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Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με τη νέα σύνθεσή του, έχει αποφασίσει να προχωρήσει έργα που

έμειναν στάσιμα, λόγω των γνωστών προβλημάτων στον οργανισμό. Λάθη όμως και παραλήψεις
οδηγούν σε καθυστερήσεις που δεν συμφέρουν στον τόπο και ενδεχομένως σε επανάληψη του σκη-
νικού εκτέλεσης «παράνομων» έργων, λόγος για τον οποίο γίνεται δικαστική διερεύνηση της λει-
τουργίας των προηγούμενων Διοικήσεων του Δ.Λ.Τ. 

Η απουσία του Λιμενάρχη από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το οποίο συζητή-
θηκε και ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Ταμείου, αλλά και η μη έγκαιρη ενημέρωσή του
από την πρόεδρο για το πρόγραμμα αυτό, μιας και αυτός είναι που θα κρίνει τη νομιμότητα των
έργων, ανέτρεψε την κατάσταση. Στο επόμενο Συμβούλιο, που θα ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός,
ο κ. Κουντρομιχάλης δήλωσε ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό, όταν στο Τεχνικό
Πρόγραμμα εντάχθηκαν έργα που δεν είναι αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. και τόνισε μάλιστα ότι θα
προσβάλει την απόφαση στην Περιφέρεια. Ο Λιμενάρχης Ηλ. Κουντρομιχάλης, ανέφερε ένα – ένα
τα έργα που ήσαν «προβληματικά» και τα περισσότερα εξ αυτών αφορούσαν στην Αντίπαρο. Η
δικαιολογία του μέλους του Δ.Σ. Στ. Γαβαλά, ήταν ότι το γνώριζε, αλλά δεν ήθελε να στενοχωρή-
σει τους Αντιπαριώτες. 

Συνέχεια στη σελ. 4

Έφυγαν ευχαριστημένοι ...και θα ξανάρθουν

Στην Πάρο Ρώσοι ιστιοπλόοι
Τα θετικά αποτελέσματα από τη συμμετοχή

του Δήμου στην Τουριστική έκθεση της Μό-
σχας, παίρνουν σάρκα και οστά. Στο προ-
ηγούμενο φύλλο της ΦτΠ είχαμε δημοσιεύσει
την πρόθεση ρώσων ιστιοπλόων (Rally ES-
KADA), να επισκεφθούν την Πάρο μετά το
διάπλου στη Μεσόγειο, που θα γίνει το Μάιο.

Ο όμιλος των ιστιοπλόων είχε ενημερωθεί
πλήρως για την Πάρο και την πρόθεση του
Δήμου να δημιουργήσει μουσείο για τη Ρω-
σική παρουσία στο νησί, από την κ. Στέλλα
Φυρογένη, εκπρόσωπο του Δήμου στην έκ-
θεση ΜΙΙΤ της Μόσχας. Θέλοντας όμως να
έχουν και πραγματική εικόνα του νησιού, την
περασμένη Κυριακή 5 Απριλίου ήρθαν στην
Πάρο με ιστιοπλοϊκό μέλη της ομάδας με τον
επικεφαλής τους. 

Στο λιμάνι τους υποδέχτηκαν, η αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής τουρισμού Μαρία Τρι-
βυζά και η κ. Στέλλα Φυρογένη, ενώ την
επομένη, Δευτέρα 6 Απριλίου, τα μέλη της
ομάδας των ιστιοπλόων συναντήθηκαν με το
Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και τις κυρίες
Τριβυζά και Φυρογένη. 

Συνέχεια στη σελ. 3

Ο ΥΡΙΑ αναπαλαιώνει
τον ανεμόμυλο στις Λεύκες

Ένα «ζωντανό»
μουσείο 

Μία πολύ σωστή κίνηση έγινε από τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο ΥΡΙΑ, ο οποίος μέσω της Ανα-
πτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων μπήκε στο
πρόγραμμα Lider και αναπαλαιώνει έναν από
τους Μύλους στις Λεύκες, που είναι ιδιοκτησία
του. Το κονδύλι εγκρίθηκε και εδώ και κάποιους
μήνες άρχισαν οι εργασίες, όμως τα χρήματα
από το πρόγραμμα δεν επαρκούν. Ο Σύλλογος
ωστόσο, δεν το βάζει κάτω. Όλα τα μέλη του, ερ-
γάζονται αφιλοκερδώς, ενώ οι επαγγελματίες
που τροφοδοτούν με υλικά δεν ζητούν άμεσα τα
χρήματά τους, προκειμένου να διευκολύνουν την
κατάσταση. 

Ο Μύλος, στον οποίο οι εργασίες ανακατα-
σκευής έχουν προχωρήσει αρκετά, θα ξαναβρεί
την παλιά του μορφή και στο τέλος του Καλο-
καιριού θα είναι έτοιμος να ξαναλέσει…

Συνέχεια στη σελ. 2
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Πρωταπριλιάτικα
Το κείμενο γράφεται πρωταπριλιά και σκοπό

έχει να αναδείξει μικρές αλήθειες πίσω απ’ το χι-
ούμορ και τα πειράγματα. Είναι δεδομένο το
πλειοψηφικό σύστημα των εκλογών στην αυτο-
διοίκηση, σχεδόν δεδομένος ο δήμαρχος και δε-
δομένη η απουσία φαντασίας των θεσμών.
Βεβαίως δεν συμφωνούμε. Δυο φορές στη σύγ-
χρονη ιστορία του νησιού η ευρεία αριστερά
έλαβε μέρος στις δημοτικές εκλογές σε ανεξάρ-
τητα αυτόνομα ψηφοδέλτια, όχι όμως κομμα-
τικά. Διατυπώνουμε ένα σχέδιο «κατάληψης
της εξουσίας» απ’ τις δυνάμεις της, αθώο σε
σχέση με τα δόλια εκλογικά συστήματα, αφού
πρώτα θέσουμε προϋποθέσεις.

-Πρώτη προϋπόθεση: Υπάρχουν ακόμα αρι-
στεροί στην Πάρο και αριστερά, ως ιδεολογία
και πρακτική. 

-Δεύτερη προϋπόθεση: Οι δυο βασικοί σχη-
ματισμοί της αριστεράς έχουν διαρκή παρουσία
στα τοπικά θέματα, διακρίνονται στα καθημε-
ρινά τρέχοντα του νησιού, της αυτοδιοίκησης,
του πολιτισμού, της εργασίας, του περιβάλλον-
τος, διαχέοντας συλλογικό κι ενωτικό πνεύμα
και διαμορφώνοντας συνθήκες για τη συμμε-
τοχή των νέων. 

-Τρίτη προϋπόθεση:  Ψηφίζουμε κι επιλέ-
γουμε όχι τους κουμπάρους, τους συγγενείς και
όσους προωθούν μικροσυμφέροντα, αλλά ορε-
ξάτους, τίμιους και ικανούς συμπολίτες.

-Τέταρτη προϋπόθεση: Για τα τοπικά θέματα
του νησιού βρίσκουμε κοινό παρονομαστή και
δεν πειθαρχούμε σε κάθετες εξαρτήσεις, εχθρι-
κές  στην αυτονομία. Έτσι δεν προωθείται η πα-

ράλληλη ανάπτυξη πολύπλο-
κων καθημερινών σχέσεων,

που διαμορφώνουν καινούριες
δυναμικές και παράγουν συγ-
γένειες και φιλίες. Η αξίωση
είναι δηλαδή να δημιουργούμε
συμμαχίες και συνεργασίες, όχι
μόνο με τους δικούς μας, αλλά
και με άλλους δρώντες. Οργα-
νώνοντας μια τοπική ορχήστρα
λ.χ. δεν βάζουμε στα βιολιά
μόνο τους φίλους, αλλά επιλέ-
γουμε καλούς μουσικούς από
διάφορους χώρους.

Υποθέτοντας ότι ισχύουν οι
προϋποθέσεις αυτές, θα βρε-
θούν πρόθυμοι πολίτες της αρι-

στεράς να θέσουν υποψηφιότητα στο ένα ή το
άλλο από τα συνήθως δύο σχηματιζόμενα ψη-
φοδέλτια (ας πούμε κεντροδεξιό και κεντροα-
ριστερό). Θα εκλεγούν αρκετοί, αφού θα έχουν
διακριθεί με το κύρος, τη γνώση και την εμπει-
ρία πάνω στα τοπικά ζητήματα. 

Με τον τρόπο αυτό η αριστερά καταλαμβάνει
μέρος της εξουσίας και βγαίνει απ’ το περιθώ-
ριο, στο οποίο έμαθε να είναι. Οι δημοτικοί
σύμβουλοι που θα εκλεγούν συνολικά, θα αγω-
νιστούν για προοδευτικότερες αποφάσεις και
δημοκρατικότερες λειτουργίες. Θα πρέπει λοι-
πόν να δούμε τι ακριβώς αποτελεί προοδευτική
πολιτική για το νησί και αν αξίζει να μονοι-
άσουμε, για να την επιτύχουμε.

Η αριστερά θα πρέπει να θεωρήσει τους μι-
κροτόπους ως ένα ιδανικό εργαστήρι παραγω-
γής πολιτικής, διαχέοντας ιδέες, πρωτοβουλίες,
δυναμισμό, φαντασία και πάντα ενότητα. Αν το
έπραττε αυτό, ακόμα και όταν δεν είχε ανθρώ-
πους στην εξουσία, θα κέρδιζε μια πολύ προχω-
ρημένη πολιτική θέση. Υπάρχει ένα κοντινό
παρελθόν κοινότητας δράσης που έδωσε καρ-
πούς, διαμόρφωσε καταστάσεις και μας πήγε
πιο μπροστά. Με τον όρο αριστερά εδώ, εννο-
ούμε κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ψήφο στις
εθνικές εκλογές. Εννοούμε την συμμετοχή, την
αμφισβήτηση, την αφιλοκέρδεια, την παρα-
γωγή ελπίδας για τη συλλογική δράση, τον εθε-
λοντισμό, την αναζήτηση ποιότητας ζωής, τη
στροφή προς θετικούς τροπισμούς. Μια τέτοια
αριστερά υπάρχει σε όλους τους χώρους, πολύ ή
λίγο. Δε μένει παρά να αναδειχθεί, αφού πρώτα
ξαναβρεί τις ιδέες και τη διάθεση για τοπική
δράση και όλους τους εν δυνάμει συντρόφους
της.                                          Χρίστος Γεωργούσης
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Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 56
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

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

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 

Ο ΥΡΙΑ αναπαλαιώνει τον ανεμόμυλο στις Λεύκες

Ένα «ζωντανό» μουσείο
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ωστόσο, από τις αρχές Ιουνίου, αν όλα κυλίσουν ομαλά, ο Μύλος θα είναι ανοιχτός στο κοινό, στο
χώρο του οποίου θα εκτίθενται παλιές φωτογραφίες, αλλά και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν
παλιά για τη λειτουργία ενός ανεμόμυλου. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να καθίσουν στον πε-
ριβάλλοντα χώρο που θα διαμορφωθεί κατάλληλα, για να πάρουν ένα αναψυκτικό ή έναν καφέ. Θα
λειτουργήσει δηλαδή, σαν ένα «ζωντανό» μουσείο, για όσους αναπολούν την παράδοση και για τους
νέους που θέλουν να τη γνωρίσουν.

Στα σχέδια του Συλλόγου επίσης, είναι και η επαναφορά στην αρχική του μορφή, του ασβεστοκάμι-
νου που βρίσκεται λίγα μέτρα πριν από το Μύλο και αξίζει πράγματι τον κόπο να αξιοποιηθεί, ώστε μαζί
με το Μύλο να αποτελέσουν ένα παραδοσιακό δίδυμο στην είσοδο των Λευκών, που εκτός από την
όμορφη φύση, έχει και καταπληκτική θέα. 

Παράλληλα με τις εργασίες στο Μύλο, γίνονται και οι εργασίες διάνοιξης του δρόμου που οδηγεί σ’
αυτόν, ενώ σύντομα θα διανοιχτεί και θα καθαριστεί και το μονοπάτι, που επίσης οδηγεί στο Μύλο,
για όσους αγαπούν την πεζοπορία.

Για την ανάδειξη αυτού του χώρου, είναι αρκετοί οι ιδιώτες που συνεισφέρουν οικονομικά με τη
μορφή δωρεών. Τα μέλη του Συλλόγου και ο Πρόεδρός του Δ. Καπούτσος, αισθάνονται υποχρεωμέ-
νοι απέναντί τους, αλλά και ανακουφισμένοι, γιατί με την πολύτιμη βοήθειά τους θα πετύχουν το στόχο
τους. Ένας ευγενής στόχος που είναι η διατήρηση της παράδοσης στη μνήμη τη δική τους, αλλά και η
επαφή αυτών των παραδοσιακών μέσων επιβίωσης με τις νεότερες γενιές, που μπορεί με την τεχνολο-
γία και τα σύγχρονα μέσα να έχουν ξεπεραστεί, διατηρούν όμως και θα διατηρούν την ομορφιά και τη
μαγεία του παλαιού… 

Με αφορμή ερωτήματα ή ακόμη και παράπονα
πολιτών και επαγγελματιών για το πότε θα απο-
κατασταθεί ο δρόμος στην περιοχή Λιβάδια Πα-
ροικιάς, εκδόθηκε δελτίο Τύπου από τη ΔΕΥΑΠ
προς ενημέρωσή τους. 

Σύμφωνα με αυτό, ο δρόμος θα αρχίσει να απο-
καθίσταται (ασφαλτόστρωση) από τις 5 Μαίου
και θα ολοκληρωθεί έως τις 20 του μήνα. Όπως
τονίζει ο πρόεδρος της επιχείρησης, Στ. Φραγ-
κούλης, το έργο αυτό θα «πρέπει να γίνει με προ-
εργασία τέτοια, ώστε να εκτελεστεί με επάρκεια
χρόνου, κατάλληλη θερμοκρασία και συμπύκνωση
του οδοστρώματος για την τελική τοποθέτηση
της ασφάλτου. Κάθε παραβίαση των όρων απο-
κατάστασης θα ζημιώσει το τελικό αποτέλεσμα».

Τονίζει επίσης, ότι «η ΔΕΥΑΠ έως την ολο-
κλήρωση του έργου για την τοποθέτηση του κα-
ταθλιπτικού αγωγού, θα καταβρέχει το
οδόστρωμα σε καθημερινή βάση, ώστε να ελαχι-
στοποιήσει την όχληση από τη σκόνη κατά τη διέ-
λευση των αυτοκινήτων».

Το έργο του καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευ-
σης 3ης γενιάς στην Παροικιά, αναμένεται να ολο-
κληρωθεί σύντομα, αφού απομένουν ακόμη
περίπου 40 μέτρα. 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέ-
τευσης ευχαριστεί όλους τους πολίτες και κυρίως
τους κατοίκους των οικισμών Καλαμιού και Κρω-
τηριού για την υπομονή και την κατανόηση που
επέδειξαν. 

