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Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο 
αεροδρόμιο της Πάρου και σύμφω-
να με το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, 
«αν όλα πάνε καλά σε περίπου πέντε 
χρόνια θα λειτουργήσει». Και αυτό, 
γιατί οι διαδικασίες για ένα τόσο με-
γάλο έργο είναι χρονοβόρες, η υλο-
ποίησή του όμως θα δώσει νέα πνοή 
στον τουρισμό του νησιού μας. 
Ο κ. Βλαχογιάννης, μετά την ενη-
μέρωση που είχε από τον υπουρ-

γό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση ΓΙάννη Ρα-
γκούση, για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, επισκέφθηκε στην Αθήνα τον αρμό-
διο υφυπουργό Μεταφορών κ. Σιφουνάκη. Η συνάντηση έγινε την περασμέ-
νη Παρασκευή όπου όπως είπε ο Δήμαρχος, του επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον 
της Κυβέρνησης να γίνει το αεροδρόμιο της Πάρου, καθώς και δύο ακόμη νη-
σιών του Αιγαίου.  Στη ΦτΠ ο κ. Βλαχογιάννης ανέφερε: «Οι διαδικασίες για 
την υλοποίηση του έργου, το οποίο δεν είναι ακόμη ώριμο, θα προχωρήσουν 
όσο γίνεται πιο γρήγορα.                                                                     συνέχεια στη σελ. 7

Τροχιοδρομεί το 
νέο αεροδρόμιο 

Άμεση αντίδραση 
στην αυθαιρεσία 

Συνάντηση Βλαχογιάννη - ΣιφουνάκηΕπιστολή Δήμου για την καταστροφή στις Καντινελιές

ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΗ ΦτΠ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Την αυθαιρεσία ιδιώτη καταγγέλ-
λει ο Δήμος Πάρου με επιστολή 
του προς όλους τους αρμόδιους 
φορείς και ζητεί να εφαρμοστεί ο 
νόμος. 
Η αυθαιρεσία έγκειται στις εκ-
χερσώσεις και στην κοπή δέ-
ντρων και θάμνων στην περιοχή 
Καντινελιές του Δ.Δ. Νάουσας, 

προκειμένου να διανοιχτεί δρόμος μέσα σε δασική περιοχή. Το θέμα έφε-
ρε στο φως της δημοσιότητας στο προηγούμενο φύλλο της η ΦτΠ, μετά τις 
καταγγελίες περίοικων, οι οποίοι απευθύνθηκαν και στο Δήμο του νησιού. 
Αμέσως έσπευσε με εντολή του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη η Δημοτική 
Αστυνομία με τον υπεύθυνο στην Πάρο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σαρρή, 
οι οποίοι έκαναν αυτοψία και διαπίστωσαν ότι η διάνοιξη έγινε σε δασική 
έκταση και ότι δεν υπάρχει καμία άδεια.                                          συνέχεια στη σελ. 7

ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
η μαρίνα της Νάουσας

σελ. 5

Αποτυχημένο το πρώτο έργο,  περίπου 
2.500.000€ για το δεύτερο...

ΣΤΟΥΣ "ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ"

οι μαθητές των δημοτικών σχολείων

σελ. 11

Τιμή για τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δωρεάν δρομολόγια από το Δήμο Πάρου
σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ του νησιού

σελ. 4
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Κατά καιρού Αρχίλοχος,
«Αρχίλοχος» και αποξένωση

Αρχίλοχος (ο ποιητής)
Η Πάρος βρήκε επιτέλους την ευκαιρία να τιμή-
σει το τέκνο της. Εκτός από τους εκπαιδευτικούς 
που έδωσαν συγκινητικό παρόν, η συμμετοχή στα 
αποκαλυπτήρια της προτομής ήταν μικρή και δεν 
ξέρουμε, αν πρέπει να το αποδώσουμε στην ορ-
γάνωση ή σε άλλους λόγους. Ανεξάρτητα από το 
ποιοι ήταν οι ομιλητές, από το ποιος έκανε την 
προτομή, η Πάρος μετά από αιώνες αξιώθηκε να 
ανάψει ένα κερί στη μνήμη όχι μόνο του ποιητή, 
αλλά και της ποίησης. Πέρασε ο Όμηρος απ’ τα 
μέρη αυτά, τραγουδήθηκαν τα άσματά του, συγκί-
νησαν τους ανθρώπους και ο Αρχίλοχος υπήρξε 
ο πρώτος μαθητής και μεταρρυθμιστής των επών. 
Αιώνες πριν του είχαν χτίσει εκκλησία και το λά-
τρεψαν ως θεό μαζί με τον Απόλλωνα και το Δι-
όνυσο. Ο ποιητής είναι μια ψυχή της Πάρου, στο 
ρίγος και το σφρίγος της αόρατης παρουσίας του 
κάτι οφείλουμε. Αν κάθε Σύλλογος έστελνε ένα 
εκπρόσωπο, αν κάθε φορέας ενδιαφερόταν, αν το 
έπαιρναν ως προσωπική τους υπόθεση οι πολί-
τες του νησιού, θα είχαμε μια πιο αντιπροσωπευ-
τική συμμετοχή. Μάλλον απομακρυνθήκαμε απο-
γοητευτικά απ’ όλα αυτά, δεν μας συνεγείρει τί-
ποτα και χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τις 
αξίες μας. Δεν είναι ρεαλισμός και ορθολογισμός 
να χάνουμε την ευαισθησία μας και να εγκαθι-
στούμε στην Πάρο μοναξιά και αποξένωση. Πρέ-
πει οπωσδήποτε να οργανωθεί αργότερα μια νέα 
εκδήλωση στον ίδιο χώρο και να λάβουν μέρος 
στην οργάνωση όχι μόνο ο Δήμος, αλλά και οι πο-
λίτες μέσω των συλλόγων τους και τα σχολεία. Το 
οφείλουμε στον Αρχίλοχο, αλλά και στην ποίηση, 
που μας ταξίδεψε μέχρι εδώ και μας δώρισε δυο 
παγκόσμια βραβεία.

