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Το θέμα των προβλημάτων και των ελλείψεων
στο λιμενικό έργο της Πούντας, επισημαίνει με
ερώτησή της στη Βουλή η Κοινοβουλευτική
Ομάδα του Κ.Κ.Ε. Ελλείψεις για έργα, που προ-
βλέπονται στις μελέτες, αλλά έως σήμερα δεν
έχουν αντιμετωπιστεί δυο χρόνια μετά το τέλος
των εργασιών. Ηδη το Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας με έγγραφό του προς το Λιμεναρχείο
και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ζητεί πληρο-
φορίες για το συγκεκριμένο έργο, ώστε να τις συμ-
περιλάβει στην απάντησή του προς τους
ερωτώντες βουλευτές.

Η ερώτηση κατατέθηκε με πρωτοβουλία της
κομματικής οργάνωσης Πάρου και σ’ αυτήν ανα-
φέρεται: «Στην Πούντα της Πάρου, πριν από πε-
ρίπου δύο χρόνια έγινε η κατασκευή ενός νέου
λιμενικού έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Κυκλάδων. Το έργο έγινε με σκοπό την
ασφαλή πρόσδεση των F/B’s Αντιπάρου - Πούν-
τας Πάρου και τη μεταφορά των μαθητών της Αν-
τιπάρου από και προς τα σχολεία της Πάρου
(Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ), χωρίς εμπό-
δια, καθώς παλαιότερα οι μαθητές έχαναν πολλές
διδακτικές ώρες για το λόγο αυτό.

»Όμως, παρ’ όλο που το έργο υλοποιήθηκε και
οι εργασίες έχουν σταματήσει εδώ και δύο χρόνια,
τα προβλήματα παραμένουν και η εικόνα του δεί-
χνει ημιτελής. Συγκεκριμένα, ενώ υπάρχει υπο-
δομή ηλεκτροφωτισμού, αυτός δεν λειτουργεί,
απουσιάζει η φωτεινή σήμανση (φάρος), βάζον-
τας σε κίνδυνο ναυτιλόμενους και επιβάτες των
Ferries,  λείπουν μέσα πυρόσβεσης και επιπλέον,
δεν υπάρχουν χώροι αναμονής και υγιεινής».

Με αυτές τις επισημάνσεις, η Κ.Ο του Κ.Κ.Ε.
ρωτά τους υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και
Εσωτερικών, «τι μέτρα θα πάρουν για να αντιμε-
τωπιστούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα».

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος της ΔΑΣ κ. Σιγά-
λας ανέφερε στη ΦτΠ, ότι το θέμα τέθηκε στην
τελευταία συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμ-
βουλίου από την παράταξή του και ζητήθηκαν
εξηγήσεις από το Νομάρχη, την έπαρχο και από
τις τεχνικές υπηρεσίες, για το τι γίνεται με αυτό
το λιμενικό έργο και την εξυπηρέτηση, κυρίως των
μαθητών. Η απάντηση ήταν, σύμφωνα με τον κ.
Σιγάλα, «ότι εξυπηρετούνται τα παιδιά, δεν υπάρ-
χει κανένα πρόβλημα», εμείς όμως συνεχίζει,

Συνέχεια στη σελ. 4

Οι Κυκλάδες «τιμώμενη περιοχή»
στο 14ο Τουριστικό Πανόραμα

«Να αδράξουμε την ευκαιρία»
Την ευκαιρία που δίνεται να διαφημιστούν τα Κυκλαδονήσια μέσω του Τουρι-

στικού Πανοράματος που θα γίνει το Μάιο στην Αττική, επισημαίνει με δελτίο
Τύπου, η βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Άρια Μανούσου - Μπινοπούλου. Το χα-
ρακτηρίζει μάλιστα ως ευκαιρία για όλα τα νησιά, μιας και στο Πανόραμα αυτό, τι-
μώμενη περιοχή θα είναι οι Κυκλάδες. 

Η κ. Μπινοπούλου καλεί όλους τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, επιχειρηματίες και επαγγελματίες, να λάβουν μέρος με οποιοδήποτε τρόπο,
καθώς η συγκεκριμένη έκθεση θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού συγκεν-
τρώνει, εκτός των άλλων και μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Στο δελτίο Τύπου η κ. Μπινοπούλου επισημαίνει:
«Η παγκόσμια οικονομική κρίση έρχεται να καταδείξει, για μια ακόμη φορά,

τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία
και την απασχόληση.                                                                            Συνέχεια στη σελ. 6

Ερώτηση του ΚΚΕ για το νέο λιμάνι Πούντας - Αντιπάρου

Σοβαρές ελλείψεις μετά δυο χρόνια
Κοινοβουλευτική

Ομάδα
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Τύμπανα και ίριδες
Τύμπανα, δοξαστικά και παρελάσεις πάλι τη

μέρα της εθνικής γιορτής. Για να θυμόμαστε
άραγε ή να ξεχνούμε; Γιατί με τους πολλούς
θορύβους και τις επαναλήψεις γλιστρούμε σε
λόγια και σχήματα και η πραγματικότητα χά-
νεται. Τι πάμε να θυμηθούμε, τι ζητούμε να ξε-
χάσουμε, πού κρύβεται αυτό που θέλουμε να
γίνει καθημερινότητα, με ποιο άραγε ανέσπερο
φως προσευχόμαστε στον Παράκλητο να φω-
τιστούμε;

Να ρωτήσουμε πρώτα, αν το αίμα που χύ-
θηκε ήταν να δώσει βολεμένους των συμβά-
σεων, θεατές παραθύρων της τηλεόρασης,
οπαδούς και χειροκροτητές ενός θεάτρου,
όπου παίζεται το σημερινό μας δράμα. Να ρω-
τήσουμε, αν τιμούμε τους αθάνατους του 21 με
την  προκλητική περιφρόνηση σε όσα συνι-
στούν κοινωνία δικαίου. Με το λαό στη γωνία
και στις ουρές επαίτη. Αν συμβιβάζονται οι
δάφνες με τη διαφθορά στο δημόσιο βίο και το
φακελάκι. Αν ταιριάζει η έπαρση με την κα-
τάντια της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άν-
θρωπο, εναντίον της οποίας  θα πολεμούσαν
σήμερα ο Δημήτρης Υψηλάντης, ο Παπα-
φλέσσας, ο Διάκος, η δική μας Μαντώ και
άλλοι. Να λογαριάσουμε ποιες σκέψεις και
ποιες πράξεις ανασταίνουν εκείνα τα παλιά μη-
νύματα ως σύμβολα εξέγερσης εναντίον σύγ-
χρονων δεσμών δουλείας. Να αναρωτηθούμε
ποιος ο ρόλος των δοξαστικών που εξαντλούν-
ται σε παρελθούσες δόξες και δεν αρδεύουν
αντιστάσεις καινούριες και ασύλητα όνειρα. 

Μιλούμε  πάντα για επανάσταση της καθη-
μερινής ζωής,  για την εξόρυξη
νέου πλούτου ιδεών και ορα-
μάτων. Να μην καταδεχτούμε
τα σκύβαλα της κατανάλωσης
και της σπατάλης.  Να ζήσουμε
αναζητώντας πάντα βαθύτερα
νοήματα ουσίας και ανθρω-
πιάς, αμφισβητώντας τη σα-
γήνη της απληστίας που μας
σκλάβωσε. Να μη γονατί-
σουμε. Νέοι κώδικες αξιών και
νοημάτων οδηγούν προς σω-
τήρια έξοδο την ψυχή μας. Να
ενθαρρύνουμε αξίες αντιστε-
κόμενοι στο κακό. Ειρήνη μέσα
μας και γύρω μας και παντού.

Αλλά και δικαιοσύνη παγκόσμια. Και ισότητα
παγκόσμια. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.

Καλούμε τον ποιητή των χαιρετισμών της
Παναγίας να μας δώσει τη χάρη ενός πολύφω-
του φωτισμού νέας τόλμης, τη δωρεά μιας κα-
ταλάμπουσας τας ψυχάς καινούριας αστραπής.
Προσευχόμαστε στον Άγγελο με τις ίριδες των
ελπίδων. Τις ίριδες αυτές καταθέτουμε σε
όσους  δεν βολεύονται κάτω απ’ τα ξένα βή-
ματα. Στους ειρηνοποιούς, στους ασυμβίβα-
στους, στους εθελοντές της αγάπης, στους
ονειροπόλους της άλλης διάστασης της ζωής,
σ’ εκείνους που επιμένουν να βλέπουν μακρύ-
τερα και βαθύτερα, πέρα και πάνω απ’ την ευ-
τέλεια της ιδιοτέλειας.

Καταθέτουμε τις ίριδες στους μαχόμενους
της βιοπάλης, σε όσους υψώνουν ανάστημα να
διασώσουν ανθρώπινες ευαισθησίες, σ’ εκεί-
νους που αντιστέκονται με αξιοπρέπεια στα
δεινά του δημόσιου βίου, στους γενναίους που
παραμένουν όρθιοι και περήφανοι στα χτυπή-
ματα της Μοίρας. Στον απλό άνθρωπο, το δι-
πλανό μας, που ανοίγει θύρες ελπίδας με τις
δίκαιες πράξεις του, σ’ αυτόν που  Θερμοπύ-
λες και Μανιάκι μετουσιώνονται σε καθημε-
ρινή στάση ζωής.

Καταθέτουμε τις ίριδες στο αίμα των απαν-
ταχού αθώων, για να μη στερηθούμε την ανα-
τρεπτική ισχύ της ελπίδας, που «θέλει νεκροί
χιλιάδες να  ‘ναι στους τροχούς». Καταθέ-
τουμε τα στέφανα στον αδαπάνητο θησαυρό
της πατρίδας, στα παιδιά, στους αδύνατους
όλους των μετόπισθεν.  Να γίνουμε άξιοί τους,
να ξεδιπλώσουμε μαζί τους  σημαίες για μια
διαρκή καθημερινή εξέγερση ανθρωπιάς. 

Χρίστος Γεωργούσης
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Η Ώρα της Γης (EARTH HOUR) ξεκίνησε
ως μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης που κα-
λούσε τους πολίτες του Σίδνεϊ να σβήσουν τα
φώτα τους ένα βράδυ, για μια ώρα. Η ενέργεια
αυτή σύντομα μετατράπηκε σε μία από τις μεγα-
λύτερες πρωτοβουλίες ενάντια στην κλιματική αλ-
λαγή παγκοσμίως, καθώς το 2008 η συμμετοχή
άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ανθρώπους! Φέτος,
στις 20.30 το Σάββατο 28 Μαρτίου, καλούνται
όλοι οι πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο να σβή-
σουν τα φώτα τους για μία ώρα – την Ώρα της
Γης. Στόχος είναι να συμμετάσχουν 1 δισεκατομ-
μύριο άνθρωποι, σε περισσότερες από 1000 πό-
λεις και όλοι μαζί να αποδείξουμε πως είναι
δυνατόν να δράσουμε ενάντια στην υπερθέρ-

μανση του πλανήτη. 
Η Ώρα της Γης 2009 απευθύνεται σε κάθε πο-

λίτη, κάθε επιχείρηση και κάθε ανθρώπινη κοινό-
τητα στον πλανήτη. Μας καλεί να δράσουμε, να
αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμμετέχουμε
ενεργά σε πρωτοβουλίες για ένα βιώσιμο μέλλον.
Πασίγνωστες τοποθεσίες, μνημεία και κτίρια σε
όλο τον πλανήτη θα σκοτεινιάσουν και φέτος. Άν-

θρωποι σε όλο τον κόσμο θα σβήσουν τα φώτα
τους και θα ενώσουν για μία ώρα τις ζωές για το
μέλλον του πολύτιμου πλανήτη μας. 

Η Ώρα της Γης είναι ένα μήνυμα ελπίδας και
δράσης.

Συμμετέχει και ο Δήμος Πάρου
Ο Δήμος Πάρου έχει ήδη δηλώσει επίσημα

συμμετοχή στην πρωτοβουλία αυτή, που διοργα-
νώνεται από την WWF. Τη συγκεκριμένη ώρα θα
σβήσει το δημοτικό φωτισμό στην προσπάθειά
του να συμβάλλει στη διαμαρτυρία για την αλ-
λαγή του κλίματος, γιατί υποστηρίζει τις ομαδι-
κές κινητοποιήσεις και επιδιώκει να ασκήσει τους
πολίτες την ευθύνη που έχει ο καθένας μας, σαν
μονάδα, στο θέμα της ενέργειας. 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΟΙΠΟΝ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
2009 ΣΤΙΣ 20:30, ΣΒΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ!

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στο: http://www.earthhour.org/action/gr:el

«Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» και στην Πάρο 

Σβήνουμε όλοι τα φώτα!

Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 54
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 

Το θέμα του αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή έθεσε με επιστολή του προς την πρόεδρο και το δι-
οικητικό συμβούλιο, ο δημοτικός Σύμβουλος Σπ. Καλακώνας, επισημαίνοντας ότι η κατασκευή του
έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια, όμως παραμένει «όραμα».  

Για το θέμα αυτό, η πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Βάσω Σκαραμαγκά, ανέφερε εν ολίγοις ότι το έργο υλο-
ποιείται από το Δήμο, γι’ αυτό και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Στ. Γαβαλά, που έχει την ευθύνη
του έργου και ο οποίος είχε πρόσφατα στην Αθήνα, συνάντηση με τη μελετήτρια.

Ο κ. Γαβαλάς ανέφερε ότι οι μελέτες που απαιτούνται είναι όλες έτοιμες, χρειάζεται μόνο επικυρο-
ποίηση, όμως θα πρέπει να υπάρξει μία νομική διευθέτηση που αφορά οφειλή του Δήμου προς τη με-
λετήτρια, ώστε να οριστικοποιηθούν και οι υπόλοιπες μελέτες που ζητεί το υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας και να ολοκληρωθεί ο φάκελλος. Ο αντιδήμαρχος διαβεβαίωσε πάντως, ότι βρέθηκε λύση,
αλλά δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει για χρονοδιαγράμματα.