Η ΔΕΥΑΠ για το δρόμο στα Λιβάδια 

Έως 20 Μαίου θα έχει ασφαλτοστρωθεί 

Δήμος Πάρου: Aνακοίνωση
Σας  ενημερώνουμε  ότι, οι γεννημένοι το έτος 1991 σύμφωνα με το υπ’ αριθ.     5520/29-1-
2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αυτεπάγγελτα    περιλαμβάνονται στους εκλο-
γικούς καταλόγους του Δήμου και αποκτούν το   δικαίωμα του εκλέγειν στις προσεχείς
εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009.

Κομματική Οργάνωση
Βάσης Πάρου Κ.Κ.Ε.
Σας προσκαλούμε στη συγκέντρωση - συζήτηση που
διοργανώνει το κόμμα μας, την Τετάρτη 8 Απριλίου
και ώρα 19.30 στην αίθουσα του «Αρχίλοχου», με
θέμα:  “Για την Παιδεία των λαϊκών αναγκών”.
Ομιλητές είναι: Αλέκος Αρβανιτίδης μέλος του
τμήματος παιδείας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. και Νίκος
Αλεξίου Ε.Λ.Μ.Ε. Πάρου- Αντιπάρου- ΠΑ.ΜΕ.
Εκπ/κών.

Το ασβεστοκάμινο κοντά στο μύλο

Ο πρόεδρος
του ΥΡΙΑ
Δ. Καπούτσος
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Όπως είπε στη ΦτΠ, ο κ. Βλαχογιάννης, στη

συνάντηση συζητήθηκαν και καθορίστηκαν οι λε-
πτομέρειες για την επίσκεψή τους το Μάιο στο
νησί μας. Η έλευσή τους θα είναι στις 11 Μαίου
και θα γίνει εκδήλωση υποδοχής. Στις 12 Μαίου,
θα ξεναγηθούν σε όλα τα ιστορικά σημεία, αλλά
και σε άλλα αξιοθέατα του νησιού, στις 13 του
μήνα θα γίνει συλλείτουργο στο εκκλησάκι που
βρίσκεται στο νησάκι κοντά στον Αη Γιάννη Δέτη
και θα ακολουθήσει εκδήλωση με χορούς και τρα-
γούδια από Παριανά σχήματα και στις 14 Μαίου,
θα αποπλεύσουν. 

Οι ιστιοπλόοι, μετά τη συνάντηση με το Δή-
μαρχο, επισκέφθηκαν το Ιερό προσκύνημα της
Εκατονταπυλιανής, όπου παρέμειναν περίπου
τρεις ώρες, παρακολουθώντας με προσήλωση την
ξενάγηση από τον πατέρα Δημήτριο και τον κ. Δ.
Γιώργαρο. Όταν ολοκληρώθηκε η επίσκεψη, δή-
λωσαν ενθουσιασμένοι, γιατί όπως είπαν, βρήκαν
πολλά κοινά στοιχεία με τη Ρωσική Εκκλησία, ενώ
συγκινήθηκαν όταν είδαν εικόνες του Αγίου Γε-
ωργίου, ο οποίος είναι το σύμβολο της Μόσχας. 

Η επόμενη επίσκεψη ήταν στην περιοχή του Άη
Γιάννη Δέτη. Εκεί ξεναγήθηκαν από τον κ. Τ.
Κασσαπίδη και ενημερώθηκαν για τη δημιουργία
του Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Πάρκου,
αλλά και τη δημιουργία του Μουσείου με την
ιστορία και παρουσία των Ρώσων στην Πάρο. 

Εν τω μεταξύ, ευχαριστήρια επιστολή προς το
Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη απέστειλε ο επικεφα-
λής του τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής και Διε-
θνών Σχέσεων της Ρωσικής Κυβέρνησης Georgy
Muradov. Σ’ αυτήν εκφράζει την ευγνωμοσύνη
του, για τη βοήθεια στους ρώσους ιστιοπλόους,
αλλά και για την αναστύλωση ρωσικού μνημείου
στην Πάρο αφιερωμένο στους Ρώσους πεζοναύ-
τες. Η Κυβέρνηση της Μόσχας, τονίζει, στηρίζει
αυτή την πρωτοβουλία και πιστεύει ότι θα υπάρ-
ξει σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αδελφών
λαών.

Στην Πάρο Ρώσοι ιστιοπλόοι
Έφυγαν ευχαριστημένοι ...και θα ξανάρθουν

Ολοκληρώθηκε η δημοσκόπηση στο νησί
μας από την εταιρία δημοσκοπήσεων
DATA R.S. για λογαριασμό της Φωνής της
Πάρου και τα αποτελέσματα θα δημοσιευ-
θούν στο επόμενο φύλλο, 15 Απριλίου. 

Μία έρευνα που διενεργήθηκε τηλεφω-
νικά για πρώτη φορά στην Πάρο, σε δείγμα
400 ατόμων με στόχο την καταγραφή, την
ιεράρχηση και την ανάδειξη των κύριων

προβλημάτων του νησιού, σύμφωνα με τις
απόψεις των κατοίκων του, που θα αποτε-
λέσουν το κύριο σημείο αναφοράς για τους
υποψηφίους των δημοτικών εκλογών. 

Επίσης, με τη δημοσκόπηση αξιολογούν-
ται και κρίνονται τα πρόσωπα των οποίων
τα ονόματα «παίζουν» στην πολιτική
σκακιέρα σε ότι αφορά τις δημοτικές εκλο-
γές. Ονόματα που ακούγονται για την υπο-

ψηφιότητα του δημαρχιακού θώκου, ανε-
ξάρτητα από το γεγονός ότι οι ίδιοι, ορι-
σμένοι τουλάχιστον εξ αυτών, δεν έχουν
δηλώσει επίσημα και δημοσίως τις προθέ-
σεις τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διευ-
κολύνουν, κατά κάποιο τρόπο, τους υπο-
ψήφιους να καταλάβουν το σφυγμό του
κόσμου της Πάρου, να νιώσουν τις αγωνίες

και τα θέλω τους, τι ζητούν με λίγα λόγια
για τους ίδιους και το νησί τους, αφού
αυτοί θα είναι εκείνοι που θα αναλάβουν,
εφόσον εκλεγούν, να τa διεκπεραιώσουν. 

Γι’ αυτό η δημοσκόπηση θα επαναληφθεί
έως τις εκλογές, ώστε να ξεκαθαρίσει το
τοπίο και να πάρουν το μήνυμα οι πολιτι-
κοί για το πώς οι Παριανοί επιθυμούν να
δουν το τόπο τους. 

Ολοκληρώθηκε η Δημοσκόπηση 

Στο επόμενο φύλλο της ΦτΠ τα αποτελέσματα

Η επιστολή
Muradov

προς τον δήμαρχο
Πάρου

Η διαδρομή του Rally Eskadra
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Έτσι, ψηφίστηκε ένα τεχνικό πρόγραμμα που

στην επόμενη συνεδρίαση «τινάχτηκε» στον
αέρα. Η θέση του κ. Κουντρομιχάλη ενόχλησε τον
κ. Φραγκούλη, ο οποίος εξέφρασε την απορία του,
λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν ο Λιμενάρχης,
που είναι και μέλος του Δ.Σ. να προσβάλει από-
φαση του οργάνου και όταν ο κ. Κουντρομιχάλης
απάντησε πως «είναι εκπρόσωπος του Λιμενικού
Σώματος», ο κ. Φραγκούλης ανταπάντησε ότι
δεν μπορεί να χρησιμοποιεί δύο ιδιότητες.

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε έντονους τόνους
και αντιπαραθέσεις για να καταλήξει στη διαμόρ-
φωση δύο προτάσεων, ώστε να δοθεί διέξοδος στο
αδιέξοδο. Η πρώτη ήταν της Προέδρου Β. Σκα-
ραμαγκά η οποία με το σκεπτικό ότι το Τεχνικό
πρόγραμμα είχε σταλεί ήδη στην Περιφέρεια,
προέβλεπε, να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και
στη συνέχεια να γίνει αναμόρφωση του Τεχνικού
Προγράμματος, δηλαδή να μην εκτελεστούν τα
«παράνομα» ή παράτυπα έργα και στη θέση τους
να ενταχθούν κάποια άλλα. Πρόταση με την οποία
συμφώνησαν, οι κ.κ. Γαβαλάς, Φραγκούλης και η
κ. Βιάζη από την Αντίπαρο, αναπληρώτρια του κ.
Λεβεντάκη, ο οποίος απουσίαζε. 

Η δεύτερη πρόταση ήταν του κ. Κοτσώνη, με
την οποία συμφώνησαν η κ. Μανέτα και οι κ.κ.
Αλιπράντης και Σκιαδάς και προέβλεπε τη μη ψή-
φιση του προϋπολογισμού και την εκ νέου συζή-
τηση και ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος, η
οποία πέρασε κατά πλειοψηφία. Να σημειωθεί ότι
υπέρ ψήφισε και η κ. Βιάζη, η οποία δεν διευκρί-
νισε γιατί συμφώνησε με άλλη πρόταση και άλλη
ψήφισε τελικά. Οκ. Κουντρομιχάλης ψήφισε
λευκό. 

Έτσι, την περασμένη Παρασκευή τέθηκε εκ
νέου επί τάπητος το Τεχνικό πρόγραμμα το οποίο
ψήφισαν ομόφωνα τα παρόντα μέλη, η Πρόεδρος
Βάσω Σκαραμαγκά, ο Αντιπρόεδρος Γ. Αλιπράν-
της ο Λιμενάρχης Ηλ. Κουντρομιχάλης και τα
μέλη  Αβραάμ Σκιαδάς Βαρβάρα Φαρούπου –
Μανέτα. Οι κ.κ. Φραγκούλης, Γαβαλάς, οι ανα-
πληρωτές τους, Μαρουσώ Φραγκούλη και Αλέ-
ξανδρος Μελανίτης, ο κ. Λεβεντάκης και η
αναπληρώτριά του κ. Βιάζη, απουσίαζαν από τη
συνεδρίαση. Μάλιστα ο κ. Φραγκούλης το είχε
δηλώσει ότι δεν θα συμμετέχει γιατί διαφωνούσε
με την πρόταση που πέρασε, ενώ η πρόεδρος πα-
ρέστη μεν στη συνεδρίαση, αλλά όταν ξεκίνησε η
διαδικασία, δήλωσε ότι θα είναι απλώς παρούσα
και πρότεινε να συντονίσει ο αντιπρόεδρος κ. Αλι-
πράντης. 

Συγκεκριμένα η κ. Σκαραμαγκά δήλωσε: Διευ-
κρινίστηκε από εμένα, τον κ. Φραγκούλη και τον
κ. Γαβαλά, ότι όπου υπήρχε πρόβλημα με τα έργα,
μπορούσε να καλυφθεί με τις μελέτες των χερ-
σαίων ζωνών, που υπήρχαν στο τεχνικό πρό-
γραμμα, όπως για παράδειγμα του έργου του
Δρυού. Με αυτό το σκεπτικό, θεωρήσαμε ότι επί
της ουσίας δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί μπορούσε
να αντιμετωπιστεί σε μετέπειτα τροποποίηση του
τεχνικού προγράμματος. Να ακυρώνουμε όμως
μία ληφθείσα απόφαση, δεν ξέρω αν είναι θεσμικά
σωστό. Με αυτό το σκεπτικό, θεωρώ ότι σήμερα
εγώ θα λειτουργήσω ως παρούσα, γιατί διαφωνώ

στη διαδικασία, όχι στην ουσία.». 
Η δήλωσή της αυτή προκάλεσε έντονες αντι-

δράσεις από τους παρόντες συμβούλους και το Λι-
μενάρχη, ο οποίος υπογράμμισε ότι αυτό δεν είναι
διαδικαστικά σωστό. 

Ο κ. Αλιπράντης στην τοποθέτησή του, κατ’
αρχάς, εξέφρασε τη λύπη του, για την απουσία
των κ.κ. Φραγκούλη και Γαβαλά, που όπως είπε,
«δεν είναι τυχαίο που δεν βρίσκονται εδώ, είναι
εσκεμμένη η πράξη τους». Στη συνέχεια ζήτησε
από την κ. Σκαραμαγκά να συμμετάσχει ενεργά,
«είτε αυτό είναι για καλό είτε για κακό». Πρό-
σθεσε ωστόσο, ότι θα πρέπει να μετέχει ενεργά,
γιατί «η συμβολή της στη λειτουργία του οργά-
νου είναι σημαντική».

Σε ότι αφορά στις απουσίες τακτικών και ανα-
πληρωματικών μελών, ο κ. Κοτσώνης, τόνισε ότι
θεωρεί πως είναι συνέπεια της προχτεσινής συζή-
τησης και «μακράν εμού, εκτιμώ ότι παίρνει πο-
λιτική χροιά. Το θεωρώ απαράδεκτο και θέλω να
καταγραφεί στα πρακτικά». 

Η κ. Σκαραμαγκά πήρε το λόγο επαναλαμβά-
νοντας, ότι δεν θεωρεί σωστό να αναιρείται μια
ληφθείσα απόφαση. Απευθυνόμενη μάλιστα στον
Λιμενάρχη, ανέφερε ότι έγινε προσυνεδρίαση με
τα μέλη από την Αντίπαρο, τον κάλεσε, αλλά δεν
ανταποκρίθηκε. Ο κ. Κουντρομιχάλης παραδέ-
χτηκε ότι πράγματι κλήθηκε, σημείωσε ωστόσο,
ότι «ο Λιμενάρχης δεν ασκεί πολιτική, δεν έρχε-
ται στις προσυνεδριάσεις για να καθορίσει ποια
έργα θα γίνουν. Έρχεται όμως στις συνεδριάσεις

για να ελέγξει ποια έργα είναι νομότυπα» και κα-
τηγόρησε την κ. Σκαραμαγκά, για τη μη έγκαιρη
αποστολή του τεχνικού προγράμματος, για το
οποίο, όπως είπε, εάν το είχε πριν από την πρώτη
συνεδρίαση, θα είχε πει την άποψή του και δεν θα
υπήρχε πρόβλημα. 

Εκτιμώντας, ότι ο ρόλος της αμφισβητείται, η
κ. Σκαραμαγκά, ανέφερε: «Έχω αποδείξει ότι έχω
τη διάθεση να προσφέρω μέσα από αυτή τη θέση,
χωρίς να λειτουργώ κάτω από κάποιες άλλες δια-
δικασίες. Όταν λοιπόν ο ρόλος μου, αμφισβητεί-
ται, οφείλω να προστατεύσω και τη θέση μου και
τον εαυτό μου και το ρόλο μου και είναι δικαίωμά
μου να θέλω να τηρήσω αυτή τη στάση». 