Ο «Αρχίλοχος» (ο Σύλλογος)
Πάμε τώρα στον άλλο «Αρχίλοχο», το Σύλλογο 
που έχει το όνομα του ποιητή και ιδρύθηκε το 
1975. Η φτώχεια εγκαταστάθηκε κι εδώ, καθώς 
δεν υπάρχει προθυμία για συμμετοχή, ενώ ανα-
πτύσσσονται διάφορες πρωτοβουλίες που απαι-
τούν στοργή, στήριξη και στέγη. Πολλοί Σύλλο-
γοι έχουν χάσει την έλξη τους, ενώ νέα φαινό-
μενα εμφανίζονται διαρκώς στις εξελισσόμενες 
κοινωνίες. Λίγοι νέοι άνθρωποι παρουσιάστηκαν 
στο δυναμικό του «Αρχίλοχου» κι έτσι οδηγηθή-
καμε στην αναπαλαίωση! Η άλλη λύση θα ήταν να 
μη γίνουν οι αρχαιρεσίες και να μπούμε σε περι-
πέτειες. Η διαχείριση της αίθουσας, ο κινηματο-
γράφος, οι παρουσιάσεις και συζητήσεις, η θε-
ατρική ομάδα και άλλα πολλά, απαιτούν φροντί-
δα, δεν κινούνται μόνα τους χωρίς το Συμβούλιο 
και την παρουσία των μελών. Γίνεται φανερό ότι 
πρέπει να ξαναδούμε τη λειτουργία των συλλό-
γων και τα πολιτιστικά με άλλο μάτι. Οι συζητή-
σεις, μπορεί να δώσουν λύσεις, μπορεί και όχι, 
γιατί έγιναν και στο παρελθόν και το κλίμα δεν 
βελτιώνεται. Η πορεία είναι άλλη. Πολλοί τα βά-
ζουν με τους ανθρώπους της διοίκησης, αλλά δεν 
είναι το πρόβλημα εκεί, οι κοινωνίες προχωρούν 
με νέες λογικές που δεν τις προλαβαίνουμε. Επι-
χειρούμε με παλιά εργαλεία να αντιμετωπίσουμε 
καινούριες καταστάσεις. Η λύση ίσως είναι άλλα 
πιο ευέλικτα σχήματα, αν σκοπός μας παραμένει 
να συνεχίσουμε την καλλιέργεια του πολιτισμού 
στο νησί εναντίον της μοναξιάς και της αποξένω-
σης, εναντίον ενός ορθολογισμού που μας στρέ-
φει στην ιδιώτευση και στα ρηχά της ζωής και όχι 
στον πλούτο μιας γόνιμης συλλογικότητας. 
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη - Ραγκούση

Εκτύπωση: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος 84 401
τηλ.:22840 53555
Fax: 22840 53055,
info@fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Εκατοντα-
πυλιανή), Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ 
Ατλάντικ, Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποι-
είο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρ-
του Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδιών Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, Wind, μ/μ 
Ζούμ, View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπρά-
ντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφο-
ρία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, βιβλι-
οπωλείο Πολύχρωμο. 
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο,
Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγο-
ρά, Κατσίμπαρος, Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτο-
ποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκια-
δάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματο-
πωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα Γερμα-
νός (νέο) 
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση,
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα,
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης, Μ/Μ Στέλιος
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου. 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ: Παραδοσιακός Φούρνος
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου,
Τάσου Ρούσσου
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο,
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Επιστολή Εμπορικού Συλλόγου στην κ. Λ. Κατσέλη

Τι θα γίνει με την επιδότηση για 
τα κλιματιστικά;
Επιστολή προς την Υπουργό Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, απέστειλε 

ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, με θέμα τη γρηγορότερη εκταμίευση της επιδότησης από το 

πρόγραμμα αλλαγής των κλιματιστικών. Στην επιστολή αναφέρεται:                                                    

«Παρακαλούμε για την επιτάχυνση της εκταμίευσης της επιδότησης του προγράμματος αλλαγής των κλι-

ματιστικών, έπειτα από διαμαρτυρίες μελών μας ότι από τον Ιούλιο μήνα, έχουν ελεγχθεί και υποβάλλει 

τα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της επιδότησης, πλήν όμως η απάντηση που παίρνουν είναι: ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ».Πιστεύουμε και θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι του κλάδου της ευρύτε-

ρης περιοχής, λόγω και της γνωστής οικονομικής κρίσης,δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτή την καθυ-

στέρηση δεδομένου ότι θα πρέπει να εξοφλήσουν επιταγές βάσει των οποίων έγινε η προμήθεια,να πλη-

ρώσουν την διαφορά ΦΠΑ, να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές, μισθούς κ.α.». Επειδή το κράτος έχει 

συνέχεια και επειδή πιστεύουμε ότι το κράτος δεν έχει μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις, ας βρε-

θεί ένας τρόπος άμεσα, ώστε οι συνάδελφοι έμποροι που πίστεψαν στην αξιοπιστία του κράτους και συ-

νεργάστηκαν στο πρόγραμμα , να πληρωθούν τη δικαιούμενη επιδότηση. Με την ευκαιρία της παρούσας 

επιστολής μας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε και το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, σχετικά 

με το πρόγραμμα: «φορητός μαθητικός υπολογιστής» για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες».

