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Με την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο
Μεγάλη οικολογική – αναπτυξιακή επένδυση

Συνέχεια στη σελ. 4 Συνέχεια στη σελ. 3

Θετικά είναι τα αποτελέσματα από τη συμ-
μετοχή του Δήμου Πάρου στη διεθνή έκθεση 
τουρισμού ΜΙΤΤ στη Μόσχα από τις 18 έως 
τις 22 Μαρτίου. Θετικά και άμεσα, αφού το 
Μάιο κιόλας θα επισκεφθούν και θα παραμεί-
νουν στο νησί, τα μέλη ενός ιστιοπλοϊκού ομί-
λου της Μόσχας, όταν πληροφορήθηκαν ότι 
υπήρχε στην Πάρο, Ναυαρχείο του Ρωσικού 
στόλου. Η άφιξη αυτή είναι πολύ σημαντική, 
καθώς θα λειτουργήσει ως προπομπός, εάν και 
εφόσον καταφέρουμε να κερδίσουμε τις εντυ-
πώσεις και δεν τους απογοητεύσουμε. 

Στην έκθεση εκπροσώπησε το Δήμο η επιχει-
ρηματίας Στέλλα Φυρογένη, η οποία την πε-
ρασμένη Παρασκευή ενημέρωσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Όπως είπε, ξεκίνησε κατ’ αρχάς, 
με τη βοήθεια της κ. Γκαλίνας Παρούση, που 
εθελοντικά έκανε τις μεταφράσεις στα Ρωσι-
κά, με την προβολή στο site του Δήμου και στο 
site της έκθεσης, ανακοίνωση-πρόσκληση που 
αφορούσε το πότε και που θα βρίσκεται η Πά-
ρος στην έκθεση αυτή.

Έστειλε επιστολή, πρόσκληση –υπενθύμιση 
της παρουσίας μας σε τουριστικά γραφεία που 
πωλούν την Ελλάδα στη Ρωσική Αγορά, αλλά 
και επιστολή του Δημάρχου στον Διευθυντή 
του ΕΟΤ Μόσχας.

Διανεμήθηκε στα ρωσικά και αγγλικά, για κάθε 
πιθανό επισκέπτη από τη Μόσχα, το Κίεβο, τη 
Ρίγα και τη Λευκορωσία, οδηγός με πληροφόρη-
ση για την οργάνωση του ταξιδιού τους (αερο-
δρόμιο, ώρες αφιξοαναχώρισης, μέσα μεταφοράς, 

λιμάνι, πρόσβαση στην Πάρο).
Διανεμήθηκε επίσης οδηγός παρουσίασης εκ-

δρομών εντός και γύρω από το νησί μας. 

Το ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ της Πάρου προχώρησε σε αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού του, με βασικό προσανατο-
λισμό την κατάργηση κάθε χημικού στοιχείου που επιβαρύνει το περιβάλλον, τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικα-
σίας προς όφελος τόσο της απασχόλησης των εργαζομένων όσο και της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Τα θετικά αποτελέσματα από την επένδυση σύντομα θα περάσουν στους πελάτες του ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ με την 
αναβάθμιση της ποιότητας εντύπων, την ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης και φυσικά τις βελτιωμένες τιμές. 

Το νέο τετράχρωμο πιεστήριο SHINOHARA είναι το νέο μοντέλο αυτής της σειράς.

Δημοσκόπηση 
για τα προβλήματα

Η «Φωνή της Πάρου» σε συνερ-
γασία με την εταιρία δημοσκοπήσεων 
DATA R.S. διενεργεί τηλεφωική έρευ-
να με στόχο την καταγραφή και ανά-
δειξη των κύριων προβλημάτων του 
νησιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
θα δημοσιευθούν σε επόμενη έκδοση 
της εφημερίδας μας.

Έναρξη δρομολογίων 
SEA JET 2

Ξεκίνησε από τις 28 Μαρτίου τα καθημερινά 
του δρομολόγια το ταχύπλοο Sea Jet 2 

Τα δρομολόγια έχουν ως εξής: 
Από Πάρο στις 11:00
για ΜΥΚΟΝΟ – ΤΗΝΟ – ΡΑΦΗΝΑ
και από Ραφήνα στις 07:40
για ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΠΑΡΟ
Ανεκτέλεστα δρομολόγια
01/4, 15/04, 16/04, 17/04

Η κ. Φυρογένη στο περίπτερό μας, με τον Υφυπουργό Γ. Βαληνάκη
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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

Έτος 64ο Νέα περίοδος Αριθμός φύλλου 55
Έτος ίδρυσης 1945

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυντής: 
Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης
Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τ.μ. ήμα: Ελισάβετ Κατροδαύλη-Ραγκούση
Διαφημίσεις: Εμπορικό τ.μ. ήμα 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

Παραγωγή, εκτύπωση:
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Συν και πλην και συνοχή
Ποια είναι τα σημερινά προβλήματα του νησιού; 

Μετά από τόσες συναντήσεις, πολλές συζητήσεις και 
κινητοποιήσεις, έχουν καταστεί γνωστά. Δεν γίνεται 
όμως έγκαιρα η αξιολόγησή τους και δεν βρίσκονται 
πάντα σύντομοι τρόποι επίλυσης. Το οικιστικό και η 
ολοένα εντεινόμενη κακοποίηση του περιβάλλοντος 
είναι στην πρώτη σειρά. Το νερό, η διαχείριση των 
απορριμμάτων, ο δοκιμαζόμενος τουρισμός και η σχέ-
ση του με την ξεχασμένη πρωτοβάθμια παραγωγή, 
έχουν επίσης μια πρώτη θέση. 

 Πρώτη όμως θέση έχει και η συνοχή των κατοίκων, 
προϋπόθεση ποιότητας ζωής και πολιτισμού. Τοπικός 
τύπος και λειτουργία των συλλόγων ενισχύουν τη σύ-
σφιξη των ανθρώπινων σχέσεων, την επικοινωνία, το 
διάλογο, την καλλιέργεια συγγενικού κλίματος. 

Πάρος και Αντίπαρος άλλαξαν τα τελευταία χρό-
νια. Πολλά πήγαν μπροστά και άλλα μας τράβηξαν 
πίσω. Εξελιχθήκαμε, μπορούμε να μιλούμε για μεγά-
λη πόλη. Ορισμένα φαινόμενα βοήθησαν τις δυνάμεις 
συνοχής, ώστε να μην διαλυθούμε τελείως.

 -Η ίδρυση του ενιαίου δήμου μείωσε τα τοπικιστικά 
φαινόμενα, παραμένει όμως εκκρεμές το μέγα ζήτη-
μα της αποκέντρωσης με ουσιαστικοποίηση των τοπι-
κών συμβουλίων. Αναζητούνται τοπικές πρωτοβουλί-
ες, ώστε να βρούμε λύσεις. 

-Η μείωση των αποστάσεων με την εξάπλωση του 
αυτοκινήτου έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά και 

παρά τα οικολογικά προβλήματα, τα 
ατυχήματα και την ηχορύπανση, θεω-
ρούμε ότι ενθαρρύνθηκαν οι δυνάμεις 
συνοχής.

-Η ανάπτυξη του πολιτιστικού κινή-
ματος έδωσε στους ανθρώπους ευκαιρί-
ες και εμπνεύσεις, ώστε να συνεργάζο-
νται με μεγαλύτερη διάθεση και αποτε-
λεσματικότητα. 

-Η μείωση της έντασης των πολιτι-
κών αντιπαραθέσεων έπαιξε κι αυτή θε-
τικό ρόλο, αν και συνοδεύεται από αίσθη-
μα απογοήτευσης για την πολιτική κατά-
σταση, απροθυμία συμμετοχής στα κοι-
νά και απουσία απ’ το προσκήνιο νέων 
ανθρώπων.

-Θετικό ρόλο έπαιξε στη σταθερότητα 
της συνοχής η καλλιέργεια του κινήμα-
τος των εθελοντών, που εγγράφεται στα 
νέα δεδομένα του Παριανού πολιτισμού.

Άλλες εξελίξεις μας ώθησαν σε αντί-
θετες κατευθύνσεις και χαλάρωσαν τους 
δεσμούς ενότητας και συγγένειας.
α) Η υστερία της τουριστικής κίνησης 
δώρισε σε όλους μας μόνιμη αγωνία και 
τρεχάλα. Νοήματα και αξίες της ζωής 
αντικαταστάθηκαν με την ολοένα και 
γρηγορότερη απόκτηση υλικών αγαθών. 
Περνούν οι άνθρωποι δίπλα μας και δεν 
τους βλέπουμε.
β) Η άφιξη Ελλήνων από άλλα μέρη 
της χώρας στο νησί για βιοπορισμό και 

η εγκατάσταση χιλιάδων μεταναστών συνέτεινε κι 
αυτή στην σημερινή κατάσταση δυσκολίας επαφής. 
Απαιτούνται δυνάμεις για την καλλιέργεια κοινότη-
τας ενδιαφερόντων που θα συμβιώνει με τη διαφορε-
τικότητα, κι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Υπάρχει 
το κενό μιας γενικότερης και τοπικής πολιτικής που 
θα έφερνε τους ανθρώπους κοντά, ως πολίτες με δι-
καιώματα, αλλά και υποχρεώσεις.
δ) Η τηλεόραση έκλεισε τους ανθρώπους στα σπίτια.
ε) Η συχνή παράβαση των κανόνων, η καθημερινή 
αυθαιρεσία, έγιναν ήδη καθεστώς. 
στ) Η απουσία ουσιαστικής ενημέρωσης και πληρο-
φόρησης του πολίτη εγγράφεται επίσης στα αρνητι-
κά. Ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ένα τοπικός 
ραδιοσταθμός της αυτοδιοίκησης, μπορούσε να κινή-
σει κι άλλες δυνάμεις, που μένουν στο περιθώριο. Χω-
ρίς τα τοπικά έντυπα, το πρόβλημα θα ήταν πολύ με-
γαλύτερο. 

Έχει αξία να μελετήσουμε την κατάσταση και να δώ-
σουμε νέους τοπικούς θεσμούς συμμετοχής. Αυτοδι-
οίκηση και σύλλογοι καλούνται να αναπτύξουν πρω-
τοβουλίες, ώστε οι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά και 
να αισθανθούν πολίτες κοινής πατρίδας.

Χρίστος Γεωργούσης
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Υπέρ του έργου: «Διασύνδεση Κυκλάδων Υποσταθμού 150κV/ΜΤ Πά-
ρου, είναι η γνωμοδότηση του Επαρχιακού Συμβουλίου που συνεδρίασε 
στρις 24 Μαρτίου. Στη συνεδρίαση παρευρίσκετο και ο Τομεάρχης Σχεδια-
σμού και Περιβάλλοντος Υποσταθμών Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης Κ. Κα-
ραμανής, ο οποίος ενημέρωσε το Επαρχιακό Συμβούλιο για το έργο, σημει-
ώνοντας πως αν όλα κυλίσουν ομαλά, μέσα στον Ιούλιο θα εγκριθούν οι πε-
ριβαλλοντικοί όροι και θα ακολουθήσει η προκήρυξη του έργου. Οι εργασίες 
θα ξεκινήσουν το 2011 και η ολοκλήρωσή του θα γίνει το 2012.

Ο κ. Καραμανής, μετέφερε επίσης τη δέσμευση του Διοικητή της ΔΕΗ 
κ. Αθανασόπουλου, ότι το υπάρχον εργοστάσιο θα είναι σε «ψυχρή εφε-
δρεία», οι εργαζόμενοι όμως δεν θα χάσουν τις θέσεις τους. 

Σύμφωνα με τον κ. Καραμανή, η σύνδεση θα γίνει από το Λαύριο με υπο-
βρύχια καλώδια σε 1,5 μ. βάθος τα οποία θα τσιμεντοποιηθούν με ειδικά υλι-
κά για να είναι ασφαλή. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι πιθανό-
τητες να μείνουν χωρίς ρεύμα τα νησιά, να είναι μηδαμινές. Είναι ένα πανά-
κριβο έργο, προϋπολογισμού 400 εκ. ευρώ και φιλικό προς το περιβάλλον, 
καθώς δεν εκπέμπει ρύπους.

Το κτίριο, 900 τ.μ. θα είναι κλειστού τύπου, δηλαδή, όλος ο ηλεκτρομη-
χανολογικός εξοπλισμός θα είναι στο εσωτερικό, ενώ το κτίριο θα είναι προ-
σαρμοσμένο στο Κυκλαδίτικο στιλ. 

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) 
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 

Επαρχιακό Συμβούλιο

Ναι, στην υποβρύχια ηλεκτροδότηση 

Λιμανάκι Νάουσας

Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων 

Ενίσχυση των Τομέων ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες με νέα ασθενοφόρα

Ένα του «κουτιού» και στην Πάρο

Ένα αίτημα των κατοίκων της Νάουσας ικανο-
ποίησε ο Δήμος Πάρου. Η τεχνική υπηρεσία του, 
κατασκεύασε έναν αγωγό ώστε να φεύγουν στη 
θάλασσα τα όμβρια ύδατα, που λίμναζαν σε ένα ση-
μείο κάθε φορά που έβρεχε, με αποτέλεσμα να δυ-
σκολεύονται να περάσουν πεζοί και αυτοκίνητα. 

Στο σημείο εκείνο θα γίνει ανάπλαση της πλα-
τείας με τοποθέτηση κυβόλιθων. Ένα έργο, που 
έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου, προϋπολογισμού 
60.000 ευρώ.

Είναι το έργο: «Διαμόρφωση επιφάνειας – δα-
πέδου τμήματος πλατείας λιμένος Νάουσας έως 
τη γέφυρα».

Στις 4 Απριλίου η διημερίδα 
των γυναικών της Νάουσας

Με τη συμμετοχή 18 γυναικείων συλλόγων 
από τα νησιά του Αιγαίου, ξεκινά το Σάββατο 4 
Απριλίου η διημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλο-
γος Γυναικών Νάουσας Πάρου. Πρόκειται για 
τη συνέχεια και ολοκλήρωση ουσιαστικά των 
θεμάτων που αφορούν τη γυναίκα στη νησιωτι-
κή Ελλάδα και που είχαν τεθεί στην πρώτη διη-
μερίδα το 2006.