Η διαδικασία τελικά συνεχίστηκε με την πρό-
εδρο, αφαιρέθηκαν τα προβληματικά έργα, εν-
τάχθηκαν άλλα και καταρτίστηκε εκ νέου το
τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου, που ψηφίστηκε ομόφωνα από τους πα-
ρόντες. Χτες Τρίτη, ψηφίστηκε και ο προϋπολο-
γισμός. 

Νομιμοποίηση λιμενίσκων
Κατά τη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμμα-

τος και με αφορμή τα προβλήματα που ανακύ-
πτουν για χερσαίες και μη ζώνες και κατ’
επέκταση για παράνομα και μη έργα, ο κ. Αλι-
πράντης επανέφερε το θέμα νομιμοποίησης κά-
ποιων έργων. 

Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση
από τα υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτε-

ρικών και ΠΕΧΩΔΕ, είχε δοθεί η δυνατότητα σε
όλους τους Δήμους και τα Δημοτικά Λιμενικά Τα-
μεία της χώρας να καταθέσουν δικαιολογητικά
για τη νομιμοποίηση όλων των υφιστάμενων λι-
μενίσκων, αλιευτικών καταφυγίων, μόλων και οτι-
δήποτε άλλο είχε κατασκευαστεί στο θαλάσσιο
χώρο χωρίς αδειοδότηση. Η προθεσμία ήταν
μέχρι τον Απρίλιο του 2008, είχε παρθεί απόφαση
το Μάρτιο του 2008 από το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο επί προεδρίας του κ. Σκανδάλη και είχε
ανατεθεί στον αντιδήμαρχο Στ. Γαβαλά, η υλο-
ποίηση αυτής της διαδικασίας. 

Η προθεσμία χάθηκε γιατί δεν κατατέθηκε ο
φάκελος. 

Εάν αυτό είχε γίνει, θα ήταν πολύ πιο εύκολο
το Λιμενικό Ταμείο να λειτουργεί και να έχει το
δικαίωμα παρέμβασης πάνω σ’ αυτούς τους χώ-
ρους, ενώ τώρα δεν έχει καμία αρμοδιότητα ακόμη
και για τη συντήρησή τους. Ο κ. Αλιπράντης ανα-
ρωτήθηκε εάν τώρα υπήρχε δυνατότητα, κατ’
εξαίρεση λόγω μη λειτουργίας του Λ.Τ., να νομι-
μοποιηθούν αυτά τα έργα, αλλά σύμφωνα με τον
Λιμενάρχη, αυτό δεν είναι πλέον εφικτό.

Το πιο σημαντικό όμως, είναι το γεγονός, ότι
από την προανάκριση που διενεργήθηκε για τα
συμβαίνοντα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προ-
έκυψε, πως πολλά χρήματα των αποφάσεων δια-
τέθηκαν για έργα που δεν ήταν αρμοδιότητάς του.
Εάν αυτά τα έργα είχαν νομιμοποιηθεί, θα «ελά-
φρυνε» η υπόθεση και θα είχε διαφορετική κατά-
ληξη. 

Δ.Λ.Τ.: Ανταποδοτικό τεχνικό πρόγραμμα

Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα
Τεχνικό πρόγραμμα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΑΠΟ ΣΠΗΛΑΙΩΣΕΙΣ........................................................................480.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ........................................................................................45.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ........................................................................................................................................15.000,00
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ..................................................................................................................................................5.000,00
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ............................................................................................................................................................2.400,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ- ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ..................30.000,00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΣΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ..........................................................................................................................100.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΊΟΥ ΑΛΥΚΗΣ ........................................................................20.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΊΟΥ ΠΙΣΩ ΑΛΥΚΗΣ ..........................................................20.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ  - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΑΛΕΛΕ” ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ......................100.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΔΡΥΟΥ ..................................................................................................................................10.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ  Ν.Ο.Π ............................................................................................10.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ......................................................................................................................................5.800,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ  Ν.Ο.Π ..............................................................................................5.800,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ..................15.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΛΟΥ ΤΩΝ FERRY-BOAT ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ........................................................................................................................ 15.000,00
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ................................................................................................................................15.000,00

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1998 ........................................................................................................30.000,00
ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΥ ....................................................................................................................................................6.000,00
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ......................................................................................................................................35.000,00
ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ..............................................................10.000,00
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ..............................................6.000,00
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥ ..........................................................................................10.000,00
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑ ......................................................................................15.000,00
Το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. έκανε επίσης αποδεκτή την πρόταση του Λιμενάρχη Ηλ. Κουντρομιχάλη και ενέταξε στις προμήθειες, την αγορά 
οχήματος με αντλία για ρίψη και άντληση νερού για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε σκάφη  20.000 ευρώ

Ο Εμπορικός Σύλλογος  ξεκίνησε ένα κύκλο επαφών με τις
ηγεσίες των τραπεζών με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας
και γενικότερα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που μα-
στίζει τον εμπορικό κόσμο των νησιών μας.

Στo πλαίσιo των επαφών, αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλ-
λόγου, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Απ. Αλιπράντη, τον γε-
νικό γραμματέα Τ. Τριαντάφυλλο και τον ειδικό γραμματέα
Νίκο Ραγκούση-Λαουτάρη, συναντήθηκε με το Διοικητή της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας κ. Μηλιάκο στην Αθήνα, στις

31 Μαρτίου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ενισχύοντας την
προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου, η κ. Έλσα Παπαδημη-
τρίου, Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής, και ο κ. Σταμάτης Μαύρος,
πολιτευτής της Ν. Δημοκρατίας στο νομό Κυκλάδων.     

Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης και τα σημαντικά
οφέλη που αποκόμισε ο Σύλλογος για τα μέλη του θα γνωστο-
ποιηθούν αναλυτικά, όταν ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες προ-
γραμματισμένες συναντήσεις. 

Η αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου συναντήθηκε επί-
σης με το βουλευτή Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτση, με τον
οποίο συζήτησε ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου 
Συναντήσεις με τις ηγεσίες των τραπεζών
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Μαζί μπορούμε
του Σταμάτη Μαύρου

Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα που εντοπίζεται στην ελληνική
οικονομία και στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων είναι
κυρίως η άρνηση των τραπεζών στη διάθεση των κεφαλαίων που
απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη των συναλλαγών.  Στα πλαίσια

αυτά ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου μου ζήτησε να μεσολαβήσω, με την
ιδιότητά μου και ως μέλους του Συμβουλίου Εποπτείας των Τραπεζών, για μία συνάν-
τηση με Διοικητή μεγάλης ελληνικής Τράπεζας.  Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντη-
σης έγινε αντιληπτό και στις δύο πλευρές, ότι η μοναδική επιλογή για όλους, μπορεί να
είναι η συνεργασία με καθαρές και ουσιαστικές δεσμεύσεις, από τις οποίες μόνο κερδι-
σμένοι μπορούν να βγουν αυτοί που θα τις τηρήσουν.  Τις λεπτομέρειες θα τις ανακοι-
νώσει ο Πρόεδρος του Συλλόγου, όταν αυτές θα μπορούν να διατυπωθούν.  Γίνεται
όμως αντιληπτό ότι στην εποχή μας και στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν,
κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί μοναχικά και ξεκομμένα από τον άλλο.  Οι μοναχικοί
δρόμοι οδηγούν σε αδιέξοδα και οι αλαζονικές επιλογές στην καταστροφή.   

Ας ξεδιαλύνουμε όμως λίγο τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανά-
πτυξης της Πάρου και της Αντιπάρου.  Σε ό,τι αφορά στο καλοκαίρι, αναμ-
φίβολα ο τουρισμός δημιουργεί εισοδήματα αλλά και στηρίζει την
πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου.  Ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου
πολλά λέγονται και οικονομικές δυσκολίες προαναγγέλλονται, είναι πολύ
σημαντικό να κατανοήσουμε ότι στον σύγχρονο κόσμο η προετοιμασία για
τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά στην προβολή αλλά και τις υποδομές στον
τομέα του τουρισμού δεν μπορεί να είναι μια υπόθεση της τελευταίας στιγ-
μής και δεν μπορεί επίσης να είναι υπόθεση μόνο του κράτους.  Απ’ αυτή τη
στήλη κατ’ επανάληψη έχω εξειδικεύσει τις απόψεις μου, αισθάνομαι όμως
υποχρεωμένος να επαναφέρω για άλλη μια φορά τις ευθύνες όλων μας σε
αυτή την υπόθεση.  

Η οικοδομή δημιουργεί εισοδήματα τους χειμερινούς μήνες και στηρίζει
μια σειρά από επαγγέλματα, χωρίς τα οποία χιλιάδες συμπατριώτες μας θα υποχρεω-
θούν να αναζητήσουν αλλού την τύχη τους και κυρίως θα αποστερήσουν τον τόπο από
χρήσιμα στελέχη για την ανανέωση και τη διατήρηση των υποδομών μας.  Ειδικότερα
αυτήν την περίοδο κατεγράφησαν σημαντικές γραφειοκρατικές δυσκολίες, με τις οποίες
ο πολίτης καθημερινά αναμετράται.  Δεν μπορώ για παράδειγμα να κατανοήσω γιατί μια
περιοχή μη δασική κατά δήλωση των αρμοδίων και κατά τη διάρκεια της αυτοψίας απαι-
τεί οχτώ και δέκα και δεκαπέντε μήνες για να πιστοποιηθεί με την έγγραφη απόφαση που
προβλέπει ο νόμος και αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, αφού μιλάμε ουσιαστικά για μία
σφραγίδα και μία υπογραφή. Δεν θα πρέπει επίσης να υποβαθμίσουμε και τη σημασία
της οικοδομής στη στήριξη των ασφαλιστικών μας ταμείων και κυρίως του ΙΚΑ.  

Η αναστολή επίσης του ΠΔ του Πολεοδομικού στην Παροικιά είναι εξίσου μια υπό-
θεση που παραπέμπει σε προσεγγίσεις με πολλά παράδοξα.  Όπως επίσης και η άποψη
ότι η Πάρος και η Αντίπαρος, αν μετατραπούν σε μια υπερδομημένη Αίγινα, θα συνεχί-
σουν να έχουν τους δικούς τους πιστούς επισκέπτες, με βρίσκει αντίθετο.  Πιστεύω ακρά-
δαντα ότι απαιτείται ένας ανοιχτός διάλογος που θα οδηγήσει σε δεσμευτικές για όλους
τους παράγοντες λύσεις, που θα διασώσει τον νησιωτικό χαρακτήρα των νησιών μας,
αλλά κυρίως δεν θα στερήσει τον νησιώτη που δεν έχει γη να χτίσει ένα σπίτι για το
παιδί του από τη δυνατότητα να το πράξει αξιοποιώντας τον θεσμό Τράπεζα Γης.  

Ο πρωτογενής τομέας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανάγκη των κατοίκων και
των επισκεπτών των νησιών για διατροφή με ονοματεπώνυμο.  Είναι παράλογο να ζη-
τάμε από τον επισκέπτη μας να μην απαιτεί το ψάρι που θα φάει να είναι από τη θάλασσά
μας ή η ντομάτα και το κρέας να μην είναι από τις Κυκλάδες.  Το κρασί που θα πιει, εάν
αυτό θέλει, να μην είναι από την Πάρο. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις
όπου αναχωρώντας από τα νησιά μας κάθε ξένος, θα μπορεί να πάρει μαζί του και προ-
ϊόντα μας. Δεν δημιουργούν αυτές οι δραστηριότητες απλά και μόνο εισοδήματα.  Κυ-
ρίως συμβάλλουν στη διατήρηση πατρογονικών συνηθειών, ηθών και εθίμων, από τα
οποία κινδυνεύουμε να ξεκοπούν οριστικά τα παιδιά μας.  

Τέλος, σε μια χώρα όπου το αυτονόητο πρέπει διαρκώς να επανέρχεται ως βασικό
θέμα συζήτησης, θά ‘θελα να τονίσω τέσσερις τομείς που απαιτούν την προσοχή μας:
το νερό, το αποχετευτικό-βιολογικούς καθαρισμούς, τα δίκτυα υψηλής τεχνολογίας και
την ενέργεια.

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ και
υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων
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Σεμινάρια μετάφρασης στο Σπίτι της Λογοτεχνίας
για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων

Μετάφραση, μια άγνωστη διαδικασία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα σεμινάρια με-

τάφρασης που πραγματοποιήθηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα στο Σπίτι της Λογοτεχνίας
στις Λεύκες, με πρωτοβουλία του Δήμου και τη
συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετά-
φρασης (ΕΚΕΜΕΛ).

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και εφαρμόζε-
ται με επιτυχία σε διάφορες περιοχές της χώρας,
με πρωταγωνιστές τους μαθητές γυμνασίων και
λυκείων.

Στην Πάρο οι μεταφράστριες Δήμητρα
Δότση, Γιώτα Λαγουδάκου και Μαργαρίτα Ζα-
χαριάδου, εντυπωσιάστηκαν, όπως οι ίδιες δή-
λωσαν, από το ενδιαφέρον και την αντίληψη
των παιδιών, την επιθυμία τους να καταλάβουν
την τέχνη της μετάφρασης. Και οι μαθητές
όμως, δήλωσαν στη ΦτΠ, ότι δεν ήταν μια «χαμένη» ώρα από τα μαθήματά τους, αλλά αντίθετα, μια εποικοδο-
μητική συνάντηση, που αν είχε συνέχεια, θα βοηθούσε στο να κατανοήσουν καλύτερα μία ξένη γλώσσα.

Από τα σεμινάρια πέρασαν όλοι οι μαθητές του νησιού και σύμφωνα με τις μεταφράστριες, συμμετείχαν, είχαν
απορίες, ενδιαφέρθηκαν, θέλησαν να μάθουν και μπόρεσαν να ελιχθούν στο κείμενο. 

Στα παιδιά δόθηκε ένα απόσπασμα από το πρώτο βιβλίο του Χάρυ Πότερ, το οποίο μετέφρασαν και στη συνέ-
χεια έγινε θεωρητική συζήτηση. 

Όπως είπαν οι μεταφράστριες, στόχος των σεμιναρίων είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη διαδικασία της
μετάφρασης, που είναι μια άγνωστη διαδικασία. 

Έχει σημασία ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη γλώσσα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και σου δίνει φοβερό κέρδος
και στις δύο γλώσσες. Είναι σα να αντλείς γλωσσική δύναμη από δυο μεριές. Μπαίνεις πιο βαθιά και στις δύο
γλώσσες, κερδίσεις από δυο πηγές, ενώ το γλωσσικό σου εργαλείο ισχυροποιείται με γεωμετρική πρόοδο. 

Και αυτό, γιατί η μετάφραση σε υποχρεώνει να σκάψεις κάτω από την επιφάνεια του γλωσσικού σου αισθητη-
ρίου και να ανακαλύψεις την πραγματική ουσία της γλώσσας. 