Ο Χ. Γεωργούσης νέος πρόεδρος 
του «Αρχίλοχου»
Το νεοεκλεγέν συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου "Αρχίλοχος" συνεδρίασε 
την Τρίτη 10 /11 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χρίστος Γεωργούσης
Αντιπρόεδρος: Παλασία Γεωργιάδου
Γραμματέας: Νεκταρία Δρακάκη
Ταμίας: Χαράλαμπος Πατέλης
Μέλη: Μαρία Μπιρμπίλη, Σπύρος Μητρογιάννης, Σαρρής Νίκος, Κυριαζάνος 
Γιάννης, Παπανικολάου Γιώργος.

Ταξίδεψε στην τελευταία της 
κατοικία η Κατερινιώ μας …
Έκλεισε τα μάτια της, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου το απόγευμα η Κατερινιώ Περ-
ράκη, σύζυγος του Μανώλη Περράκη. Όμορφη, ήρεμη, ήσυχη, χαμογελαστή, ευ-
τυχισμένη.
Δίπλα της τα παιδιά της, ο αδελφός της Δημήτρης, τα εγγόνια της, που ικανοποί-
ησαν την επιθυμία της και τη συνόδεψαν στα 100 της στην τελευταία της κατοι-
κία, τα ανίψια της, οι φίλοι της.
Και είχε πολλούς η Κατερινιώ. Το σπίτι της στον Αη Γιάννη, στις Λεύκες, στο Μα-
ρούσι πάντα ανοικτό σε όλους, την ίδια ανοιχτή 
αγκαλιά.
Κάθε χρόνο περίμενε ανυπόμονα τα καλοκαίρια, 
το μυρμιγγέλι έπρεπε να φτιαχτεί στον αγαπημέ-
νο τόπο της, στις Λεύκες.
Καλό ταξίδι ίσα που κατάφερε να ψελλίσει ο 
αδελφός της Δημήτρης. Καλό ταξίδι μάνα, χαι-
ρετίσματα στον πατέρα, είπαν συγκλονισμένα τα 
παιδιά της η Μαρουσώ, ο Βαγγέλης, η Ανθούλα, 
ο Νικόλας και η Δάφνη. Πάλι σε αυτόν το τελευ-
ταίο μπάλο ήσουνα πρωταγωνίστρια γιαγιά….
Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.

Απάτη στο διαδίκτυο
Άρχισε ο εμβολιασμός κατά του ιού της γρίπης των χοίρων, οι απόψεις των επιστη-
μόνων όμως διίστανται. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι ασφαλές και άλλοι τόσοι ότι 
είναι εμβόλιο που δεν έχει δοκιμαστεί και δεν γνωρίζουμε τι παρενέργιες θα έχει. 
Οπότε στην περίπτωση αυτή, ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του…Εκείνο όμως 
που θα πρέπει να προσέξουμε, είναι να αποφύγουμε να πάρουμε φάρμακα μέσω του 
διαδικτύου. Βρετανοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι «διαδικτυακές συμμορίες κερ-
δίζουν εκατομμύρια δολάρια, πουλώντας ψεύτικα φάρμακα κατά της νέας γρίπης Α 
(Η1Ν1) στο διαδίκτυο». 
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Αλλάζουμε γιατί αλλιώς… βουλιάζουμε

Με την οικονομία μας στα πρόθυρα της χρεοκο-
πίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδεικνύει 
– απέναντι μας – μηδενική ανοχή, τα περιθώρια 
ελιγμών της νέας Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι 
από ελάχιστα έως ανύπαρκτα.
Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας μας έχουν 
τρωθεί σχεδόν ανεπανόρθωτα. Χρειάζεται επο-
μένως τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να πει-
σθούν οι Κοινοτικές Αρχές ότι δεν τους εξαπα-
τούμε και ότι η περίοδος του Νεοδημοκρατικού 
«τσαρλατανισμού» έληξε οριστικά στην Ελλάδα. 
Είναι πλέον πασίδηλο ότι αναβολές, ημίμετρα 
και φτηνά τρικ δεν έχουν την παραμικρή τύχη.
Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν όλες τώρα και να εί-
ναι πραγματικές. Η προεκλογική ρήση του Γιώρ-
γου Παπανδρέου «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» 
εκφράζει απόλυτα το δέον γενέσθαι, αν επιθυ-
μούμε ως χώρα να αποφύγουμε την καταστροφή  
και να έχουμε ελπίδες για ανάκαμψη στο μέλλον.
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την ανάκτηση 
του χαμένου κύρους και της αξιοπιστίας της χώ-
ρας εκδηλώνεται ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στο 
εξωτερικό και στο εσωτερικό.
Είναι προφανές ότι όσο δύσκολο είναι να πει-
σθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας για την «αγνό-
τητα» των προθέσεών μας και την ειλικρίνεια και 
αποτελεσματικότητα των μέτρων και των ενερ-
γειών μας στον τομέα της οικονομίας, άλλο τόσο 
κρίσιμο και σημαντικό είναι να ξανά εμπιστευτεί 
η Ελληνική κοινωνία και ειδικότερα οι νέοι τους 
θεσμούς της πολιτείας και το πολιτικό μας σύ-
στημα.
Με στόχο την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύ-
νης ανάμεσα στην πολιτεία και τους νέους, η Κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ – συνεπής με τις προεκλο-
γικές της δεσμεύσεις – προχωρεί άμεσα σε νο-
μοθετικές πρωτοβουλίες που εγκαθιδρύουν τη 
διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιο-
κρατία στην λειτουργία του κράτους.
Από αυτήν την αντίληψη κυριαρχείται το πρώτο 
νομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών και αφορά στην αναμόρφωση 
του συστήματος προσλήψεων στον Δημόσιο Το-
μέα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου 
όλες οι προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο το-
μέα (περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προεδρία 
της Δημοκρατίας, η Βουλή, οι ΔΕΚΟ) υπάγονται 
στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Καταργείται η συνέντευξη και μοριοδοτείται ισό-
τιμα η εμπειρία τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. Εξαλείφονται οι εργασιακές σχέ-
σεις ομηρίας από το δημόσιο τομέα και καταρ-
γούνται τα προκλητικά προνόμια που ισχύουν 
υπέρ ορισμένων κοινωνικών ομάδων.
Ισχυρός ο πολιτικός συμβολισμός αυτής της νο-
μοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης και 
ξεκάθαρα τα μηνύματα που στέλνονται προς την 
κοινωνία.
Οι νέοι άνθρωποι μπορούν πλέον να έχουν τη 
βεβαιότητα ότι η πολιτεία τους αντιμετωπίζει δί-
καια και ισότιμα με βάση τα προσόντα τους και 
τις ανάγκες τους.
Η αρχή έγινε. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεί-
χνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε ουσιαστι-
κές αλλαγές. Η κοινωνία τις περιμένει και θα τις 
αποδεχτεί ασμένως.