Στις σημερινές συνθήκες, που συνεχώς βάλ-
λονται οι κατακτήσεις και τα δικαιώματα των 
γυναικών για ίση συμμετοχή στην εργασία, 
προστασία της μητρότητας, των ασφαλιστικών 
της δικαιωμάτων και τόσα άλλα, είναι χρήσιμες 
αυτού του είδους οι διοργανώσεις, όχι απλά για 
την αποτύπωση των προβλημάτων, αλλά για 
την ενίσχυση της συλλογικότητας και τη συ-
ντονισμένη αντιμετώπισή τους.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Οινοποιείου Μωραΐτη. 

Με το πλοίο της γραμμής, την περασμένη Πα-
ρασκευή έφτασε στην Πάρο το ολοκαίνουριο όχη-
μα του ΕΚΑΒ, πλήρως εξοπλισμένο, το οποίο εντά-
χθηκε στη δύναμη του Κέντρου Υγείας του νη-
σιού. Το παρέλαβαν από το λιμάνι οι δύο ΕΚΑΒί-
τες Π. Μιχαλάτος και Σ. Ρούσσος οι οποίοι δήλω-
σαν ικανοποιημένοι, γιατί όπως είπαν, είναι υπερ-
σύγχρονο, εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μη-
χανήματα που απαιτείται να έχει ένα ασθενοφόρο 
και θα συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των 
έκτακτων περιστατικών. 

Το νέο ασθενοφόρο παραχωρήθηκε από τη Δι-
οίκηση του ΕΚΑΒ στο πλαίσιο υλοποίησης της δέ-
σμευσης της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΥΚΑ, να 
ενισχύει όλους του Τομείς των Κυκλάδων με σύγ-
χρονα ασθενοφόρα, πλήρως εξοπλισμένα, που 
προέρχονται από τη Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών.

Σε ανακοίνωση της Διοίκησης αναφέρεται πως 
η «πράξη αυτή σε συνδυασμό με τις συνεχείς επι-
σκέψεις της Διοίκησης για τη βελτίωση της επιχει-
ρησιακής λειτουργίας και την ενίσχυση σε ανθρώ-
πινο δυναμικό (διασώστες- πληρώματα ασθενοφό-
ρου), που θα υλοποιηθεί τους ερχόμενους μήνες, 
αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά τη στήριξη της 
πολιτείας, στο θεσμό της Επείγουσας Προνοσοκο-
μειακής Φροντίδας, ιδιαιτέρα στον ευαίσθητο νη-
σιωτικό χώρο». 

Αναβάθμιση του ακτινολογικού
Εν τω μεταξύ, στις 6 Απριλίου αρχίζουν οι ερ-

γασίες στο ακτινολογικό τμήμα του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, όπου θα αντικατασταθεί όλος ο 
ιατρικός εξοπλισμός με νέα σύγχρονα μηχανή-
ματα. 
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Έναρξη δρομολογίων SEA JET 2

Μαθητές από τις Κυκλάδες στο διαγωνισμό της Βουλής για τη Δημοκρατία

Βραβείο στην Παριανή μαθήτρια Στέλλα Λάζου 

Δενδροφύτευση στις παραλίες της Αντιπάρου

Με πρωτοβουλία μαθητών και δασκάλωνΣυνέχεια από τη σελ. 1
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 19/04/2009
Από Ραφήνα στις 07:40  για ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ 
– ΠΑΡΟ και από Πάρο στις 16:35 για ΜΥΚΟΝΟ – 
ΤΗΝΟ – ΡΑΦΗΝΑ

Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το Συμβού-
λιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), από το οποίο θα 
παρθούν αποφάσεις για νέα δρομολόγια και για τροποποί-
ηση των υπαρχόντων. 

Μέσα σ’ αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ανακοινω-
θούν τα δρομολόγια των άγονων γραμμών.

Eκδήλωση βράβευσης των παιδιών που έλαβαν μέ-
ρος στο διαγωνισμό σχεδίου και έκθεσης με θέμα την 
Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, πραγματο-
ποιήθηκε στις 23 Μαρτίου στη Βουλή. Ο διαγωνισμός 
διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 από το Ίδρυμα 
της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας της Δημοκρατίας.

Οι μαθήτριες Ειρήνη Φασιά από το 1ο Λύκειο της 
Σύρου και Στέλλα Λάζου από το Γυμνάσιο Αρχιλό-
χου της Πάρου, είναι ανάμεσα στα 60 παιδιά από όλη 
την Ελλάδα, που επελέγησαν και βραβεύθηκαν για τα 
έργα τους. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 170.000 μα-
θητές από 9.000 σχολεία της χώρας. 

Τις δύο μαθήτριες συνεχάρη η βουλευτής Κυκλά-
δων Άρια Μανούσου – Μπινοπούλου, η οποία παρευ-
ρίσκετο στην εκδήλωση και εξέφρασε την ικανοποίη-
σή της για τις αποδόσεις και των άλλων μαθητών και 
μαθητριών από τις Κυκλάδες. 

Στη δήλωσή αναφέρει: «Ιδιαίτερα θέλω να συγχα-
ρώ τις μαθήτριες Ειρήνη Φασιά και Στέλλα Λάζου οι 

οποίες είναι ανάμεσα στα 60 παιδιά από όλη την Ελ-
λάδα, που επελέγησαν και βραβεύθηκαν για τα έργα 
τους. Η βράβευση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία, κα-
θώς η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν πολύ μεγάλη. 
Μέσα από τα κείμενά τους αναδεικνύεται έντονα η ου-
σία της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία δεν είναι απλά 

ένα πολίτευμα. Είναι τρόπος ζωής που ενσωματώνει 
στη λειτουργία του την ανθρώπινη φύση, τις ευγενέ-
στερες και ωριμότερες ιδέες για την κοινωνία και το 
συλλογικό καλό. Από αυτά τα παιδιά αντλούμε φως αι-
σιοδοξίας σε μια δύσκολη εποχή. Τις ευχαριστούμε και 
τις συγχαίρουμε».

Παρέμβαση Βρούτση 
για τις θέσεις Εργασίας στον τουρισμό 

Ζητεί σχέδιο δράσης 
από την Κυβέρνηση 

Τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, ειδικά στις 
ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές, ενόψει της νέας του-
ριστικής περιόδου, ζητεί με ερώτηση που κατέθεσε στη 
Βουλή στις 23 Μαρτίου, ο βουλευτής Κυκλάδων Γιάν-
νης Βρούτσης προς την Υπουργό Απασχόλησης κ. Φά-
νη-Πάλλη Πετραλιά. 

Στην ερώτηση μεταξύ άλλων αναφέρεται: Κρίσιμο 
μέγεθος αποτελεί η διατήρηση των θέσεων εργασίας χω-
ρίς αλλαγή στους όρους απασχόλησης ειδικά την περίο-
δο που υπάρχει μειωμένη τουριστική κίνηση.

Με σχέδιο δράσης επιβάλλεται εκ μέρους της πολι-
τείας και του υπουργείου απασχόλησης να υπάρξει ενερ-
γητική παρέμβαση και όχι παθητική ή ουδέτερη στάση, 
ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Η παρέμβαση και το σχέδιο πρέπει, λαμβάνοντας 
υπόψη και τη νησιωτικότητα, να διατηρήσουν τουλάχι-
στον στη νησιωτική Ελλάδα, όλες τις θέσεις απασχόλη-
σης που υπήρχαν την ίδια περίοδο πέρυσι, με επιδότηση.

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009, δενδροφύτευ-
ση στις παραλίες της Αντιπάρου, που διοργάνωσαν 
το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Αντιπά-
ρου και ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου, σε συνερ-
γασία με την Κοινότητα Αντιπάρου και την Τοπική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Συνολικά φυτεύτηκαν με 150 αρμυρίκια σε έξι 
παραλίες του νησιού. Οι μαθητές κάθε τάξης μετα-
φέρθηκαν με λεωφορείο της Κοινότητας σε διαφο-
ρετική παραλία, ενώ ένα δεύτερο κοινοτικό όχημα 
μετέφερε τα δενδρύλλια, που προσφέρθηκαν από 
το Κρατικό Φυτώριο Πάρου. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά του νηπιαγωγείου και 
της Α΄ δημοτικού φύτεψαν 20 δενδρύλλια στον 
Άγιο Σπυρίδωνα, ενώ τα παιδιά της Β΄ τάξης φύτε-

ψαν άλλα 20 στην παραλία του Αγίου Θεολόγου. 
Οι τάξεις Γ΄ και Δ΄ δενδροφύτευσαν τις παραλίες 
Παναγιά και Γλυφά αντίστοιχα με 15 δενδρύλλια 
στην καθεμία. Τέλος, οι μαθητές της Ε΄ τάξης φύ-
τεψαν 30 δενρύλλια στο Σωρό, ενώ η ΣΤ΄ τάξη φύ-
τεψε 50 δενδρύλλια στην παραλία Λιβάδια.

Σημαντική ήταν η βοήθεια όλων των γονέων 
και φίλων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και 

έσπευσαν να στηρίξουν την προσπάθεια των μαθη-
τών και των δασκάλων τους.

Ευχαριστήριο
Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τους: Γιάν-

νη Τριαντάφυλλο, Σωτήρη Σκούρτη, Τάσο Φα-
ρούπο και το συνεργάτη του Ιβάν, Νίκο Μαριάνο, 
Δαμιανό Καλάργυρο, Αθηνά Καλαργύρου, Μα-
ρία Μαρινάτου, Παναγιώτη Σφαλαγκάκο, Γιώργο 
Δανιηλίδη, Αρσενία Πατέλη, Μπετίνα Τριαντα-
φύλλου, Ιωάννα Μαριάνου.

Εύχονται επίσης, να συνεχιστούν τέτοιου είδους 
προσπάθειες, που «συμβάλλουν όχι μόνο στην 
καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης σε 
μικρούς και μεγάλους, αλλά και στην ομορφιά των 
νησιών μας». 
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AEGEAN CARGO
MANAGEMENT S.A.

Πολλοί οι επισκέπτες
στο Παριανό περίπτερο
Στην 16η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 

υπήρχαν 3.000 εκθέτες από 120 χώρες και 80.000 
εμπορικοί επισκέπτες. Ήταν πολύ μεγάλο το ενδι-
αφέρον και η κίνηση, ιδιαίτερα τις 3 πρώτες ημέ-
ρες, κατά τις οποίες η κ. Φυρογένη είχε πληθώρα 
επαφών. Το περίπτερο της Πάρου βρισκόταν δεξιά 
και προς το τέλος του ελληνικού περιπτέρου του 
ΕΟΤ και συστεγαζόταν στο περίπτερο της Ανα-
πτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων. Εκτός από εμπο-
ρικούς επισκέπτες, το Παριανό περίπτερο επισκέ-
φτηκε και χαιρέτησε ο υπουργός τουρισμού Κ. 
Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός κ. Βαλυνάκης και η 
ηγεσία του ΕΟΤ. 

Η κ. Φυρογένη με τους συνεργάτες της, εκτός 
από τις επαγγελματικές επαφές, διένειμε όλο το 
έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που υπήρχε στο πε-
ρίπτερο. 

Συγκεκριμένα διανεμήθησαν: Το βιβλίο με τη 
συλλογή φωτογραφιών του Δήμου Πάρου στη ρω-
σική, χάρτης της Πάρου από το Σύλλογο Ξενοδό-
χων «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», το CD-rom σε 5 γλώσ-
σες με πληροφόρηση για το νησί μας και οδηγός 
καταλυμάτων της Ένωσης Ενοικιαζόμενων Δωμα-
τίων της Πάρου, του οποίου η προώθηση έτυχε με-
γάλου ενδιαφέροντος. Βιβλία, φυλλάδια & DVDs 
του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Εκατο-
νταπυλιανής, Οδηγοί στη ρωσική γλώσσα, που 
δεν έφτασαν και χρειάστηκε να ανατυπωθούν κι’ 
άλλοι στη Μόσχα. DVDς και CD της Πάρου προ-
βάλλονταν συνεχώς στο περίπτερό μας. 

Άγνωστη η Πάρος στη Ρωσία
Σύμφωνα με την κ. Φυρογένη, η Πάρος είναι 

σχεδόν απούσα και άγνωστη στη Ρωσία. Όπως 
αναφέρει, «η Πάρος με την τόσο σημαντική ιστο-
ρική της διαδρομή, με το μοναδικό μνημείο της 
Ορθοδοξίας, την Εκατονταπυλιανή, τα 40 μονα-
στήρια και τις 400 εκκλησιές, με τις τόσες αμμου-
διές και τα απάνεμα λιμανάκια, με τις τόσες δρα-
στηριότητες και ομορφιές, είναι άγνωστη σε μια 
από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου». 

Από μια έρευνα που έκανε, σε πολύ λίγα από τα 
ελληνικά γραφεία που είχαν παρουσία στην έκ-
θεση, υπάρχουμε σαν προορισμός, αλλά ως μέ-
ρος του island hoping με 2 ή 3 διανυκτερεύσεις. 
Στις μπροσούρες δε των ρωσικών γραφείων, που 
πωλούν Ελλάδα και Κυκλάδες, (όπου εκεί και αν 
υπήρχε συνωστισμός), προτείνονται μόνο η Μύ-
κονος και η Σαντορίνη. Οι Ρώσοι, επειδή πολύ 
πρόσφατα άρχισαν να ταξιδεύουν στο εξωτερι-
κό, οι περισσότεροι από αυτούς φοβούνται να κι-
νηθούν μόνοι τους, έχουν και τα πρόβλημα με τη 
βίζα και έτσι καταφεύγουν στα ρωσικά γραφεία 
ταξιδιών για να τους οργανώσουν το «όνειρο». 
Σε ερώτηση της κ. Φυρογένη, γιατί δεν συμπερι-
λαμβάνεται η Πάρος στους προορισμούς, της απά-
ντησαν:«μα κανείς δεν μας το πρότεινε!». Αυτό 
της έδωσε την αφορμή, να ξανάρθει σε επαφή μαζί 
τους και να τους παρουσιάσει το νησί και τις δυ-
νατότητές του. Αλλά όπως επισημαίνει, «δεν φτά-
νει μόνο αυτό, απαιτείται εγρήγορση και συντονι-

σμένες κινήσεις επιχειρηματιών, αλλά και του Δή-
μου μας». 

