκε 
το εξής εκπληκτικό: «Το θέμα είναι αρμοδιότητα του Δήμου 
και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι…».  Κυριακή  από-
γευμα οι υπηρεσίες του Δήμου αργούν …ο κίνδυνος ελλοχεύει 
και οι της Πυροσβεστικής κοιτάνε τους τύπους.

Από τη βράβευση
των αθλητών του Ν.Ο.Π.