Σε αναγκάζει να αναζητήσεις τη γλωσσικά καλύτερη επιλογή, ώστε να μεταδώσεις στον άλλον, ορθά και κατα-
νοητά το οποιοδήποτε κείμενο, χωρίς να έχεις προδώσει το πρωτότυπο. 

Και όμως για τη μετάφραση απαιτείται, κατ΄αρχάς η γνώση της γλώσσας και στη συνέχεια, μυαλό, φαντασία,
συναίσθημα…

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος ΥΡΙΑ των Λευκών διοργανώνει εκδρομή στη Σάμο το τριήμερο της Πρω-
τομαγιάς. Η συμμετοχή είναι 150 ευρώ έκαστος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6976788915 κ. Βούλα Κρητικού.
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Γυναίκες από όλους τους Συλλόγους των Κυ-
κλάδων, από τη Ρόδο, την Κω και την Κρήτη,
πήραν μέρος στη Διημερίδα που έγινε με πρωτο-
βουλία του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας, το
Σαββατοκύριακο, στην πανέμορφη αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Οινοποιείου Μωραίτη.

Θέμα της ήταν, «Η γυναίκα στη νησιωτική Ελ-
λάδα, ανοιχτοί δρόμοι». Ένα θέμα που περικλείει
όλες τις γυναικείες δραστηριότητες, τις ανησυ-
χίες, αλλά και τις δυνατότητες που έχει, για να δη-
μιουργήσει, να προκαλέσει καταστάσεις που θα
ωφελήσουν, είτε την οικογένειά της είτε το κοι-
νωνικό σύνολο. Οι εισηγήσεις πολλές και ενδια-
φέρουσες, οι ερωτήσεις, τοποθετήσεις και
απορίες, είχαν επίσης ουσία και περιεχόμενο. 

Πολλοί από τους συλλόγους των Κυκλάδων
αναφέρθηκαν στις δραστηριότητές τους, που
πραγματικά είναι σημαντικές, οι περισσότερες εκ
των οποίων έχουν φιλανθρωπική χροιά, ενώ αρ-
κετοί σύλλογοι, μέσα στις δραστηριότητές τους,
ενέταξαν και την επιχειρηματικότητα, με τη δημι-
ουργία «Συνεταιρισμού Παραδοσιακών Προϊόν-
των». 

Όλες οι γυναίκες συμφώνησαν ότι θα πρέπει
πράγματι «να ανοίξουν οι δρόμοι, να υπάρχει
επαφή μεταξύ των συλλόγων και κοινή δράση,
ώστε με συλλογικότητα να βρεθούν λύσεις στους
προβληματισμούς τους». Συμφώνησαν επίσης
όλες, πως ο δρόμος για την ισοτιμία μεταξύ των
δύο φύλων είναι ακόμη μακρύς. 

Δεν θέλουμε να υποβιβάσουμε τον άνδρα, ανέ-
φερε η πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης, λέ-
γοντας χαρακτηριστικά: «πως είναι δυνατόν, να
μιλάμε για γυναίκα χωρίς άνδρα; Θα ήταν σαν να
μιλούσαμε για παιδί χωρίς πατέρα και μητέρα, για
ζεστασιά χωρίς φως, για αγάπη χωρίς σοφία για
σελήνη χωρίς ήλιο, για γη χωρίς ουρανό»!

Στη διημερίδα συζητήθηκαν και αναλύθηκαν

και άλλα, εξίσου σημαντικά ζητήματα. Για τα προ-
γράμματα που αφορούν στη γυναικεία επιχειρη-
ματικότητα μίλησε η εκπρόσωπος της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας Αλίκη Σκλίρη, η ψυχολό-
γος Αλεξάνδρα Καπάτου μίλησε για τις σχέσεις
γονιών - παιδιών. Παρεμφερές το θέμα που έθιξε
η οικογενειακή σύμβουλος Τένια Μακρή, η οποία
αναφέρθηκε στις ανησυχίες και στα προβλήματα
στο ξεκίνημα του γάμου, αλλά και στην πορεία
του.

Η κοινωνιολόγος Γιαννάτου Κατερίνα ανα-
φέρθηκε στα δικαιώματα της γυναίκας σε μια αν-
θρώπινη κοινωνία. Για τις διαπιστώσεις σε σχέση
με την ψυχική υγεία στα νησιά, μίλησε η ψυχολό-
γος Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, στέλεχος Κέν-
τρου Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών «Θησέας Κυκλάδων», ενώ η ψυχολόγος
Στέλλα Παντελίδου, υπεύθυνη Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας Β.Α. Κυκλάδων, αναφέρθηκε στα
αίτια εμφάνισης της κατάθλιψης στις γυναίκες,
τονίζοντας ότι θα πρέπει να «σπάσουν» τα ταμ-
πού και να απευθύνονται, γυναίκες και άνδρες,
στους ειδικούς. Η γιατρός του Κ.Υ. Πάρου, Αρ-
χοντούλα Φράγκου, ήταν πιο ποιητική και πέρασε

το θέμα της για τις γυναίκες και την κατάκτηση
του ιδιωτικού τους χώρου, μέσα από το ποίημα
«Αριάδνη» της Sylvia Plath.

Η προσέλευση στη διημερίδα ήταν μεγάλη.
Την παρακολούθησαν πολλές γυναίκες, αλλά και
άνδρες, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, η
Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, το μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού Ν. Συρ-
μαλένιος και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι. Η Αν-
τιδήμαρχος Άννα Κάγκανη, συμμετείχε στη
διοργάνωση, και ήταν επί ποδός και τις δύο ημέ-
ρες. Η πρόεδρος επίσης του Συλλόγου Ελευθερία
Μπαρμαρίγου και η κ. Ζαμπία Κωβαίου εργά-
στηκαν πολύ για την επιτυχία της εκδήλωσης,
όπως και όλες οι γυναίκες του Συλλόγου της Νά-
ουσας. 

Στα δώρα που προσφέρθηκαν στις προσκεκλη-
μένες, ήταν και αυτά που προσέφερε η κ. Μαρία
Ναυπλιώτη, κοσμήματα με κοχύλια, φτιαγμένα
από την ίδια. 

Συνδιοργανωτές ήταν: ο Δήμος Πάρου, το
Επαρχείο, και η Γενική Γραμματεία Ισότητας. Τις
εργασίες συντόνιζε ο Γυμνασιάρχης Ηρ. Χατζό-
πουλος.

Στην ισότητα...
...των δύο φύλλων αναφέρθηκε ο κ. Χατζόπου-
λος, με αφορμή, όπως είπε, «τα τραγικά και
φοβερά που ακούγονται για τη γυναίκα από
άμβωνος, από κάτι μισογύνηδες ιερωμένους”.
Δεν κατέθεσε τη δική του άποψη, αλλά το
Λόγο του Ναζηανζηνού, τον οποίο προφανώς
ασπάζεται.
«Ου δέχομαι ταύτην την νομοθεσίαν, ουκ
επαινώ την συνήθειαν. Άνδρες ήσαν οι νομο-
θετούντες, δια τούτο κατά, γυναικών η νομο-
θεσία…
“Δεν αποδέχομαι αυτούς τους νόμους και κα-
ταδικάζω αυτήν την συνήθεια.
Αφού εκείνοι που φτιάξανε τους νόμους ήσαν
άνδρες, γι’ αυτό και η νομοθεσία είναι κατά
των γυναικών… Ο Θεός δεν τα’ πε έτσι όμως,
αλλά: «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα
σου για να ευτυχήσεις» που είναι και η πρώτη
εντολή βαλμένη στην διαθήκη (…)
Βλέπετε το ισότιμο της (θείας) νομοθεσίας.
Ένας ο πλάστης του άνδρα και της γυναίκας,
ένα χώμα και οι δύο τους, μία εικόνα, ένας
νόμος, ένας θάνατος μία ανάσταση.
Με τον ίδιο τρόπο έχουμε γεννηθεί από άνδρα
και γυναίκα, την ίδια υποχρέωση οφείλουν τα
παιδιά στους γονείς τους.
Πώς εσύ, λοιπόν, απαιτείς συζυγική πίστη από
την γυναίκα σου, ενώ με την σειρά σου δεν την
προσφέρεις; Πώς ζητάς αυτό που δεν δίνεις;
Πώς βάζεις νόμους με πνεύμα ανισότητας, ενώ
είσαι ισότιμος;
Αν θέλεις να εξετάσουμε και τα χειρότερα, σκέ-
ψου κι αυτό: αμάρτησε η Γυναίκα; Το ίδιο και
ο Αδάμ. Αμφότερους τους εξαπάτησε ο όφις.
Δεν αποδείχθηκε το ένα φύλο πιο ασθενές και
το άλλο πιο ισχυρό.
Να υπολογίσουμε και τα καλύτερα;
Ο Χριστός μας σώζει αμφότερους με τα (άγια)
πάθη του. Σαρκώθηκε για τον άνδρα; Το ίδιο
και για την γυναίκα!”

Γρηγ. Ναζιανζηνού, Λόγος 37 6-7

Πέτυχε το στόχο του ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου  

Διημερίδα με ουσία και περιεχόμενο
Τένια Μακρή στη ΦτΠ:

«Στην ισότητα, όπως την
εννοούμε, εγώ δεν έχω
πίστη. Έχω όμως πίστη

στην ισοτιμία. Εννοώ, ότι
οι δυο μας, άνδρας και γυ-

ναίκα, έχουμε κοινή πορεία
και κοινή τύχη. Η ανά-

πτυξη και των δύο, είναι
μοναχικό έργο, αλλά και

έργο σύμπραξης».



8 Τετάρτη 8 Απριλίου ‘09Φωνή της Πάρου
ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ

Το ξενοδοχείο Αργοναύτης στην Παροικία, 
ζητάει υπά�ηλο για την υποδοχή, για την 
τουριστική περίοδο 2009, με προϋπηρεσία. 
(απαραίτητη γνώση Α�λικών και χρήση 
Η/Υ)Τηλ: 6944625219

Ζητείται κυρία Ε�ηνίδα για μπουφέ σε 
snack bar στην Παροικία. Τηλ:6975770203

Ζητείται σερβιτόρος/α για εργασία σε καφε-
τέρια στην Νάουσσα Τηλ:6974787497

Η εταιρεία Euroxenia Hotel Management & 
Tourism Consulting Ζητάει για ξενοδοχείο 
5* στην Πάρο , καμαριέρες, Υπεύθυνη πλυ-
ντηρίων, Σερβιτόρους Ala carte, barman, 
μάγειρα Β΄Γ ,́ λάτζες. Ε-mail: hrquality@
euroxenia.com fax: 22410 70645, Tηλ: 
22410 70641 

Ζητείται κοπέλα για ψητοπωλείο στη Μάρ-
πησσα. Τηλ: 6972296728

Ζητείται υπά�ηλος για το κατάστημα 3Μ, 
περιφερειακός Παροικία. Πληροφορίες Σή-
φης Ριτζάκης. Τηλ: 22840 28383

Ζητείται πωλήτρια για το κατάστημα 3Μ, 
περιφερειακός Παροικία. Πληροφορίες Σή-
φης Ριτζάκης. Τηλ: 22840 28383

Ζητείται υπά�ηλος για Gallery στην Πα-
ροικία, γνώστης Α�λικών, για χρονική περί-
οδο ΑΠΡΙΛΙΟ- ΟΚΤΩΒΡΙΟ Τηλ: 
6945084731

Ζητείται ψήστης για ψησταριά, περιοχή 
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 πεπειραμένος υπά�ηλος για εται-
ρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων με γνώσεις 
Η/Υ, α�λικών. Τηλ: 2284028459 

Ζητούνται 2 σερβιτόρες για καλοκαιρινή σε-
ζόν σε καφετέρια στην Παροικία. 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 σερβι-
τόρου για το εστιατόριο με γνώση Α�λικών. 
Τηλ: 2106232080 & βιογραφικά στο φαξ 
2106232082 ή στο posidon@otenet. gr 

Ζητείται πωλήτρια για μόνιμη απασχόληση 
στο κατάστημα «ΗΣΑΙΑΣ» στη Νάουσα. 
Τηλ: 6978337394-95, 210 6847616

Ζητείται υπά�ηλος για κατάστημα ενδυμά-
των. Απαραίτητη γνώση α�λικών. Ετήσια 
απασχόληση Τηλ: 6978 997232

Ζητείται κοπέλα για ταμείο σε κατάστημα 
τροφίμων στη Νάουσα, απασχόληση όλο το 
χρόνο. Τηλ: 22840 53316

Ζητείται πεπειραμένη πωλήτρια για κατά-
στημα ένδυσης στην Παροικία. Τηλ: 22840 
21950

Ζητείται κοπέλα για μπουφέ – σέρβις σε κα-
φετέρια για απογευματινή εργασία στην Νά-
ουσα. Τηλ: 6973 745218, 22840 51833

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΙΤΑΛΙΚΑ-ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλικες 
& παιδιά. Προετοιμασία Celi 1, 2, 3, 
Diploma, κρατικό πιστοποιητικό Τηλ: 
6974365805 

Κοπέλα ζητάει εργασία σε εστιατόριο . Βρα-
δυνές ώρες Τηλ: 6987 926645

Κηπουρός αναλαμβάνει την κα�ιέργεια 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, τραγουδούν 
και οι δύο πλούσιο ρεπερτόριο, ζητούν συ-
νεργασία με ταβέρνα για καλοκαιρινή σεζόν. 
Τηλ: 6946 029 160, 210 8647406

Παραδίδονται μαθήματα για μπουζούκι 
(τρίχορδο, τετράχορδο), τζουρά, μπαγλαμά, 
μαντολίνο. Απ. Σταύρακας Τηλ: 
6976828526 Επίσης μαθήματα για τύμπανα, 
κρουστά, ρυθμικό σολφέζ Μαν. Ακάλεστος 
Τηλ: 6977 335656

Κυρία αναλαμβάνει δίσκους για μνημόσυνα. 
Τηλ: 6945563625

Κοπέλα ζητά εργασία ως καθαρίστρια ή για 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ: 6987926645

Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη και τον κα-
θαρισμό οικιών. Τηλ: 6949 162858

Βέλγος τεχνικός με 35ετη πείρα αναλαμβά-
νει καθαρισμό και συντήρηση καυστήρων. 
Ε�υημένη οικονομία στα καύσιμα. Τηλ: 
6974059820 

Καθηγήτρια γα�ικών με σπουδές στη Γαλ-
λία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ: 
6973516500

Κυρία ζητεί εργασία εσωτερική να περιποιεί-
ται ηλικιωμένη κυρία ή κύριο. Διαθέσιμη από 
01/01/2009. Τηλ: 6977 810527

Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη μικρών παι-
διών πρωινές ώρες, περιοχή Παροικία. Τηλ: 
6938464857