Αλιευτικό καταφύγιο στην Αλυκή

Διαδικαστικά τα προβλήματα,
αλλά θα ξεπεραστούν

Σφραγίζεται την Πέμπτη 26/3/09
στις 12 το μεσημέρι η υπεραγορά
τροφίμων «Μαρινόπουλος» στην
Παροικιά, με απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Πάρου, έως ότου
εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του κα-
ταστήματος.

Ο Δήμος με ανακοίνωσή του προς
την εταιρία Brothers Company A.E.
και τον ιδιοκτήτη Κ. Αλιπράντη,
γνωστοποιεί την ημέρα και την ώρα
της σφράγισης του καταστήματος
και καλεί τους υπευθύνους, «να απο-
μακρύνουν ότι αναλώσιμο υπάρχει σ’
αυτό και να προβούν σε κάθε ενέργεια για την ασφάλεια του ακινήτου (όπως π.χ. από εσωτερική διαρ-
ροή νερού κλπ.), επειδή κατά το διάστημα που θα παραμείνει σφραγισμένο το κατάστημα δεν θα είναι
δυνατή η είσοδος σ’ αυτό κανενός και η παραβίαση της σφράγισής του θα επιφέρει τις προβλεπόμενες
κυρώσεις (άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα).

Σφράγιση καταστήματος

Ξεκινάει ένας καινούργιος κύκλος διαλέξεων για
την Τέχνη.
Κάθε Τετάρτη, 7μ.μ. στην αίθουσα Τέχνης «Απο-
θήκη» στην Παροικιά.
Ο νέος αυτός κύκλος ομιλιών θα ξεκινήσει σήμερα
Τετάρτη 25 Μαρτίου και θα κλείσει την Τετάρτη
22 Απριλίου, με διαφορετικούς ομιλητές κάθε
φορά. 
Το θέμα θα αναπτύσσεται σε μία 40λεπτη εισή-
γηση και θα ακολουθεί συζήτηση. 
Βραδιές με ενδιαφέρον, εμπνευσμένη συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων θα συνοδεύονται με
κρασί και επιλεγμένα τυριά.
Οι διαλέξεις είναι δωρεάν και δεν είναι απαραί-
τητο να είστε μέλος του IPAC.
Απλώς να αγαπάτε και να εκτιμάτε την τέχνη.

Οι ομιλίες θα γίνουν στα Αγγλικά. 

Το πρόγραμμα:
Τετάρτη 25 Μαρτίου
Jovi Starc
Μηχανικός/Φωτογράφος και γνώστης της Ελ-
ληνικής Μυθολογίας
Θέμα: Τα οστά της Μητέρας – Υπό το βλέμμα
της Μυθολογίας
Τετάρτη 1η Απριλίου
Δρ. Χαρά Παπαθεοδώρου
Ζωγράφος, Ιστορικός Τέχνης
Θέμα: Τα παραμύθια στην Ιστορία της Τέχνης
Διάλεξη για τον τρόπο που οι μεγάλοι καλλιτέχνες
ερμήνευσαν το θαυμαστό κόσμο των παραμυθιών
και της μυθοπλασίας

IPAC Διεθνής Κύκλος τέχνης Πάρου 

Βραδιές με ενδιαφέρον
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Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου, το Τεχνικό του πρόγραμμα, με την προσθήκη τεσσάρων
ακόμη έργων, που προτάθηκαν από τους Συμβούλους.

Στο Συμβούλιο τέθηκε το θέμα της μη ύπαρξης τεχνικής υπηρεσίας του
Δ.Λ.Τ., γεγονός, που όπως ειπώθηκε, αποτελεί τροχοπέδη στην υλοποίηση
ακόμη και μικρών έργων. Η λύση που προτάθηκε είναι η εξωτερική συνερ-
γασία, ώστε να προχωρήσουν οι μελέτες, τουλάχιστον των έργων εκείνων
που κρίνεται άμεση η κατασκευή τους. 

Τα έργα έχουν ως εξής:
- Επισκευή κεντρικού λιμένα Παροικιάς Πάρου από σπηλαιώσεις:

480.000 ευρώ
- Επισκευή κεντρικής προβλήτας λιμένος Παροικιάς Πάρου: 45.000

ευρώ
- Επισκευή Γλιστρών Πάρου – Αντιπάρου στις περιοχές Φύκια και άγιοι

Ανάργυροι: 15.000 ευρώ
- Ηλεκτροδότηση λιμενικών χώρων: 5.000 ευρώ
- Διαμόρφωση επιφάνειας – δαπέδου τμήματος πλατείας λιμένος Νάου-

σας έως γέφυρα: 60.000 ευρώ
- Επέκταση προβλήτας στο Βίντσι Παροικιάς: 100.000 ευρώ
- Επισκευή υφιστάμενου μόλου αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής: 20.000

ευρώ
- Επισκευή υφιστάμενου μόλου αλιευτικού καταφυγίου Πίσω Αλυκής:

20.000 ευρώ
- Κατασκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών και εκσυγχρονισμός αλιευτι-

κού καταφυγίου στη θέση «Πυργάκι»: 30.000 ευρώ
- Επισκευή – αναβάθμιση υφιστάμενου κρηπιδώματος περιοχής «Κα-

λελέ» Παροικιάς: 100.000 ευρώ
- Αντιμετώπιση κατακρημνίσεων περιοχής αλιευτικού καταφυγίου

Δρυού: 100.000 ευρώ
- Κατασκευή ξύλινης ράμπας καθέλκυσης σκαφών Ν.Ο.Π.: 10.000 ευρώ
- Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου: 15.000

ευρώ
- Επισκευή Γλίστρας Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου: 5.800 ευρώ
- Επισκευή Γλίστρας λιμανιού Αντιπάρου: 5.800 ευρώ
- Επισκευή υπάρχοντος μόλου Αγίου Γεωργίου: 5.800 ευρώ
- Επισκευή αντιστήριξης μόλων Ζώμπου Αγίου Γεωργίου: 5.800 ευρώ
- Μελέτη καθορισμού και οριοθέτησης χερσαίας ζώνης λιμένων Πάρου -

Αντιπάρου βάσει απόφασης Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων: 20.000 ευρώ
- Μελέτη ασφάλειας λιμένος Πάρου: 6.000 ευρώ
- Μελέτη ανάπλασης παραλίας Παροικιάς: 5.000 ευρώ
- Μελέτη χώρου αναμονής επιβατών στα λιμάνια Πάρου - Αντιπάρου:

10.000 ευρώ
- Επικαιροποίηση μελετών πλωτών εξεδρών λιμένων Πάρου: 6.000 ευρώ
- Μελέτη εγκατάστασης πλωτών εξεδρών λιμένων Πάρου: 10.000 ευρώ

Επιπλέον έργα
- Προμήθεια πλωτών εξεδρών: 30.000 ευρώ
- Ανάπλαση καρνάγιου Παροικιάς: 5.000 ευρώ
- Αντιμετώπιση κατακρήμνισης στην περιοχή «Θαλάμι» στον Αμπελά:

5.000 ευρώ
- Κατασκευή αγωγού εναλλαγής θαλάσσιου νερού κοντά στο Ταχυδρο-

μείο στην Παροικιά: 5.800 ευρώ 

Ικανοποιήθηκαν από το Δ.Λ.Τ.
τα περισσότερα από τα αιτήματα
των ψαράδων της Παροικιάς

Εντάχθηκαν
στο τεχνικό
πρόγραμμα 

Ικανοποίησε την πλειοψηφία των αιτημάτων
των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ψαράδων
της Παροικιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καθώς ενέταξε
τα περισσότερα στο τεχνικό πρόγραμμα του
οργανισμού.

Οι δύο Σύλλογοι, Επαγγελματιών Αλιέων
Παροικιάς και Ερασιτεχνών Αλιέων Πάρου -
Αντιπάρου, είχαν στείλει στις 5 Μαρτίου έγ-
γραφο προς την Πρόεδρο Βάσω Σκαραμαγκά
με τα αιτήματά τους. Ακολούθησε συνάντηση
των εκπροσώπων τους με την κ. Σκαραμαγκά
και τον Αντιπρόεδρο Γ. Αλιπράντη και έγινε
αναλυτική συζήτηση επί των προβλημάτων και
των αιτημάτων του κλάδου.

Οι δύο σύλλογοι είναι ευχαριστημένοι, γιατί
ικανοποιείται η πλειοψηφία των χρόνιων αιτη-
μάτων τους, μεταξύ των οποίων και η δημιουρ-
γία άτυπης επιτροπής με δικούς τους
εκπροσώπους, εκπρόσωπο του Λιμενικού Τα-
μείου και του Λιμεναρχείου. Ήδη, η κ. Σκαρα-
μαγκά έχει ζητήσει από τους δύο συλλόγους να
ορίσουν τους εκπροσώπους τους. 

Όπως ανέφεραν στη ΦτΠ οι κ.κ. Περαντι-
νός και Δραγάτης, αντιπρόεδρος του συλλόγου
επαγγελματιών και γραμματέας του συλλόγου
ερασιτεχνών αντίστοιχα, εάν προχωρήσει το τε-
χνικό πρόγραμμα του Δ.Λ.Τ., θα λυθούν πολλά
προβλήματα και παράλληλα θα αναπτυχθεί ο
ναυτικός τουρισμός, γιατί στο εξής θα υπάρ-
χουν πολλές διευκολύνσεις για τα σκάφη.

Τόνισαν επίσης, ότι ευελπιστούν στη συνερ-
γασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και
δήλωσαν ότι και αυτοί με τη σειρά τους, θα
είναι στη διάθεσή του να βοηθήσουν σε οτιδή-
ποτε χρειαστεί. 

Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου το Τεχνικό πρόγραμμα

«Φρενάρει» την υλοποίηση
η ανυπαρξία τεχνικής υπηρεσίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ερμούπολη 27 Ιουνίου 2008
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2931
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ Διεύθυνση: Κλώνου & Κ.Στεφάνου 8, 84100 Ερμούπολη
Πληροφορίες : Αν. Βαρουχάκη
Τηλέφωνο : 22810 85509, Fax: 22810 82281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του Ασημάκη Παπαδημητρίου,προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη,χαρακτηρισμού χρή-
σεων γης,σε έκταση 8.011,00 τ.μ που βρίσκεται στη θέση “Αγ. Χαράλαμπος - Ανερατζά”, κτηματικής περιφέρειας Δήμου
Πάρου,σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79, ως εξης: Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την
έννοια των παραγράφων 1 εως 5 του άρθρου 3,του Ν.998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και πλέον ισχύουν με το
Ν3208/03, διότι είναι αγροτικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής (κλίση, ήπια, βαθ-
μίδες, έδαφος λίαν βαθύ, ευρύτερη περιοχή αγροτική) εμπίπτουσα συνεπώς στις διατάξεις τις παρ 6α του αρ.3 του Ν.998/79.
Τα μεμονωμένα άτομα δασικής βλάστησης,όπου και όπως αυτά εμφανίζονται ,προστατεύονται από τη Δ.Α.Δ 07/2000 σύμ-
φωνα με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επ’αυτών χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας και τον οικείο ΟΤΑ (στον οποίο έχει ήδη αποσταλεί για ανάρ-
τηση).

Ο Δ/ντης Δασων Ν.Κυκλάδων
Κων/νος Καταγάς

Δασολόγος Α΄

Ανακοίνωση
Στις 29 Μαρτίου στις
11.30 π.μ. θα πραγμα-
τοποιηθεί στην αίθουσα
του «Αρχίλο-
χου», η Γενική Συνέ-
λευση του νεοσύστατου
Σωματείου Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Πάρου –
Αντιπάρου. Τα θέματα
που θα συζητηθούν
είναι: Προκήρυξη εκλο-
γών για την ανάδειξη
νέου Δ.Σ., εγγραφή
νέων μελών και προ-
βλήματα του κλάδου. 

Tέλος στην αντιδικία 
Τέλος στην αντιδικία με τους πολιτικούς του αντιπάλους, έβαλε, σύμφωνα με δήλωσή του, ο Ν.
Παπαευσταθίου, μετά την αθώωσή του από το Τριμελές Εφετείο Σύρου, που «έκρινε ψευδείς όλες
τις εναντίον του κατηγορίες».
Όπως αναφέρει, «δέχτηκε τη συγνώμη του κ. Στ. Φραγκούλη και τη δήλωση εκτίμησης στο πρό-
σωπό και στην προσωπικότητά του και ανακάλεσε τις μηνύσεις που έχει υποβάλει για συκοφαν-
τική δυσφήμηση λόγω δηλώσεων του τελευταίου στα τοπικά ΜΜΕ».
Στη δήλωσή του ο κ. Παπαευσταθίου επισημαίνει, ότι «με τον τρόπο αυτό, οι πολιτικές διαφορές
πρέπει να επιλύονται στο πλαίσιο του εποικοδομητικού διαλόγου στα θεσμικά όργανα και όχι στις
δικαστικές αίθουσες όπου εκεί πρέπει να παραπέμπονται μόνο αν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες τέ-
λεσης ποινικών αδικημάτων».