Σε εφαρμογή από την 1η 
Νοεμβρίου το πρόγραμμα ΣΥΝ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δωρεάν 
δρομολόγια
Ξεκίνησε από την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του 
προγράμματος ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ, το οποίο χρηματο-
δοτείται από το Δήμο Πάρου και το πρόγραμμα ΘΗ-
ΣΕΑΣ. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, πραγ-
ματοποιούνται δωρεάν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πάρου 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 
επισκεπτών του νησιού μας τη χειμερινή περίοδο.
Τα δρομολόγια έχουν ως εξής: 
• Καθημερινά 18.00: ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ 
• Καθημερινά 18.30: ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
• Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο 22.00: 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ 
• Τρίτη - Πέμπτη - Κυριακή 23.00: ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΝΑ-
ΟΥΣΑ
• Καθημερινά 18.00: ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΡΙΟΣ - ΛΟ-
ΓΑΡΑΣ - ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ - ΜΑΡΠΗΣΣΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΛΕΥΚΕΣ - ΚΩΣΤΟΣ - ΜΑΡΑΘΙ - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ
• Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο 22.00: 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΜΑΡΑΘΙ – ΚΩΣΤΟΣ- ΛΕΥΚΕΣ - ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΣ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΜΑΡΠΗΣΣΑ - ΠΙΣΩ ΛΙΒΑ-
ΔΙ - ΛΟΓΑΡΑΣ - ΛΟΓΑΡΑΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ 
• Τρίτη - Πέμπτη - Κυριακή 23.00: ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΜΑ-
ΡΑΘΙ - ΚΩΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΕΣ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΜΑΡΜΑ-
ΡΑ - ΜΑΡΠΗΣΣΑ - ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ - ΛΟΓΑΡΑΣ - ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ. 
• Καθημερινά 17.45: ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΟΥΝΤΑ - ΒΟΥΤΑ-
ΚΟΣ - ΑΛΥΚΗ - ΑΓΚΑΙΡΙΑ 
• Καθημερινά 18.00: ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
• Καθημερινά 18.25: ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο 22.10: 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΟΥΝΤΑ - ΑΓΚΑΙΡΙΑ - ΑΛΥΚΗ 
• Τρίτη - Πέμπτη - Κυριακή 23.10: ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΟΥ-
ΝΤΑ - ΑΓΚΑΙΡΙΑ - ΑΛΥΚΗ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύ-
νεστε στο τηλέφωνο το ΚΤΕΛ 22840-21395

Η μεσογειακή διατροφή μειώνει 
τον κίνδυνο κατάθλιψης

Η καλή διάθεση 
…περνάει από 
το πιάτο
Οι άνθρωποι που ακολουθούν τη μεσογειακή διατρο-
φή αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν 
κατάθλιψη, δείχνει μεγάλη μελέτη στην Ισπανία, χωρίς 
όμως να μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο.
Η μελέτη, που δημοσιεύεται στο Archives of General 
Psychiatry, δείχνει ότι το διατροφολόγιο συνδέεται με 
τη διάθεση, ωστόσο δεν μπορεί να διευκρινίσει αν η 
μεσογειακή δίαιτα καταπολεμά την κατάθλιψη, ή αν 
αντίστροφα η κατάθλιψη εμποδίζει τους ασθενείς να 
τρέφονται σωστά.
Οι ερευνητές υποψιάζονται πάντως ότι η υγιεινή με-
σογειακή διατροφή μπορεί πράγματι να συμβάλει στην 
ψυχική υγεία. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι προσφέρει 
προστασία από πολλά άλλα νοσήματα, όπως οι καρδι-
οπάθειες, ο διαβήτης, το άσθμα και ορισμένες μορφές 
καρκίνου.
«Τα άτομα που ακολούθησαν τη μεσογειακή δίαιτα πιο 
πιστά είχαν μείωση του κινδύνου κατάθλιψης κατά πε-
ρισσότερο από 30%, σε σχέση με όσους είχαν τις χαμη-
λότερες επιδόσεις στην τήρηση της μεσογειακής δίαι-
τας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Αλ-
μουδένα Σάντσεζ-Βιλέγας, επικεφαλής των ερευνητών 
στο Πανεπιστήμιο της Λα Πάλμα και το Πανεπιστήμιο 
του Ναβάρα στην Ισπανία.
Οι ερευνητές ανέλυσαν ερωτηματολόγια που συμπλή-
ρωσε ένα δείγμα 11.000 ατόμων και βαθμολόγησαν τον 
καθένα από αυτά όσον αφορά την τήρηση εννέα παρα-
μέτρων της μεσογειακής διατροφής: υψηλή αναλογία 
μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (όπως το ελαιόλαδο) 
προς κορεσμένα λίπη, μέτρια κατανάλωση γαλακτο-
κομικών και αλκοόλ, χαμηλή κατανάλωση κρέατος και 
υψηλή πρόσληψη οσπρίων, φρούτων και ξηρών καρ-
πών, δημητριακών, λαχανικών και ψαριών.
Οι ερευνητές ερευνούν τώρα, το πώς ακριβώς η δια.