Ε�ηνίδα αναλαμβάνει οικιακές εργασίες. 
Τηλ: 6943668768 

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, τιμές 
προσιτές. Τηλ: 6946 713374

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Πωλείται επιχείρηση καφέ- εστιατορίου, 
110τ.μ στην παραλία της Παροικίας, έτοιμη 
προς χρήση. Τιμή λογική. Τηλ: 6972275549, 
6946361552 

Πωλείται επιχείρηση κομμωτηρίου στην 
Παροικία, λόγω μετοίκησης. Δεκτές προτά-
σεις για οποιαδήποτε ά�η χρήση. Τηλ: 
6973497925

Πωλείται κατάστημα γυναικείων ενδυμά-
των, ανακαινισμένο στον περιφερειακό Πα-
ροικίας. Τιμή 50.000€. Tηλ: 6972831474

Πωλείται εστιατόριο café bar σε λειτουργία, 
όλο το χρόνο, λόγω μετοίκησης, περιοχή Λο-
γαρά. Τηλ: 6938 336922, 6936626776 

Ενοικιάζεται κάρτα οδικού μεταφορέα Τηλ: 
6973034905 

Πωλείται εξοπλισμός ταβέρνας σε άριστη 
κατάσταση Τηλ: 22840 51040

Πωλείται Βάρκα Νηρέας 4,40 be, ταχύπλοο 
με γέφυρα, τιμονιέρα, μηχανή 25 hp mercury, 
5 hp βοηθητική, με 40 ώρες λειτουργία. 2 
ετών σε γκαράζ. Τιμή 9000 €. Αντα�άσσε-
ται με Νηρέας επίπεδη με λαγουδέρα μηχανή 
Τηλ: 6944377690

Πωλείται ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο, εν 
ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, στην παρα-
λία της Παροικίας. Τηλ: 6973438183 

Πωλείται μηχανή του καφέ SAN MARKO, 
1 χρόνου, σχεδόν αχρησιμοποίητη και μια 
λουκουμαδιέρα διπλή. Τιμή 1. 500 € εκάστη 
Τηλ: 6942057912

Πωλείται σκάφος 7,50 m με καμπίνα, κουζί-
να, τουαλέτα. Πετρέλαιο 260hp έσω έξω με 
180 ώρες. Δεκτός κάθε έλεγχος. 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, δεκτός 
έλεγχος στην Suzuki στη Παροικία. Τηλ: 
6974059810

Πωλείται Honda Civic, μοντέλο ’93, με και-
νούρια 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 Λεύκες - Πάρου 
Τηλ: 6973 743181, 22840 41838

Πωλούνται ζάντες, καινούριες αμεταχείρι-
στες, 17’’ από Honda civic μοντέλο 2007. 
Τηλ: 6974069312 (18:00-22:00)

Πωλείται φορτηγό 3 τόνων (μικτό βάρος), 
κατά�ηλο και για αγροτικό. Τηλ: 
6977802945

Ζητείται άλετρο με 4 υνιά για τρακτέρ 40 ίπ-
πων. Τηλ: 6932616784

Πωλείται επιχείρηση μπαρ – εστιατόριο 
πλήρως εξοπλισμένο 140 τ.μ. διώροφο με 
μπαλκόνι. Τηλ: 6937 195346

Πωλείται αυτοκίνητο PEUGEOT GTI 
1600 κυβικά κάμπριο, με ηλεκτρικά παράθυ-
ρα δερμάτινο σαλόνι, ζάντες, στην τιμή των 
3.000 €. Πληροφορίες Τηλ: 6937 175405.  

Πωλούνται ξυλουργικά μηχανήματα, πλά-
νη-σύνθετο, μιλάνα 1800, κορδέλα-ιμάντας, 
radial 5hp, μάρκας Omega. Τηλ: 
6938088657

Πωλείται Seat Ibiza, 16βάλβιδο, 1.400cc, 105 
ίπποι, μοντέλο '00. Περιοχή Νάουσα. Τιμή 
3.000 €. Τηλ: 6938 940955 

Πωλείται επιχείρηση Mini Market σε λει-
τουργία στην Νάουσα. Τιμή 25.000 €. Τηλ: 
6972092392 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται κατάστημα 200 τ.μ. με υπό-
γειο 200 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000,00 τ.μ. στην 
περιοχή Πούντα. Τηλ: 6945 996458 

Ενοικιάζεται σπίτι, δυο κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, κουζίνα στον Έλητα Τηλ: 22840-
22881

Ενοικιάζεται στη Παροικία προς Κακάπε-
τρα οικία πέτρινη 56 τ.μ. με 1 υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, βεράντες, κήπο, 
θέση στάθμευσης, κεντρική θέρμανση, a/c, 
τιμή 500 € Τηλ: 6978010678

Ενοικιάζεται κατάστημα, υπό κατασκευή 
στην περιοχή Σταυρός Παροικίας. Τηλ: 
6977086703

Ενοικιάζεται αίθουσα 70 τ.μ., καινούργια 
κατασκευή, απεριόριστη θέα. Τηλ: 
6946368012

Ενοικιάζονται επα�ελματικοί χώροι στον 
περιφερειακό της Νάουσας Τηλ: 
6977200338,2284023353

Ενοικιάζεται σπίτι νεόκτιστο, 180 τ.μ., 3 
κρεβατοκάμαρες, αυτόνομη θέρμανση. Πε-
ριοχή Άμπελος (1 χλμ. Από Παροικία), 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., περιο-
χή Αγ. Δημήτριος – Νάουσα, για επα�ελμα-
τική χρήση. Τηλ: 210 9732283, 6944 
687683 

Στην περιοχή Κλήματα ενοικιάζεται ισό-
γεια γκαρσονιέρα, για όλο το χρόνο, με θέα 
την Παροικία, με θέρμανση, τιμή 350,00 €. 
Τηλ: 6977070920 

Ενοικιάζεται κατάστημα 65 τ.μ. στον Περι-
φερειακό Παροικίας. Τηλ: 2284022813 
(από 8μμ-11μμ) 6977 269614

Ενοικιάζονται στην Πίσω Αλυκή διαμερί-
σματα δυάρια. επιπλωμένα για όλο τον χρό-
νο, μόνο σε Έ�ηνες. Τηλ: 2284092283, 
6946217141 

Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος 30 τ.μ. 
στην Παροικία, πλησίον διασταύρωσης Γκί-
κα. Τηλ: 6936529225

Ενοικιάζεται κτήμα 6 στρ. στον δρόμο Πα-
ροικίας – Νάουσας, χωρίς οίκημα για οποια-
δήποτε χρήση. Τηλ: 6977 034 894

Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος ως ξυ-
λουργείο με τα αντίστοιχα μηχανήματα στην 
περιοχή Πυργάκι Δρυού. Τιμή 600 €. Τηλ: 
6938 088657 - απογευματινές ώρες.  

Ενοικιάζεται μονοκατοικία 35 τ.μ., δίχωρη 
στις Λεύκες. Τηλ: 6972 214833, 210 
2137061

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Ενοικιάζεται οικόπεδο στην Νάουσα, εντός 
οικισμού, 310 τ.μ., συντελεστής δόμησης 0,7 
Τηλ: 22840 41246, 6945275152

Ενοικιάζεται κτήμα πλησίον περιφερειακού 
Παροικίας, πίσω από τη ΔΕΗ, για οποιαδή-
ποτε χρήση. Τηλ: 6972 885741 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πωλείται οικόπεδο 450 τ.μ. εντός οικισμού, 
θέα απεριόριστη Τηλ: 6944 152788

Πωλείται οικόπεδο, 580τ.μ. εντός σχεδίου 
στην Παροικία  Τηλ: 22840 21569, 6977 
367790

ΠΟΥΝΤΑ - Οικόπεδο γωνιακό 720 τ.μ. 
εντός οικισμού, απόσταση 200 μ. από θάλασ-
σα. Τιμή 75.000 € FIRST CHOICE Real 
Estate  6948-052042

Κριός, αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων με θέα το 
λιμάνι της Παροικίας, Τιμή 150.000€  
FIRST CHOICE Real Estate  6948-052042

Καλαμαύκα, αγροτεμάχιο ,άρτιο και οικο-
δομήσιμο  5 στέμματα, υπέροχη θέα ανεμπό-
διστη. τιμή 150.000€ FIRST CHOICE Real 
Estate  6948-052042

Πάρος αγροτεμάχιο, ευκαιρία 6.000 τμ, 
στον Άγιο Χαράλαμπο (προς Α�αιριά), 
30.000 € Οικοδομήσιμο. Μεσιτικό Καρολί-
να Ιωαννίδου 6944856105, 2284052225

Πάρος, από Αγία Κυριακή προς Κώστος, 
6.000 τμ ,θέα ωραιότατη, ανεμπόδιστη. Με-
σιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου 6944856105, 
2284052225

Πρόδρομος, αγροτεμάχιο οικοδομήσιμο, με 
ωραιότατη θέα. Τιμή συζητήσιμη-ευκαιρίας. 
Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου 6944856105, 
2284052225

Τσουκαλιά, οικοδομήσιμο, κτήμα, κτίζει 
200τ.μ., πλησίον θαλάσσης, ευκαιρία. Μεσι-
τικό Καρολίνα Ιωαννίδου 6944856105, 
2284052225

Πωλείται οικόπεδο 700 τ.μ.,εντός οικισμού, 
χτίζει 100 τ.μ. Τηλ: 22840 92256 
6949162899 

Πωλείται αγροτεμάχιο, άρτιο, οικοδομήσι-
μο, 5300 τ.μ., περιοχή Μάρπησσα, θέση Αφ-
κουλάκη. 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 CENT�L ESTATE

Ζητούνται αξιόλογα οικόπεδα, με άδεια οι-
κοδομής, για άμεση αγορά ή αντιπαροχή. 
22840 52337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT�L ESTATE, Περιφερειακός Νά-
ουσας

Νάουσα - Υστέρνι, οικόπεδο 4 στρέμματα, με 
άδεια 22840 52337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT�L ESTATE

Νάουσα – Αστέρας, οικόπεδο 4 στρέμματα 
170.000 € 22840 52337 – 6936002020 ΠΑ-
ΡΟΣ CENT�L ESTATE

Δίνεται οικόπεδο για αντιπαροχή στην Νά-
ουσα, εντός οικισμού, 310 τ.μ., συντελεστής 
δόμησης 0,7 Τηλ: 22840 41246, 6945275152

Πωλείται οικόπεδο 589 τ.μ. στο κέντρο της 
Παροικίας (διασταύρωση Λευκών–Νάου-
σας) Τηλ: 22840 21569, 6977 367790

Πωλείται αγρόκτημα, στη θέση Τρυπητή, 
15 στρέμματα Τηλ: 22840 23875

Πωλείται αγροτεμάχιο 2 στρεμμάτων στην 
περιοχή Έλητας, επί της λεωφόρου. Τιμή 
113. 000 € Τηλ: 6937409409

Πωλείται αγροτεμάχιο 1. 060 τ.μ. στον οικι-
σμό του Αγίου Γεωργίου στην Αντίπαρο με 
θέα το Δεσποτικό. Τηλ: 22840 23183, 210-
8055216 

Πωλείται αγροτεμάχιο 4. 581,00 τ.μ., οικο-
δομήσιμο περιοχή Υστέρνι (3χλμ από Νάου-
σα), θέα θάλασσα, τιμή 150.000 €. Τηλ: 
6972072915

Πωλείται αγροτεμάχιο 2. 767,50 τ.μ., οικο-
δομήσιμο εκτός οικισμού, επί της επαρχιακής 
οδού Προδρόμου – Μαρμάρων. Τιμή 65.000 
€. Τηλ: 6971 894290 

Πωλείται κτήμα στο Καμπί Αγκαιριάς 10. 
600 τ.μ., πανοραμική θέα στην Αντίπαρο. 
Τηλ: 6934040558

Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ, οικοδομήσιμο 
επί της επαρχιώτικης οδού Παροικίας – Νά-
ουσας, 1, 5 χλμ. από Παροικία, στον Άγιο Ρα-
φαήλ. Τηλ: 210 8041920, 6948 872161 

Πωλείται κτήμα 1. 300 τ.μ. με άδεια οικοδο-
μής 65 τ.μ., στην περιοχή ΚΑΠΗ νοτίως του 
νησιού, με θέα την Αντίπαρο. Τιμή πώλησης 
75.000 €. Τηλ: 210 89 59826, 6939558633

Πωλείται κτήμα 6 στρεμμάτων στην Αντί-
παρο στη θέση Βειβούνια, θέα θάλασσα 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 Πούντα Αντιπάρου. 
Τιμή 42.000 €. Τηλ: 210 60 38757, 6979 
038202

Γλυσίδια, πωλείται αγροτεμάχιο 6 στρεμμά-
των με 3 ημιτελής πέτρινες κατοικίες με υπό-
γειο και δεξαμενή. Τηλ: 6977901285

Παροικία, οικόπεδο 2 στρέμματα, εντός σχε-
δίου, κατά�ηλο για επα�ελματική χρήση, 
800.000 €. Τηλ: 6979 395654

Κρωτήρι, οικόπεδο 4 στρέμματα, άρτια οι-
κοδομήσιμο, με θέα θάλασσα, 150.000 €. 
Τηλ: 6974711553

Λεύκες Αγιάσι πωλείται οικόπεδο 950 τ.μ. 
εντός σχεδίου. Τηλ: 6945112134

Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 
1600 τ.μ., 60.000 ευρώ. Τηλ: 6946 837009. 

Πωλείται αγροτεμάχιο 13 στρέμματα, 1,5 
χλμ από Νάουσα, άρτια οικοδομήσιμο με 180 
ελιές. Τηλ: 6932224454

Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού, 
επιφάνειας 1000 τ.μ. οικοδομήσιμο (χτίζει 
400 τ.μ. ) 150μ από θάλασσα. Τηλ: 6979 
172959

Kαμάρες Παροικία, πωλείται οικόπεδο 4 
στρεμμάτων, άρτια οικοδομήσιμο, χτίζει 200 
τ.μ. ισόγειο και 200 μ2 υπόγειο. Τηλ: 6949 
100753

Λεύκες, οικόπεδο 600 τ.μ. άρτια οικοδομή-
σιμο. Τηλ: 2109315961 κ. Χανιώτης

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 πέ-
τρινα κτίσματα 90 τ.μ., με δικαίωμα επιπλέ-
ον δόμησης 135 τ.μ., στο δρόμο Λευκών 
– Παροικίας, Απάτι. Τηλ: 22840 43053, 
6955191300 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Άσπρο Χωριό ,ενοικιάζεται  studio 40 τ.μ., 
επιπλωμένο 5ετίας, σε συγκρότημα με πισί-
να, θέα στη θάλασσα. Τηλ: 6944152788

Ενοικιάζεται στην Αλυκή κατοικία με πλή-
ρης εξοπλισμό 90τ.μ, 30μ από τη θάλασσα 
για μόνιμη διαμονή. Τηλ: 2284041485

Αλυκή, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι, 4 
υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώ-
νας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
βεράντες, καλοριφέρ, air condition, ειδική 
κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισίνα. 460.000 
€. Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768

Αγκαιριά, οικία 113τ.μ., πετρόκτιστη με την 
ποιο ωραία θέα του νησιού για απαιτητικούς. 
Μεγάλες βεράντες, πέργολες, bbq, κήπος 
φυτεμένος, γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768. 