Συνέλευση για το περιβάλλον
Η Γενική Συνέλευση της τοπικής επιτροπής Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περι-
βάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα γίνει: Σάββατο 28 Μαρτίου στις 17:30 στην
Αγροτολέσχη Μάρπησσας. Για περισσότερες πληροφορίες & επικοινωνία:
http://community.parosweb.com/group/ellinikietairia

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 τρατάρουν το κρασί τους από κουφοξυδιά που το φτιάχνουν με
τα χεράκια τους.. Όμως προσοχή! Μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνον-
ται. Ελάτε να τις επισκεφτείτε, αλλά όχι μόνοι σας. Πάρτε τους φίλους σας, τα ταίρια
σας, τα παιδιά σας, κάποια παρέα τέλοσπάντων! Γιατί αν σας δουν μόνους  μπορεί να
σας …λυπηθούν, να σας κεράσουν ΚΑΙ ΤΟΤΕ….δεν εγγυώμεθα τίποτα…Οι δύο δε-
σποινίδες θα δέχονται 3-4-5 Απριλίου στο σπίτι τους στον ΝΗΡΕΑ στις 8 το βράδυ. 

«Θεατρική άνοιξη»
2009 στην Νάουσα

Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας
(Θ.Ο.Ν.), συνεχίζοντας την
24χρονη πορεία της στα θεα-
τρικά δρώμενα της Πάρου, πα-
ρουσιάζει την κωμωδία του Νηλ
Σάϊμον « Οι Ηλίθιοι». Σήμερα
Τετάρτη 25 Μαρτίου, το Σάβ-
βατο 28 και την Κυριακή 29 του
μήνα στις 8:30 μ.μ. στην Αίθουσα
της Θεατρικής Ομάδας, στον πε-
ριφερειακό Νάουσας.
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Συνέχεια από τη σελ. 1
«με στοιχεία που έχουμε, διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και

πήραν απουσίες οι μαθητές, γιατί δεν πήγαν εγκαίρως στο μάθημά τους λόγω
θαλασσοταραχής. Μόνο τους πρώτους μήνες του 2009 έχουμε τρεις ημέρες
τον Ιανουάριο, τρεις ημέρες τον Φεβρουάριο και μια ημέρα το Μάρτιο. Σε
ότι αφορά στην ηλεκτροδότηση, η απάντηση ήταν ότι υπήρχε κάποιο πρό-
βλημα με το Λ.Τ., που ξεπεράστηκε και σύντομα θα ανάψουν τα φώτα και η
σπίθα στο λιμενοβραχίονα. Για την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων απάντη-
σαν ότι θα πρέπει να γίνουν μελέτες». 

Δεν έχει παραλειφθεί το έργο
Η ΦτΠ επικοινώνησε με την Έπαρχο Γρηγορία Πρωτολάτη και τη ρώ-

τησε εάν έχει παραλειφθεί το έργο. Η απάντηση ήταν: «Θα παραλειφθεί
σύντομα, γιατί εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση που είναι θέμα του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου. Η καθυστέρηση οφείλεται στη μη λειτουργία της υπηρε-
σίας εδώ και δύο χρόνια».

Αντίθετη όμως είναι η άποψη της προέδρου του Δ.Λ.Τ. Βάσως Σκαρα-
μαγκά, η οποία μας είπε: «Εμείς ως υπηρεσία, αφού παραλάβει το Επαρχείο
το έργο ολοκληρωμένο, τότε αναλαμβάνουμε τη χρήση του. Αυτό σημαίνει,
ότι ο φορέας που εκτελεί το έργο είναι υπεύθυνος για τυχόν ελλείψεις που
έχει αφήσει ο εργολάβος. Το Δ.Λ.Τ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει όποια

λειτουργικά προβλήματα προκύπτουν και ελλείψεις, όχι όμως αυτές που προ-
βλέπονται στην αρχική μελέτη, αλλά π.χ. στέγαστρο αναμονής επιβατών.
Κατ’ ουσίαν όμως, εφόσον παραλάβουμε το έργο, αναλαμβάνουμε το κόστος
του ηλεκτροφωτισμού και της υδροδότησης. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, μου
είχε σταλεί το σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και κάναμε αίτημα από
το Νοέμβριο στη ΔΕΗ, γιατί θα πρέπει η υπηρεσία μας να ζητήσει την πα-
ροχή. Έχουμε κάνει και αίτηση παροχής νερού, ώστε να γίνουν οι συνδέσεις
και να το παραλάβουμε ολοκληρωμένο. Δεν είναι όμως αρμοδιότητα του
Δ.Λ.Τ. εάν δεν έχει προχωρήσει αυτό». 

Φραγκίσκος Μωράκης πλοιοκτήτης
Με το νέο λιμάνι έχουμε διευκολυνθεί πάρα πολύ, υπάρχουν ασφαλώς ελ-

λείψεις όπως φωτισμός, πυρόσβεση, ύδρευση, υπόστεγο για τους επιβάτες
και χώροι υγιεινής. 

Όμως προσθέτει υπάρχει πρόβλημα προσέγγισης των πλοίων με θαλασ-
σοταραχή που μπορεί να λυθεί με την κατασκευή ενός κυματοθραύστη στο
βόρειο τμήμα του λιμανιού. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε
ακόμη και με τα 8 μποφόρ χωρίς πρόβλημα. Επίσης είναι ανάγκη να γίνει
εκβάθυνση του πυθμένος περίπου 100 μέτρα έξω από το λιμάνι που το βάθος
είναι 1,80 μ. με αποτέλεσμα να βρίσκει το πλοίο και να δημιουργούνται προ-
βλήματα στις προπέλες και τα πηδάλια.

Ερώτηση του ΚΚΕ για το νέο λιμάνι Πούντας - Αντιπάρου

Σοβαρές ελλείψεις μετά δυο χρόνια
Επαναλειτουργία των Κινητών
Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Λύθηκαν εν μέρει
τα προβλήματα

Θα επαναλειτουργήσουν από τις αρχές Απρι-
λίου οι κινητές μονάδες Ψυχικής Υγείας και
ήδη ενημερώνονται οι ασθενείς από τους εργα-
ζόμενους σ’ αυτά. Το υπουργείο Υγείας αντα-
ποκρίθηκε σε ένα βαθμό στις υποχρεώσεις του,
ενώ στις 6 Απριλίου έρχεται στην Ελλάδα ο Ευ-
ρωπαίος Επίτροπος να ελέγξει, κατά κάποιο
τρόπο, υπουργείο και υπουργό. Όπως όμως
λένε στη ΦτΠ ο Πρόεδρος και ο επιστημονικός
Δ/ντής της ΕΠΑΨΥ κ.κ. Χονδρός και Στυλια-
νίδης αντίστοιχα, θα είναι με «το όπλο παρα-
πόδας», γιατί εάν ξαναϋπάρξει οικονομική
δυσπραγία, θα έχει καταστροφικές συνέπειες.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, μεταξύ των
άλλων αναφέρεται:

«Σε απάντηση των κινητοποιήσεων της εται-
ρείας μας, καθώς και μελών του ελληνικού κοι-
νοβουλίου, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ΜΜΕ, είχαμε τις ακόλουθες εξελίξεις:

»Στις 3.3.09 το Υπουργείο εξέδωσε από-
φαση χρηματοδότησης προς την ΕΠΑΨΥ
ποσού που καλύπτει τις υποχρεώσεις του 2008.
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου, εντός
του 2008 καλύφθηκε από την πλευρά του
Υπουργείου μόνο το 58% του προϋπολογισμού,
ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα καλυφθεί τον
Απρίλιο του 2009, εφόσον εκταμιευτεί το έν-
ταλμα που αναφέρεται προηγουμένως. Στις
12.3.09 εκταμιεύτηκε μία πρώτη δόση χρημα-
τοδότησης για το 2009, με την οποία κατέστη
δυνατή η πληρωμή του 20% των οφειλόμενων
προς τους μισθωτούς εργαζόμενους και μέρος
των λοιπών υποχρεώσεων της εταιρείας. 

»Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχοντας όλοι μας πια μια
πραγματική εικόνα της κατάστασης και λαμβά-
νοντας ξεκάθαρα τα μηνύματα στήριξης και
υποστήριξης του έργου μας από όλους σας, απο-
φασίσαμε την έναρξη της διαδικασίας επανα-
λειτουργίας των Μονάδων με σκοπό να μην
διαταραχθεί περαιτέρω το θεραπευτικό έργο
και οι σχέσεις με τους ασθενείς, τους συγγενείς
τους και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. 

Η μερική κάλυψη των μεγάλων οικονομικών
ελλειμμάτων ήταν πραγματικά κρίσιμη, αλλά σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας καθησυχά-
ζει. Παραμένουν μία σειρά από προβλήματα  σε
θεσμικό, διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο,
για τα οποία θα συνεχίσουμε να πιέζουμε με
κάθε τρόπο το Υπουργείο για την επίλυση τους
και ελπίζουμε στην διαρκή και πραγματικά μα-
ζική συμπαράσταση σας. Η Κομισιόν αποφά-
σισε, για να προστατεύσει το πρόγραμμα, να
διακόψει τη χρηματοδότηση μέχρι να ρυθμιστεί
απόλυτα το θέμα». Σχετικές αποφάσεις αναμέ-
νουμε να έχουμε στις 6 Απριλίου 2009, ημέρα
επίσκεψης του Ευρωπαίου Επίτροπου για θέ-
ματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ίσων Ευκαιριών V. Spidla στην Ελλάδα».

Ένα «έγκλημα» κατά του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, δια-
πράττεται κατ’ επανάληψη στην περιοχή «Αντικέφαλος» κοντά στο Μώλο.
Κάποιοι ασυνείδητοι, κάτοικοι προφανώς της περιοχής, όταν κάποιο από τα
ζώα τους ψοφήσει, το πετούνε στο ρέμα, που είναι λίγα μέτρα πάνω από τη
θάλασσα και καταλήγουν σ’ αυτό όλα τα όμβρια.
Αυτή τη φορά τρία ζώα, κατσίκια και ένα πρόβατο, πετάχτηκαν μέσα στο
ρέμα. Το ένα είχε ήδη αποσυντεθεί, το δεύτερο ήταν σε κατάσταση αποσύν-
θεσης και το τρίτο ήταν ακόμη …φρέσκο. 
Ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Άγιος Νικόλαος», κ. Κληρονό-
μος  ειδοποίησε το Δήμο, ο οποίος αντέδρασε άμεσα. Στην περιοχή έσπευσαν
τρία άτομα από τη Δημοτική Αστυνομία και την περασμένη Παρασκευή τα
ζώα αποτεφρώθηκαν.
Ο Δήμαρχος, ο οποίος μίλησε με τον κ. Κληρονόμο, όχι μόνο για τα νεκρά
ζώα, αλλά και για τα σκουπίδια και τα μπάζα που ρίχνονται εκεί και στη συ-
νέχεια με τα όμβρια νερά πέφτουν στη θάλασσα, υποσχέθηκε πως θα τοπο-
θετηθεί πινακίδα που θα αναγράφει ότι «απαγορεύεται η ρίψη νεκρών ζώων,
σκουπιδιών και μπαζών». 
Ίσως όμως αυτό να μην είναι αρκετό για να αποτρέψει τους ασυνείδητους,
που δεν εννοούν να καταλάβουν ότι μολύνουν το περιβάλλον και πως αυτό
βλάπτει και τους ίδιους. 

Άλλη αντιμετώπιση
Τα ζώα έχουν ψοφήσει, είτε πάνω στη γέννα είτε από κάποια αρρώστια, μας
είπε γνωστός κτηνίατρος του νησιού και τόνισε την επικινδυνότητα για τη
δημόσια υγεία. Ανέφερε επίσης, ότι είναι υποχρέωση του Δήμου να δημι-
ουργήσει χώρο ταφής, όπως υπαγορεύει ο νόμος και να θάβονται εκεί τα
νεκρά ζώα και αυτά που σκοτώνονται στην άσφαλτο, αφού περισυλλεγούν,
επίσης από το Δήμο και όχι να κείτονται στο δρόμο έως ότου αποσυντεθούν. 
Εφόσον όμως προς το παρόν δεν υπάρχει χώρος ταφής, ο κάθε ιδιοκτήτης θα
πρέπει ή να τα καίει ή να τα θάβει…
Εν τω μεταξύ, από το 1998 (21/7/1998), έχει σταλεί έγγραφο από τη Νο-

μαρχία Κυκλάδων-Διεύθυνση Κτηνιατρικής προς όλους τους ΟΤΑ για τα
νεκροταφεία μικρών ζώων.
Στο έγγραφο αναφέρεται: «Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Ε 1Β
301/10-2-64 (ΦΕΚ 63/Β΄16-2-64) «περί συλλογής, αποκομιδής και δια-
θέσεως απορριμμάτων», ο ενταφιασμός και η αποτέφρωση των πτωμάτων
των ζώων, που πέθαναν ή θανατώθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, είναι αρμο-
διότητα των Δήμων και Κοινοτήτων. Δυστυχώς κανένας Ο.Τ.Α. δεν έχει
ιδρύσει νεκροταφείο ζώων, με αποτέλεσμα τα πτώματα των ζώων να εγκα-
ταλείπονται στους δρόμους των πόλεων ή στους αγρούς με τεράστιους κιν-
δύνους για τη δημόσια υγεία. Για τους παραπάνω λόγους και για να μην
εκθέτουμε το πολιτιστικό επίπεδο της χώρας μας, παρακαλούμε να καθορί-
σετε χώρους για την ταφή ή την αποτέφρωση των πτωμάτων των ζώων. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία νεκροταφείων μι-
κρών ζώων καθορίζονται από το Π.Δ. 307/90/ ΦΕΚ 127 Α΄».