Τα πρώτα βέλη βρήκαν το στόχο τους
Στις 10 Μαρτίου, η κ. Φυρογένη και οι συνερ-

γάτες της, είχαν επικοινωνία με έναν όμιλο ιστι-
οπλόων της Μόσχας, το Skipper Club, ο οποίος 
για 5η χρονιά διοργανώνει ένα διάπλου στη Με-
σόγειο. Μέλη τους είναι η αφρόκρεμα της ρωσι-
κής κοινωνίας, μια που η δραστηριότητα αυτή εί-
ναι για πολύ λίγους, VIPs. Όμως αυτή τη χρονιά 
δεν δίνουν τουριστικό χρώμα στο ταξίδι τους αυτό, 
αλλά ένα κοινωνικό, πατριωτικό, θρησκευτικό και 
ιστορικό χαρακτήρα, αφού αφιερώνεται στη μνή-
μη των Ρώσων ναυτών του Ρωσικού Στόλου, που 
έπεσαν ηρωικά και νικηφόρα σε διάφορες ναυμα-
χίες. Έτσι όταν ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Oleg 
Smirnov έκανε «βουτιά» στην ιστορία τους, ανα-
κάλυψε και το νησί μας, όπου στη Νάουσα της Πά-
ρου και στην περι-
οχή του Αϊ Γιάν-
νη ήταν εγκατε-
στημένο το Ναυ-
αρχείο του Ρωσι-
κού Στόλου, τη 
περίοδο του Ρώ-
σο-Τουρκικού Πο-
λέμου 1768-1774. 

Το προσκυνη-
ματικό αυτό ταξί-
δι τους (2 σκάφη 
με 10 άτομα πλήρωμα, που θα εναλλάσσεται ), θα 
ξεκινήσει στις 3 του Απρίλη από τη Ρόδο, θα πε-
ράσει από Σαντορίνη, ίσως αρχικά από Πάρο για 
λίγο, ενώ θα φτάσουν μέχρι την Τυνησία, Συρα-
κούσες, Μάλτα, Ναβαρίνο, Ιθάκη, Αθήνα και θα 
καταλήξουν 13 Μαΐου στην Πάρο, ημέρα γιορτής 
του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Το 
ταξίδι αυτό υποστηρίζεται ενεργά από τη Ρωσική 
Εκκλησία, ενώ μέλος του πληρώματος που θα επι-
σκεφτεί το νησί μας θα είναι και ο Πατέρας Αλέ-
ξανδρος, της εκκλησίας της Αναστάσεως του Σω-
τήρος στη Μόσχα, ο οποίος είναι επικεφαλής του 
Συνοδικού Τμήματος του Πατριαρχείου Μόσχας, 
υπεύθυνος επικοινωνίας και σχέσεων της Ρωσικής 
εκκλησίας με τις Δυνάμεις του Ρωσικού Στρατού, 
με δική του τηλεοπτική ώρα στο κανάλι της Ρωσι-
κής Εκκλησίας και μεγάλη επιρροή.

 Στο πλήρωμα εκτός των μελών του ομίλου, 
έπειτα από πρόταση του Πατέρα Αλέξανδρου, θα 
είναι επίσης έφηβοι Cadets από τη Μοσχοβίτι-
κη Στρατιωτική Ακαδημία του Ρωσικού Στόλου 
για να μάθουν την ιστορία τους και να αποδώσουν 
τιμή στους πεσόντες Ρώσους. 

Η κ. Φυρογένη, μετά από συνεννόηση, με το Δή-
μαρχο κ. Βλαχογιάννη, τον κ. Κασαπίδη και την 
κ. Παπαζώη και διαβλέποντας τις τεράστιες δυνα-
τότητες που ανοίγονται στο νησί με τη δημιουρ-
γία του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Πάρ-
κου στον Άη Γιάννη Δέτη, ξεκίνησε σειρά επαφών 
μαζί τους, αρχικά μέσω emails. Συναντήθηκε με την 
εκπρόσωπό τους, τη 2η ημέρα της έκθεσης, Maria 
Blinova, την οποία ενημέρωσε, όχι μόνο για την 

πρόθεσή μας να τους καλοδεχτούμε, αλλά προσκό-
μισε, εκτός από υλικό που αφορά στην Πάρο, ένα 
DVD που είχε προβληθεί στο Συνέδριο που είχε η 
Πάρος διοργανώσει για τα Ορλωφικά, αλλά και την 

πρόθεσή μας να φτιάξουμε Μουσείο Ρωσικής Πα-
ρουσίας στο Αιγαίο, δείχνοντας το έντυπο με το 
σχεδιασμό της περιοχής στον Άη Γιάννη. Όταν δε 
τους ενημέρωσε, ότι φέτος οργανώνεται το παιχνί-
δι του θησαυρού με θέμα τους Ρώσους στην Πάρο, 
είδε τον ενθουσιασμό τους και παράλληλα ανακάλυ-
ψε ότι τα παιδιά αυτά, ταξιδεύουν στην Τουρκία για 
ανάλογα παιχνίδια. 

Οι επαφές αυτές συνεχίστηκαν με την κ. Maria 
Blinova, από την οποία ζήτησε να συγκεκριμενο-
ποιήσει τα στοιχεία της επισκέψεώς τους αυτής, να 
παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η κ. Φυρογένη έδωσε και συνέντευξη 
Τύπου στο δορυφορικό ιντερνετικό «Η Φωνή της 
Ρωσίας», κατά την οποία αναφέρθηκε στις ομορ-
φιές και τις ιδιαιτερότητες του νησιού μας. 

Τι ζητούν, τι προσφέρουν
Οι ιστιοπλόοι που θα έρθουν στο νησί, ζητούν 

από το Δήμο, συνάντηση υποδοχής, οργάνωση 
εκδρομής σε ιστορικά μέρη του νησιού, έναν ξύλι-
νο σταυρό, που θα τον τοποθετήσουν σε εκκλησά-
κι της Πάρου, όπου θα γίνει και λειτουργία και μία 
αναμνηστική πλακέτα με ρωσικό και ελληνικό κεί-
μενο. Νερό και ηλεκτρικό για τα σκάφη τους για 
5 ημέρες και οικονομική συμμετοχή (2.500 ευρώ) 
για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα αφο-
ρά στην Πάρο και τη ρωσική παρουσία στο νησί.

Αυτοί θα προσφέρουν σε εμάς, την προβολή 
του νησιού και μέσω του ταξιδιού τους στην Πάρο 
και μέσω του ντοκιμαντέρ σε όλα τα ρωσικά μέσα 
ΜΜΕ, κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, περιοδι-

κά, ενώ θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα και η ση-
μαία του Δήμου Πάρου στα σκάφη τους. 

Φτάνει να γίνει η αρχή
Από τις επαφές και την έρευνα που έκανε η κ. 

Φυρογένη, διαπίστωσε ότι οι Ρώσοι στηρίζονται 
πολύ στις προσωπικές επαφές. Όταν ξεκινήσει κά-
ποιος να έρχεται παρασύρει και τους άλλους. Είναι 
σαν τις Ματρούσκες, είπε χαρακτηριστικά, που 
από τη μεγαλύτερη ξεπηδούν τόσες άλλες και ση-
μείωσε ότι θα πρέπει να τους υποδεχτούμε, να τους 
φιλοξενήσουμε, να τους ξεναγήσουμε και να τους 
πείσουμε για τα πλεονεκτήματά μας.

 Η Πάρος, τονίζει, έχει αυτή τη στιγμή μια μο-
ναδική ευκαιρία, να προβληθεί άμεσα από Ρώσους 
για Ρώσους, σε τόσα μέσα και με τόσους ποικίλους 
τρόπους. Πρέπει να υπάρξει μια συστηματική και 
συντονισμένη προσέγγιση και διατήρηση της επα-
φής μας μαζί τους. Μπορεί ο διάπλους αυτός να 
αποτελέσει το Δούρειο Ίππο διείσδυσης στη Ρω-
σική αγορά, να αυξήσουμε το ενδιαφέρον τους για 
το νησί μας και να ελπίζουμε βάσιμα σε μια προο-
πτική προσέλκυσης τους.

Το δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε τα αιτή-
ματα των Ρώσων ιστιοπλόων. Μάλιστα ο Δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης τόνισε πως θα «πρέπει να 
αρπάξουμε την ευκαιρία με το διάπλου και να την 
αναδείξουμε» και παραδέχτηκε ότι «έως σήμερα 
δεν έγινε τίποτα, ας ξεκινήσει τώρα».

Το βάρος πέφτει τώρα στην τουριστική επιτρο-
πή του Δήμου, η οποία συνέβαλε και διευκόλυνε 
με τη βοήθειά της την κ. Φυρογένη και τώρα ανα-
σκουμπώνεται για τη συνέχεια…

Οι κ.κ. Αρκάς και Κουζούμης παρατήρησαν, ότι 
θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και οι επαγγελμα-
τίες, οι οποίοι, προς το παρόν δεν κινούνται. 

Το προφίλ του Ρώσου τουρίστα 
Όσο ανεβαίνει το βιοτικό τους επίπεδο, τόσο 

ανεβαίνουν και οι ταξιδιωτικές απαιτήσεις τους. 
Παρόλα αυτά, μόνο το 10% του πληθυσμού έχει 
διαβατήριο. Η καταναλωτική μανία των Ρώσων, 
είναι μεγάλη, αφού εμφανίζονται στις κορυφαίες 
θέσεις παγκοσμίως των εθνικοτήτων που ξοδεύ-
ουν πολλά στο ταξίδι τους. Η πλειονότητα πραγ-
ματοποιεί τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα εκτός 
καταλύματος, 

Μόνο για διακοπές ταξίδεψαν πέρυσι στο εξω-
τερικό πάνω από 10 εκατ. Ρώσοι.Στην Τουρκία πέ-
ρυσι πήγαν περίπου 1,5 εκατ. και στην Αίγυπτο 
1.3 εκατ., ενώ στη χώρα μας ήρθαν μόνο 300.000. 

Εμπόδια για την αύξηση 
των Ρώσων τουριστών
Η κ. Φυρογένη αναφέρθηκε και στα «εμπό-

δια» για την αύξησης επισκεπτών από τη Ρωσία, 
όχι μόνο στην Πάρο, αλλά γενοκότερα στην Ελ-
λάδα. Συγκεκριμένα τονίζει: «Είναι πολύ φυσικό 
στους αναποφάσιστους τουρίστες τα τοπικά του-
ριστικά γραφεία της Ρωσίας να προτείνουν προο-
ρισμούς χωρίς βίζα,(Τουρκία, Μαλαισία, Κίνα, Ισ-
ραήλ κά), με αποτέλεσμα η χώρα μας να χάνει του-
ρίστες.   

Τουριστική Έκθεση Μόσχας: Υποδειγματικά μεθοδευμένη παρουσία 

Να αρπάξουμε την ευκαιρία!

Ο επικεφαλής του RALLY ESKADRA και τρία από τα μέλη της ομάδας

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Παναγιώτης Ρήγας Βουλευτής Κυκλάδων - ΠΑΣΟΚΞεκίνησε η επισκευή 
του αναψυκτηρίου στον Άη Γιάννη Δέτη

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την επισκευή του ανα-
ψυκτηρίου στον Άη Γιάννη Δέτη και σύμφωνα με 
την κ. Παπαζώη, η οποία ενημέρωσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την πορεία των έργων, τον Ιούνιο θα 
λειτουργήσει. Έως τότε θα έχει γίνει και η ανάπλαση 
της παραλίας, θα έχουν τοποθετηθεί ομπρέλες, ενώ 
θα διαμορφωθούν κάποιοι χώροι για Μπιτς βόλλεϋ 
και παιδική χαρά μέσα στα αρμυρίκια. Τα έργα επι-
βλέπει ο κ. Γ. Κουλιανός. 

Εν τω μεταξύ, στις 10 Ιουνίου θα ξεκινήσει και το 
Φεστιβάλ, που θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. 

Η κ. Παπαζώη ανέφερε ότι όλα μέχρι στιγμής γί-
νονται με χορηγίες από ιδιώτες, την BLUE STAR 
και το υπουργείο Αιγαίου.

Η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί στη Δημοτική 
Επιχείρηση, η οποία θα έχει συσταθεί έως τον Ιού-
νιο και ήδη γίνονται διαδικασίες για την πρόσληψη 
προσωπικού. 

Η επιλογή που κάναμε φαίνεται πως ήταν η κα-
λύτερη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Βλαχογιάν-

νης, ο οποίος ευχαρίστησε όλα τα μέλη της Επιτρο-
πής που εθελοντικά αγωνίζονται ώστε να ολοκλη-
ρωθεί ο στόχος, που είναι το Πολιτιστικό και Περι-
βαλλοντικό Πάρκο. Συμπληρώνοντας το Δήμαρχο, 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπ. Καλακώνας, πρότεινε 
να τιμηθεί η Επιτροπή από το Δ.Σ., γιατί όπως είπε, 
ξεφύγαμε από τη θεωρία και περάσαμε στην πράξη.