Εκλογές για
το νέο αρχηγό  
  

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα μέλη της Νέας Δημο-
κρατίας θα προσέλθουν στις κάλπες για να ψηφίσουν 
τον νέο αρχηγό του κόμματος. Ήδη έχουν στηθεί τα 
εκλογικά τμήματα για τους ψηφοφόρους. 
Στην Πάρο το εκλογικό τμήμα είναι στο ΚΕΠ στην πα-
ραλιακή οδό της Παροικιάς. 

Πρόσκληση 
Η Κοινότητα Αντιπάρου και η Κοινοτική Επιχείρηση 
Τουριστικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου, με 
πίστη στις παραδόσεις και την ιστορία του νησιού μας, 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης 
διοργανώνουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και ώρα 
11:00 π.μ. στο Μνημείο Πεσόντων επιμνημόσυνο 
δέηση προς τιμή των ηρώων Αντιπάρου που έκαναν 
Αντίσταση κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο χώρο 
που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, στον Αϊ Γιώργη. 
Η μεταφορά προς τον Αϊ Γιώργη θα γίνει με το Κοινοτι-
κό Λεωφορείο στις 10:30 π.μ. από το λιμάνι της Αντι-
πάρου. 

Πάλι τα ίδια...
Σε παλαιότερο φύλλο της ΦτΠ είχαμε επισημάνει 
την οικολογική καταστροφή που συντελείται στον 
Ακονητό Αντιπάρου με τα διάφορα αντικείμενα και 
σκουπίδια που ρίχνονται σε μια περιοχή με θέα το 
Αιγαίο. Η κοινότητα αντέδρασε τότε και αντιμετω-
πίστηκε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα με επιχω-
ματώσεις και σπάσιμο των μπαζών αλλά και την 
απομάκρυνση των σκουπιδιών και των μεγάλων 
αντικειμένων. Δυστυχώς όμως, δεν φτάνει μόνο 
να κινητοποιείται η κοινότητα, η οποία, βέβαια, αν 
προχωρήσει σωστά το πρόγραμμα της ανακύκλω-
σης, το πρόβλημα θα λυθεί, πρέπει όμως και οι 
κάτοικοι να είμαστε πιο προσεκτικοί!
Δεν είναι εικόνα αυτή για την Αντίπαρο.
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Μαρίνα Νάουσας 

Ακριβή διόρθωση
2,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ

Τα λάθη πληρώνονται και 
μάλιστα ακριβά, πάνω 
από 2. εκατ. ευρώ. Τόσο 
θα στοιχίσει η βελτίωση, 
τα νέα δηλαδή έργα προ-
κειμένου να εξασφαλι-
στεί η ασφαλής λειτουρ-
γία της μαρίνας της Νά-
ουσας. 
Στη συνεδρίαση του 
Επαρχιακού Συμβουλίου 
στις 17 Νοεμβρίου ελή-
φθη απόφαση επί της 
Προγραμματικής Μελέ-
της Επέκτασης του αλιευτικού καταφυγίου της Νάουσας, αφού προηγουμένως ο 
λιμενολόγος – μελετητής Ιωάννης Σιώρης πρότεινε δύο λύσεις, επισημαίνοντας 
ότι η πρώτη δεν έχει προοπτική βελτίωσης εάν προκύψουν ανάγκες στο μέλλον, 
ενώ η δεύτερη, τα σχέδια της οποίας έγιναν με οδηγό τη μείωση της κυματικής 
δραστηριότητας, είναι μεν ακριβότερη καθιστά ωστόσο ασφαλές το καταφύγιο 
«εν παντί καιρώ» και δέχεται μελλοντικά βελτίωση.
Σύμφωνα με τον κ. Σιώρη, η νέα κατασκευή θα προσφέρει λιμενισμό στα σκάφη 
που σήμερα χρησιμοποιούν αυτό το λιμάνι, θα δίνει τη δυνατότητα απ’ έξω να δέ-
νει ένα ημερόπλοιο και θα επιτρέπει, σε συνδυασμό με τα αγκυροβόλια που προ-
βλέπονται μέσα στη λεκάνη, ν’ αυξηθεί η χωρητικότητά της. Συνεπώς είναι μία 
λύση μέσα στο πλαίσιο της υπάρχουσας οριζοντιογραφίας ώστε να χαρακτηρι-
στεί σαν σχέδια συμπληρωματικά βελτίωσης και όχι χωροθέτησης νέου λιμανιού, 
γιατί η αρχαιολογία δεν θα δώσει τις σχετικές εγκρίσεις. Θα γίνει εκβάθυνση του 
λιμένα, κάποιες διαμορφώσεις, κρηπιδώσεις της εσωτερικής προβλήτας, προέ-
κταση με φυσικούς ογκόλιθους, επέκταση του μόλου με τα ίδια χαρακτηριστι-
κά, θα τοποθετηθούν συμπληρωματικές δέστρες θα ενισχυθεί ο φωτισμός κ.λπ.  