Έλητας, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατοκά-
μαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια,  τζακούσι, 
σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με πέρ-
γολες, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 320.000 € Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768.

Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κατοικία 
ισογείου, ανακαινισμένη, 50τ.μ. με 2 κρεβα-
τοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, τζάκι, κοντά 
στην Εκατονταπυλιανή. 75.000 € Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές.www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 60τ.μ., θέα θαλάσσης και λιμα-
νιού, καλοριφέρ, πάρκινγκ, βεράντες, πέργο-
λες. 138.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη οικία 
45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, πέρ-
γολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000 €  Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

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

Καμπί, οικία 50τ.μ. περίπου, πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.000τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, τα-
ράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 95.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

Κάμπος Βουτάκου, οικία 85τ.μ. πετρόχτι-
στη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμα-
ρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Νάουσα, θέση Ανάληψη, οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο 300τ.μ., με άδεια για 50τ.μ. + 50τ.μ. 
υπόγειο. 65.000€, έτερον χωρίς άδεια 
45.000€  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768

Άσπρο Χωριό ,πωλείται studio 40 τ.μ.,  επι-
πλωμένο 5ετίας, σε συγκρότημα  με πισίνα, 
θέα στη θάλασσα. Τιμή 95.000€ Τηλ: 
6944152788

ΝΑΟΥΣΑ ΒΟΥΝΑΛΙ -  Οικία 44 τ.μ. με 
αυλή και 20 τ.μ. ταράτσα, ένα υ/δ, ένα μπάνιο, 
σαλόνι με τζάκι, αυτόνομη κεντρική θέρμαν-

ση. Τιμή 90.000 €  FIRST CHOICE Real 
Estate 6948-052042

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - Οικία 87 τ.μ. ισόγεια, 2 υ/δ, 
αυλή, αυτόνομη κεντρική θέρμανση. Τιμή 
125.000 € FIRST CHOICE Real Estate 
6948-052042

Παροικία, 45 τμ, 1ου ορόφου, πλήρως ανα-
καινισμένη. Τιμή 125.000€ FIRST 
CHOICE Real Estate  6948-052042

Πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 85τμ, 
80τμ, 76τμ & 60 τμ στον Κορυδα�ό & 2 μα-
γαζιά 50τμ σε Νεάπολη & Κορυδα�ό. Κατα-
σκευαστική εταιρεία Αντιπαριώτης Τηλ: 
2105629980, 6937394436 

Λεύκες, πωλούνται Αρχοντικό 160τμ, Πα-
λαιό κατοικήσιμο με οικόπεδο, εύκολη πρό-
σβαση αυτοκινήτου και ένα παλαιό οίκημα 
50τμ 40.000€. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννί-
δου 6944856105, 22840 52225

Μάρπησσα, μονοκατοικία μικρή ανεξάρτη-
τη, παλαιά με αυλή. τιμή 50.000€. Μεσιτικό 
Καρολίνα Ιωαννίδου 6944856105, 
2284052225

Πάρος, καινούργια παραθαλάσσια 40-60 
τμ, τα μοναδικά στο νησί μπροστά στη θά-
λασσα, Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου 
6944856105, 2284052225

Πρόδρομος, εντός σχεδίου 100τμ (για κάθε 
χρήση) στα μπετά, σε 700τμ οικόπεδο. Τιμή 
100.000€. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου 
6944856105, 2284052225

Πρόδρομος, οικία 150 τμ σε 4000τμ κτήμα, 
απεριόριστη θέα. Τιμή 200.000€ Μεσιτικό 
Καρολίνα Ιωαννίδου 6944856105, 
2284052225 Πωλείται οικία 115 τ.μ. σε κα-
ταπράσινο κτήμα 4000 τ.μ. με άδεια άνω ορό-
φου, δημοτική ύδρευση, 1 χλμ από Νάουσα, 
θέση Καντινελιές, θέα απεριόριστη, Τιμή 
400.000 € Τηλ: 6942772023

Πωλείται οικία 50 τ.μ., με βεράντα 30 τ.μ. σε 
οικόπεδο 365 τ.μ., εντός οικισμού, Δημοτικό 
Διαμέρισμα Γλυσσιδίων Τηλ: 22840 92256 
/ 6949162899

Κατοικία 95 τ.μ., εξ’ολοκλήρου πέτρινη, πα-
ροχές ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, κεντρική θέρμανση 
800 μέτρα από το κέντρο της ΝάουσαςΕκδο-
ση τραπεζικών δανείων 2284052337 – 
6936002020 ΠΑΡΟΣ CENT�L 
ESTATE

Κατοικίες από 40 τ.μ. έως 60 τ.μ. με όλες τις 
παροχές ετοιμοπαράδοτες, 40 μέτρα από κε-
τρική πλαζ, και 400 μέτρα από το κέντρο της 
Νάουσας. Εκδοση τραπεζικών δανείων 
2284052337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT�L ESTATE

Μάρπησσα, παλιά κατοικία, κατοικήσιμη, 
πλήρως εξοπλισμένη, Τιμή: 60.000 € 
2284052337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT�L ESTATE

Πωλείται studio στην περιοχή Καλαμάσκα, 
κοντά στις Πεταλούδες, 50 τ.μ. πετρόκτιστο, 
1ου ορόφου, με θέα θάλασσα. Τηλ: 
2108959826, 6939558633

Κάμπος – Βουτάκος, μεζονέτα, πλήρως εξο-
πλισμένη, 124 τ.μ. με 3 WC, βεράντα με θέα, 
τζάκι, τριφασικό ρεύμα, νερό από ΔΕΥΑΠ, 
εντός τ.μ. οικόπεδου γεμάτο δέντρα (φοίνι-
κες, συκιές, αροκάριες, οπωροφόρα), με ιδιω-
τικό δρόμο Τηλ: 6956477148

Νάουσα–Κολυμπήθρες, πωλούνται πέτρινες 
κατοικίες, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, δί-
πλα το κύμα Τηλ: 6977 200388, 22840 
23353

Πωλείται κατοικία στη θέση Κριός (Βούτη-
μα), 81 τ.μ., κατασκευής ’99, σε άριστη κατά-
σταση, επιπλωμένη, θέα στη θάλασσα, μεγά-
λη βεράντα και κήπος, διαθέτει μεγάλο υπό-
γειο. Τηλ: 6936687273 

Πωλείται Μεζονέτα σε τρία επίπεδα στην πε-
ριοχή 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 ακατοί-
κητη, μέσα σε 11,5 στρέμματα κτήμα, εύκολη 
πρόσβαση από κεντρικό δρόμο, 270.000 € 
Τηλ: 6932 316382, 2284091058

Πωλείται διαμέρισμα στην Κα�ίπολη Πει-
ραιά, Μαυρομιχάλη 85, 45 τ.μ. με αυτόνομη 
θέρμανση, αποθήκη και γκαράζ. Τηλ: 6977 
492936

Στο κέντρο του οικισμού στην Νάουσα πω-
λείται στούντιο 35 τ.μ. . Τηλ: 6944 572961

Μεζονέτα 110 τ.μ. εντός οικισμού στη Νάου-
σα, θέρμανση, τζάκι, 2 λουτρά, βεράντες, πω-
λείται 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 κέ-
ντρο του χωριού, όψεως επί κεντρικού δρό-
μου, 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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Ο Νίκος Συρμαλένιος, μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής του Συνασπισμού, ήταν ο ομιλητής στη συγ-
κέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε την περασμένη
Παρασκευή στον Αρχίλοχο. 

Ο κ. Συρμαλένιος ανέλυσε τις θέσεις του πολιτι-
κού φορέα, ενόψει της Πανελλαδικής Σύσκεψης
του κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10
έως τις 12 Απριλίου στην Αθήνα. Όπως είπε, επι-
δίωξη είναι η αριστερά να πρωταγωνιστήσει στις
εξελίξεις με ένα πρόγραμμα κοινωνικών αλλαγών,
που έχει κατεύθυνση προς το σοσιαλισμό και που η
υλοποίησή του απαιτεί την αλλαγή των συσχετι-
σμών που θα επιβάλλουν μια τέτοια πορεία.

Αναφέρθηκε στην παγκόσμια οικονομική κρίση,
που εκδηλώθηκε στο χρηματοπιστωτικό τομέα και
εξελίσσεται σε δομική κρίση του καπιταλισμού, ενώ
ταυτόχρονα είναι κρίση οικολογική, κοινωνική,
αξιών και θεσμών. Επιβάλλεται, είπε, το νεοφιλε-
λεύθερο μοντέλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και τα βάρη φορτώνονται στις πλάτες των εργαζομένων και των
αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων. Γι’ αυτό, τόνισε, η Ε.Ε. και η Ευρώπη για
το ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν πεδίο ταξικών και κοινωνικών αγώνων, όπου πρέ-
πει να δοκιμάζονται οι ιδέες και οι προτάσεις της αριστεράς, η οποία θα εξε-
λιχθεί σε πόλο αντίστασης, αλλά και προβολής πειστικών προτάσεων, που
θα συμβάλουν στη συγκρότηση μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής πλει-

οψηφίας. Στόχος της, μια αριστερή διακυβέρνηση
με πυρήνα τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστε-
ράς., για να μην παραμείνει η υπόθεση της διακυ-
βέρνησης, υπόθεση εναλλαγής στην εξουσία των
κομμάτων του δικομματισμού. 

Με αυτό το γνώμονα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει
«στροφή στην οικονομία με κριτήριο τις κοινωνι-
κές ανάγκες και τη διεύρυνση της σφαίρας των δη-
μόσιων συλλογικών αγαθών σε μια κοινωνία
αλληλεγγύης». 

Κεντρικοί άξονες σ’ αυτό το σχέδιο είναι:
* Μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων  και

ισχυρό - κοινωνικό κράτος
* Διεύρυνση του δημόσιου χώρου και του Δημό-

σιου τομέα στην υπηρεσία της κοινωνίας
* Παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, οι-

κολογικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονο-
μίας και κοινωνίας

* Νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των
θεσμών, της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης

* Αναζωογόνηση και στήριξη της καλλιτεχνικής και πνευματικής παρα-
γωγής.

Τέλος ο κ. Συρμαλένιος ανέφερε ότι «στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. 
Μετά την ομιλία ακολούθησε διάλογος με τους παρεβρισκόμενους.

Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ανέλυσε ο Νίκος Συρμαλένιος στον «Αρχίλοχο»

Πρωταγωνιστής στις εξελίξεις η αριστερά
με κατεύθυνση προς το σοσιαλισμό

Η δική του άποψη...
Αγαπητέ Νίκο,
Χαίρομαι που η τοποθέτησή μου στο θέμα της απευ-

θείας ραδιοφωνικής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων
του Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου, έδωσε την αφορμή για
διάφορους σχολιασμούς, συσχετισμούς, δημοκρατικούς
προβληματισμούς και παραινέσεις.

Γιατί όλα αυτά είναι χρήσιμα και αποδεκτά στη
μικρή μας κοινωνία. Ο πολίτης πρέπει να ενημερώνε-
ται και να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Με μία
όμως προϋπόθεση, να ανταποκρίνονται σε πραγματικά
περιστατικά λόγων και πράξεων.

Λυπάμαι όμως, που η «αναμετάδοση» που βγήκε
προς τα «έξω» ή η πληροφόρηση δια δημοσιογραφι-
κής χειρός προς σε σένα, καταγράφτηκε στα «μικρά-
μικρά» εσφαλμένα αδικώντας με. Και εξηγούμαι:

Δεν ζήτησα οι συνεδριάσεις να γίνονται «κεκλει-
σμένων των θυρών», δεν έχω τίποτα να κρύψω και τη
δημοσιότητα, την ενημέρωση δηλαδή του πολίτη, γνω-
ρίζεις καλά ότι την υπηρετώ.

Ακριβώς το αντίθετο συνέβη από αυτό που μου κα-
ταλογίζεται. Αφού διαπίστωσα ότι τρεις δημοσιογρά-
φοι των αντίστοιχων τοπικών εφημερίδων ήσαν
παρόντες με τα μαγνητόφωνα τους και είχαν όλο το έν-
τυπο υλικό σχετικά με τη συνεδρίαση στη διάθεση τους,
θεώρησα ότι η δημοκρατική αρχή της Δημοσιότητας
είχε νομότυπα τηρηθεί και τότε έθεσα το ερώτημα στο
Συμβούλιο για την ραδιοφωνική αναμετάδοση και
μόνον.

Έκρινα δηλαδή ότι η απευθείας ραδιοφωνική ανα-
μετάδοση, του άυλου αγαθού της συνεδρίασης, ήταν εκ
του περισσού και κατά περίπτωση δυνητικά επιβλαβής
για την προαγωγή των εργασιών του Δ. Συμβουλίου.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι πρόσφατα, μια δίωξη που
είχε θεμελιωθεί κύρια λόγω ραδιοφωνικής διασποράς
αναπόδεικτων τελικά ισχυρισμών, τα αγώγιμα δικαιώ-
ματα εκείνου που θίχτηκε, μετά από συγγνώμη ενώπιον
δικαστηρίου ανακλήθηκαν.

Έθεσα λοιπόν το Θέμα στο Συμβούλιο για προβλη-
ματισμό της Προέδρου και των μελών, αλλά όχι σε ψη-
φοφορία.

Η αναφορά στις «κεκλεισμένες θύρες» έγινε από
την πρόεδρο και όχι από εμένα. Κατά τη γνώμη μου δε
άκαιρα έγινε η επίκληση του σχετικού άρθρου του
ΚΔΚ, γιατί τέτοια απόφαση λαμβάνεται μόνο εκτά-
κτως για συγκεκριμένα Θέματα π.χ Δημόσιας Τάξης,
προσωπικών δεδομένων, προσβολής της δημόσιας αι-
δούς κλπ., οπότε αποχωρούν από την αίθουσα όλοι
εκτός του συμβουλίου και η συνεδρίαση συνεχίζεται.
Τέτοιο θέμα φυσικά δεν υπήρξε στο συμβούλιο μας.