Ασυνείδητοι πετούν νεκρά ζώα σε ρέμα που καταλήγει στη θάλασσα 

«Έγκλημα» κατά του περιβάλλοντος
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Πολλά ειπώθηκαν το τελευταίο διάστημα για
το Υγειονομικό αεροσκάφος, με αφορμή το γε-
γονός ότι εδώ και αρκετό διάστημα δεν πετάει. Τα
σενάρια, καθόλου κολακευτικά, παίρνουν και δί-
νουν, γεγονός που ενοχλεί κυρίως τους δύο πιλό-
τους, οι οποίοι, όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί
το ΕΚΑΒ, σώζουν την κατάσταση, ακόμη και όταν
ο καιρός είναι …δύσκολος. Όμως, τα γραφει-
οκρατικά προβλήματα και οι χρονοβόρες διαδι-
κασίες της Δημόσιας Διοίκησης κρατούν το
υγειονομικό αεροσκάφος στο υπόστεγο του αε-
ροδρομίου και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαι-
ότητα, πότε θα ξαναπετάξει. Είναι ανάγκη ο
Δήμος της Πάρου και η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,
ως επιβλέπουσα αρχή του Βελέντζειου Ιδρύματος
να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε αυτό το ση-
μαντικό περιουσιακό στοιχείο του Παριανού
λαού, να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες
του. Η ΦτΠ απευθύνθηκε στον κ. Ακάλεστο, δη-
μοτικό σύμβουλο – πιλότο και υπεύθυνο του εγ-
χειρήματος αυτού, αλλά και στο Δήμαρχο και την
Πρόεδρο του Βελέντζειου Ιδρύματος, ώστε υπεύ-
θυνα και ολοκληρωμένα να ενημερώσουμε τους
αναγνώστες μας για τα σοβαρά προβλήματα που
έχουν προκύψει από τη γραφειοκρατική μάστιγα
σχετικά με το υγειονομικό αεροσκάφος. 

Κύριε Ακάλεστε, ποιος είναι ο απολογισμός
του έργου του υγειονομικού αεροσκάφους;

Από τα μέσα του καλοκαιριού του 2007, δη-
λαδή 18 μήνες λειτουργίας, μεταφέραμε από
Πάρο σε νοσοκομεία των Αθηνών 250 επείγοντα
περιστατικά.

Σας κατηγορούν ότι μεταφέρετε και απλά πε-
ριστατικά, είναι έτσι;

Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Υπάρχει
συγκεκριμένη διαδικασία στο Κέντρο Υγείας
ενεργοποίησης του αεροπλάνου, που ακολουθεί-
ται πάντα, και όταν υπάρξει περιστατικό, μόνο
γιατρός του ΕΣΥ θα κρίνει αν θα πρέπει να γίνει
αεροδιακομιδή, δεν αποφασίζουμε εμείς. Όπως
επίσης, με βάση τη Μόνιμη Οδηγία της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας, για να ανοίξει το αε-
ροδρόμιο και εκτός ωραρίου λειτουργίας, πρέπει
να γίνει μέσω του Κέντρου Υγείας, με έγγραφο
υπογεγραμμένο από γιατρό του ΕΣΥ. Σε ότι
αφορά τους ασθενείς, ένα περιστατικό μπορεί να
φαίνεται απλό, αλλά να μην είναι. Για παράδειγμα,
μεταφέραμε ασθενή με σπασμένο πόδι σε 13 ση-
μεία. Εάν δεν χειρουργείτο άμεσα θα έμενε ανά-
πηρος. Όλα αυτά που λέγονται λοιπόν,
προσβάλλουν και τους γιατρούς που ενεργοποι-
ούν το σύστημα και εμάς. Υπάρχει αρχείο πολύ
συγκεκριμένο και λεπτομερές για τα περιστατικά
(ηλικία, τι πάθηση είχε, ποιος συγγενείς συνό-
δευσε, πότε πήραμε τον ασθενή, σε ποιο νοσοκο-
μείο τον πήγαμε…). 

Πως είναι η συνεργασία με το Κ.Υ;
Άψογη. Στην αρχή μόνο, οι γιατροί ήσαν επι-

φυλακτικοί, γιατί δεν είχαν διευκρινιστεί ορισμένα
σημεία του θεσμικού, αλλά και του νομικού πλαι-
σίου. Βέβαια ζητήθηκε να υπάρχει ειδικευμένος
γιατρός για να πετάει με το αεροσκάφος. Όμως,
όταν ένας γιατρός συνοδεύει έναν ασθενή ή με το
πούμα ή με πλωτό ή ψαροκάϊκο, είναι διαπιστευ-
μένος; Άλλωστε, όταν επισκέφθηκε το Κ.Υ. το κα-
λοκαίρι ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ.
Παπαευσταθίου, είχε διευκρινίσει ότι νομικά δεν
έχει θεσπιστεί θέση για γιατρό αεροδιακομιδών.

Τα κόστος πως καλύπτεται για τα λειτουργικά
και τα άλλα έξοδα του αεροσκάφους;

Σε ένα ποσοστό τα καλύπτει ο Δήμος και σε ένα
ποσοστό το Βελέντζειο Ίδρυμα. Δηλαδή, τα πάγια
έξοδα τα καλύπτει ο Δήμος, που είναι: χειριστής,
ασφάλεια, ετήσια συντήρηση και καύσιμα, ενώ λει-
τουργικά έξοδα, ζημιές και αναλώσιμα το ίδρυμα. 

Λέγεται ότι τα χρήματα που έδωσε ο Αβραμό-
πουλος 150.000 ευρώ, ακόμη δεν έχουν απορ-
ροφηθεί;

Η αλήθεια είναι ότι όταν υπογράφηκε η υπουρ-
γική απόφαση από τα δύο υπουργεία, Υγείας και

Οικονομικών, υπήρξε κάποια γραφειοκρατική κα-
θυστέρηση έως ότου τα χρήματα να σταλούν στη
Νομαρχία. Αυτή τη στιγμή είναι στη Νομαρχία
και μόλις το Βελέντζειο συνεδριάσει, συγκεντρώ-
σει και κάποια έγγραφα που απαιτούνται, θα μπο-
ρέσουμε να τα πάρουμε. Άλλωστε έχουμε
περιθώριο έως το τέλος του 2009. 

Πόσα είναι το μήνα τα έξοδα λειτουργίας του
αεροσκάφους;

Αναλόγως πόσες φορές θα πετάξει. Χοντρικά,
είναι περίπου 10.000 ευρώ και το χρόνο είναι πε-
ρίπου 130.000 ευρώ. 

Το αεροσκάφος σταμάτησε για προγραμμα-
τισμένη συντήρηση;

Το αεροσκάφος συντηρείται αρκετές φορές
μέσα στο χρόνο. Κάθε πενήντα ώρες, κάθε 100
ώρες και μετά στις 150, στις 200 και η ετήσια.
Αυτή ήταν 50ωρη συντήρηση περίπου δύο ημε-
ρών, όμως ήταν μία καλή ευκαιρία για να ξεκαθα-
ρίσει ένα καθεστώς που μας ταλαιπωρεί από την
ημέρα που ξεκινήσαμε και που είναι η εκταμίευση
των χρημάτων. Ενημερώσαμε το Κ.Υ., τον Δή-
μαρχο και το Βελέντζειο. Ήταν επίσης μια ευκαι-
ρία για τον Ιταλό πιλότο, να μεταβεί στη χώρα του
για ανανέωση του πτυχίου του και για το πιστο-
ποιητικό υγείας. 

Ποιος θα είναι ο ρόλος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Υγείας – Πρόνοιας;

Είχε καθυστέρησε η μελέτη, λόγω φόρτου ερ-
γασίας του μελετητικού γραφείου στο οποίο εί-
χαμε απευθυνθεί. Τώρα είναι έτοιμη και θα
ξεκινήσει να λειτουργεί. Σ’ αυτήν θα συμπεριλη-
φθεί και η λειτουργία του αεροσκάφους. 

Πιστεύετε δηλαδή ότι θα δοθεί λύση;
Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν ήταν από το Δήμο

ή από το Βελέντζειο ίδρυμα. Ο Δήμος δεν έχει
δώσει ακόμη ούτε μία δεκάρα από τον προϋπολο-
γισμό του. Όλα τα χρήματα που δίνονται από το
Δήμο, είναι από δωρεές ή από διάφορες εκδηλώ-
σεις που διοργάνωσε η ΚΔΕΠΑΠ. Άρα κατ’ επέ-
κταση, ο Παριανός λαός δεν έχει πληρώσει ακόμη.
Τώρα, ο Δήμος μέσω αυτής της επιχείρησης θα
μπορεί να δίνει το ποσοστό που του αναλογεί πιο
εύκολα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κωδι-
κός αεροπλάνου. Κυρίως όμως το πρόβλημα της
μη απορρόφησης των χρημάτων, ήταν γραφει-
οκρατικό. 

Η Περιφέρεια καθυστέρησε 9 μήνες για τη σύ-
σταση του νέου Δ.Σ. του Βελέντζειου Ιδρύματος,
μετά τη λήξη της θητείας του και γενικότερα
υπάρχει μια δυσκολία να ακολουθηθεί από την
Περιφέρεια η λειτουργία του αεροπλάνου. Που
και η Περιφέρεια ακόμη, δεν φέρει άμεσα ευθύνη,
γιατί και αυτή κινείται με βάση τη νομολογία.
Χρήματα πάντως υπάρχουν παραπάνω από όσα
χρειαζόμαστε, στην απορροφητικότητα έχουμε
πρόβλημα. 

Θέλω πάντως να τονίσω, ότι το αεροπλάνο δεν
είναι ούτε του Δήμου, ούτε του Βελέντζειου, αλλά
του Παριανού λαού, ας σταματήσουν λοιπόν οι
κακόπιστοι να το πυροβολούν.

Η πρόεδρος του Ιδρύματος Νάνσυ Κεσκινίδη
«Το υγειονομικό αεροσκάφος είναι απόκτημα

του παριανού λαού και αποκλειστικός «χειρι-
στής» του,  υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ,  είναι

το Κ.Υ. Η κάλυψη των παγίων εξόδων του γίνεται
από τον Δήμο Πάρου και των λειτουργικών από
το Βελέντζειο Ίδρυμα, με βάση σχετική απόφαση
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όσον αφορά
τον Δήμο Πάρου, η διάθεση χρηματικού ποσού
για το αεροσκάφος απαιτούσε την θεσμοθέτηση
ειδικής επιχείρησης, ώστε να μπορεί να υπάρχει
αντίστοιχος κωδικός στον προϋπολογισμό του.
Μόλις προ ολίγων ημερών, όπως ενημερωθήκαμε,
ολοκληρώθηκε η σχετική μελέτη για την κοινω-
φελή δημοτική επιχείρηση υγείας, πρόνοιας, αλ-
ληλεγγύης και εθελοντισμού Πάρου, στους
σκοπούς και αντικείμενα της οποίας εντάσσεται
και η χρηματοδότηση του αεροσκάφους. Η τελική
υλοποίηση της εν λόγω επιχείρησης είναι έργο του
Δήμου Πάρου. Η μέχρι σήμερα χρηματοδότηση
από την πλευρά του Δήμου Πάρου γινόταν από
τα έσοδα των δωρεών, εκδηλώσεων κλπ. Όσον
αφορά τώρα το Βελέντζειο Ίδρυμα, η διάθεση
χρηματικού ποσού για την κάλυψη των εξόδων
του αεροσκάφους που του αναλογούν, προϋποθέ-

τει την έγκριση από την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, όπως άλλωστε απαιτείται και σε όλες τις πε-
ριπτώσεις διάθεσης χρημάτων από το Ίδρυμα. Το
γεγονός αυτό, αν και απόλυτα αναγκαίο, δημι-
ουργεί πολλές φορές, όπως στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, καθυστερήσεις, που αναστέλλουν την
πρόοδο και εξέλιξη των σκοπών, όπως παρεμπι-
πτόντως είναι στην παρούσα φάση και το Πολιτι-
στικό Κέντρο Πάρου. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η
διάθεση χρηματικών ποσών από το Ίδρυμα ελέγ-
χεται από την εποπτεύουσα Αρχή και αυτό δεν αλ-
λάζει… Τέλος και αναφορικά με την διάθεση των
150.000 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας θα πρέ-
πει να τονισθεί ότι από την ανακοίνωση της κοι-
νής υπουργικής απόφασης για την διάθεση αυτού
του ποσού παρήλθε διάστημα περίπου 5 μηνών
μέχρι να αποσταλεί στο Ίδρυμα από το Υπουργείο
το έγγραφο με το οποίο ζητείται η προσκόμιση
πολλών εγγράφων (τα οποία συλλέγονται προς
αποστολή) για να ολοκληρωθεί η απορρόφηση
του ποσού αυτού. Το Βελέντζειο Ίδρυμα, στο
μέτρο που του αναλογεί και εντός των πλαισίων
που του θέτουν οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει την
παρουσία του».  

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης για την Επι-
χείρηση Υγείας

«Ως Δήμος πήραμε απόφαση να συστήσουμε
κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Υγείας και Αλ-
ληλεγγύης. Η μελέτη είναι έτοιμη και την εξετά-
ζουμε, στην περίπτωση που δεν θα έχουμε κάποιες
παρατηρήσεις, θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, η απόφαση στη συνέχεια θα σταλεί στην
Περιφέρεια για έγκριση, ώστε να συσταθεί το
Δ.Σ. και να λειτουργήσει η επιχείρηση. Εκτός
απροόπτου δηλαδή, σε περίπου τέσσερις μήνες θα
λειτουργεί». 