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, 
είχαμε γράψει για τα νεκρά ζώα σε περιοχή 
του Μώλου και το έγκλημα που διαπράττεται 

κατά του περιβάλλοντος. Οι ασυνείδητοι όμως 
που πετούν στο ρέμα τα ζώα, συνεχίζουν το 
«έγκλημα…». Το περασμένο Σάββατο, πέταξαν 
ένα ακόμη νεκρό πρόβατο. Το γεγονός έχει 
θορυβήσει Δήμο και Επαρχείo, προφανώς έγινε 
κάποια κινητοποίηση και το απόγευμα το αρνί δεν 
υπήρχε στο ρέμα. Ελπίζουμε ο κτηνοτρόφος που 
πετάει εκεί τα νεκρά ζώα να έχει πάρει το μήνυμα, 
κυρίως όμως να έχει καταλάβει πόσο μεγάλη 
ζημιά κάνει στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση σε 
όλους μας.

Κι άλλο νεκρό ζώο σε ρέμα στο Μώλο

Έντονα καταγγελτικός σε βάρος της κυβέρνη-
σης ήταν στην ομιλία του στην Ολομέλεια της 
Βουλής ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Π. Ρήγας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδί-
ου που προβλέπει την μείωση κατά 75% του τέ-
λους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους 
επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο βουλευτής χαρακτήρισε ανεύθυνα και απο-
σπασματικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα του τουρισμού και την κατη-
γόρησε ότι προωθεί τον κοινωνικό «κανιβαλι-
σμό» στρέφοντας την μια κοινωνική ομάδα ενα-
ντίον της άλλης.

 «Κάνετε μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα» είπε ο 
κ. Ρήγας απευθυνόμενος στον παριστάμενο υφυ-
πουργό και συνέχισε «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι υπέρ 
της ενίσχυσης των τουριστικών και λοιπών επι-
χειρήσεων και συμφωνεί με την κατάργηση του 
2% υπό μία όμως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση: 
Η κυβέρνηση να νομοθετήσει ταυτόχρονα με την 
κατάργηση του 2% άλλο συγκεκριμένο δυναμι-
κό πόρο που θα διασφαλίζει υπέρ των Δήμων και 
των Κοινοτήτων την πλήρη κάλυψη της απώλει-
ας που θα έχουν οι ΟΤΑ από την κατάργηση του 
τέλους του 2%. 

Οι Κυκλάδες χάνουν πάνω από 10 εκ. ευρώ» 
τόνισε ο κ. Ρήγας. «Όλοι οι Δήμοι και οι Κοινό-
τητες του Νομού έχουν καταρτίσει τον προϋπο-
λογισμό τους και έχουν σχεδιάσει την δράση τους 
περιλαμβάνοντας στο σκέλος των εσόδων τις ει-
σπράξεις από το τέλος του 2%. Με την κατάργη-
ση αυτού του τέλους αρκετοί Δήμοι και Κοινότη-
τες καταρρέουν οικονομικά αφού χάνουν μέχρι 
και το 70% των εσόδων τους».

«Τίποτα δεν έχει προβλεφθεί για την κάλυψη 
αυτής της απώλειας» συνέχισε ο κ. Ρήγας. «Με 
την ανεύθυνη στάση της η κυβέρνηση δεν εξο-
ντώνει μόνο τους τουριστικούς Δήμους και Κοι-
νότητες, στην ουσία πλήττει τον τουρισμό και 
την προσπάθεια για ποιοτικότερες τουριστικές 
υπηρεσίες στα νησιά μας. Οι αρνητικές συνέπει-
ες από την ανερμάτιστη πολιτική της κυβέρνησης 
αφορούν στην κυριολεξία το κοινωνικό σύνολο, 
τους πολίτες, τη νησιώτικη οικονομία, τον τουρι-
σμό μας» τόνισε ο κ. Ρήγας.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Ρήγας χαρα-
κτήρισε υποκριτική την στάση της κυβέρνησης η 
οποία ενώ έχει επιβαρύνει με την πολιτική της το 
κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων (π.χ. τιμο-
λόγια ΔΕΚΟ ) επιχειρεί σήμερα να τις στηρίξει 
με μέτρα που εξοντώνουν οικονομικά την Αυτο-
διοίκηση.

Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Ρήγας επεσήμα-
νε την στάση των νησιωτών βουλευτών της Νέας 
Δημοκρατίας οι οποίοι μονίμως είναι απόντες και 
κρύβονται στα δύσκολα.

«Την νησιωτικότητα την επικαλούνται στα λό-
για, στην πράξη όμως φυγομαχούν και σφυρίζουν 
αδιάφορα» τόνισε ο κ. Ρήγας.

«Η κυβέρνηση κάνει το χουβαρντά με ξένα χρήματα» 

Αγαπητοί συμπολίτες, 
Με αφορμή δημοσιεύματα καλοθελητών στον 

τοπικό τύπο, που με σκαιότητα προσπαθούν να 
απαξιώσουν τον Αχθοφόρο της Πάρου Στέλιο 
Φραγκουλή, που νυχθημερόν μαζί με τα αποτε-
λούμενα από ικανούς και φιλότιμους συμπολίτες 
μας συνεργεία της ΔΕΥΑΠ, διορθώνουν συνεχώς 
και αδιαλείπτως βλάβες προερχόμενες από την 
ανικανότητα. αδιαφορία και ανυπαρξία των υπη-
ρεσιών Δήμου, Επαρχείου, κοινοτήτων παρακο-
λούθησης των έργων της περιόδου 1997-2002, 
διανέμω σε εσάς το από τον Αύγουστο του 1997 
χρονογράφημά μου στην Εφημερίδα ‘‘ΠΑΡΙΑ-
ΝΗ ΠΟΡΕΙΑ’’. 

Με αγάπη, 
Γιώργος Πατσιώτης

Η ΠΑΡΟΣ, ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
Επιτέλους συμπολίτες Παριανοί, ευτυχίσαμε να 

δούμε την Πάρο μας να μεταβάλλεται σε ένα ερ-
γοτάξιο. Τα κονδύλια, ως εξ ‘‘ουρανού Μάννα’’, σε 
σχήμα όχι τούβλων, αλλά ΚΟΤΡΩΝΩΝ, ανοί-
γουν στην Παριανή γη λακκούβες και στην Πα-
ριανή θάλασσα Τρύπες. Οι μελετητές και οι με-

λετήτριες των διαφόρων υπηρεσιών Υπουργεί-
ων, Παραυπουργείων, Οργανισμών Παραοργα-
νισμών, βρίσκονται σε πλήρη ‘’ΟΡΓΑΣΜΟ’’ για 
την καλυτέρευση της υπόγειας, της υπέργειας και 
της εναέριας όψης της Πάρου. Το σύνθημα είναι: 
καμιά τσιγγουνιά για την Πάρο «δώστε τα όλα» 
και ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΤΑ όσα πιο γρήγορα μπορείτε, 
όχι τα έργα βέβαια, αλλά τα ΚΟΝΔΥΛΙΑ για να 
σας εκταμιεύσουμε καινούργια. Μερικοί «καλοί 
άνθρωποι», εργολήπτες, όλως τυχαίως διερχόμε-
νοι, ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ των υπηρεσιών, ελάβανε γνώ-
ση του συνθήματος και από πεντακάθαρα «φιλο-
παριανά» αισθήματα και καθ’ ότι η Πάρος ΔΕΝ! 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογρά-
φους, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, υδραυλι-
κούς, κτίστες, μπετατζήδες, μαραγκούς, μπογια-
τζήδες, πλακάδες, και λοιπούς, προσφέρθηκαν 
αυτοί ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ 
ΤΟΥΣ. Δημιουργώντας καταπληκτικά συνερ-
γεία οι εν λόγω καταπληκτικοί εργολήπτες, από 
καταπληκτικούς αλλοδαπούς, που ένιωσαν να βα-
φτίζονται από την μια στιγμή στην άλλη σε μπετα-
τζήδες, υδραυλικούς, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους, 
τροχονόμους, ναι καλά διαβάσατε, τροχονόμους, 
άρχισαν να παραδίδουν το ένα έργο μετά το άλλο 

στους ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΚΠΛΗΚΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕ-
ΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ των προαναφερθει-
σών υπηρεσιών. Είναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ η αρτιό-
τητα στα παραλαμβανόμενα αυτά έργα. 

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ότι στον αγωγό λυμάτων της 
Νάουσας, που διέρχεται ακολουθώντας ζηλόφθο-
να την δαντελένια παραλία των κολυμπηθρών, μέ-
χρι διαρροές σκέφτηκαν ν΄ αφήσουν για να μην 
το καταπονούν πολύ και για έναν ακόμη πρόσθε-
το χώρο, μαγεία τοπίου δίχως οσμές ακαθαρσιών 
δεν ταιριάζει. 

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ την ευαισθησία των μελετητών 
προς τα σκαφτικά μηχανήματα, που τους στρώσα-
νε καινούργιες ασφάλτους για να ΠΑΤΑΝΕ ΚΑΙ 
ΝΑ ΤΙΣ ΣΚΑΒΟΥΝΕ. 

ΣΥΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ το ενδιαφέρον της μελετήτρι-
ας μηχανικού του καινούργιου κτιρίου του αερο-
δρομίου Πάρου, που σκέφτηκε να ντύσει με πάφυ-
λες χρυσού τους τοίχους του. Προς τούτου έδωσε 
τιμή εκκινήσεως προϋπολογισμού προς τους ΠΑ-
ΝΤΑ ΤΥΧΑΙΩΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΟ-
ΛΗΠΤΕΣ «ΦΙΛΟΑΡΙΑΝΟΥΣ» 110.000.000

(ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 160ΤΜ)
ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ συμπολίτες ΤΟ ΑΥΡΙΟ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ που σήμερα επαφίεται στους ‘‘φι-
λοπάτριδες’’ εργολήπτες, που βέβαια όταν εμείς 
που ζούμε και θα χαιρόμαστε τα ρυάκια, τους πί-

δακες, τις κρήνες με τα πεντακάθαρα ΛΥΜΑ-
ΤΑ, τις πλακοστρώσεις που θα αφαιρούμε τις σό-
λες των παπουτσιών μας, τα κτίρια που συντομό-
τατα θα αποκτήσουν ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ, 
τις ασφάλτους που θα γίνονται αγώνες ανώμα-
λου δρόμου και άλλα διάφορα ευχάριστα στις αι-
σθήσεις, ΑΥΤΟΙ ΟΙ «ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΥ-
ΡΙΟΙ» ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΘΑ ΓΕΥΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑ-
ΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ. 

Υ. Γ.: Ας ανασκουμπώνονται από τώρα τα συ-
νεργεία: Δήμου ΠΑΡΟΥ, Επαρχείου ΠΑΡΟΥ, 
ΔΕΗ ΠΑΡΟΥ, ΟΤΕ ΠΑΡΟΥ. Αεροδρόμιο ΠΑ-
ΡΟΥ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΣΚΟΥΜΠΩΝΕ-
ΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ. ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. 

Επίσης να ετοιμάζονται για δράση τα Δ. Σ και 
τα μέλη των Συλλόγων, Αρχιτεκτόνων, μηχανι-
κών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, 
οικοδόμων ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ 
Η ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩ-
ΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΔΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Γιώργος Πατσιώτης

Επισημάνσεις
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πολιτισμός

Από πρώτη μα-
τιά η λέξη «Ηλί-
θιοι» ίσως να σο-
κάρει όταν αναφέ-
ρεται σε μάζες αν-
θρώπων αφού, όλοι 
υποπτευόμαστε ότι 
περιέχει στοιχεία 
αλαζονείας γι αυ-
τόν που χαρακτη-
ρίζει τους άλλους 
με τη λέξη αυτή.

Ο μεγάλος αμε-
ρικανός συγγραφέας, ο Νηλ Σάιμον, τόλμησε να τη 
χρησιμοποιήσει για όποιον δεν μπορεί να ξεφύγει από 
τα δεσμά της άγνοιας, που έχει σαν αποτέλεσμα την 
αιώνια εξάρτηση από την κάθε μορφής εξουσίας. Η 
εξουσία, λέει ο Σάιμον, πρώτα φοβίζει, μετά τρομο-
κρατεί και τέλος αλλοτριώνει το μυαλό του ανθρώ-
που, με σκοπό να τον εξαρτήσει.

Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας έκρινε, ότι ένα τέτοιο 
έργο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σε περιόδους γενικευμέ-
νης κρίσης, όπως η τωρινή και αποφάσισε να αναμε-
τρηθεί μαζί του. Δούλεψε για πολύ καιρό και με έντα-
ση σε όλα τα επίπεδα. Προσπάθησε να μπει στο μυαλό 
του ανατρεπτικού συγγραφέα που ζει στην Νέα Υόρ-
κη και να υλοποιήσει όλες τους τις σκέψεις σχετικά με 
το έργο αυτό. 

Η δυσκολία στις ερμηνείες ήταν προφανής μιας και 
ο κάθε ηθοποιός της Ομάδας έπρεπε να παραστή-
σει συνειδητά κάποιον... ηλίθιο. Όλοι προσπάθησαν 
πολύ. 

Οι θεατές των πέντε πρώτων παραστάσεων που δό-
θηκαν στις 21, 22, 25, 28 και 29 Μαρτίου ήταν πολυ-
άριθμοι παρά τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
Δίνοντας συγχαρητήρια στους ηθοποιούς, τους έλε-
γαν, ανάμεσα στα άλλα, ότι κυρίως εντυπωσιάστηκαν 
από την ισορροπία και τη σταθερότητα στην απόδο-
ση των χαρακτήρων σε όλη τη διάρκεια της παράστα-

σης. Οι «κάτοι-
κοι» του Κουλιέ-
ντσικοφ, του φο-
βερού χωριού των 
ηλιθίων, ήταν οι: 
Τζαννής Κορτιά-
νος, Νίκος Σου-
φλάκος, Μαρουσώ 
Περιπάνου, Γιώρ-
γος Μαρουλάκης, 
Αντώνης Βουρεξά-
κης, Έλενα Θεο-
χαρίδου, Παναγιώ-

της Μαθιέλλης, Γωγώ Σωτηράκου, Αθηνά Τσούμα 
και Λευτέρης Διαμαντόπουλος.