Τέλος συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι η διαφάνεια,
η δημοκρατική λειτουργία και η νομιμότητα, θα προ-
σέθετα εγώ, αυτά δηλαδή που ήταν ακριβώς τα ζητού-
μενα από την ημέρα της λειτουργίας του Ταμείου στο
νησί μας πριν πέντε χρόνια, πρέπει να είναι το πλαίσιο
μέσα στο οποίο θα κινηθεί το Δ.Σ του Ταμείου από εδώ
και πέρα. Όσο για τις σανίδες σωτηρία ς ή... βρεγμένες,
οι εμπλεκόμενοι με τα κοινά ας προσέχουν. Εμείς οι υπό-
λοιποι ας προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι και ενεργοί
πολίτες αφήνοντας έξω από την αίθουσα την πολιτική
και τις κορώνες που πάντα την συνοδεύουν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς  Κίμων Μ. Κοτσώνης

Απάντηση...
...του προέδρου της ΔΕΥΑΠ Στ. Φραγ-

κούλη στον κ. Παπαευσταθίου, δήλωση του
οποίου δημοσίευσε η ΦτΠ.

Κύριε Διευθυντά,
Με αφορμή τα κείμενα και τις δηλώσεις που

δημοσιεύθηκαν στον Παριανό Τύπο και τη
Φωνή της Πάρου σχετικά με τη λύση της διένεξης
με τον κ. Παπαευσταθίου θέλω να δηλώσω τα πα-
ρακάτω:

1) Δεν υπήρξε καμία πανηγυρική αθώωση από
το Τριμελές Εφετείο Σύρου που να έκρινε ψευ-
δείς όλες τις εναντίον του κατηγορίες. Απεναν-
τίας ο κ. Εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή
του επεσήμανε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι δεν ενθυλακώθηκαν χρήματα από τα ταμεία
της Δημοτικής Επιχείρησης και γι αυτό πρότεινε
την αποδοχή της κατηγορίας. Η έδρα βεβαίως
δεν δέχτηκε την εισήγηση του κ. Εισαγγελέα και
αθώωσε τους κατηγορουμένους ελλείψει δόλου.
Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία πως εμφανίζουμε τα
γεγονότα, ώστε να μην προκαλούμε. 

Στο σημείο αυτό είμαι υποχρεωμένος να δη-
λώσω ότι πριν την εκδίκαση υπήρξε έντονη προ-
σπάθεια με πρωτοβουλία του κ. Αργουζή
(κατηγορούμενου) παρουσία όλων των διαδικα-
σιών, η Δ. Ε. Υ. Α. Π  να αποσύρει δι’ εμού την
παράσταση πολιτικής αγωγής και να μην εμφα-
νισθώ ενώπιον του δικαστηρίου, γεγονός φυσικά
που δεν αποδέχτηκα. Αυτό σίγουρα αποδεικνύει
πολλά. Ζητούσαν να γίνω επίορκος Πρόεδρος
της Δ. Ε. Υ. Α. Π και του Διοικητικού Συμβου-
λίου. Αυτά προς το παρόν.

2) Όσον αφορά τη δήλωση «μετάνοιας»,
όπως την εμφανίζει ο κ. Παπαευσταθίου σε δελ-
τίο τύπου, σας υποβάλλω αυτήν αυτούσια, όπως
την ενεχυρίασε ο νομικός σύμβουλος  κ. Φιφλής
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Σύρου στις 18/03/2009. «Ο κάτωθι υπογε-
γραμμένος Στυλιανός Φραγκούλης του Γεωρ-
γίου και της Στυλιανής με ΑΔΤ Ι897309/1972
του ΑΤ Πάρου και ΑΦΜ 007581450, κάτοικος
Παροικίας Πάρου, δηλώνω ως Πρόεδρος της Δ.
Ε. Υ. Α Πάρου, ότι τα γεγονότα που φέρεται ότι
ανέφερα κατά του μηνυτή μου Νικολάου Παπα-
ευσταθίου, στα υπ’ αριθμούς Δ03/2431 και
Δ03/2399, κλητήρια θεσπίσματα του Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Σύρου, αναφέρθηκαν
μόνο από ενδιαφέρον μου προς την Υπηρεσία
μου και καμία πρόθεση δεν είχα να θίξω την τιμή
και την υπόληψη του μηνυτή Νικολάου Παπα-
ευσταθίου».

3) Τέλος, θέλω επίσης να δηλώσω ότι η θητεία
του κ. Παπαευσταθίου στη Δ. Ε. Υ. Α. Π. υπήρξε
παρένθεση που δημιούργησε εντάσεις, σε αντί-
θεση σήμερα με το νέο Γενικό Διευθυντή κ. Ξα-
γοράρη, που λειτουργεί δημιουργικά και
αρμονικά και παράγεται έργο που φαίνεται στην
κοινωνία του νησιού.

Μετά τιμής
Φραγκουλής Στέλιος

Πρόεδρος Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Με επιτυχία δόθηκαν οι παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Γυμνα-
σίου Πάρου, που αυτή τη φορά ανέβασε το γνωστό έργο του Δ. Ψαθά
«Μαντάμ Σουσού». Το έργο παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Πολυγω-
νικού και τις τρεις φορές το χάρηκαν αρκετοί άνθρωποι και πολλοί γονείς.
Τη σκηνοθεσία επιμέλεια είχε η καθηγήτρια Μαρία Αρκουλή-Βαρριά και οι
μαθητές απέδωσαν αρκετά καλά. Καλή άρθρωση και ικανοποιητική υπο-
κριτική για παιδιά μικρών ηλικιών. Η τελευταία παράσταση δόθηκε την Κυ-
ριακή 29 Μαρτίου.

«Πλούτος» του Αριστοφάνη στα Μάρμαρα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του

Γυμνασίου Αρχίλοχου στα Μάρμαρα. Η τελευταία παράσταση δόθηκε την
Τετάρτη 25 Μαρτίου. Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν οι καθηγήτριες Ματίνα
Κουλεντιανού και Αναστασία Σακιζλή. Οι μαθητές απέδωσαν ικανοποιητικά
το έργο, ενώ ιδιαίτερα καλές ήταν οι στιγμές που τραγούδησαν οι μαθήτριες-
ηθοποιοί. 

Χ.Γ.

Μαντάμ Σουσού στο Γυμνάσιο Πάρου



Τετάρτη 8 Απριλίου ‘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. Απόλλων Σμύρνης 23 50 14-8-1 38-14 8-3-0 21-5 6-5-11 7-9
2. ΠΑΟ Ρουφ 23 50 16-2-5 47-20 9-0-2 31-8 7-2-3 16-12 
3. Αγιος Ιερόθεος 23 47 14-5-4 37-20 8-1-2 20-8 6-4-2 17-12
4. Νέα Ιωνία 23 45 12-9-2 42-17 5-6-1 16-9 7-3-1 26-8
5. Καλλονή 23 45 14-3-6 37-20 10-2-0 25-6 4-1-6 12-14
6. Ολυμπιακός Λιοσίων 23 30 9-3-11 28-32 8-1-2 19-6 1-2-9 9-26
7. Θεμιστοκλής 23 29 7-8-8 20-19 4-7-1 13-6 3-1-7 7-13
8. Αθηναϊκός 23 28 7-7-9 35-29 4-4-3 18-10 3-3-6 17-19
9. Αγιοι Ανάργυροι 23 28 7-7-9 23-26 6-4-2 19-11 1-3-7 4-15
10. Αγιαξ Ταύρου 23 27 7-6-10 34-42 6-4-2 25-18 1-2-8 9-24
11. Νηρέας 23 22 5-7-11 23-28 5-1-6 17-13 0-6-5 6-15
12. Πεύκη 23 21 6-3-14 26-43 4-1-6 15-18 2-2-8 11-25
13. Δόξα Βύρωνα 23 16 4-4-15 23-51 3-2-7 11-19 1-2-8 12-32
14. Βριλήσσια 23 7 1-4-18 14-66 1-2-8 8-32 0-2-10 6-34

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
της 23ης αγωνιστικής:
Νηρέας - Απόλλων Σμύρνης __________0-1
Αθηναϊκός - Ολυμπιακός Λιοσίων ______6-0
Νέα Ιωνία - Πεύκη________________2-0
Άγιος Ιερόθεος - Θεμιστοκλής ________1-0
Καλλονή - Βριλήσσια ______________3-1
Άγιαξ Ταύρου - Δόξα Βύρωνα ________5-1
Άγιοι Ανάργυροι - ΠΑΟ Ρουφ ________1-2
Επόμενη αγωνιστική
(26 Απριλίου - 17:00)
Αθηναϊκός - Νηρέας
Απόλλων Σμύρνης - Νέα Ιωνία
Ολυμπιακός Λιοσίων - Άγιος Ιερόθεος
Πεύκη - Καλλονή
Θεμιστοκλής - Άγιαξ Ταύρου
Βριλήσσια - Άγιοι Ανάργυροι
ΠΑΟ Ρουφ - Δόξα Βύρωνα

ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας -
Απόλλων Σμύρνης 0-1
Σκόρερ: 45' Λαζανάς
Αποβολές: 89' Γκίνκος (2η κίτρινη)
Διαιτητές: Σέγκος (Πάνος - Μάλαμας) Συν-
δέσμου Διαιτητών Εύβοιας
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου: Ντουγέρο-
γλου, Μητσόπουλος, Μπιρμπίλης, Γρηγοριάδης,
Τσάνη, Καρακώστας, Μαυρίδης, Νάτση (62'
Νίνο), Γρίβας (75' Παντελαίος), Ζορμπαλάς,
Μοστράτος
Απόλλων Σμύρνης: Κόης, Στρόμπουλος, Μυ-
τιληναίος, Κύρου, Μηλιώνης, Γκίνκος, Λαζανάς
(77' Σιδέρης), Θεοδωρακόπουλος, Λύγκος,
Σούφλας (92' Τζίτζης), Τελλιάδης (51' Κων-
σταντινίδης).

Νέα ήττα με 1-0 υπέστη ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας την περα-
σμένη Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο της Παροικιάς από τον πρω-
τοπόρο του πρωταθλήματος Απόλλωνα Σμύρνης. Αυτή η ήττα σε
συνδυασμό με τη νίκη του Άγιαξ Ταύρου κάνουν απίστευτα δύ-
σκολη την παραμονή της παριανής ομάδας στην κατηγορία.

Η ήττα ήρθε τρεις στροφές πριν από το φινάλε του πρωταθλή-
ματος, μειώνει τις όποιες -μαθηματικές πλέον- ελπίδες έχει ο Νη-
ρέας για να παραμείνει στην κατηγορία.

Παρά τον συννεφιασμένο και σε ορισμένες στιγμές βροχερό
καιρό, που επικράτησε την περασμένη Κυριακή πάνω από την Πα-
ροικιά την ώρα του παιχνιδιού, 500 και πλέον φίλαθλοι βρέθηκαν
στο γήπεδο για να δουν την αναμέτρηση. Οι 200 μάλιστα ήταν φί-
λαθλοι του Απόλλωνα Σμύρνης που με τη λήξη της αναμέτρησης
πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ιστο-
ρικής ομάδας. Ο Απόλλωνας Σμύρνης μετά τη νίκη του αυτή πολύ
δύσκολα θα χάσει την άνοδο, αν και την Κυριακή υποδέχεται τη
Νέα Ιωνία ενώ θα πάει στη συνέχεια να παίξει στη Μυτιλήνη με την
Καλλονή.

Όλα κρίθηκαν, στην αναμέτρηση, στο 45’ όταν ο Λαζανάς με κον-
τινή κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Σούφλα έστειλε την
μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι του Ντουγέρογλου και στη συ-
νέχεια στο βάθος της εστίας του.

Ο Νηρέας στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε γκολ στο 38’ με τον
Μοστράτο που ακυρώθηκε όμως με υπόδειξη του επόπτη ως οφ-
σάιντ. Στο 8’ ο Λύγκος θα μπορούσε να είχε σκοράρει αν ο Ντου-
γλέρογλου δεν τον νικούσε και έδιωχνε την μπάλα σε κόρνερ, ενώ
στο 30’ ο Τσάνη επιχείρησε σέντρα από δεξιά, η μπάλα βρήκε την
πλάτη αμυντικού για να καταλήξει στη συνέχεια σε κόρνερ πολύ
κοντά από το αριστερό δοκάρι του Κόη.

Στο 42’ ο Ντουγέρογλου έκανε την απόκρουση του αγώνα σε
εκτέλεση φάουλ του Σούφλα.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια μάχη σώμα με σώμα ανάμεσα
στους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων. Ευκαιρίες για γκολ δεν δη-
μιουργήθηκαν -πλην μιας- και οι παίκτες του Απόλλωνα που κρά-
τησαν σχετικά άνετα τους παίκτες του Νηρέα μακριά από την
περιοχή του Κόη πήραν τους τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς της

νίκης.
Ο Νηρέας θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει και να είχε αλλάξει τη

ροή του παιχνιδιού αν ο Ζορμπαλάς στο 64’ από τα τρία μέτρα νι-
κούσε τον Κόη που απέκρουσε με τα πόδια σε κόρνερ στη μεγαλύ-
τερη ευκαιρία που είχαν οι γηπεδούχοι στο χθεσινό παιχνίδι.

Ο Απόλλωνας έμεινε με 10 παίκτες στο 89’ όταν ο Γκίνκος δέχ-
θηκε τη δεύτερη κίτρινη του διαιτητή Σέγκου που κιτρίνισε έξι παί-
κτες του Νηρέα και τρεις παίκτες του Απόλλωνα. Γενικά έβγαζε με
ευκολία την κίτρινη κάρτα, ενώ για το ακυρωθέν γκολ του Μο-
στράτου στο 38’ ο επόπτης δέχθηκε τις διαμαρτυρίες των γηπε-
δούχων για την υπόδειξή του. Από τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου
ο προπονητής του Απόλλωνα Νίκος Καρούλιας είδε την αναμέ-
τρηση από τα… αποδυτήρια αφού ο διαιτητής τον απέβαλε γιατί
διαμαρτυρήθηκε σε απόφασή του.