Υγειονομικό αεροσκάφος: Περιφέρεια και Δήμος πρέπει να επιταχύνουν 

Να ξαναπετάξει γρήγορα

Το υγειονομικό αεροσκάφος της Πάρου
και δεξιά ο πιλότος Ευριπίδης Ακάλεστος
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Ένα ακόμα
βραβείο για

τις Κυκλάδες
του Σταμάτη Μαύρου

Σε λίγες μέρες οι Κυκλάδες θα αποτελέσουν εκ νέου το κεντρικό
θέμα στο Τουριστικό Πανόραμα.  Το “βραβείο” αυτό θα είναι
ένα από τα πολλά που έχουν πάρει  τα νησιά μας από την πρώτη
στιγμή που καθιερώθηκε αυτός ο θεσμός για τους τουριστικούς
προορισμούς.  Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι ο πλούτος
μας ειναι ο τόπος μας, η ομορφιά του και η ιστορία του.  Αυτός
είναι και το μεγάλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα σ’ένα απόλυτα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται
σε πολλές μικρές αλλά και μεγάλες λεπτομέρειες για τις οποίες

υπεύθυνοι είμαστε όλοι εμείς.
Αναμφίβολα η οικονομική κρίση που πλήττει τις οι-
κονομίες όλου του κόσμου, θα πλήξει και τον τομέα
του τουρισμού τα επόμενα χρόνια, σε μικρότερο
βαθμό – πιστεύω – απ’ό,τι άλλους τομείς της οικονο-
μικής δραστηριότητας. Όταν η οικονομική κρίση θα
είναι παρελθόν, τα νησιά μας και η ομορφιά τους θα
παραμένουν ο σημαντικότερος προορισμός για εκα-
τομμύρια ανρθώπους που τα γνώρισαν, τα έζησαν ή
διάβασαν γι’ αυτά εξαιτίας της ανυπέρβλητης έλξης
που ο τόπος μας ασκεί χρόνια τώρα σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη του κόσμου.  

Η μεγάλη μας ευθύνη ήταν, είναι και θα είναι η διαφύλαξη αυτής
της ομορφιάς για τις επόμενες γενιές.  Αυτή η προσπάθεια δεν
μπορεί να περνάει παρά μόνο μέσα από το σχολείο, την εκπαί-
δευση και στις δύο βαθμίδες που καθορίζουν και διαμορφώνουν
την ανθρώπινη συμπεριφορά, τη βασική και τη μέση εκπαίδευση.
Είναι νομίζω αναγκαίο να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε
τους άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστεί αυτός ακριβώς ο
επαγγελματικός προσανατολισμός που αφορά στη φιλοφοφία της
φιλοξενίας.  
Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ταξιδιών μου ως Πρόεδρος
του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού σε χώρες
όπως η Ιαπωνία, με έντονο πολιτιστικό υπόβαθρο και ισχυρό
αξιακό σύστημα που ενισχύει την αίσθηση της αξιοπρέπειας στους
πολίτες της, μου προκαλούσε εντύπωση η άνεση με την οποία οι
Ιάπωνες, άντρες και γυναίκες που ασχολούνταν στον τομέα του
τουρισμού ήταν εξαιρετικά φιλόξενοι, ιδιαίτερα ευγενείς και
επαγγελματίες, χωρίς αυτό να μειώνει την αίσθηση αξιοπρέπειας
που έχουν για την προσωπικότητά τους και για τη χώρα τους.  
Οφείλουμε όλοι εμείς να γίνουμε οι υπεύθυνοι επαγγελματίες
που αξιοποιούν μια μεγάλη κληρονομιά με σεβασμό προς όλους,
προγόνους κι επισκέπτες. 
Μόνο τότε θα μείνουν οριστικά στο παρελθόν τακτικές, όπως η
άγρα πελατών και πολλές ακόμα που υποβαθμίζουν την προσω-
πικότητά μας αλλά και το τουριστικό προΐόν, και τελικά τον τόπο
μας.  Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο κι εμείς.  Ο επαγγελματισμός
μάς επιβάλλει να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των καιρών.  Οι
τουριστικές εκθέσεις επιβάλλουν την παρουσία ανθρώπων με
προσόντα στην επικοινωνία και με ακριβή γνώση των πλεονε-
κτημάτων και των ειδικών χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν
το σύνολο του τουριστικού μας οπλοστασίου.

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος,
τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ και

υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων

δι
λή

μμ
ατ

α

Το «Σπίτι της Λογοτεχνίας» στις Λεύκες

Πολλές και ενδιαφέρουσες
δραστηριότητες

Το «Σπίτι της Λογοτεχνίας» στις Λεύκες της Πάρου, μια αγαστή
συνεργασία του Δήμου Πάρου με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετά-
φρασης, φιλοξένησε κατά τη διάρκεια του 2008 πολλούς συγγρα-
φείς, μεταφραστές, εκδηλώσεις και σεμινάρια.
«Πλούσιο» σε δραστηριότητες προβλέπεται και το 2009. Πέραν
από τους πολλούς συγγραφείς και μεταφραστές, που έχουν ήδη
προγραμματίσει τη διαμονή τους εκεί, το «Σπίτι της Λογοτε-
χνίας» θα φιλοξενήσει τις παρακάτω συναντήσεις:
- Απρίλιος: Εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης για μαθητές
σχολείων της Πάρου.
- Μάιος: Συνέδριο του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Βασική
και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη».
- Ιούνιος: Σεμινάριο μετάφρασης, πρόγραμμα Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Prinston.
- Αύγουστος: Συμπόσιο ποίησης. Συμμετέχουν Έλληνες και Αμε-
ρικανοί ποιητές και μεταφραστές.
- Αύγουστος: Σεμινάριο μετάφρασης από και προς τα καταλανικά.
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ramon Llull (Βαρκελώνη) και το
Ινστιτούτο Cervantes.
- Σεπτέμβριος: Εργαστήρι Διαπανεπιστημιακής συνεργασίας με
θέμα την έρευνα στις Νεοελληνικές Σπουδές. Συμμετέχουν μετα-
πτυχιακοί φοιτητές από τα Πανεπιστήμια Αμβούργου, Βερολίνου
και Μονάχου.
- Οκτώβριος: Μεταφραστικό εργαστήριο Germersheim». Ger-
mersheim: ο τόπος που εδρεύει η Σχολή Εφαρμοσμένης Γλωσσο-
λογίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Mainz.

Συνέχεια από τη σελ. 1
»Σε μια χρονική στιγμή που έχουν σχε-

δόν ολοκληρωθεί οι τουριστικές συμφωνίες
με το εξωτερικό για το ερχόμενο καλοκαίρι,
επιβάλλεται να εντείνουμε τις προσπάθειές
μας και να στρέψουμε το βλέμμα μας στον
εσωτερικό μας τουρισμό. Σε εμάς τους Κυ-
κλαδίτες αυτή την περίοδο δίνεται μια
χρυσή ευκαιρία.

Φέτος έχουμε την ευτυχή συγκυρία οι
Κυκλάδες να αποτελούν τη «Τιμώμενη Πε-
ριοχή» στην Έκθεση «Τουριστικό Πανό-
ραμα», που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως
10 Μαϊου 2009 στο Εκθεσιακό Κέντρο
EXPO ATHENS στην Ανθούσα Αττικής.
Το γεγονός ότι η έκθεση αυτή πραγματο-
ποιείται με μεγάλη επιτυχία εδώ και 14 χρό-
νια, την έχει καθιερώσει ως μια από τις
σημαντικότερες διοργανώσεις στο χώρο
του τουρισμού με μεγάλο αριθμό συμμετε-
χόντων και επισκεπτών.

Θεωρώ λοιπόν, ότι η φετινή διοργάνωση
αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής
των νησιών μας και γι’ αυτό η συμμετοχή
όλων μας θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη.

»Καλώ λοιπόν τους εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε νησιού, τις

τουριστικές επιχειρήσεις και τους μεμονω-
μένους επαγγελματίες, να αδράξουν την ευ-
καιρία και  να συμμετάσχουν ενεργά με
περίπτερα και άλλες δράσεις. Επίσης, η αύ-
ξηση του αριθμού των Κυκλαδιτών επισκε-
πτών θα ενισχύσει την εικόνα του τόπου μας
και θα δικαιώσει όσους αναδεικνύουν επί
σειρά ετών τις Κυκλάδες μας ως τον δημο-
φιλέστερο προορισμό για τους Έλληνες τα-
ξιδιώτες.

»Η έντονη προβολή και διαφήμιση του
τουριστικού μας προϊόντος έχει ήδη αποφέ-
ρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Η συμμε-

τοχή της χώρας μας σε όλες τις καθιερωμέ-
νες εκθέσεις όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά
και αλλού είναι κατά γενική ομολογία ιδι-
αίτερα επιτυχής.

»Οι Έλληνες συμπολίτες μας στην προ-
σπάθειά τους να προσαρμοσθούν στα δύ-
σκολα οικονομικά δεδομένα, μείωσαν μεν
το χρόνο διάρκειας των διακοπών τους, πα-
ράλληλα όμως επιλέγουν την πατρίδα τους
για τις διακοπές τους σε μεγαλύτερο ποσο-
στό από άλλες χρονιές. Έτσι δεν θα έχουμε
διαρροές Ελλήνων για διακοπές προς το
εξωτερικό. 

»Μπορεί η διεθνής κρίση να επηρεάζει
εντονότατα και την τουριστική αγορά. Πι-
στεύω όμως ακράδαντα ότι τα Κυκλαδονή-
σια μας έχουν τις δικές τους αντοχές και
τους δικούς τους ρυθμούς.

»Γι’ αυτό θεωρώ ότι μέσα σε αυτή την
κρίση υπάρχουν πεδία ανάπτυξης και ση-
μαντικές ευκαιρίες που ισχυροποιούνται
από την έντονη τουριστική συνείδηση που
έχουν αποκτήσει οι κάτοικοι και οι επαγ-
γελματίες των Κυκλάδων, αλλά κυριότερα
από τον προσωπικό και οικογενειακό χα-
ρακτήρα του μεγαλύτερου ποσοστού των
τουριστικών μας επιχειρήσεων».

Οι Κυκλάδες «τιμώμενη περιοχή» στο 14ο Τουριστικό Πανόραμα

«Να αδράξουμε την ευκαιρία»

Μουσικό ταξίδι…
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» έχει αποδείξει
ότι η ποιότητα είναι το φόρτε του. Για μία ακόμη φορά μας
εξέπληξε με τις επιλογές του. Το Σάββατο 21 Μαρτίου πα-
ρουσίασε Γαλλική Μουσική απ’ το  Baroque  στην  Jazz με
την Aφροδίτη  Bαζάκα στο φλάουτο και την Κωνσταντίνα
Aνδρεάκου στο πιάνο. Ένα μουσικό ταξίδι που το απόλαυσαν
όλοι όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση. Με την ολοκλήρωση του
προγράμματος, όλοι συνεχάρησαν τις δύο μουσικούς για την
όμορφη βραδιά.
Η είσοδος  ήταν μόνο 5 € και τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέν-
τρο Περίθαλψη άγριων πτηνών «Αλκυόνη».
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Γεννήθηκε τον Μάιο του 1937 στο Άσπρο Χωριό. Προερχόμενος από
αγροτική οικογένεια. Οι πρώτες του μνήμες είναι από τις αγροτικές και τις
κτηνοτροφικές εργασίες της οικογένειάς του. Συμμετέχει και αυτός από μι-
κρός σ’ αυτές τις δουλειές, αφού τα εργατικά χέρια είναι απαραίτητα ασχέ-
τως ηλικίας. Η μοναχική ζωή ενός νεαρού βοσκού απαιτεί παρέα που δεν
είναι άλλη από ένα σουραύλι, μετά ένα μονοτσάμπουνο και τέλος μια τσαμ-
πούνα την οποία κατασκευάζει ο ίδιος μετά από πολλές προσπάθειες. Ο ποι-
μενικός ήχος του τελευταίου τον συγκινεί τόσο που ακόμα και ο ίδιος, μετά
από τόσα χρόνια, δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί. Πρώτη απόπειρα παιξί-
ματος είναι «ο Άι Βασίλης» τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς που τραγουδι-
ούνται με ιδιαίτερο τρόπο στο χωριό του. Σκοπός καθόλου εύκολος, ειδικά
σ’ αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό όργανο, τον οποίο έπαιζαν και τραγου-
δούσαν γυρίζοντας πόρτα πόρτα όλα τα σπίτια του χωριού. Σε ηλικία 15
χρονών φεύγει για την Αθήνα όπου μένει για επτά περίπου χρόνια δου-
λεύοντας στα λατομεία της Πεντέλης. Γυρίζει στην Πάρο και ασχολείται με
αγροτικές αλλά και με οικοδομικές δουλειές. Ευχάριστος άνθρωπος και με
ιδιαίτερα πρόσχαρο χαρακτήρα, είναι έτοιμος να επιδείξει της μουσικές του
ικανότητες όποτε του ζητηθεί. Όπως ο άνεμος φουσκώνει τα πανιά ενός
πλοίου για να ξεκινήσει το ταξίδι του έτσι και αυτός φουσκώνει τον ασκό επι-
τρέποντας στα επιδέξια χέρια να ελευθερώσουν τη λαμπερή μελωδία που ξε-
χύνεται σαν ορμητική θάλασσα στο μυαλό μας. Το παίξιμο της τσαμπούνας
δεν είναι εύκολο, αφού προϋποθέτει καλά πνευμόνια και χρόνια εξάσκησης.
Ένας μουσικός δεν μπορεί να παίζει στην τσαμπούνα για πολύ ώρα. Χρει-
άζεται να σταματά και να ξαναρχίζει πάλι. Ο ίδιος, προικισμένος με μουσικό
αυτί, μπορεί να παίξει όποια μελωδία τραγουδά η φωνή και η δεξιοτεχνία
του, που κατακτήθηκε μετά από πολλά χρόνια παιξίματος, του επιτρέπει να
κάνει τα γυρίσματα που θέλει και να αλλάζει τους σκοπούς ανάλογα με το
τραγούδι. Σε όλη του τη ζωή έχει αλλάξει τρεις τσαμπούνες. Με την ίδια
παίζει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Την αγόρασε από Μυκονιάτη κατα-
σκευαστή, που όπως λέει είναι οι καλύτεροι. Ο ασκός έχει περαστεί με ειδικό
υγρό για να μη μυρίζει και να είναι άσπρος και οι τρύπες για τα δάχτυλα είναι
όπως πρέπει να είναι για να βγαίνει ήχος δυνατός και καθαρός. Ο μπάρμπα
Γιάννης φαίνεται πως κατέχει καλά το μυστικό της τσαμπούνας γι’ αυτό άλ-
λωστε είναι και από τους καλύτερους του νησιού. Υπό τους ήχους του ορ-
γάνου του έχουν χορέψει ώρες ατελείωτες πολύ χορευτές και πολλοί έχουν
συνδέσει την παρουσία του με ίσως τις καλύτερες και πιο ευτυχισμένες στιγ-
μές της ζωής τους. Σήμερα συνεχιστές πολλοί δεν υπάρχουν και ούτε γίνον-

ται τόσα πολλά γλέντια και πανηγύρια όπως παλαιότερα. Αρκούνται σε φε-
στιβαλικές ή φολκλορ παρουσιάσεις ή στη καλοπροαίρετη διάθεση κάποιου
λάτρη των παραδοσιακών ήχων. 