Η μετάφραση ήταν του Ερρίκου Μπελιέ, η σκηνοθε-
σία της Υπαπαντής Ρούσσου, τα σκηνικά των Αντώνη 
Βουρεξάκη και Αγκάτας Μαθιέλλη-Χουεντόφσκα, η 
μουσική και οι στίχοι του Παν. Μαθιέλλη, τα κοστού-
μια των Μαρίας Αναγνωστοπούλου και Σοφίας Αγ-
γελοπούλου, οι κομμώσεις της Θεολογίας Μησιάρη, 
το μακιγιάζ της Βούλας Κρητικού, η επιμέλεια ήχου 
των Φένιας Θεοφίλου και Βούλας Κρητικού, οι χο-
ρογραφίες της Κικής Τζούμπα, η εκτέλεση σκηνικού 
των Ανδρέα Βασταρδή, Κώστα Ρούσσου και Σταμάτη 
Δράγαζη, οι φωτογραφίες και η βιντεοσκόπηση του 
Γ. Μπαρμπαρήγου, η κατασκευή αγελάδας της Αμα-
λίας Φερεντίνου και οι φωτισμοί του Λ. Μενέγου.

Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας θα συνεχίσει τις πα-
ραστάσεις των «Ηλιθίων» σε άλλα μέρη της Πάρου 
και σε άλλα νησιά μετά το Πάσχα.

Έκτακτη παράσταση
Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας μετά από τη μεγά-

λη προσέλευση του κοινού στις πρώτες παραστά-
σεις, της σπαρταριστής κωμωδίας του Νηλ Σάιμον, 
«Οι Ηλίθιοι», αποφάσισε να δώσει μια έκτακτη πα-
ράσταση την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 8:30 μ.μ. στην 
Αίθουσα της Θεατρικής Ομάδας, στον περιφερειακό 
Νάουσας.

Θεατρική Ομάδα Νάουσας

Και τώρα που δεν είναι πια ηλίθιοι, δεν μπορώ να τους κυβερνάω...
Θεατρικές παραστάσεις στον «ΝΗΡΕΑ»

Με τη «μαύρη» κωμωδία «Αρσενικό και παλιά δα-
ντέλλα» του JOSEPH KASSELRING, η θεατρική 
ομάδα του «Νηρέα» συνεχίζει και φέτος την πορεία 
της στον κόσμο του ερασιτεχνικού θεάτρου. 

Το τριήμερο 3, 4 και 5 Απριλίου, σας περιμένουμε 
όλους στο σπίτι τους στον ΝΗΡΕΑ, στις 8.30 το βρά-
δι. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους, αλλά μην μας 
πείτε αφιλόξενους, που δεν θα σας κεράσουμε τίποτα…
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ!

Με μια εξαιρετική θεματική παράσταση υψηλής 
αισθητικής με τον τίτλο «Θάλασσά μου» ο Χο-
ρευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου συνέχισε και 
φέτος τις «Διαδρομές παράδοσης» που από το 
2004 έχει καθιερώσει. Η εκδήλωση, σε καλλιτε-
χνική επιμέλεια των Παναγιώτη Σπύρου, Μα-
ρουσώς Κονταράτου και Βασίλη Ζέλκα, πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 στην 
αίθουσα του ΑΜΕΣ «ΝΗΡΕΑΣ» στη Νάουσα 
και συμμετείχαν σε αυτήν χορευτές από όλα τα 
τμήματα του παριανού ομίλου. 
Τη γεμάτη από χορούς και τραγούδια «θαλασσι-

νά» παράσταση άνοιξαν οι μικροί (και οι ακόμα 
μικρότεροι) χορευτές, για να ακολουθήσουν τα 
τμήματα των ενηλίκων με χορούς από όλο το Αι-
γαίο (μικρασιατικά παράλια, Σποράδες, Δωδεκά-
νησα, Κυκλάδες. Το ποικίλο και με πολλές εναλ-
λαγές πρόγραμμα, που διανθιζόταν από παραμύ-
θια και αφηγήματα με σχετική, θαλασσινή θεμα-
τολογία, ψυχαγώγησε και συγκίνησε το πλήθος 
κόσμου που είχε γεμίσει ασφυκτικά το χώρο, δεί-
χνοντας την εκτίμηση του για την ποιότητα της 
δουλειάς του ΧΟΝ. 
Ανάμεσά τους ήταν ο βουλευτής Κυκλάδων Π. 

Ρήγας, η Αντιδήμαρχος Πάρου  Άννα Κάγκανη 
και η Πρόεδρος του Δ/Δ Νάουσας Πάρου Μα-
ρία Τριπολιτσιώτου -Τσουνάκη, οι οποίες συμμε-
τείχαν ως χορεύτριες της γυναικείας ομάδας, ο 
Νομαρχιακός σύμβουλος Γιώργος Κάγκανης, η 
πρώην υπουργός Ελισάβετ Παπαζώη και εκπρό-
σωποι τοπικών συλλόγων. 
Στο τελευταίο μέρος ακούστηκαν και χορεύτη-

καν νεότερα και ιδιαίτερα αγαπημένα νησιώτικα 
τραγούδια, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το 
κέφι. Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του ΧΟΝ, Π. 
Σπύρου πήρε το λόγο, τονίζοντας μεταξύ άλλων 
το γεγονός ότι συμμετείχε στην εκδήλωση τόσο 
μεγάλος αριθμός ενηλίκων χορευτών (κάτι που 
σχολιάστηκε θετικά από τον περισσότερο κόσμο), 
ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Π. Ρήγας, επαινώ-
ντας το ΧΟΝ για το έργο του από το 1988 μέχρι 
σήμερα. Η εκδήλωση έκλεισε με τον καλύτερο 
τρόπο, με όλους τους χορευτές επί σκηνής, αλλά 
και στην πλατεία, να τραγουδούν αρχικά, αλλά 
και να χορεύουν με τους θεατές. 
Έπαιξαν μουσική οι Νίκος Αρκουλής (λαού-

το & μουσική διεύθυνση), Παναγιώτης Κοτσώ-
νης (βιολί), Παναγιώτης Βέργος (σαντούρι) και 
τραγούδησαν οι Αργυρώ Καρτελιά, Βούλα Κρη-

τικού, Σοφία Λιακοπούλου και Αναστασία Ρασιώ-
του. Παρουσιάστρια – αφηγήτρια ήταν η Στε-
φανία Κορτιάνου Χατζοπούλου. Το ευρηματικό 
σκηνικό με το χαρακτηριστικό καραβάκι ετοίμα-
σαν οι Ελευθερία Ζέλκα, Ισιδώρα Λεβαντή, Πα-
ναγιώτα Ρούσσου, τους φωτισμούς επιμελήθηκε 
ο Μάκης Λακταρίδης, τον προβολέα χειρίστη-
κε ο Νίκος Βασαΐτης, και ο Νικόλας Βεντουρής 
μαγνητοσκόπησε το θέαμα.  Χορηγοί της εκδή-
λωσης ήταν το εστιατόριο ΠΕΡΒΟΛΑΡΙΑ, τα 
καταστήματα ΤΑΝΤΑΝΗΣ και το καφέ-μπαρ 
ΜΠΡΙΚΙ. Το κατάστημα της Αγγελικής Ροδίτη 
δάνεισε για μια ακόμα φορά προτζέκτορα για τις 
ανάγκες του προγράμματος, ενώ ο Γιώργος Χα-
νιώτης του ανθοπωλείου ΔΙΑΝΘΟΣ διακόσμη-
σε με λουλούδια το χώρο. 

Ευχαριστήριο
Ο ΧΟΝ ευχαριστεί για τη συμβολή τους στην 

επιτυχία της εκδήλωσης τους προαναφερθέντες, 
καθώς και τη ΚΔΕΠΑΠ, για το δανεισμό παρα-
δοσιακών φορεσιών, και τον Α.Μ.Ε.Σ. «ΝΗΡΕ-
ΑΣ». Επίσης, τα μέλη και τους φίλους του που 
τον τίμησαν με την παρουσία τους. 

Τμήμα Πεζοπορίας του ΧΟΝ
Το πρωί της Κυριακής 15 Μαρτίου 2009 το νε-

οσύστατο τμήμα πεζοπορίας του Χορευτικού 
Ομίλου Νάουσας Πάρου πραγματοποίησε τη 
δεύτερη πεζοπορία του. Αυτή τη φορά  τα μέλη 
του συλλόγου περπάτησαν στην περιοχή του Άι 
– Γιάννη, στη Νάουσα (Καρνάγιο, Μοναστή-
ρι, Φάρος, Τούρκου Άμμος) με αρχηγό τη Μα-
ρία Βιτσαδάκη, απολαμβάνοντας το φυσικό κάλ-
λος της περιοχής και τον όμορφο καιρό. Η επό-
μενη πεζοπορία θα γίνει το Σάββατο 21 Μαρτί-
ου στη διαδρομή Kακάπετρα – Θαψανά - Λεύκες.

«Θάλασσά μου» - Χορευτική παράσταση στο ΝΗΡΕΑ
Μία διαδρομή στην παράδοση

Η Σχολή Μουσικής του Δήμου Πάρου πα-
ρουσίασε μια όμορφη μουσική εκδήλωση την 
Κυριακή   22 Μαρτίου στην αίθουσα του πολι-
τιστικού συλλόγου Αρχίλοχος στην Παροικιά.   
Σ’ αυτήν έλαβαν μέρος μαθητές της τάξης πιά-
νου της κ. Μουρατίδου Όλγας και Μαρουλίας 
Κοντού, καθώς και τα δύο χορωδιακά σχήμα-
τα που λειτουργούν στη Σχολή, η Παιδική Χο-
ρωδία και το Φωνητικό Σύνολο Ενηλίκων, υπό 

την διεύθυνση της κ. Μαρουλίας Κοντού. 
Η παιδική χορωδία παρουσίασε έργα των Χα-
τζιδάκι, Μικρούτσικο και Μαυρουδή. Στο πιάνο 
συνόδεψε η μαθήτρια της Σχολής Ιφιγένεια Κα-
παρού. Το  Σύνολο Ενηλίκων παρουσίασε έργα 
των Θεοδωράκη, Μπαλτά κα. Τα δύο χορωδι-
ακά σχήματα έλαβαν μέρος σε  Πανελλήνιο Δι-
αγωνισμό Χορωδιών το Σάββατο  28 Μαρτίου 
στην Αθήνα.

Εκδήλωση από τη Σχολή Μουσικής του Δήμου
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Γνωρίστε την απόλυτη εµπειρία άθλησης... για µια καλύτερη ποιότητα ζωής!

Νάουσα, Πάρος
τηλ./fax: 22840 53314
e-mail: info@technofit.gr
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Επιτέλους!
Εδώ και ένα χρόνο καταβάλλονται προσπάθειες 

να σωθεί ο κέδρος στο “Νταμουλί”, τις ρίζες του 
οποίου κατατρώει η θάλασσα και είναι έτοιμος να 
πέσει μέσα της...

Επιτέλους, πριν από λίγες ημέρες άρχισαν οι 
εργασίες αντιστήριξης, ώστε να σωθεί το δέντρο.

Μαζική ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην εκ-
στρατεία για την Ώρα της Γης, καθώς εκατομμύ-
ρια άνθρωποι παγκοσμίως κατέβασαν τον διακό-
πτη για μία ώρα, σαν μια συμβολική κίνηση κατά 
της κλιματικής αλλαγής.

Οι περιβαλλοντολόγοι κάνουν λόγο για τερά-
στια επιτυχία.

«Ο κόσμος λέει ναι στην δράση για το περιβάλ-
λον, τώρα θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να ακο-
λουθήσουν», δήλωσε η WWF.

Από την ερευνητική βάση της Ανταρκτικής και 
τις πυραμίδες της Αιγύπτου, από το Κολοσσαίο 
της Ρώμης και το Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ της 
Νέας Υόρκης, τα φώτα έσβησαν και μια σκοτεινή 
λωρίδα, πάχους όσο μία ζώνη ώρας, κινήθηκε από 
την ανατολή προς τη δύση σταδιακά ανάλογα με 
την τοπική ώρα.

Η Ώρα της Γης τηρήθηκε για πρώτη φορά στην 
Αυστραλία το 2007, επεκτάθηκε σε όλο τον κό-
σμο ένα χρόνο αργότερα και φέτος κλιμακώθηκε 
σε πρωτοφανή επίπεδα.

«Το μήνυμα από τον κόσμο ήταν δυνατό και 
καθαρό: Όχι άλλες καθυστερήσεις, ώρα για δρά-
ση», δήλωσε ο Κιμ Κάρστενσεν, ηγέτης της Πα-
γκόσμιας Κλιματικής Πρωτοβουλίας της WWF.

Η Ώρα της Γης ξεκίνησε από τα απομακρυσμέ-
να νησιά Τσάταμ στον Ειρηνικό. Ακολούθησαν τα 
Φίτζι, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, η χώρα 
που εμπνεύστηκε την πρωτοβουλία πριν από δύο 
χρόνια.

Τα φώτα στο Σίδνεϊ έσβησαν στις 05:30 ώρα 
Ελλάδας και χιλιάδες Αυστραλοί βγήκαν στους 
δρόμους κρατώντας κεριά.

Ακόμα και στην Ανταρκτική, τα 26 άτομα που 
περνούν το χειμώνα στη Βάση Σκοτ της Νέας Ζη-
λανδίας έσβησαν τις ηλεκτρικές συσκευές και περι-
όρισαν το φωτισμό στο απολύτως απαραίτητο.

Καθώς ο ήλιος έδυε, οι πυραμίδες της Αιγύ-
πτου, το Κολοσσαίο της Ρώμης, ο Πύργος του 
Άιφελ, η Ακρόπολη και πολλά ακόμη σημαντικά 
μνημεία ανά τον κόσμο βυθίζονταν στο απόλυτο 
σκοτάδι, αφιερώνοντας μία ώρα στη Γη.