Επόμενο παιχνίδι για τον Νηρέα είναι εκτός έδρας με τον Αθη-
ναϊκό ενώ για τον Απόλλωνα είναι στη Ριζούπολη με τη γειτόνισσα
και πάντα μέσα στο κόλπο της ανόδου -έστω και μαθηματικά- Νέα
Ιωνία…

Πέρασε και ο Απόλλωνας Σμύρνης (1-0) από την Παροικιά

Σβήνουν οι ελπίδες παραμονής

Ο Καρτεράδος δεν χάνει με τίποτα την πρώτη θέση, ο
Α.Ο. Πάρου κατά 99% εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, ο
Πανναξιακός σκόνταψε στα Μάρμαρα και μένει τρίτος
και ο Πανθηραϊκός εξασφάλισε και μαθηματικά την τέ-
ταρτη θέση από το Φιλώτι. Μια θέση που οδηγεί στα
μπαράζ. Όλα αυτά συνέβησαν μια αγωνιστική πριν από
το φινάλε της κανονικής διάρκειας του ποδοσφαιρικού
πρωταθλήματος Κυκλάδων.
Τα αποτελέσματα των παιχνιδιών της 21ης αγωνιστι-
κής έχουν ως εξής:
Αστέρας Μαρμάρων - Πανναξιακός: 0-0
Α.Ο. Πάρου - Φιλώτι: 3-0
Αστέρας Τραγαίας - Πανθηραϊκός: 1-3
Αναγέννηση Νάξου - Λάβα: 1-1
Καρτεράδος - Μαρπησσαϊκός: 3-0

Κορωνίδα - ΚΕΜΑΣ Ίου: 3-0 α.α.
Βαθμολογία
Καρτεράδος 53, Α.Ο. Πάρου 49, Πανναξιακός 47,
Πανθηρραϊκός 40, Φιλώτι 35, Αστ. μαρμάρων 23,
Αναγ. Νάξου 22, Κορωνίδα 22, Λάβα 21, Αστ. Τρα-
γαίας 18, Μαρπησσαϊκός 2, ΚΕΜΑΣ Ίου (αποβλήθηκε
από το πρωτάθλημα γιατί δεν κατέβηκε να αγωνιστεί
σε τρία παιχνίδια).
Επόμενη 22η -και τελευταία- αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Αναγέννηση Νάξου
Φιλώτι - Αστέρας Τραγαίας
Λάβα - Καρτεράδος
Πανθηραϊκός - Αστέρας Μαρμάρων
Μαρπησσαϊκός - Κορωνίδα
Πανναξιακός - ΚΕΜΑΣ Ίου 

Στη δεύτερη θέση ο Α.Ο. Πάρου γιατί
“σκόνταψε” στα Μάρμαρα ο Πανναξιακός

Ευχαριστήριο
Ο γυμνασιάρχης, οι καθηγητές και οι μαθητές του
Γυμνασίου Νάουσας Πάρου, εκφράζουν θερμές
ευχαριστίες σε όλους όσοι βοήθησαν στην πραγ-
ματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής τους και
συγκεκριμένα:
• Στο Δήμο Πάρου, στον Δήμαρχο Χ.Βλαχο-
γιάννη και την Αντιδήμαρχο Α.Κάγκανη  για την
χορήγηση εκδόσεων του Δήμου.
• Στο Ι. Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής για τη χορήγηση εκδόσεών του.
• Στην Οινοποιία Εμ.Μωραίτη και την Ενωση Γε-
ωρικών Συνεταιρισμών για τη χορήγηση κρασιών
τα οποία προσφέρθηκαν στους φορείς του ΚΠΕ
και του Δήμου Νάουσας. 
• Στην αντιδήμαρχο Δήμου Νάουσας Μαρία Κα-
ρυδά-Μυλωνά για την διευθέτηση των επισκέ-
ψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της
Νάουσας.
• Τον διευθυντή και το προσωπικό του Ξενοδο-

χείου «ΒΕΡΜΙΟΝ» της Νάουσας για την ζεστή
και ανθρώπινη υποδοχή και φιλοξενία.
• Τo KΠΕ Κ.Ποροΐων Σερρών και ειδικά την εκ-
παιδευτικό Καραμανλάκη Κρυσταλλία.
• Το πρακτορείο ERKYNA TRAVEL, το Δ. Πε-
τρόπουλο και την Αργυρώ Φίλη για την καθόλα
άψογη διοργάνωση της εκδρομής.
• Τον μόνιμο τα τελευταία χρόνια οδηγό Παν.
Φραγκούλη, που με ασφάλεια τους μετέφερε.
• Την εταιρία «BLUE STAR FERRIES» και ει-
δικά τον αρχιλογιστή του «BLUE STAR
PAROS» Αναστάσιο Κορφιάτη για τη διευκό-
λυνση παραμονής της αποστολής στο πλοίο.
Οι εκπαιδευτικοί ευχαριστούν επίσης, τους μαθη-
τές για την ωριμότητα που επέδειξαν σε μία πρω-
τόγνωρη γι’ αυτούς εμπειρία, η οποία είχε πολλές
δυσκολίες και για την κόσμια συμπεριφορά τους
στα μέρη που επισκέφθηκαν.
Θερμές τέλος ευχαριστίες σε όλους τους εκπαι-
δευτικούς που συνόδευσαν για την υπερπολύτιμη
βοήθεια και συμπαράστασή τους.
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Πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο πήραν η
παιδική χορωδία και το φωνητικό σύνολο ενηλί-
κων της Σχολής Μουσικής του Δήμου μας, σε
Πανελλήνιο διαγωνισμό Χορωδιών που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Θέατρο Κάρολου Κουν στον
Άλιμο  το Σάββατο 28 Μαρτίου. 

Στο διαγωνισμό πήραν μέρος 30 χορωδίες από
πολλά μέρη της Ελλάδας. Οι χορωδίες του Δήμου
Πάρου εντυπωσίασαν με την άρτια προετοιμασία
και την απόδοση των τραγουδιών τους. 

Τις χορωδίες διηύθυνε η κ. Μαρουλία Κοντού,
ενώ πιάνο έπαιξε η Ιφιγένεια Καπαρού. Τα βρα-

βεία επιβράβευσαν τους κόπους συστηματικής
δουλειάς ενός ολόκληρου έτους, μικρών και με-
γάλων χορωδών.

Τα μέλη της παιδικής χορωδίας είναι:
Αιγινήτου Έλενα, Αριανούτσος Δημήτρης, Θα-

λασσοχωρίτη Βασιλική, Θαλασσοχωρίτη Άννα,
Κάλφα Ιζαμπέλα, Καρατζάς Αχιλλέας, Κα-
στρουνή Ευαγγελία, Κατσαρός Βαγγέλης, Κυδω-
νιέως Στέλλα, Λιβανίδης Αναστάσης, Μακριδάκη
Φέλια, Μακριδάκης Δημήτρης, Μαρμαρά Χαρά,
Παντελαίου Βαρβάρα, Παντελαίου Μαντώ, Πα-
παχατζής Παντελής, Παπαχατζής Δημήτρης, Πα-

ρούση Μερόπη, Πασσαλής Αντώνης, Τσάμπουρα
Ιωάννα, Τσάμπουρα Κυριακή, Φασιανού Έλλη,
Φασιανού Χρυσούλα, Φουρνιστάκη Μαρία,
Φουρνιστάκη Μαρουσώ.

Τα μέλη του Φωνητικού
Συνόλου Ενηλίκων είναι:
Αρχιμανδρίτη Άλκηστη, Λάβδας Βασίλης,

Λάβδα Δέσποινα, Kαβάλλης Γιώργος, Καπού-
τσος Μανώλης, Κράλη Ντίνα, Παντελαίου
Μαρία, Πασαλής Μπάμπης, Πρέκας Αντώνης,
Ραγκούσης Ανδρέας, Φουρνάρης Μάριος, Χα-
νιώτη Άννα, Χασάπη Νίκη. 

Μουσική σχολή Δήμου Πάρου 

Χρυσές πρωτιές για τις χορωδίες 

Μάρπησσα
Πρόγραμμα

εκδηλώσεων Μεγάλης
εβδομάδας 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος
Πάρου και το Δημοτικό Διαμέρισμα Μάρ-
πησσας, σε συνεργασία με συλλόγους, φορείς
και κατοίκους και την οικονομική στήριξη της
ΚΔΕΠΑ, θα αναβιώσουν παλιά ήθη και έθιμα
με τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου 2009
Ώρα 10.00 π.μ. Ακολουθία των Μεγάλων

Ωρών
Ώρα  12.00 μεσημβρινή Εσπερινός της απο-

καθήλωσης στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στη Μάρπησσα

Ώρα 3.00 μ.μ. Ακολουθία της Αποκαθήλω-
σης στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στη
Λαγκάδα Μάρπησσας

Ώρα 8.30 μ.μ. Ακολουθία Ιερού Επιταφίου
Ώρα 10.30 Έξοδος και περιφορά του Ιερού

Επιταφίου
Κατά μήκους της διαδρομής της περιφοράς

διαδραμάτίζεται το μοναδικό έθιμο των Ανα-
παραστάσεων των Παθών του Κυρίου.

Το έθιμο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχει στο αρχείο του το Δ.Δ. Μάρπησσας, εμ-
πνεύστηκε και καθιέρωσε από το 1927 η αεί-
μνηστη Βασιλεία Καφούρου – Ασωνίτη,
δασκάλα της Μάρπησσας.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τον κ. Μάρκο Κωβαίο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να επισκεφθεί το
σχολείο μας και να μας μιλήσει για τον εθελοντισμό.

Με τιμή,
Οι μαθητές της Γ΄τάξης του γυμνασίου Πάρου

Οι καθηγήτριες: Αφροδίτη Βαζάκα, Στέλλα Κούρτη

Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής  Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυ-
λιανή» Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων προτίθεται να προσλάβει έναν νοσηλευτή-νοσηλεύτρια
για τις ανάγκες της Μονάδας. Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει αίτηση
στη Γραμματεία του Γηροκομείου. Τηλ. επικ. 22840 24739.

Από την ποιητική
συλλογή «Ιδιώνυμο» της
Κατερίνας Γώγου (1980)

(τόσο παλιό, τόσο νέο)

Θα ‘ρθει καιρός
που θ’ αλλάξουν τα πράγματα

να το θυμάσαι Μαρία
θυμάσαι Μαρία στα διαλείμματα

εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε
κρατώντας τη σκυτάλη

Μη βλέπεις εμένα μην κλαις
εσύ είσαι η ελπίδα

Άκου, θα ‘ρθει καιρός
που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς

δε θα βγαίνουν στην τύχη
δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές

με γερμένους απ’ έξω
και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε

δε θα ‘μαστε άλογα
να μας κοιτάνε στα δόντια

Οι άνθρωποι, σκέψου,
θα μιλάνε με χρώματα

κι άλλοι με νότες
να φυλάξεις μοναχά

σε μια μεγάλη φιάλη με νερό
λέξεις κι έννοιες σαν κι αυτές :
απροσάρμοστοι, καταπίεση,

μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός
για το μάθημα της Ιστορίας

Είναι Μαρία, δε θέλω να λέω ψέματα,
δύσκολοι καιροί και θα’ ρθουνε κι άλλοι

δε ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά
τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω

κι απ’ όσα διάβασα ένα κράτησα καλά
Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος

Θα την αλλάξουμε τη ζωή
...παρ’ όλα αυτά Μαρία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
Με αφορμή την έκδοση τουριστικού οδηγού από
τον Εμπορικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, για
την διανομή στις τουριστικές εκθέσεις με σκοπό
την προβολή των νησιών μας και των επιχειρή-
σεων μας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρη-
ματίες που επιθυμούν την προβολή τους στον
παραπάνω οδηγό όπως επικοινωνήσουν με το
μέλος του ΕΣΠΑ κύριο Παντελαίο Θωμά (τηλ.:
6937016036) για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Για το  Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Απ. Αλιπράντης 

Ο Γραμματέας Αν. Τριαντάφυλλος

Πασχαλινό ωράριο
Από 09/04/2009 ισχύει το ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
λειτουργίας των καταστημάτων ως εξής: 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 09/04/2009 08:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/04/2009 08:00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/04/2009 08:00 – 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/04/2009 10:00 – 14:00
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 13/04/2009 08:00 – 21:00
Μ.ΤΡΙΤΗ 14/04/2009 08:00 – 21:00
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2009 08:00 – 21:00
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/2009 10:00 - 22:00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 18/04/2009 08:00 – 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/04/2009 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/04/2009 10:00 – 14:00

EΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09/04/2009 09:00 – 14:30/17:30-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/04/2009 09:00 – 14:30/17:30 -
21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/04/2009 09:00 – 14:30/17:30-21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/04/2009 KΛΕΙΣΤΑ
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 13/04/2009 09:00 – 14:30/17:30-
21:00
Μ. ΤΡΙΤΗ 14/04/2009 09:00 – 14:30/17:30-21:00
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2009 09:00 – 14:30/17:30-
21:00
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2009 09:00 – 14:30/17:30-21:00
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/2009 11:00 - 15:30/17:30 -
21:00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 18/04/2009 09:00 – 14:30/17:30-
21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/04/2009 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/04/2009 09:00–14:30/17:30–21:00
Από την 21 Απριλίου 2009 επανέρχεται το θερινό ωράριο.
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A
Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου δε
φαίνεται να έβαλαν μυαλό. Οι προηγούμενες διοικήσεις

είναι σε διαδικασία αναμονής. Η σημερινή διοίκηση εντάσσει
δέκα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα, που δεν εμπίπτουν στο χώρο
ευθύνης της. Παρ’ όλα αυτά, ψάχνονται για το ποια ομάδα θα
επικρατήσει εις βάρος της νομιμότητας και της λογικής. Ευτυ-
χώς που έκανε το αυτονόητο ο Λιμενάρχης Ηλίας Κουντρομιχά-
λης και τα μαζέψανε.

A
Γιατί δεν εμφανίστηκαν στη δεύτερη συνεδρίαση οι
«απόντες» τακτικοί και αναπληρωματικοί; Γιατί η Πρό-

εδρος θέλησε να είναι «ως παρούσα» (ευτυχώς στο τέλος το
κατάλαβε και το διόρθωσε); 
Τι θα κέρδιζαν αν παρέμενε η παράτυπη απόφαση της πρώτης
συνεδρίασης; 
Γιατί ο Στεφανής, ενώ ήξερε, άφησε να παρθεί απόφαση που
οδηγεί ξανά στον εισαγγελέα;
Τέλος, γιατί χάθηκε πέρσι η ευκαιρία νομιμοποίησης όρμων και
λιμανιών, ενώ είχε παρθεί απόφαση;
Μάλλον το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ανησυχήσει γι’ αυτή
την κατάσταση και να πάρει μέτρα πριν να είναι πολύ αργά και
πάλι.

A
Οι κερδισμένοι το τελευταίο διάστημα είναι οι σύμβουλοι
της αντιπολίτευση της Αντιπάρου. Όλοι μαζί τους ασχο-

λούνται και η κ. Πρόεδρος περνάει απαρατήρητη. Κοίτα να δεις,
που η απραξία είναι το καλύτερο επικοινωνιακό τρικ.

A
Οι Ρώσοι ήρθαν και έφυγαν ευχαριστημένοι. Πρέπει να
προσέξουμε γιατί είναι πολύ μεγάλη αγορά και μεγάλη ευ-

καιρία για τον παριανό τουρισμό. Είναι μια καλή ευκαιρία για
όλους μας. Για παράδειγμα, ο ΝΟΠ θα μπορούσε να συνδιοργα-
νώσει μαζί τους αγώνες και να συσφίξουμε τους δεσμούς μας και
πάνω στο κύμα.                                                                               Ν.Ρ.Λ.

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

Από τη διημερίδα
των γυναικών
στη Νάουσα