Αυτό απαιτεί τοπογραφι-
κή μελέτη και μελέτη πε-
ριβαλλοντικών επιπτώ-
σεων για να προχωρήσει 
στη συνέχεια ο διαγω-
νισμός για την ανάθεση 
της μελέτης του έργου, 
η χρηματοδότηση της 
οποίας (350.000 ευρώ) 
έχει εξασφαλιστεί από τη 
Νομαρχία Κυκλάδων. 
Όπως είπε η Έπαρχος 
Γρηγορία Πρωτολάτη, οι 
διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, χρειάζονται περίπου 17 εγκρίσεις, που 
συνεπάγεται 2,5 χρόνια το λιγότερο. 
Το έργο, μαζί με το ΦΠΑ στοιχίζει 2.350.000 ευρώ, γι’ αυτό, σύμφωνα με την κ. 
Πρωτολάτη επιδιώκεται η ένταξή του στο ΕΣΠΑ ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, δι-
αφορετικά τα χρήματα θα διατεθούν από τη Νομαρχία Κυκλάδων. 
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης είπε πως θα πρέπει να βρεθεί η καλύτερη δυνα-
τή λύση, για να μην υπάρξουν και πάλι προβλήματα στο μέλλον, γιατί όπως τό-
νισε, αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα έργο από την αρχή, αφού «επί της ουσίας δεν 
έχουμε μαρίνα». 
Ανάλογη επισήμανση έγινε και από τον επικεφαλής της μειοψηφίας και Πρόεδρο 
του Δ.Λ.Τ. Λοίζο Κοντό, ο οποίος τόνισε ότι εφόσον πρόκειται για ένα τόσο μεγά-
λο έργο, δεν θα πρέπει να κάνουμε «ένα βαρέλι δίχως πάτο». 
Τις απόψεις για το νέο έργο κατέθεσαν και οι εκπρόσωποι των αλιέων και των 
λατζέριδων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, καθώς και ο τουριστικός πράκτο-
ρας Δ. Πετρόπουλος. 
Σε ότι αφορά στην υπάρχουσα κατάσταση στη μαρίνα, η οποία είναι προβληματι-
κή, ο κ. Σιώρης τη δικαιολόγησε λέγοντας: «Η θέση τότε, ήταν ελάτε ν’ αυξήσου-
με την κυματική προστασία αυτής της λεκάνης και αν μπορέσουμε ν’ αυξήσου-
με τη χρήση του εξωτερικού χώρου για τα διερχόμενα τουριστικά σκάφη. Ταυτό-
χρονα δώστε μας την εγκατάσταση ενός τουριστικού ημεροπλοίου για να μπορέ-
σουμε να φέρουμε μια νέα ποιότητα τουρισμού, μια νέα ροή μέσα στον οικισμό. 
Να γιατί το έργο τότε δεν δημιούργησε μία λιμενολεκάνη εξωτερική που να είναι 
ουσιαστικά εν παντί καιρώ, αλλά ήταν μία εγκατάσταση για να μπορέσει να εξυ-
πηρετήσει πολλές λειτουργίες που ουσιαστικά οδηγούσαν σε ένα συμβιβασμό. Η 
νέα φιλοσοφία πλέον είναι μία ασφαλής λεκάνη». 
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Ερώτηση Βρούτση στη Βουλή
Για το επίδομα θέρμανσης 

  
Την άμεση αντίδραση της κυβέρνη-
σης για την προστασία του εισοδή-
ματος των οικονομικά ασθενέστε-
ρων κοινωνικών ομάδων, απέναντι 
στις συνέπειες τις οικονομικής κρί-
σης και τη διαρκή αύξηση της τιμής 
του πετρελαίου ζήτησε ο Βουλευ-
τής Κυκλάδων κ. Γ. Βρούτσης με 
ερώτησή του προς τους Υπουρ-
γούς Οικονομικών και Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
Σε νεότερο δελτίο Τύπου, ο κ. 
Βρούτσης αναφέριε, ότι «ο υφυ-
πουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης 
ξεκαθάρισε την προηγούμενη Πα-
ρασκευή (13 Νοεμβρίου) στη Βου-
λή ότι τελικά δεν θα δοθεί επίδο-
μα θέρμανσης, παρά το γεγονός 
ότι παραδέχτηκε πως αρκετοί 
συμπολίτες μας χρειάζονται αυτή 
την οικονομική βοήθεια, προ-
κειμένου να βγάλουν τον φετινό 