Εν τω μεταξύ, με στόχο να κατορθώσουν να γε-
φυρώσουν τις διαφορές τους, προκειμένου να επι-
τευχθεί συμφωνία για το κλίμα τον ερχόμενο Δε-
κέμβριο στην Κοπεγχάγη, συναντήθηκαν την 
περασμένη Κυριακή στη Βόννη εκπρόσωποι 190 
χωρών στη Διεθνή Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Η συνάντηση αυτή είναι η πρώτη από τον τε-
λευταίο γύρο διαβουλεύσεων, οι οποίες θα κορυ-
φωθούν με αυτή της Κοπεγχάγης

Πληροφορίες από Associated Press 

Μεγάλη συμμετοχή στην εκστρατεία για την Ώρα της Γης

Παγκόσμιο «σκοτάδι»
Καταπολεμήστε την επιθυμία για νικοτίνη

Πολλοί τρόποι να κόψουμε το τσιγάρο
Περίπου 2,5 λεπτά διαρκεί η επιθυμία για το 

τσιγάρο, αναφέρουν οι γιατροί και οι επιστήμο-
νες και συνιστούν στους καπνιστές να βάζουν 
αλλού τα τσιγάρα και αλλού τον αναπτήρα, 
ενώ εάν έχουν συνηθίσει να πίνουν καφέ κάνο-
ντας τσιγάρο, τότε να μην έχουν κοντά τα τσι-
γάρα όταν πίνουν καφέ.

Για τη διακοπή του καπνίσματος υπάρχουν τα 
δισκία, οι τσίχλες και τα αυτοκόλλητα νικοτί-
νης, καθώς και εισπνεόμενη νικοτίνη, που βο-
ηθούν τους καπνιστές στη διακοπή του καπνί-
σματος, ενώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο νικοτίνης 
δεν συνιστάται, διότι μέχρι στιγμής δεν έχει 
πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ.

Σε ό,τι αφορά στα φάρμακα για τη διακοπή 
του καπνίσματος, συνταγογραφείται η βου-
προπριόνη, η οποία είναι ένα αντικαταθλιπτικό 
φάρμακο που μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο 
της λαχτάρας για νικοτίνη και η βαρενικλίνη, 
η οποία είναι ένα νεότερο φάρμακο, που μπο-

ρεί να ελαττώσει τις ευ-
χάριστες επιδράσεις του 
καπνίσματος και να μει-
ώσει τα στερητικά συ-
μπτώματα.

Σύμφωνα με τους για-
τρούς, όταν ο καπνιστής 
είναι και παχύσαρκος, τότε 
ο κίνδυνος εγκεφαλικών 
επεισοδίων είναι ακό-
μα μεγαλύτε-
ρος, γι΄ αυτό 
και όπως το-
νίζουν, είναι 
σημαντική η διακοπή του καπνίσματος.

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική οποια-
δήποτε προσπάθεια διακοπής του καπνίσμα-
τος, θα πρέπει ο καπνιστής να το θέλει πραγ-
ματικά, επισημαίνουν οι γιατροί. 

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 
στην αίθουσα του Αρχιλόχου, η 1η επίσημη συνέ-
λευση του σωματείου.

Συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου και 
ορίσθηκε το διήμερο 9-10 Μαίου ως χρόνος 
εκλογής νέου Δ.Σ..

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ως τις 26 
Απριλίου σε Γενική Συνέλευση.

Αποφασίστηκε επίσης, η εντατικοποίηση των 
εγγραφών νέων μελών με στόχο το διπλασιασμό 
τους μέχρι και την ημερομηνία των εκλογών.

Στόχοι του σωματείου είναι η τήρηση της νομι-
μότητας στις εργασιακές σχέσεις , καθώς τα προ-
βλήματα της ανασφάλιστης εργασίας, μη πληρω-
μής υπερωριών και εργασίας αργιών, που σύμφω-
να με τις  καταγγελίες εργαζομένων στον ιδιωτι-
κό τομέα, χρόνια τώρα ισχύει στο νησί και λύση 
δεν βρίσκεται.

Το Σωματείο θα επιδιώξει τη συνεργασία με 
όλους τους υπεύθυνους φορείς (Επιθεώρηση Ερ-
γασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, Δημο, καθώς και με το Σύλ-
λογο Εμπόρων).

Τηλ. Επικοινωνιας 6970 434 589

Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων   
Πάρου - Αντιπάρου

Έγινε η πρώτη συνέλευση

Ενωση Οινοποιών - Αμπελουργών 
Νήσων Αιγαίου 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Η Ένωση Οινοποιών - Αμπελουργών Νήσων 

Αιγαίου, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 23 Φε-
βρουαρίου Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια, 
τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2009 έγιναν οι αρχαιρε-
σίες  όπου αποφασίστηκε  η  ακόλουθη σύνθεση  
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Μαρία-Ειρήνη  Δ. Τριανταφύλλου (Ρόδος) - Πρόεδρος 
Γάσπαρης  Σιγάλας (Σαντορίνη) - Α΄ Αντιπρόεδρος 

Πέτρος  Χατζηγεωργίου (Λήμνος) - Β΄Αντιπρόεδρος 
Μαίρη  Τριανταφυλλοπούλου (Κώς) - Γενική Γραμματέας 

Γιώργος  Καρίμαλης (Ικαρία) - Ταμίας 
Μανώλης  Μωραίτης (Πάρος) - Μέλος 

Πέτρος  Βαμβακούσης (Σαντορίνη) - Μέλος 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά τη Συγκρότηση σε σώμα το Σάββατο 21 
Μαρτίου 2009, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του συνδέσμου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Μπιζάς Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Α΄:  Καβάλλης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος Β΄:  Μάμασης Πρόδρομος

Γενικός Γραμματέας:  Αριανούτσος Αντώνιος
Ταμίας:  Παπαγιάκουμος Νικόλαος

Ειδικός Γραμματέας:  Καρποδίνης Ευάγγελος
Μέλος Α΄:  Μπιζάς Νικόλαος του Γ.

Μέλος Β΄:  Πατέλης Στέφανος
Μέλος Γ΄:  Πούλιος Διαμαντής

Π.Ε.Φ.Ο.
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«Παριανοί Λατόμοι»
«Με κάλυψε συναισθηματικά»

Το βιβλίο της κα. Ραγκούση - Κοντογιώρ-
γου «Παριανοί Λατόμοι» είναι ένα βιβλίο 
πολύ καλό. Για μένα προσωπικά είναι άριστο, 
γιατί πριν ακόμα το διαβάσω μόνο που το 
κράτησα στα χέρια μου με κάλυψε συναισθη-
ματικά. Και λέω το κράτησα γιατί όπως μου 
είπε η συγγραφέας δίνοντάς μου το: «… είναι 
λευκό σαν ένα κομμάτι λευκό μάρμαρο». Εί-
ναι λιτό και μεγαλοπρεπές…

Αυτό το κατάλευκο βιβλίο πριν το ανοίξεις 
καταλαβαίνεις ότι μέσα στα σπλάχνα του 
κλείνει την καθαρότητα, την αγνότητα, την 
καλοσύνη, την λεβεντιά, τα… «βάσανα», 
τον ιδρώτα, τα όνειρα αυτών των υπέροχων 
λατόμων. Αυτών των ανθρώπων και των προ-
γενέστερών τους που συνέβαλλαν στην εθνι-
κή μας κληρονομιά και στα αριστουργήματα 
που κοσμούν τα Μουσεία του κόσμου. Αυτοί 
είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες και μετά οι γλύ-
πτες που φιλοτέχνησαν τους… «Παρθενώ-
νες» μας.

Στις αφηγήσεις αυτών των ανθρώπων φαί-
νεται η ευαισθησία τους, αλλά και η ευαισθη-
σία της συγγραφέας που μετέφερε τις αφηγή-
σεις τους στο άψυχο χαρτί δίνοντάς του πνοή.

Είμαι περήφανη που μέσα σε αυτό το βιβλίο 
αναφέρεται και η αφήγηση του πατέρα μου. 
Έπρεπε κάποτε κάποιος να τιμήσει αυτούς 
του ανθρώπους. Και μπράβο σε αυτή την γυ-
ναίκα που το έκανε και έδωσε σε αυτούς του 
είλωτες την θέση που τους έπρεπε. 

Την ευχαριστώ μέσα από την ψυχή που μυ-
θοποίησε αυτούς τους ήρωες. 

Κυριακή σε ευχαριστώ…
Μαρίνα Μανή-Χανιώτου.   
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται κοπέλα για ψητοπωλείο στη 
Μάρπησσα. Τηλ: 6972296728
Ζητείται υπάλληλος για το κατάστημα 
3Μ, περιφερειακός Παροικία. Πληρο-
φορίες Σήφης Ριτζάκης. Τηλ: 22840 
28383
Ζητείται πωλήτρια για το κατάστημα 
3Μ, περιφερειακός Παροικία. Πληρο-
φορίες Σήφης Ριτζάκης. Τηλ: 22840 
28383
Ζητείται υπάλληλος για Gallery στην 
Παροικία, γνώστης Αγγλικών, 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 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 
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 υπάλληλος για κατάστημα εν-
δυμάτων. Απαραίτητη γνώση αγγλικών. 
Ετήσια απασχόληση Τηλ: 6978 997232
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 
Κοπέλα ζητάει εργασία σε εστιατόριο . 
Βραδυνές ώρες Τηλ: 6987 926645

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, 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. 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 εστιατόριο café bar σε λει-
τουργία, όλο το χρόνο, λόγω μετοίκη-
σης, περιοχή Λογαρά. Τηλ: 6938 
336922, 6936626776 
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 €. Ανταλλάσσεται 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 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 μοτοσικλέτα HONDA XLV 
1000 cc, μοντέλο 2004. Τιμή 6.000 €. 
Τηλ: 6972399363
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 140 τ.μ. 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 κατάστημα 200 τ.μ. με 
υπόγειο 200 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000,00 
τ.μ. στην περιοχή Πούντα. Τηλ: 6945 
996458 
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 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, 180 τ.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 65 τ.μ. 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 
30 τ.μ. στην Παροικία, πλησίον δια-
σταύρωσης 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 τ.μ., 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 τ.μ., 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, 5300 τ.μ., περιοχή Μάρπησσα, 
θέση Αφκουλάκη. Τιμή: 90.000 € Τηλ: 
6948963151
Πρόδρομος, οικόπεδο στον κεντρικό 
δρόμο 11 στρέμματα. Επίσης 1. 300 & 1. 
500 τ.μ. εντός οικισμού 22840 52337 – 
6936002020 ΠΑΡΟΣ CENTRAL 
ESTATE
Ζητούνται αξιόλογα οικόπεδα, με άδεια 
οικοδομής, για άμεση αγορά ή αντιπαρο-
χή. 22840 52337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENTRAL ESTATE, Περιφερειακός 
Νάουσας
Νάουσα - Υστέρνι, οικόπεδο 4 στρέμμα-
τα, με άδεια 22840 52337 – 6936002020 
ΠΑΡΟΣ CENTRAL ESTATE
Νάουσα – Αστέρας, οικόπεδο 4 στρέμμα-
τα 170.000 € 22840 52337 – 6936002020 
ΠΑΡΟΣ CENTRAL 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 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., 
οικοδομήσιμο 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 200 τ.μ. (κτίζει 56 
τ.μ. και 80 τ.μ. υπόγειο), εντός σχεδίου, 
με άδεια οικοδομής στην περιοχή Πού-
ντα 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 950 
τ.μ. εντός σχεδίου. Τηλ: 6945112134
Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικι-
σμού 1600 τ.μ., 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 1000 τ.μ. οικοδομήσι-
μο (χτίζει 400 τ.μ. ) 150μ από θάλασσα. 
Τηλ: 6979 172959
Kαμάρες Παροικία, πωλείται οικόπε-
δο 4 στρεμμάτων, άρτια οικοδομήσιμο, 
χτίζει 200 τ.μ. 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 τ.μ. άρτια οικο-
δομήσιμο. Τηλ: 2109315961 κ. Χανιώ-
της
Λεύκες θέση Απάτι, κτήμα 2500 τ.μ., 
χτίζει 200 τ.μ. 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:6932 
285768
Αγκαιριά, οικία 113 τ.μ., πετρόκτιστη 
με την ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, πέρ-
γολες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 
285.000 € www.paroshomes.livadas.
de Τηλ: 6932285768. 
Έλητας, οικία 117 τ.μ. 2 μεγάλες κρε-
βατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπά-
νια, τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισί-
να, βεράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000 € www.paroshomes.livadas.
de Τηλ: 6932285768. 
Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κα-
τοικία ισογείου, ανακαινισμένη, 50 τ.μ. 
με 2 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, 
τζάκι, κοντά στην Εκατονταπυλιανή. 
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 πετρό-
χτιστη οικία 60 τ.μ., θέα θαλάσσης και λιμα-
νιού, καλοριφέρ, πάρκινγκ, βεράντες, πέρ-
γολες. 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.de 
Τηλ: 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
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
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 τ.μ. έως 60 τ.μ. με όλες 
τις παροχές ετοιμοπαράδοτες, 40 μέτρα 
από κετρική πλαζ, και 400 μέτρα από το 
κέντρο της Νάουσας. Εκδοση τραπεζικών 
δανείων 2284052337 – 6936002020 
ΠΑΡΟΣ CENTRAL ESTATE
Μάρπησσα, παλιά κατοικία, κατοικήσι-
μη, 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
Νάουσα–Κολυμπήθρες, πωλούνται πέ-
τρινες κατοικίες, παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής, δίπλα το κύμα Τηλ: 6977 
200388, 22840 23353
Πωλείται κατοικία στη θέση Κριός 
(Βούτημα), 81 τ.μ., κατασκευής ’99, σε 
άριστη κατάσταση, επιπλωμένη, θέα 
στη θάλασσα, μεγάλη βεράντα και κή-
πος, διαθέτει μεγάλο υπόγειο. Τηλ: 
6936687273 
Πωλείται γκαρσονιέρα προσόψεως 33 
τ.μ. 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 τ.μ. με 
αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη και γκα-
ράζ. Τηλ: 6977 492936
Στο κέντρο του οικισμού στην Νάουσα 
πωλείται στούντιο 35 τ.μ. . Τηλ: 6944 
572961
Μεζονέτα 110 τ.μ. εντός οικισμού στη 
Νάουσα, θέρμανση, τζάκι, 2 λουτρά, βε-
ράντες, πωλείται πλήρως εξοπλισμένη. 
Tηλ: 6944 572961
Πωλείται διαμέρισμα στη Νάουσα 45 
τ.μ. και 15 τ.μ. 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ερμούπολη 12 Μαρτίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6593/08