Τους ήχους της τσαμπούνας του συνοδεύει ρυθμικά στο τουμπάκι ο Γιώρ-
γος Κυδωνιεύς για πάνω από 50 χρόνια. Και από το 2001 και αυτός συμμε-
τέχει ενεργά στην «πανκυκλαδική μουσική συνάντηση λαϊκών πνευστών»
που διοργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και μαζί με λίγους
εκλεκτούς παραδοσιακούς οργανοπαίχτες συντηρούν τη μουσική μας πα-
ράδοση και εμπνέουν νέους για τη συνέχισή της. 

της Κωνσταντίνας Ανδρεάκου
Μουσικού - Κοινωνιολόγου

Αφιέρωμα στους Παριανούς οργανοπαίχτες παραδοσιακής μουσικής

Γιάννης Ρούσσος 72 ετών,
παίζει τσαμπούνα

Περιφερειακοί
Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί
Αγώνες Κυκλάδων

Βραβεύτηκαν και
σχολεία της Πάρου
και της Αντιπάρου

Και σχολεία της Πάρου βραβεύτηκαν για
τις καλλιτεχνικές και εικαστικές επιδόσεις των
μαθητών τους, οι οποίοι συμμετείχαν στους
15ους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτε-
χνικούς Αγώνες Κυκλάδων, που διοργανώ-
νονται από το υπουργείο Παιδείας, το Εθνικό
ίδρυμα Νεότητας, τη Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, την ΟΛΜΕ και την ΟΙΕΛΕ.

Συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Μουσική,
στην κατηγορία Ελληνικός και Ξένος Κινημα-
τογράφος, απονεμήθηκε το Β΄ βραβείο στους
μαθητές του Γενικού Λυκείου Νάουσας για
την πολύ καλή απόδοση των κομματιών που
επέλεξαν. 

Στους αγώνες Παραδοσιακών Ελληνικών
Χορών, το Β΄ βραβείο απονεμήθηκε στο Γε-
νικό Λύκειο Πάρου, ενώ στους αγώνες Σύγ-
χρονου Χορού το Γ΄ βραβείο απέσπασε το
Γυμνάσιο Νάουσας Πάρου και στην κατηγο-
ρία Λυκείων το Β΄ βραβείο απέσπασε το Γυ-
μνάσιο με το Τεχνικό Λύκειο Αντιπάρου. 

Κινηματογραφική
Λέσχη «Αρχίλοχος»

«Ο δρόμος της
επανάστασης»

27/3/2009
Αισθηματικό δράμα διάρκειας 119΄, σε σκηνο-
θεσία του Σαμ Μέντες, με τους Λεονάρντο Ντι
Κάπριο, Κέιτ Γουίνσλετ.
Αμερική 1955: ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν μπο-
ρεί να συμβιβαστεί με τη ζωή που κάνει καθώς
νιώθει πως δεν έχει τίποτε κοινό με τους γείτονές
του στο Κονέκτικατ, στο Δρόμο της επανάστα-
σης, όπου κατοικεί. Καταβάλλουν λοιπόν προ-
σπάθειες να ξεπεράσουν την κρίση, επιδιώκοντας
να μην απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλο… 

Είτε έχεις
είτε δεν έχεις

Μουσική Εκδήλωση
Με το Συνθέτη
Γιώργο Ζήκα και την
ορχήστρα του.
Συμμετέχει η Αγγε-
λική Λεμονή.
Την Πέμπτη 2 Απρι-
λίου, στον “Αρχίλοχο”.
Ώρα έναρξης 21:30.

Επίσκεψη μαθητών
Το Τυπογραφείο της Πάρου επισκέφθηκαν την περασμένη Πέμπτη οι μαθητές του Γυμνασίου Αντιπάρου, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους. 
Τα παιδιά ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους και ενημερώθηκαν για όλες τις τυπογραφικές εργασίες.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται υπά�ηλος για Gallery στην 
Παροικία, γνώστης Α�λικών, για χρο-
νική περίοδο ΑΠΡΙΛΙΟ- ΟΚΤΩΒΡΙΟ 
Τηλ: 6945084731
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 Α�λικά 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 
Ζητούνται 2 σερβιτόρες για καλοκαι-
ρινή σεζόν σε καφετέρια στην Παροι-
κία. Τηλ: 6932925047
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 υπά�ηλος για κατάστημα εν-
δυμάτων. Απαραίτητη γνώση α�λικών. 
Ετήσια απασχόληση Τηλ: 6978 997232
Ζητείται προσωπικό για πλήρη και μερική 
απασχόληση στο νέο κατάστημα ΚΑΡ-
ΦΟΥΡ–ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στην Πα-
ροικία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευ-
θύνονται 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 κα�ιέρ-
γεια και φροντίδα κήπων Τηλ: 
6936414437 
Κυρία με γνώσεις Α�λικών 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, 210 
8647406

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 
Ενοικιάζεται κάρτα οδικού μεταφορέα 
Τηλ: 6973034905 
Πωλείται εξοπλισμός ταβέρνας σε άρι-
στη κατάσταση Τηλ: 22840 51040
Πωλείται Βάρκα Νηρέας 4,40 be, τα-
χύπλοο με γέφυρα, τιμονιέρα, μηχανή 
25 hp mercury, 5 hp βοηθητική, με 40 
ώρες λειτουργία. 2 ετών σε γκαράζ. 
Τιμή 9000 €. Αντα�άσσεται με Νηρέας 
επίπεδη με λαγουδέρα μηχανή Τηλ: 
6944377690

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 TEMP� 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 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), κατά�ηλο 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 γκαρσονιέρα για όλο τον 
χρόνο στη Παροικία. Τηλ: 6936529225
Ενοικιάζεται σπίτι, δυο κρεβατοκάμα-
ρες, σαλόνι, κουζίνα στον Έλητα Τηλ: 
22840-22881
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 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 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 
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 – 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 επα�ελματικός 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 δό-
μησης 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 οικόπεδο 700 τ.μ.,εντός οικι-
σμού, χτίζει 100 τ.μ. Τηλ: 22840 92256 
6949162899 
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 
– 6936002020 ΠΑΡΟΣ CENT�L 
ESTATE
Ζητούνται αξιόλογα οικόπεδα, με άδεια 
οικοδομής, για άμεση αγορά ή αντιπαρο-
χή. 22840 52337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT�L ESTATE, Περιφερειακός 
Νάουσας
Νάουσα - Υστέρνι, οικόπεδο 4 στρέμμα-
τα, με άδεια 22840 52337 – 6936002020 
ΠΑΡΟΣ CENT�L ESTATE
Νάουσα – Αστέρας, οικόπεδο 4 στρέμμα-
τα 170.000 € 22840 52337 – 6936002020 
ΠΑΡΟΣ CENT�L ESTATE
Δίνεται οικόπεδο για αντιπαροχή στην 
Νάουσα, εντός οικισμού, 310 τ.μ., συντε-
λεστής 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, κα�ιεργήσιμο ή και 
για ά�η 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 Κ ΑΠΗ 
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, 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 
Πωλείται οικία 115 τ.μ. σε καταπράσι-
νο κτήμα 4000 τ.μ. με άδεια άνω ορό-
φου, δημοτική ύδρευση, 1 χλμ από Νά-
ουσα, θέση Καντινελιές, θέα απεριόρι-
στη, Τιμή 400.000 € Τηλ: 6942772023
Πωλείται οικία 50 τ.μ., με βεράντα 30 
τ.μ. σε οικόπεδο 365 τ.μ., εντός οικι-
σμού, Δημοτικό Διαμέρισμα Γλυσσιδί-
ων Τηλ: 22840 92256 / 6949162899
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.
de Τηλ: 6932285768
Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κα-
τοικία ισογείου, ανακαινισμένη, 50τ.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: 693 
2285768
Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πε-
τρόχτιστη οικία 60 τ.μ., θέα θαλάσσης 
και λιμανιού, καλοριφέρ, πάρκινγκ, βε-
ράντες, πέργολες. 138.000 € www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285 
768 
Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βε-
ράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 
85.000 € www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ: 6932285768

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

Καμπί, οικία 50τ.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 85τ.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

Πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 
85 τ.μ., 80 τ.μ., 76 τ.μ. κ 60 τ.μ. στον Κο-
ρυδα�ό και 2 μαγαζιά 50 τ.μ. σε Νεά-
πολη κ Κορυδα�ό Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης Τηλ: 210 
5622980 /6937394436 

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 
CENT�L ESTATE

Κατοικίες από 40 τμ έως 60 τμ με όλες τις 
παροχές ετοιμοπαράδοτες, 40 μέτρα από 
κετρική πλαζ, και 400 μέτρα από το κέ-
ντρο της Νάουσας. Εκδοση τραπεζικών 
δανείων 2284052337 – 6936002020 
ΠΑΡΟΣ CENT�L ESTATE

Μάρπησσα, παλιά κατοικία, κατοικήσι-
μη, πλήρως εξοπλισμένη, Τιμή: 60.000 € 
2284052337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT�L 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

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 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

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 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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Ίδρυση γραφείου ΟΑΕΕ
Επιστολή προς την Υπουργό Απασχόλησης &

Κοινωνικής Προστασίας, Φάννη Πάλλη-Πετρα-
λιά, έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αν-
τιπάρου, με θέμα:‘Ίδρυση γραφείου ΟΑΕΕ στην
Πάρο.

Στην επιστολή τονίζεται:
«Αξιότιμη κ. Πετραλιά,
»Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου

σας θέτει εκ νέου το αίτημά του για ίδρυση γρα-
φείου OAEE στην Πάρο το οποίο θα εξυπηρετεί
τους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στην
Αντίπαρο.

»Η έκπληξή μας υπήρξε μεγάλη, όταν διαβά-
σαμε τις απαντήσεις σας, σε σχετικές ερωτήσεις
του βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του νομού Κυκλά-
δων κ. Παναγιώτη Ρήγα και της βουλευτού του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κας. Άννας Φιλίνη.

Από τις απαντήσεις σας προκύπτει ότι η συν-
ταγματική κατοχύρωση για τη νησιωτικότητα δεν
λαμβάνεται υπόψη. Εμείς σας θυμίζουμε ότι η με-
τακίνηση των ασφαλισμένων της Πάρου και της
Αντιπάρου δεν μπορεί να γίνει με τα μεταφορικά
μέσα της στεριανής Ελλάδας, αλλά με πλοία τα
οποία κατά τους χειμερινούς μήνες και με τα απα-
γορευτικά στερούν την δυνατότητα της μετακί-
νησης ακόμα και μέχρι τη γειτονική Νάξο, την
οποία επικαλείσθε στις απαντήσεις ότι αυτονόητα
μπορεί να καλύψει και τους ασφαλισμένους της
Πάρου-Αντιπάρου.

»Σημειώστε ότι η όποια μετακίνηση στη Νάξο
ή στη Σύρο συνεπάγεται για τους ασφαλισμένους
δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής,
απώλεια χρόνου από τις επιχειρήσεις τους και τα-
λαιπωρία.

»Για το λόγο αυτό εκφράζουμε τη διαμαρτυρία
μας και απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση του αι-
τήματός μας, το οποίο συνοδεύεται όχι μόνο με
ομόφωνη πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντι-
πάρου (08/03/2009), αλλά και από 470
υπογραφές ασφαλισμένων σε σχετικό υπόμνημα
το οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα. Στο σημείο
αυτό να σας θυμίσουμε και την συνάντηση που
είχε το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου με
τον Διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Παπαθανασίου και με
την παρουσία του βουλευτή Κυκλάδων κ. Ι.Βρού-
τση κατά την οποία υπήρξε η δέσμευση για την
δημιουργία γραφείου ΟΑΕΕ στην Πάρο.

Τέλος να σας υπενθυμίσουμε ότι το σύνολο των
ασφαλισμένων στο νησί είναι περισσότερο από

1.750 μέλη».

Επιστολή προς Αβραμόπουλο
για το Κ.Μ.Ψ.Υ.
Την αναγκαιότητα λειτουργίας του Κ.Μ.Ψ.Υ.

Πάρου, επισημαίνει με επιστολή του προς τον
υπουργό Υγείας Δ. Αβραμόπουλο, ο Εμπορικός
Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου.  

Στην επιστολή 18/3/2009 αναφέρεται:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
»Η συνέχιση της λειτουργίας της Κ.Μ.Ψ.Υ.

Β.Α. Κυκλάδων (είναι σε προσωρινή παύση από τις
28/02/2009), που έχει έδρα την Πάρο κρίνεται
από όλους μας κάτι παραπάνω από αναγκαία.

»Όπως προφανώς θα γνωρίζεται η Κ.Μ.Ψ.Υ.
στην Πάρο κατά τις συνεδρίες της έχει βοηθήσει
έως τώρα 900 περίπου άτομα (ενήλικες και παιδιά)
από την Πάρο και την Αντίπαρο.