χειμώνα». Ο κ. Βρούτσης σχολιάζει την άρνηση κάνοντας λόγο για «τούμπες». 
Συγκεκριμένα τονίζει: «Οι «τούμπες» του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το επίδομα θέρμαν-
σης δεν έχουν προηγούμενο. Πριν από έναν περίπου χρόνο (7/10/2008) είχε κα-
ταθέσει στη Βουλή πρόταση νόμου ( Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των εισοδηματικά 
ασθενέστερων στρωμάτων), με την οποία ζητούσε επίμονα από την τότε κυβέρ-
νηση της ΝΔ την καταβολή επιδόματος θέρμανσης. Σήμερα, φαίνεται να ξεχνάει 
αβίαστα όλα εκείνα που με ιδιαίτερη θέρμη τότε υποστήριζε». 
Επίσης, σε άλλη ερώτησή του ο κ. Βρούτσης εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές συνδέσεις σε Κυκλάδες και στο Αιγαίο γενι-
κότερα που κινδυνεύουν να διακοπούν, καθώς και τη μείωση των προβλεπόμε-
νων από το προσχέδιο του Προϋπολογισμού πιστώσεων για τις άγονες γραμμές. 
Ο βουλευτής ρωτά τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. 
• Τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί 
η ενδεχόμενη μείωση των επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών συνδέσεων σε Κυκλάδες 
και  στο Αιγαίο γενικότερα. 
• Την πιθανότητα να μειωθούν οι πιστώσεις για τις άγονες γραμμές στο τελικό 
σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2010.
• Τα δρομολόγια που αναμένεται να διακοπούν στην ενδεχόμενη μείωση των 
ανωτέρω  πιστώσεων».

Εκδήλωση στον «Αρχίλοχο» για τον ΣΥΡΙΖΑ
με εισηγητή τον Μ. Γλέζο
«Ενότητα πολιτική με 
συνεργασία στη δράση» 

Εκδήλωση – συζήτηση στον «Αρχίλοχο» 
διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή 15 
Νοεμβρίου, το περιοδικό «Πολίτης» με 
θέμα: «Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ» και εισηγητή 
τον Μανώλη Γλέζο.
Το περιοδικό, όπως είπε ο κ. Γλέζος εκ-
δίδεται από μία από τις δυνάμεις που συ-
γκροτούν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μηνιαίο και 
στόχος είναι η συζήτηση με τους ανα-
γνώστες του, επιλέγοντας κάθε φορά ένα 
θέμα.
Στη συγκεκριμένη συζήτηση, το θέμα που 
επιλέχθηκε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εν όψει και της 
3ης Πανελλαδικής Συνδάσκεψης που θα 
γίνει στο τέλος του μήνα.
Αναλύοντας το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. 
Γλέζος ανέφερε ότι η προσπάθεια για τη 
δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε το 1999 
με πέντε οργανώσεις από την πολυτεμαχισμένη αριστερά, που σήμερα έφτα-
σαν να είναι 39. Η κάθε μία από αυτές τις οργανώσεις εκτιμά ότι είναι εκεί-
νη που εκφράζει τον αυθεντικό αριστερό λόγο. Έτσι, είπε ο κ. Γλέζος, μπήκα-
με σ’ αυτή τη διαδικασία για ενότητα στη δράση, διατηρώντας ωστόσο η κάθε 
μία οργάμωση την ιδεολογική της πλατφόρμα. Ο δρόμος, πρόσθεσε ο κ. Γλέ-
ζος δεν είναι εύκολος, όμως συμφωνούμε όλες οι οργανώσεις στα βασικά 
σημεία: Απεξάρτηση από τις ξένες δυνάμεις, απλή αναλογική, όχι στις ιδιω-
τικοποιήσεις.
Στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τις οργανώσεις της αριστεράς, έχουν εισχωρήσει και 
ανένταχτοι αριστεροί. Γι’ αυτό είπε ο κ. Γλέζος, το βασικό θέμα της συνδιά-
σκεψης είναι το πώς και οι ανένταχτοι θα συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ με ίσα δι-
καιώματα. Αρχή στην οποία συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει και να το πιστο-
ποιήσουμε. Να συμμετέχουν οι ανένταχτοι με ίσα δικαιώματα στα κέντρα λή-
ψης αποφάσεων του οργάνου, που είναι μία πολιτική συνύπαρξη με συνερ-
γασία στη δράση. 
Στη συζήτηση εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν ο πρόεδρος του 
οργάνου Αντ. Αρκάς.

Ερώτηση βουλευτών του 
Συνασπισμού

Για παράνομες 
συμβάσεις 
μεταφοράς 
μαθητών
Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων -Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, κατέθεσαν οι βουλευτές του Συνα-
σπισμού Δ. Παπαδημούλης, Τ. Κουράκης και Ευ-
αγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου που αφορά την 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παρανομίες 
στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών. Οι τρεις βου-
λευτές ρωτούν τους υπουργούς: 
• Είναι ενήμεροι για τις παρανομίες στις συμβάσεις 
ανάθεσης μεταφοράς μαθητών στις μισές σχεδόν νο-
μαρχίες της χώρας;
• Σε ποιο ύψος ανέρχονται συνολικά οι υποχρεώσεις 
του ελληνικού δημοσίου από αυτές τις συμβάσεις 
που καταρτίστηκαν παράνομα;
• Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για τη διασφά-
λιση της νόμιμης ανάθεσης και εκτέλεσης των συμ-
βάσεων από δω και πέρα, για να τηρούνται οι διατά-
ξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου αλλά και να 
διεξάγεται η μεταφορά των μαθητών ομαλά, χωρίς 
υπερβολικές για το κράτος δαπάνες;