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων 
ΛΟΪΖΟΥ - ΦΟΙΒΟΥ ΜΙΧΑΗΛ,προβήκαμε σε ταυτάριθμη 
πράξη, χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση συνολικού εμ-
βαδού 4.927 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση <<ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ-
ΚΑΜΠΟΣ>>, ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, της νήσου ΠΑΡΟΥ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, ως εξης: Η εν λόγω έκτα-
ση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια των 
παραγράφων 1 εως 5 του άρθρου 3, του Ν.998/79, όπως αυ-
τές αντικαταστάθηκαν και πλέον ισχύουν με το Ν 3208/03, 
γιατί είναι αγροτικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα 
τα στοιχεία της μορφής αυτής (μηδενική κλίση, βαθύ έδαφος, 
περιοχή αγροτική-πεδινή) εμπίπτουσα έτσι στις διατάξεις τις 
παρ 6α του αρ.3 του Ν.998/79. Με την πράξη μας αυτή δεν 
θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων 
και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπράγ-
ματος δικαιώματος. Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης 
μας μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μη-
νών, όπως ορίζεται από την παρ. 3 του αρ. 14 Ν.998/79 και 
την πάγια νομολογία,ενώπιον της Α΄βάθμιας Επιτροπής Επί-
λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλαδων. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας και τον οικείο ΟΤΑ 
(στον οποίο έχει ήδη αποσταλεί για ανάρτηση).
 Ο Δ/ντης Δασών
 Κων/νος Καταγάς
 Δασολόγος Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ερμούπολη 5 Νοεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7378

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του Νικολάου & Αν-
δρέα Τσιριγώτη, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη, χαρακτη-
ρισμού χρήσεων γης, σε έκταση 6.810,96 τ.μ. που βρίσκεται 
στη θέση <<Κάτερνα -Κάμπος>>, κτηματικής περιφέρειας 
Κοινότητας Αντιπάρου της νήσου Αντιπάρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν.998/79, ως εξης: Η εν λόγω έκταση δεν απο-
τελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια των παραγρά-
φων 1 εως 5 του άρθρου 3, του Ν.998/79, όπως αυτές αντικα-
ταστάθηκαν και πλέον ισχύουν με το Ν 3208/03, διότι είναι 
αγροτικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία 
της μορφής αυτής εμπίπτουσα συνεπώς στις διατάξεις τις παρ 
6α του αρ. 3 του Ν.998/79. Τα μεμονωμένα άτομα δασικής 
βλάστησης, όπου και όπως αυτά εμφανίζονται, προστατεύο-
νται από τη Δ.Α.Δ. 07/2000 σύμφωνα με την οποία απαγο-
ρεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επ’αυτών χωρίς προηγούμενη 
έγκριση της Υπηρεσίας μας. Περισσότερες πληροφορίες δίνο-
νται στην Υπηρεσία μας και τον οικείο ΟΤΑ (στον οποίο έχει 
ήδη αποσταλεί για ανάρτηση).
 Ο Δ/ντης Δασών
 Κων/νος Καταγάς
 Δασολόγος Α΄

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ

Κ αταγ γ έ λ ο υ μ ε 
την προσπάθεια πα-
ρεμπόδισης των φοι-
τητών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου να 
εκφράσουν με ειρη-
νικό τρόπο την δια-

μαρτυρία τους για την παρουσία του Υπουργού Εσω-
τερικών και Δημόσιας Τάξης κ. Προκόπη Παυλόπουλο 
τον οποίο θεωρούν ως πολιτικά υπεύθυνο και ηθικό αυ-
τουργό για την αυταρχική και αντιδημοκρατική συμπε-
ριφορά της αστυνομίας.

Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η εχθρική στάση της 
αστυνομίας απέναντι στους φοιτητές υπαγορεύθη-
κε από τον παριστάμενο Υπουργό κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας κ. 
Χαράλαμπο Κόκκινο.

Θεωρούμε ότι ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος αντί να 
προσανατολίζει το έργο της αστυνομίας στον εκφοβι-
σμό και στην φίμωση της ελεύθερης και δημοκρατικής 
έκφρασης των νέων ανθρώπων οφείλει να ασχοληθεί με 
την πάταξη της εγκληματικότητας και με την εμπέδω-
ση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Για μια ακόμη φορά, η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας (Κεντρική και Τοπική), ανέδειξε το χάσμα που 
τη χωρίζει με την Ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα με 
την νέα γενιά. 

Η καλύτερη απάντηση όμως δόθηκε από τον ίδιο το 
Συριανό λαό, που αυθόρμητα αντιστάθηκε στην προ-
σπάθεια των αστυνομικών δυνάμεων να διαλύσουν το 
φοιτητικό μπλοκ και ενδεχόμενα να προχωρήσουν σε 
συλλήψεις. 

Το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον ρόλο 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θέση μας είναι η δημιουργία μιας αστυνομίας φι-
λικής προς τον πολίτη, παρούσα στις γειτονιές και σε 
όλους τους χώρους, χωρίς αυταρχισμό, με σεβασμό στις 
ατομικές ελευθερίες, για την προστασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. Έτσι θα ξαναδώσουμε αυτοπεποίθη-
ση και αξία και στον ίδιο τον αστυνομικό και θα ξανα-
συμφιλιώσουμε Αστυνομία και Πολίτη.   
   

Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κυκλάδων
Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σύρου

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Ποι-

μαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» Μο-
νάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Μ.Κ. θα ήθελε να ευχα-
ριστήσει την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου 
για τη δωρεά των 2.000,00€, εις μνήμην Μακαριστού 
Μητροπολίτου Παροναξίας κυρού Αμβροσίου Β’. Το 
ποσό αυτό κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών 
των Διαβιούντων Γερόντων του Γηροκομείου σε γαλα-
κτοκομικά - τυροκομικά προϊόντα για το έτος 2008.

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου
Η εξελεγκτική επιτροπή που προέκυψε από τις αρχαιρε-

σίες του συλλόγου στις 11/03/2009 αποτελείται από τους: 
Μαριάνο Γρηγόρη, πρόεδρο, εκπρόσωπο του συλλόγου στην 
Αντίπαρο, Παρούση Δημήτρη, αντιπρόεδρο, εκπρόσωπο του 
συλλόγου στην Αλυκή και στην Αγκαιριά και Κρητικό Ηλία, 
γραμματέα, εκπρόσωπο του συλλόγου στην Νάουσα και στα 
χωριά.

Αναγγελίες γάμων
Ο Γιώργος Πλουμίδης, του Ζαφειρίου και της 

Ειρήνης τα γένος Λινάρδου, που γεννήθηκε στην 
Θεσσαλονίκη και μένει στην Πάρο, θα νυμφευτεί 
την Ευαγγελία Μαραγκού του Κωνσταντίνου και 
της Βαρβάρας, το γένος Βαρβαριώτου, που γεννή-
θηκε στη Χαλκιδική και μένει στη Νάουσα της Πά-
ρου.

Η Κοτανίδου Σοφία του Κων/νου και της Ζηνο-
βίας Μωησίδου, η οποία διαμένει στην Πάρο, θα 
νυμφευτεί το Μάιο στην Πάρο, τον Πολύζο Κων/
νο του Αθανασίου και της Βαρβάρας Neute ο οποί-
ος διαμένει στην Πάρο.

Μετά τη λήξη της σύμβασης με δύο νοσηλεύτρι-
ες του Κέντρου Υγείας (και την αδυναμία συνέχι-
σης της εργασίας τους μέσω πληρωμής από το Βε-
λέντζειο Ίδρυμα), αποφασίστηκε από την διοι-
κούσα επιτροπή του ΚΥ και τη διοίκηση του νο-
σοκομείου Σύρου, η μετακίνηση της νοσηλεύτρι-
ας του Ιατρείου Αντιπάρου για όλο το μήνα Μάρτη. 
Φαίνεται πως ακόμα κάποιοι νομίζουν ότι η Αντίπαρος 
είναι ένα ψαρονήσι που δεν έχει ανάγκη επαρκούς υγει-

ονομικής φροντίδας. Το «πολυδύναμο» Ιατρείο είναι 
πλέον σε κατάσταση αδικαιολόγητη, εξετάσεις που γίνο-
νταν εκεί τους προηγούμενους μήνες δεν γίνονται, ασθε-
νείς με ενδοφλέβιες θεραπείες καθυστερούν αδικαιολό-
γητα, ενώ ακούγεται ότι ούτε αποστείρωση των υλικών 
δεν μπορεί να γίνει. Όλα λόγω έλλειψης νοσηλευτικού 
προσωπικού. Φαίνεται πως δεν υπάρχει μάλιστα διάθεση 
το πρόβλημα να λυθεί άμεσα, οπότε και το μήνα Απρίλη 
το νησί ίσως τον περάσει δίχως νοσηλεύτρια...

Νεκρό το πολυδύναμο
Αναδημοσίευση από το Antiparos blog

«ΠΑΝΤΑ»

Πάντα σε τούτη τη ζωή, στη ζέστη και στο κρύο
μέσα σου να κυριαρχεί το ανθρώπινο στοιχείο.
Πάντα να ενεργείς σωστά και δίχως διακρίσεις,

για άνομα συμφέροντα, σπίτια μην πας να κλείσεις.
Πάντα να δίνεις στον φτωχό βοήθεια και αγάπη,

και όπως έχεις τον Λευκό, να έχεις και τον Αράπη.
Τους άλλους μην υποτιμάς κι ας είσαι μεγιστάνας,

σαν φυλαχτό να τις κρατάς, τις συμβουλές της μάνας.
Πάντα μπροστά σου να κοιτάς και που πατάς να βλέπεις,

την αδικία να χτυπάς, να μην την επιτρέπεις.
Πάντα φροντίδα και στοργή στην τρίτη ηλικία,

ο άνθρωπος για τον άνθρωπο ,λέει και η θρησκεία.
Πάντα η λογική μπροστά και όχι παραλογίες,
να μην δημιουργούμε πια γι’αγρίους ιστορίες.

Πάντα σαν βρέχει να κρατάς στο χέρι μια ομπρέλα,
και γάιδαρο μην καβαλάς ποτέ με δίχως σέλα.

Γιατί από τον γάιδαρο κάτω άμα θα πέσεις 
επάνω για να σηκωθείς λένε δεν θα μπορέσεις.

Πάντα στον έρωτα πιστός στην σύντροφο εντάξει,
γιατί αν είσαι άπιστος για άλλονε θα ψάξει.

Πάντα να κάνεις μια δουλειά σ’αυτούς που δεν μπορούνε,
να συμβουλεύεις τα παιδιά να μην παραστρατούνε.

Πάντα πρέπει να κάνουμε αυτά που ωφελούνε
και όσα δίνουνε χαρά σε εκείνους που πονούνε.
Πάντα το πρώτο μέλημα στην οικογένεια μας 
χρήσιμα και ωφέλιμα να γίνουν τα παιδιά μας.

Πάντα αυτό που λαχταρούν και οι γονείς που θένε,
για τα παιδιά τους να ακούν, λόγια πολλά να λένε.

 Λεύκες 3/10/2008
 Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης
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αθλητισμός
Αποτελέσματα  

της 22ης αγωνιστικής
Άγιαξ Ταύρου - Άγιοι Ανάργυροι . 2-0
Βριλήσσια - Νέα Ιωνία . . . . . . . . . . 0-7
Δόξα Βύρωνα - Άγιος Ιερόθεος  . . 2-3
Θεμιστοκλής - Αθηναϊκός . . . . . . . 2-2
Ολυμπιακός Λιοσίων - Νηρέας  . . 1-1
Πεύκη - Απόλλων Σμύρνης . . . . . . 2-6
ΠΑΟ Ρουφ - Καλλονή . . . . . . . . . . 2-1

Επόμενη αγωνιστική 
Κυριακή 5 Απριλίου

Τον έναν από τους δυο πρωτοπόρους 
του ομίλου και ταυτόχρονα μια από τις 
πιο ιστορικές ομάδες υποδέχεται την 
Κυριακή 5 Απριλίου στο Δημοτικό 
Στάδιο της Παροικιάς ο Νηρέας. Το 
παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00 και η 
παρουσία των φιλάθλων κρίνεται κάτι 
παραπάνω από αναγκαία.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής 
περιλαμβάνει τις παρακάτω αναμετρή-
σεις:

Νηρέας - Απόλλων Σμύρνης
Αθηναϊκός - Ολυμπιακός Λιοσίων

Νέα Ιωνία - Πεύκη
Άγιος Ιερόθεος - Θεμιστοκλής

Καλλονή - Βριλήσσια
 Άγιαξ Ταύρου - Δόξα Βύρωνα
Άγιοι Ανάργυροι - ΠΑΟ Ρουφ

Τον πρωτοπόρο Απόλλωνα Σμύρνης υποδέχεται την Κυριακή ο Νηρέας που…

«Τσίμπησε» βαθμό στα Λιόσια
Το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) απέσπασε εκτός 

έδρας ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου στο παι-
χνίδι με τον Ολυμπιακό Λιοσίων την περασμένη 
Κυριακή για την 22η αγωνιστική του ποδοσφαι-
ρικού πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής.

Το τελικό 1-1 κρίνεται δίκαιο. Αν οι παίκτες του 
Νηρέα ήταν πιο προσεκτικοί στην τελική τους 
προσπάθεια θα μπορούσαν να είχαν κάνει το πρώ-
το εκτός έδρας «διπλό» στο πρωτάθλημα.