»Γνωρίζοντας την ευαισθησία που έχετε σε τέ-
τοια ζητήματα και λαμβάνοντας υπ΄όψιν σας ότι
στα νησιά μας δεν υπάρχει άλλη υπηρεσία Ψυχικής
Υγείας για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών περι-
στατικών καθώς και την δυσκολία μετακίνησης μας
λόγω της νησιωτικότητας, πιστεύουμε πως άμεσα
θα στηρίξετε και θα δώσετε την λύση για την επα-
ναλειτουργία της Κ.Μ.Ψ.Υ.  Β.Α. Κυκλάδων».

Στήριξη στα ΑΜΕΑΙ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου –Αντιπάρου,

δείχνοντας για  ακόμη μια φορά το κοινωνικό του
πρόσωπο, καλεί όσα από τα μέλη του θέλουν να πα-
ρέχουν έκπτωση στα καταστήματα τους για τις οι-
κογένειες των ΑΜΕΑΙ να το δηλώσουν στο
γραφείο του Συλλόγου καθημερινά από τις 11:00
π.μ. έως τις 14:00μ.μ. (τηλέφωνο 22840-22262) ή
στο email του Συλλόγου info@esparou.gr.

Tα μέλη που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα
αυτό, θα εφοδιαστούν με ειδικό σήμα από τον Σύλ-
λογο και θα το αναρτήσουν σε εμφανές σημείο του
καταστήματος τους. 

Προβολή στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου
Μετά την απόφαση του διοικητικού συμβου-

λίου του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπά-
ρου στις 16/03/2009 για την αναβάθμιση -
ανανέωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου, κα-
λούνται όσοι συνάδελφοι θέλουν την προβολή
τους – διαφήμιση τους στην αρχική σελίδα της
ιστοσελίδας να έρθουν σε επαφή με τον Πρόεδρο

του Συλλόγου κ. Αλιπράντη Απόστολη για περαι-
τέρω διευκρινήσεις.

Πρόσκληση
προς ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ALPHA,
EΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ,
EYROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αξιότιμοι κύριοι, Ο Ε.Σ.Π.Α. προσπαθώντας να

διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του σας
καλεί σε μια συνάντηση με το διοικητικό του συμ-
βούλιο ώστε όλοι μαζί να προτείνουμε λύσεις για
την αντιμετώπιση της ρευστότητας και γενικότερα
της κρίσης που υπάρχει αυτή την στιγμή στην
αγορά. 

Για περισσότερες διευκρινήσεις επικοινωνήστε
με τον Πρόεδρο του ΕΣΠΑ κ. Αλιπράντη Απο-
στόλη στο κινητό τηλέφωνό του 6946468060.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Δήμου Πάρου «ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ» καταβάλει προ-

σπάθεια για τη δημιουργία ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ στην Πάρο. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους επαγγελματίες
που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως χορηγοί, με τη μορφή διαφήμισης στα οχήματά τους να κα-
ταθέσουν προσφορές με κλειστούς φακέλους στο Σωματείο του Συλλόγου την 1η Απριλίου στο
Ξενοδοχείο «ΠΑΝΔΡΟΣΣΟΣ», από τις 17.00 έως τις 18.00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6932533833 κ. Ευάγγελο Παπαδόπουλο - πρόεδρο του
Συλλόγου.

Δραστηριότητες Εμπορικού Συλλόγου

«Λουκέτο» στις
Νομαρχίες 29 Απριλίου

Ομόφωνη απόφαση να κλείσουν οι Νομαρχίες
στις 29 Απριλίου, πήρε το Διοικητικό Συμβού-
λιο της ΕΝΑΕ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη
μη επίλυση βασικών αιτημάτων της Νομαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης. 
Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί πορεία
προς τη Βουλή και θα επιδοθεί ψήφισμα στον
πρόδρο του κοινοβουλίου και στους αρχηγούς
των κομμάτων. Θα ακολουθήσει πορεία προς το
υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικής Οικονο-
μίας, όπου επίσης θα δοθεί το ψήφισμα διαμαρ-
τυρίας των Νομαρχών της χώρας.
Βασικά τους αιτήματα: η ψήφιση του Κώδικα
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η μετα-
φορά των μαθητών (καταβολή των χρημάτων
μεταφοράς) και η συντήρηση του Οδικού Δι-
κτύου.

«ΝΟΜΙΖΩ»
Νομίζω πως παράγινε η γκρίνια σου κυρά μου
Πάψε γιατί μου ζάλισες πολύ τον έρωτά μου.
Νομίζω το παρατραβάς και το σκοινί θα σπάσει,
Και η δική μας κολιγιά προβλέπω να χαλάσει.
Νομίζω πως ξεπύρωσες και πια δεν με προσέχεις
Την όρεξη για έρωτα που είχες δεν την έχεις.
Δεν είναι όπως ήτανε η συμπεριφορά σου,
Μήπως για άλλο πρόσωπο
κτυπάει η καρδιά σου;
Νομίζω πως βαρέθηκες
γι αυτό κι όλο γκρινιάζεις
Και ενώ δεν σε πειράζουνε
τα μούτρα κατεβάζεις.
Νομίζω πως μπορείς να πεις
κάτι που σου συμβαίνει ,
Εκτός πια και η αγάπη σου εύκολα ξεθυμαίνει.
Να μείνεις μόνιμα εδώ όρκο δεν έχεις κάνει
Ούτε και το μοναδικό είμαι εγώ λιμάνι.
Νομίζω πως σου φέρθηκα πολύ καλά ως τώρα,
Εκτός και των παραμυθιών
ψάχνεις να βρεις τη χώρα.
Νομίζω δεν σου έταξα λαγούς με πετραχήλια,
Και ύστερα σε αναγκάσανε
να μου πετάς σταφύλια;
Νομίζω πως μετάνιωσες κι αυτό διαπιστώνω 
Όμως δε θέλω τη χαρά  να σου την κάνω πόνο.
Για αυτό είσαι ελεύθερη να δεις και να διαλέξεις
Αλλά τις αποφάσεις σου  πολύ να τις προσέξεις.
Γιατί όποιος κάθεται καλά και πιο καλά γυρεύει
Ο διάβολος στον κόρφο σου
κουκιά του μαγειρεύει.
Νομίζω το δικαίωμα το χεις να επιλέγεις,
Μονάχα τα καλλίτερα πάντοτε να διαλέγεις.
Κι αν δεν σ΄αρέσει μια δουλειά
τότε μην την αρχίζεις
Και από δω και στο εξής κάνε ότι νομίζεις.

Λεύκες 1/10/2008
Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης



Τετάρτη 25 Μαρτίου ‘0910 Φωνή της Πάρου

αθλητισμός

Βαθμολογία
Ομάδα Αγ Βαθ. Σύνολο Εντός Εκτός

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1. ΠΑΟ Ρουφ 21 44 14-2-5 43-18 8-0-2 29-7 6-2-3 14-11
2. Απόλλων Σμύρνης 21 44 12-8-1 31-12 8-3-0 21-5 4-5-1 10-7
3. Καλλονή 21 42 13-3-5 33-17 9-2-0 22-5 4-1-5 11-12
4. Αγιος Ιερόθεος 21 41 12-5-4 33-18 7-1-2 19-8 5-4-2 14-10
5. Νέα Ιωνία 21 39 10-9-2 33-17 4-6-1 14-9 6-3-1 19-8
6. Ολυμπιακός Λιοσίων 21 29 9-2-10 27-25 8-0-2 18-5 1-2-8 9-20
7. Θεμιστοκλής 21 28 7-7-7 18-16 4-6-1 11-4 3-1-6 7-12
8. Αγιοι Ανάργυροι 21 28 7-7-7 22-22 6-4-1 18-9 1-3-6 4-13
9. Αθηναϊκός 21 24 6-6-9 27-27 3-4-3 12-10 3-2-6 15-17
10. Νηρέας 21 21 5-6-10 22-26 5-1-5 17-12 0-5-5 5-14
11. Πεύκη 21 21 6-3-12 24-35 4-1-5 13-12 2-2-7 11-23
12. Αγιαξ Ταύρου 21 21 5-6-10 27-41 4-4-2 18-17 1-2-8 9-24
13. Δόξα Βύρωνα 21 16 4-4-13 20-43 3-2-6 9-16 1-2-7 11-27
14. Βριλήσσια 21 7 1-4-16 13-56 1-2-7 8-25 0-2-9 5-31

Αναβλήθηκαν
Αναβλήθηκαν με απόφαση
της ΕΠΣ Κυκλάδων όλα τα
παιχνίδια ποδοσφαίρου της
περασμένης Κυριακής του
2ου ομίλου για το
πρωτάθλημα όπου μετέχουν
και οι Παριανές ομάδες. Ο
λόγος της αναβολής ήταν η
κακοκαιρία και η αδυναμία
των ομάδων να
μετακινηθούν. Πάντως το
περασμένο Σάββατο έγινε
το ένα παιχνίδι που ήταν
στο πρόγραμμα. Ο
Πανναξιακός δεν
αντιμετώπισε ιδιαίτερα
προβλήματα και επικράτησε
με 6-1 στο γήπεδό του του
Αστέρα Τραγαίας.

Όταν έχεις δυο δοκάρια, χαμένες ευκαιρίες και
κυρίως όταν ο επόπτης σου ακυρώνει κανονικό
γκολ στο παιχνίδι της χρονιάς τότε είναι απόλυτα
δικαιολογημένη η απογοήτευση για το τελικό 0-0.

Οι ποδοσφαιριστές του ΑΜΕΣ Νηρέας Νάου-
σας Πάρου πάλεψαν, έτρεξαν, μόχθησαν για να πά-
ρουν τους τρεις πολύτιμους βαθμούς της νίκης στο
παιχνίδι με την Πεύκη που έγινε την περασμένη Κυ-
ριακή στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς παρουσία
350 περίπου φιλάθλων για την 21η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής. 

Δεν τα κατάφεραν και τώρα πέντε στροφές πριν
από το φινάλε του πρωταθλήματος έχοντας δύ-
σκολο πρόγραμμα θα πρέπει να τα δώσουν όλα για
τη σωτηρία της ομάδας.

Το τελικό 0-0 αδικεί, όπως είπαμε, την ομάδα της

Πάρου που είχε δυο δοκάρια (Μοστράτος 32’,
Ζορμπαλάς 92’) και ένα κανονικό γκολ με σκόρερ
τον Μητσόπουλο (45’) που ακύρωσε λανθασμένα ο
επόπτης Παστρωμάς υποδεικνύοντας τον σκόρερ
σε θέση οφσάιντ.

Αν σε αυτά προσθέσετε και τις καθυστερήσεις
των παικτών της Πεύκης στο δεύτερο ημίχρονο υπό
την ανοχή του διαιτητή Σταθόπουλου…
Με τη λήξη του παιχνιδιού παίκτες, παράγοντες και
φίλαθλοι τα… είπαν ένα χεράκι με τους διαιτητές,
αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Μάλιστα 30 περί-
που φίλαθλοι έκαναν καθιστική διαμαρτυρία έξω
από τα αποδυτήρια των διαιτητών με αποτέλεσμα
το διαιτητικό τρίο να προλάβει στο τσακ το τελευ-
ταίο πλοίο της Κυριακής για τον Πειραιά.
Η εμφάνιση των παικτών του Νηρέα στο πρώτο

ημίχρονο κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Ήταν
νευρικοί έκαναν πολλά λάθη και έδωσαν το
δικαίωμα στους παίκτες της Πεύκης να απειλήσουν
την εστία του Ντουγέρογλου που βρέθηκε σε καλή
μέρα και κράτησε το μηδέν.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό άλλαξε. Ο Νη-
ρέας δεν κινδύνευσε σε καμία περίπτωση, ενώ θα
μπορούσε να είχε σημειώσει το πολυπόθητο γκολ,
αν οι παίκτες του Δημήτρη Αρναούτη, που ανέβα-
σαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, ήταν πιο προ-
σεκτικοί στην τελική προσπάθεια.

Φάσεις
Στο 18’ ο Ντουγέρογλου έκανε την επέμβαση

του αγώνα όταν απέκρουσε τη μπάλα σε κεφαλιά
του Καραμπέτσου από τα δύο μέτρα.

Στο 32’ ο Μοστράτος με κεφαλιά έστειλε τη
μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και άουτ.
Στο 45’ ο Γρίβας εκτέλεσε φάουλ (σαν κοντινό
κόρνερ), ο Γρηγοριάδης, πιο ψηλά απ’ όλους από
το σημείο του πέναλτι, πήρε την κεφαλιά και στη
συνέχεια ο Μητσόπουλος από κοντά έστειλε τη
μπάλα στα δίχτυα. Ο Σταθόπουλος έπειτα από
υπόδειξη του επόπτη Παστρωμά ακύρωσε το γκολ
σημειώνοντάς τον σκόρερ, λανθασμένα, σε θέση
οφσάιτ.

Στο 56’ ο Νίνο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα λίγο
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νικολαϊδη.
Στο 67’ ο Ζορμπαλάς έχασε καλή ευκαιρία να

ανοίξει το σκορ, όταν πήρε την κεφαλιά από τη
σέντρα του Τσάνη, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.
Στο 78’ ο Τσάνη επιχείρησε σέντρα σουτ, ο
Ζορμπαλάς όμως δεν πρόλαβε και έτσι η μπάλα
πέρασε άουτ.

Στο 92’ οι παίκτες του Νηρέα είδαν για δεύτερη
φορά τη μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και να φεύγει
άουτ, από την κεφαλιά του Ζορμπαλά.
Στο 93’ ακυρώθηκε σωστά το γκολ που σημείωσε ο
Μπιρμπίλης με σουτ έξω από την περιοχή, γιατί
δευτερόλεπτα πριν το σουτ είχε σημειωθεί φάουλ
πάνω στον Κουτλούμπαση. Ο παίκτης της Πεύκης
που τραυματίστηκε, οδηγήθηκε με το ασθενοφόρο
στο Κέντρο Υγείας για περαιτέρω εξετάσεις. Δια-
πιστώθηκε ότι δεν είχε κάτι σοβαρό και ταξίδεψε με
την υπόλοιπη αποστολή για την Αθήνα.