Τα όσα μεσολάβησαν στο ξεκίνημα της περα-
σμένης εβδομάδας με την αποχώρηση του Δημή-
τρη Αρναούτη από την τεχνική ηγεσία της ομά-
δας και την ανάληψή της από τον Νίκο Μοστρά-
το (τον προπονητή που ανέβασε πέρυσι τον Νη-
ρέα στη Δ’ Εθνική) δυνάμωσαν την ομάδα που 
πάλεψε και στα 90 λεπτά της αναμέτρησης απέ-
ναντι σε έναν αντίπαλο που μπορεί να μην κινδυ-
νεύει αλλά σίγουρα δεν ήταν και το φόβητρο για 
την ομάδα της Πάρου.

Ο Νηρέας έφθασε πρώτος στην επίτευξη του 
γκολ στο 18’ αλλά την κεφαλιά του Γρίβα από 
καλή θέση εξουδετέρωσε ο τερματοφύλακας των 
γηπεδούχων με διπλή προσπάθεια.

Η ίδια φάση έγινε δυο λεπτά αργότερα στην 
εστία του Νηρέα αλλά η κεφαλιά του Μπαλτζή 
έφυγε άουτ.

Στο 23’ το σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους. 
Σε σύγχυση στα καρέ του Ντουγέρογλου  ο Μέ-
ντζελος από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπά-
λα στα δίχτυα του Νηρέα κάνοντας το 1-0.

Το γκολ αφύπνισε τους παίκτες του Νηρέα που 

είχαν δοκάρι στο 26’ με τον Μοστράτο. Στο 33’ 
ο Νηρέας κέρδισε πέναλτι όταν ο Κάρο ανέτρεψε 
τον Καράμπελα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μαυρί-
δης που έστειλε τη μπάλα πρώτα στο δεξί δοκά-
ρι του Κατσούλη και στη συνέχεια στο βάθος της 
εστίας του για να γίνει το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δυο ομάδες πρόσε-
ξαν περισσότερο τις άμυνές τους και έτσι δεν δη-
μιουργήθηκε η μεγάλη φάση. Πάντως ο Νηρέας 
θα μπορούσε να είχε κλέψει την πολύτιμη νίκη αν 
ο Μοστράτος, κυρίως, και ο Νίνο ήταν πιο απο-
τελεσματικοί σε τελικές προσπάθειες που επιχεί-
ρησαν.

Καλή η διαιτησία του Δημητρόπουλου και των 

εποπτών Τραχάνη και Κατσάδη του 
συνδέσμου Ανατολικής Αττικής.

Ολυμπιακός Λιοσίων (Θ. Παχατουρίδης): Κα-
τσούλης, Τσιτοφότος, Καρός, Ασημακόπουλος, 
Χωριανόπουλος, Κολοβός (80’ Βίνο), Καλλογέ-
ρης (81’ Κοντάκος), Παπαδόπουλος, Παπανα-
στασίου (57’ Καραγεωργίου), Μπαλτζής, Με-
ντζέλος.

ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου (Ν. Μοστρά-
τος): Ντουγέρογλου, Τσάνη, Μπιρμπίλης, Μη-
τσόπουλος, Γρηγοριάδης, Μαυρίδης, Νάτσης 
(89’ Κρητικός), Καράμπελας (70’ Νίνο), Γρίβας, 
Ζορμπαλάς (80’ Παντελαίος), Μοστράτος.

Δύο αθλήτριες εκπροσώπησαν τον Ναυτι-
κό Όμιλο Πάρου στο διεθνή αγώνα Athens 
Eurolymp Week 2009 στην κατηγορία Laser 
Rdl.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο Δέλτα 
Φαλήρου από τις 22 έως τις 27 Μαρτίου 2009, 
είναι ετήσιοι και καλύπτουν όλες τις ολυμπιακές 
και παραολυμπιακές κατηγορίες.

Σημαντική ήταν η κατάκτηση της 7ης θέσης 
στις Ελληνίδες και 9ης θέσης στην γενική της 
Σταυρούλας Θεοχάρη και της 15ης και 20ης 
σντίστοιχα από την Βαλεντίνη Σκούρτη.

Οι θέσεις των αθλητριών μας ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις μας διότι αγωνίστηκαν σε μεγαλύτε-
ρη κατηγορία, ενώ στις δύο πρώτες θέσεις τερμά-
τισαν ολυμπιονίκες του 2008.

Ευχαριστούμε τον προπονητή κ. Μάριο Πώλο 
για την τεχνική υποστήριξη της αποστολής, συγ-
χαίρουμε την Ε.Ι.Ο. για την άρτια διοργάνωση, 
φιλοξενία καθώς   και για την σημαντική τηλεο-
πτική κάλυψη της διοργάνωσης.

Ο Ν.Ο.Π. ευχαριστεί τους χορηγούς του:
BLUE STAR FERRIES, ΜAGIC MARINE, 

SYLOR, “Μ. ΒΕΡΔΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” - 
“GOODY’S” και την εταιρεία DSK FOILS

Ξεκινήσαμε καλά

φωτό αρχείου

Θέση Ομάδα Αγ Βαθμοί
Σύνολο Εντός Εκτός

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1 ΠΑΟ Ρουφ 22 47 15-2-5 45-19 9-0-2 31-8 6-2-3 14-11
2 Απόλλων Σμύρνης 22 47 13-8-1 37-14 8-3-0 21-5 5-5-1 16-9
3 Άγιος Ιερόθεος 22 44 13-5-4 36-20 7-1-2 19-8 6-4-2 17-12
4 Νέα Ιωνία 22 42 11-9-2 40-17 4-6-1 14-9 7-3-1 26-8
5 Καλλονή 22 42 13-3-6 34-19 9-2-0 22-5 4-1-6 12-14
6 Ολυμπιακός Λιοσίων 22 30 9-3-10 28-26 8-1-2 19-6 1-2-8 9-20
7 Θεμιστοκλής 22 29 7-8-7 20-18 4-7-1 13-6 3-1-6 7-12
8 Άγιοι Ανάργυροι 22 28 7-7-8 22-24 6-4-1 18-9 1-3-7 4-15
9 Αθηναϊκός 22 25 6-7-9 29-29 3-4-3 12-10 3-3-6 17-19

10 Άγιαξ Ταύρου 22 24 6-6-10 29-41 5-4-2 20-17 1-2-8 9-24
11 Νηρέας 22 22 5-7-10 23-27 5-1-5 17-12 0-6-5 6-15
12 Πεύκη 22 21 6-3-13 26-41 4-1-6 15-18 2-2-7 11-23
13 Δόξα Βύρωνα 22 16 4-4-14 22-46 3-2-7 11-19 1-2-7 11-27
14 Βριλήσσια 22 7 1-4-17 13-63 1-2-8 8-32 0-2-9 5-31

Βαθμολογία 
Λύθηκε η συνεργασία του Δημήτρη Αρναούτη 

με τον Νηρέα. Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Νη-
ρέας μετά το διαζύγιο με τον Έλληνα προπονητή 
έχει ως εξής:

«Έπειτα από το Διοικητικό Συμβούλιο που 
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. 24 
Μαρτίου) ανάμεσα στην διοίκηση του Νηρέα και 
τον προπονητή κ. Δημήτρη Αρναούτη αποφασί-
στηκε η από κοινού λύση της συνεργασίας. Ο λό-
γοι που επικαλέστηκε ο κ. Αρναούτης είναι προ-
σωπικοί και επαγγελματικοί. Μαζί θα αποχωρή-

σει από την ομάδα και ο συνεργάτης του κ. Δημή-
τρης Πουρπουτίδης. Η Διοίκηση του Νηρέα ευ-
χαριστεί τον Δημήτρη Αρναούτη και τον συνερ-
γάτη του Δημήτρη Πουρπουτίδη για τις υπηρεσί-
ες που προσέφεραν στην ομάδα και ελπίζουμε κά-
ποια στιγμή οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. 
Την καθοδήγηση της ομάδας για τους 5 αγώνες 
που απομένουν αναλαμβάνει ο παλαίμαχος ποδο-
σφαιριστής και προπονητής των επιτυχιών της 
περυσινής περιόδου Νίκος Μοστράτος.

Παρελθόν ο Αρναούτης από τον πάγκο του Νηρέα -
στη θέση του ο Νίκος Μοστράτος

Εντυπωσιακό ήταν το πέρασμα του Α.Ο. Πάρου 
από τη Σαντορίνη. Η ομάδα του Μάκη Πούλου επι-
κράτησε με άνεση 4-0 της Λάβας και παρέμεινε στη 
δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η Κορωνίδα επι-
κράτησε στο γήπεδό της με 5-4 του αστέρα Μαρμά-
ρων με 5-4. Την ήττα γνώρισε και ο Μαρπησσαϊκός 
στο γήπεδό του από την Αναγέννηση Νάξου με 6-2.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Κορωνίδα - Αστέρας Μαρμάρων 5-4, Πανθηραϊ-
κός - Φιλώτι 2-0, Λάβα - Α.Ο. Πάρου 0-4, ΚΕΜΑΣ 
Ίου - Καρτεράδος 0-2 και Μαρπησσαϊκός - Αναγέν-
νηση Νάξου 2-6

Βαθμολογία
Καρτεράδος 50, Α.Ο. Πάρου 46, Πανναξιακός 46, 
Πανθηραϊκός 37, Φιλώτι 35, Αστέρας Μαρμάρων 
22, Λάβα 22, Αναγ. Νάξου 21, Κορωνίδα 19, Αστ. 
Τραγαίας 18, ΚΕΜΑΣ Ίου 7, Μαρπησσαϊκός 2.

Επόμενη αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Φιλώτι, Αναγέν. Νάξου - Λάβα, Αστέ-
ρας Τραγαίας - Πανθηραϊκός, Καρτεράδος - Μαρ-
πησσαϊκός, Αστέρας Μαρμάρων - Πανναξιακός, 
Κορωνίδα - ΚΕΜΑΣ Ίου.

Πρωτάθλημα Κυκλάδων
Ο Α.Ο. Πάρου έριξε Τεσσάρα στη Λάβα
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έφτασε η ώρα
που περιµένατε...

και θα σας κάνουµε
εµείς τα δώρα!

σε λίγες µέρες
σας περιµένουµε
στο ανακαινισµένο
κατάστηµά µας,
να γιορτάσουµε µαζί τα
10χρονα γενέθλιά µας...
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μικρά-μικρά • μικρά-μικρά • μικρά-μικρά • μικρά-μικρά
* Παράδειγμα προς μίμηση η υποδειγματικά μεθοδευμένη 

και σωστά στοχευμένη δουλειά της Στέλλας στη Μόσχα. 
Όταν έτσι δουλεύουμε, θα περιμένουμε πολλά. Όταν πηγαίνουμε 
στις εκθέσεις με σχέδιο και στόχο και όχι για «περίπατο», σίγου-
ρα θα έχουμε αποτελέσματα. Και όλα αυτά εθελοντικά. Ας διδα-
χτούμε και ας ενεργήσουμε έστω και τώρα.

* Θέλεις να γίνεις αρωγός στην προσπάθεια του Εμπορικού 
Συλλόγου και οργανώνεις με τον πιο επίσημο τρόπο, συ-

ζήτηση. Δεν καλείς τους εκπροσώπους του στη συζήτηση, ώστε 
να σε ενημερώσουν για τις έως τώρα κινήσεις τους, ώστε να συ-
ντονίσεις τις προσπάθειές σου, αφού θέλεις να βοηθήσεις; Από 
αυτό συμπεραίνεται ότι άλλα έχεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού 
σου. Ούτε η Βασιλειάδου δεν έκανε προξενιά μόνο με το γαμπρό 
ή μόνο με τη νύφη.

* Αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα, ποια απόφαση πήραν 
στη συνεδρίαση του Επαρχείου;

* Κοίτα να δεις τι έχουμε πάθει. Ο Βλαχογιάννης εκτός από 
σκληρός κομματικός (σε αντίθεση με την αντικομματική 

στάση της), μας προέκυψε και υποψήφιος δήμαρχος χωρίς ο ίδιος 
να έχει κάνει την παραμικρή νύξη για το θέμα αυτό. Απλά ο «Πο-
ταμός» έγινε συνειδητά ή ασυνείδητα «λαγός» για να κάψουμε 
τον αντίπαλο.

* Πρώτος – πρώτος ο Καστρουνής τιμήθηκε από τις κοπέ-
λες της Εταιρίας δημοσκοπήσεων. Και μάλιστα, στο τέλος 

είπε και το όνομά του, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση για κάτι τέ-
τοιο. Ελπίζω να έχεις καλό ποδαρικό Σωτήρη και να βγουν καλά 
αποτελέσματα από αυτή την έρευνα.

* Με το που έγινε γνωστή η παραγγελία για τη δημοσκό-
πηση για λογαριασμό της ΦτΠ άρχισαν οι κακίες για το 

ποιος κρύβεται πίσω από την ενέργεια αυτή και άλλα φαιδρά. 
Γνωστές γκρίζες σκιές που μόνο στο σκοτάδι μπορούν να υπάρ-
ξουν, κρίνουν εξ ιδίων. Απλά, όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει 
κρεμαστάρια.

* ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ «ΛΑΟΣ» STOP. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑ-

ΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ STOP.

* Είμαστε περήφανοι με τέτοια υπηρεσία. Μόλις μάθαμε ότι 
έχουμε Master Λεγεονέλλας. Έχουν προηγηθεί: Master 

σχολικών κτιρίων, Master εμπορικών θεμάτων κλπ. Φυσικά έχου-
με και  Master ημιτελών έργων που περιμένουν την προεκλογική 
περίοδο για να κόψουμε την κορδέλα…          Ν.Ρ.Λ.

25η Μαρτίου στην Πάρο
«Τα κράτη θέλουν ανεξαρτησία. Τα έθνη θέλουν ελευθερία.
Οι λαοί θέλουν δικαιοσύνη», γιατί «όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»!