Για τον διαιτητή Σταθόπουλο και τον επόπτη
Παστρωμά τα είπαμε. Ο άλλος επόπτης Στράτης
δεν υπέπεσε σε λάθη.

Νηρέας: Ντουγέρογλου, Τσάνη, Μπιρμπίλης,
Μητσόπουλος, Γρηγοριάδης, Βασιλόπουλος (46’
Νίνο), Νάτσης, Μαυρίδης, Γρίβας (65’ Παντε-
λαίος), Καράμπελας (46’ Ζορμπαλάς), Μοστρά-
τος.

Πεύκη: Νικολαΐδης, Λεϊμονίτης, Κόκκαλης, Πα-
παγιώργης, Κουτλούμπασης (93’ λ.τ. Παπασπη-
λίου), Ψιλούδης, Στασινόπουλος (89’ Σιατράς),
Καραμπέτσος, Γερακάρης, Λίτσης, Τσαγκαβέλης
(70’ Κοζαδίνος).

Ατυχία και επόπτης σταμάτησαν τον Νηρέα, 0-0 με Πεύκη

Έπεσε σε επόπτη «καρμανιόλα»

Αποτελέσματα Δ’ Εθνικής - 8ος όμιλος - 21η αγωνιστική
Άγιος Ιερόθεος - Άγιοι Ανάργυροι: 1-0, Αθηναϊκός - Δόξα Βύρωνα: 0-0, Απόλλων Σμύρνης -
Βριλήσσια: 4-1, Καλλονή - Αγιαξ Ταύρου: 2-1, Νέα Ιωνία - ΠΑΟ Ρουφ: 1-1, Νηρέας - Πεύκη: 0-
0, Ολυμπιακός Λιοσίων - Θεμιστοκλής:1-0.

Επόμενη αγωνιστική, με Ολυμπιακό στα Λιόσια
Στη δύσκολη έδρα του Ολυμπιακού Λιοσίων δοκιμάζεται την ερχόμενη Κυριακή ο Νηρέας Νά-
ουσας Πάρου. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Νηρέας είχε νικήσει με 2-0. Το παιχνίδι α αρχί-
σει στις 13:00 ή 13:30 και αυτό θα το αποφασίσει η ΕΠΟ αύριο Πέμπτη. Το παιχνίδι θα
μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον ΗΧΩ FM 102,1 και στο internet στη διεύθυνση www.parosra-
dio.gr Αναλυτικά τα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής Κυριακή 29 Μαρτίου (16:00):
Αγιαξ Ταύρου - Αγιοι Ανάργυροι, Βριλήσσια - Νέα Ιωνία, Δόξα Βύρωνα - Αγιος Ιερόθεος,
Θεμιστοκλής - Αθηναϊκός, Ολυμπιακός Λιοσίων - Νηρέας, Πεύκη - Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΟ
Ρουφ - Καλλονή.

Το κανονικό
γκολ του Νηρέα
που ακύρωσε ο
επόπτης. Ο σκό-
ρερ Μητσόπου-
λος δεξιά
καλύπτεται από
τους αμυντικούς
λίγο πριν δεχθεί
τη μπάλα από
την κεφαλιά του
Γρηγοριάδη

Αρχή σε νέα κατηγορία σκαφών 
Ένα σκάφος, κατηγορίας 4.20 μετά από δωρεά της Ελληνικής Θαλάσσιας
Ένωσης εντάχτηκε στη  δύναμη του Ναυτικού Ομίλου Πάρου.
Η Ε.Θ.Ε., που υπάγεται στο Γ.Ε.Ν., από το 1935 που ιδρύθηκε έως σήμερα,
φροντίζει για την ανάπτυξη του ναυτικού πνεύματος, παράγει δε σημαντι-
κότατο έργο όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζοντας μέσω του ναυταθλητισμού
τους άρρηκτους δεσμούς του Έλληνα με τη θάλασσα. Επίσης είναι εντυπω-
σιακή  η συνεχής υποστήριξη από την Ε.Θ.Ε. ναυταθλητικών σωματείων
του Αιγαίου. Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Πάρου εκφάζει τις ευχαριστίες
του προς το Δ.Σ. της Ε.Θ.Ε. για τη δωρεά αυτή.
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A
Τα κατάφερε η πρόεδρος της Αντιπάρου και εξαφάνισε την
αντιπολίτευσή της. Πως αλλιώς να εξηγήσουμε το ότι στη

συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα το τεχνικό
πρόγραμμα δεν παρουσιάστηκε ούτε ο Λεβεντάκης ούτε η αναπλη-
ρώτριά του; Τι θα πούνε άραγε στους συγχωριανούς τους για την
απραξία τους αυτή;

A
Ο αξιότιμος, κατά τα άλλα, κ. Κοτσώνης, μας εξέπληξε δυσά-
ρεστα στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ., όταν ζήτησε

οι συνεδριάσεις να γίνονται «κεκλεισμένων των θυρών», δηλαδή
χωρίς τα Μ.Μ.Ε. Τι έχετε να κρύψετε κ. Κίμωνα και δε θέλετε δη-
μοσιότητα; Δε μας φτάνει η δικαστική εμπλοκή του Δ.Λ.Τ., θέ-
λουμε να ανοίξουμε νέο γύρο προβλημάτων, μακριά από τα αυτιά
των Παριανών;
Δεν έχω το ανάστημα για να το παίξω δάσκαλος, αλλά αγαπητέ Κί-
μωνα, η Δημοκρατική λειτουργία, η Διαφάνεια και η Διορατικό-

τητα είναι ασφαλής ασπίδα σωτηρίας για όλους όσους εμπλέκονται
με τα κοινά.

A
Όσον αφορά το ίδιο το Δ.Λ.Τ., έχει πλέον ψηφισμένο τε-
χνικό πρόγραμμα, άρα αρχίζουν τα έργα… Αλλιώς ο εισαγ-

γελέας θα επέμβει εκ νέου για το αδίκημα, αυτή τη φορά της
απραξίας και οι προβλεπόμενες ποινές είναι πολύ αυστηρές.

A
Διαβάσαμε τον πλούσιο απολογισμό από τις δραστηριότητες
στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας» στις Λεύκες. Εύλογα, προκύ-

πτουν πολλά ερωτήματα: Πρώτα-πρώτα, ποιος από τους Παρια-
νούς κατάλαβε κάτι από όλες αυτές τις δραστηριότητες και ποιος,
τέλος πάντων, από όλους μας ωφελήθηκε; Σε εποχές πολύ
δύσκολες, μήπως είναι πολυτέλεια να είναι «μερικώς»
αξιοποιημένος ένας αξιόλογος για τις Λεύκες τουριστικός χώρος;
Οι Λευκιανοί της Αθήνας έχουν καταθέσει προτάσεις. Τις έλαβε

κανείς υπόψη του;

A
Το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου, ενισχυμένο από τη
μεγάλη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες των εμπόρων και συναι-

σθανόμενο την ευθύνη του, ανέβασε την παραγωγικότητά του. Να
του ευχηθούμε πάντα ψηλότερα, γιατί είναι δύσκολες εποχές για
τους εμπόρους και πρέπει κάποιος να τους στηρίζει.

A
Να μην ξεχάσουμε 28 Μάρτη στις 8.30 το βράδυ, σβήνουμε
όλα τα φώτα. Συμβολική πράξη ευαισθητοποίησης απέναντι

στο περιβάλλον, που τόσο το έχουμε ταλαιπωρήσει.
Μια μικρή πράξη, με μεγάλη, όμως, σημασία.

A
Ερώτηση κρίσεως: Πότε και γιατί αφαιρέθηκε η πινακίδα
δημοσιότητας έργου από το λιμάνι της Πούντας, ενώ το

έργο δεν έχει παραληφθεί ακόμη;                                                  Ν.Ρ.Λ.

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

Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας, ξεκίνησε πρω-
τοπόρα στο νησί της Πάρου, το 1978, από μια
μικρή ομάδα δραστήριων «κυριών» και «δε-
σποινίδων», που δούλεψαν με αγάπη και ενδια-
φέρον, υλοποίησαν στόχους και εξασφάλισαν τη
μαζική συμμετοχή των γυναικών  στις πρωτο-
βουλίες που ανέλαβαν.
Ως Σωματείο με αιρετή διοίκηση, που αριθμεί πε-
ρίπου 200 ενεργά μέλη, συνεχίζει έως σήμερα να
δραστηριοποιείται δημιουργικά και μαζικά, να
πορεύεται μαζί και δίπλα στη Γυναίκα του σή-
μερα, να μάχεται τον εφησυχασμό  και να υλοποιεί
την έννοια του «σχετίζεσθαι».
Με άξονα τους σκοπούς του Συλλόγου, που σύμ-
φωνα με το καταστατικό του είναι:
Η ανάπτυξη συνεργασίας-αλληλεγγύης και αλ-
ληλοβοήθειας μεταξύ των μελών 
Η ανάπτυξη συνεργασίας με τα Σχολεία και η πα-
ροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την εύρυθμη λει-
τουργία τους 
Η συμβολή στην καθαριότητα και τον καλλωπι-
σμό της Κοινότητας 
Η προσπάθεια για την ανάπτυξη τουριστικής συ-
νείδησης των κατοίκων 
Η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του επι-
πέδου των μελών, 
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, 31 χρό-
νια μάχεται για τα δικαιώματα της Γυναίκας:
Στη μόρφωση, στην ανάπτυξη,  στην ψυχαγωγία
με :
- Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, ποιητι-

κές βραδιές αφιερωμένες στον Γιάννη Ρίτσο, τον
Οδυσσέα Ελύτη, τον Διονύσιο Σολωμό, τις Πα-
ριανές ποιήτριες νέας γενιάς, αφιέρωμα στην Με-
λίνα Μερκούρη, στη δασκάλα Παναγιώτα
Ααρών-Καρποδίνη, στην Παριανή αγωνίστρια
της Εθνικής Αντίστασης Μ. Ναυπλιώτη, στην
Παριανή συγγραφέα κ. Ραγκούση, σε Έλληνιδες
λογοτέχνες, ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες για
την εξέλιξη του γυναικείου κινήματος, για τη
θέση της γυναίκας σε όλες τις θρησκείες, για τις
σχέσεις γονέων-παιδιών, για το ρόλο της οικογέ-
νειας στη σύγχρονη κοινωνία, για θέματα γυναι-
κολογικού ενδιαφέροντος, για τα ναρκωτικά, το

aids  κ.λπ., βοήθεια στη δημιουργία Χορευτικού
Ομίλου Νάουσας, προβολές κινηματογραφικών
ταινιών, δημιουργία χορωδίας, φιλοξενία χορω-
διών και θεατρικών παραστάσεων, μουσικοχο-
ρευτικές εκδηλώσεις, ετήσια αφιερώματα στην
ημέρα της Μητέρας και της Γυναίκας, μικροί
απογευματινοί περίπατοι, καθιέρωση πολυήμε-
ρων εκδρομών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
δύο φορές τον χρόνο, οργάνωση της 1ης Πανκυ-
κλαδικής ημερίδας με θέμα: Η Γυναίκα στην Νη-
σιώτικη Ελλάδα.
Στη φροντίδα του παιδιού με :
Εκθέσεις παιδικού βιβλίου, εξοπλισμός παιδικής

χαράς, ετήσια πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση για τα
παιδιά, οικονομική ενίσχυση όλων των Σχολείων
της Νάουσας για την αγορά εκπαιδευτικού υλι-
κού και μηχανημάτων, οικονομική ενίσχυση των
μαθητικών κοινοτήτων του Λυκείου Νάουσας
Στη διάσωση και διάδοση των λαϊκών παραδό-
σεων με:
Έκθεση έργων λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας, τη
συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του αποκριάτι-
κου καρναβαλιού, στο στολισμό του χωριού για
το Πάσχα, στην εκδήλωση του Άι Γιάννη του
Κλήδωνα, στη γιορτή Ψαριού-Κρασιού, στα Εν-
νιάμερα της Παναγίας με  έκθεση και πώληση το-
πικών προϊόντων και στην υποστήριξη κάθε
άλλης εκδήλωσης πολιτιστικής ή αθλητικής, που
διοργανώνει ο Δήμος Πάρου και το Δ/Δ Νάου-
σας.
Στην κοινωνική της προσφορά με:
Βοήθεια στους οικονομικά αδύναμους και ασθε-
νείς συμπολίτες, στήριξη των οικονομικών μετα-
ναστών, προσφορά –αποστολή βοήθειας σε
αναξιοπαθούντες από πολέμους και σεισμούς,
στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εύ-
ρυθμη λειτουργία των δομών Υγείας-Παιδείας-
Πρόνοιας.
Οι Γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας
Πάρου, δεν επαναπαύονται,  συνεχίζουν να δρουν
συλλογικά και καλούν κάθε  φίλη γυναίκα, ανε-
ξάρτητα από ηλικία, θρησκεία και εθνότητα, συ-
νοδοιπόρο στην κοινή προσπάθεια για μια
καλλίτερη, δημιουργική και ειρηνική ζωή.

Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου 

31 χρόνια δράσης
Πρόεδρος:

Ελευθερία Μπαρμπαρίγου
Αντιπρόεδρος:

Στέλλα  Σιφναίου
Γεν. Γραμματέας:

Ζαμπία Τσιγώνια-Κωβαίου
Ταμίας:

Μαργαρίτα Σπύρου
Μέλη:

Ευανθία Βεντουρή, Άννα Βαβανού, Μαρία Σκιαδά
Ταχ. Διεύθυνση:

Νάουσα Πάρου 84401 Κυκλάδες
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

22840 51402
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

www.tzanne@otenet.gr