Νομαρχία Πειραιά
Ανενημέρωτος ο Βουλευτής Γ. Βρούτσης
Απάντηση σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή και σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο βουλευτής της Ν.Δ. Γ. 
Βρούτσης σχετικά με τη διάθεση χώρου από τη Νομαρχία Πειραιά για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Μικρών Κυκλαδονήσων, δίνει με δελτίο Τύπου η Νομαρχία Πειραιά.  Σ’ αυτό αναφέρεται:
«Η Νομαρχία Πειραιά εκφράζει τη λύπη της, που η ευαισθησία και κινητοποίησή της για τη στέγαση της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων (Ο.ΣΥ.ΜΙ.Κ.) απετέλεσε εσχάτως αντικείμενο διαστρέ-
βλωσης της πραγματικότητας, αλλά και μικροπολιτικής εκμετάλλευσης από μέλος του ελληνικού κοινο-
βουλίου. Διότι ο όψιμα ενδιαφερόμενος, βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. κ. Γ. Βρούτσης, εάν ρωτούσε θα 
μάθαινε ότι η Νομαρχία Πειραιά διαθέτει αφιλοκερδώς από το 2008 και όχι προεκλογικά για υφαρπαγή 
ψήφων, όπως ξεπερνώντας τα εσκαμμένα αναφέρει, χώρο έκτασης 40 τ.μ. για τη στέγαση της Ομοσπον-
δίας. 
»Ο κ. Βρούτσης εάν ρωτούσε θα μάθαινε ότι η Νομαρχία Πειραιά ήταν η μόνη που στάθηκε στο πλευρό 
των νησιωτών και αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες για τη φιλοξενία τους σε κτίσμα πλησίον του λιμένος Πει-
ραιά διέθεσε χώρο της, για να μπορούν οι εκπρόσωποι 17 Κυκλαδίτικων Συλλόγων του Πειραιά να πραγ-
ματοποιούν τις συναντήσεις, τις συνελεύσεις και τις εκδηλώσεις τους.
»Ο κ. Βρούτσης εάν ρωτούσε θα μάθαινε ότι η Νομαρχία Πειραιά ουδέποτε υποσχέθηκε προφορικώς ή 
εγγράφως ότι θα διέθετε περαιτέρω χώρο έκτασης 120 τ.μ., που ζητούσε η Ομοσπονδία για την ακόμη κα-
λύτερη κάλυψη των αναγκών της. Και προκαλούμε βεβαίως τον οποιονδήποτε να αποδείξει το αντίθετο. 
Και βεβαίως ο κ. Βρούτσης δε χρειάζεται να ρωτήσει, γιατί γνωρίζει ότι οι Κυκλάδες δεν ανήκουν στη Νο-
μαρχία Πειραιά, πράγμα που παραγνωρίζει, ξεχνώντας να επισημάνει στην ανακοίνωση – ερώτησή του.
»Για να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα μια και καλή στη θέση τους : Συμφωνούμε και εμείς και πιστεύουμε 
ότι είναι θεμιτό η Ο.ΣΥ.ΜΙ.Κ. όπως και κάθε άλλη Ομοσπονδία με παρεμφερείς σκοπούς στη χώρα μας να 
έχει το δικό της χώρο για τη στέγαση των αναγκών της. Η ύπαρξη και λειτουργία φορέων που διασώζουν 
και διατηρούν την πολιτιστική και ιστορική μας μνήμη και την παράδοσή μας, είναι άλλωστε απαραίτητη για 
την πρόοδο και προκοπή του τόπου μας. Όμως η Νομαρχία Πειραιά ουδέποτε υποσχέθηκε και δεν μπο-
ρεί να αναλάβει να προσφέρει χώρο μεγαλύτερο από τον υφιστάμενο που διαθέτει, έκτασης 40 τ.μ. Τέλος, 
ερωτήσεις στη Βουλή και ανακοινώσεις – πυροτεχνήματα όπως του   κ. Βρούτση, καλό θα ήταν να απο-
φεύγονται, γιατί οι συμπολίτες μας νησιώτες ξέρουν να ξεχωρίζουν το ειλικρινές ενδιαφέρον όταν υπάρ-
χει, από την πρόσκαιρη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων». 
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Άμεση αντίδραση
στην αυθαιρεσία 

Επιστολή Δήμου για την καταστροφή στις Καντινελιές

Η ΦτΠ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
συνέχεια από σελ. 1

Στην επιστολή του ο Δήμος αναφέρει: «Μετά την καταγγελία στο Δήμο και τη 
δημοσίευση του θέματος σε τοπική εφημερίδα της Πάρου, καθώς και αυτο-
ψία της Δημοτικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες εκχερσώσεις και 
κοπή δέντρων και θάμνων (με ενδεχόμενο απώτερο σκοπό τη διάνοιξη οδού) 
στις Καντινελιές (περιοχή Ντρανταγιάννη) του Δ.Δ. Νάουσας του Δήμου Πά-
ρου.
»Επειδή πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά, με σαφή 
στοιχεία δασικού χαρακτήρα και από τα τηρούμενα στις υπηρεσίες του Δήμου 
στοιχεία δεν προκύπτει αδειοδότηση για εργασίες στην περιοχή αυτή, παρα-
καλούμε για τις κατά το νόμο άμεσες ενέργειές σας, στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων σας και την έγγραφη ενημέρωσή μας».
Μαζί με την επιστολή ο δήμος έστειλε και φωτογραφίες καθώς και απόσπα-
σμα χάρτη από το Google Earth για τον εντοπισμό της θέσης. 
Η επιστολή απευθύνεται: Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γενική Δ/νση Πε-
ριφέρειας Δ/νση Δασών Κυκλάδων, στη Νομαρχία Κυκλάδων, Επαρχείο Νά-
ξου. Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου, Επαρχείο Πάρου, Α.Τ. Πάρου, Δασονομείο 
Νάξου και  στο Δασοφύλακα Πάρου, κ. Ιωάννη Σαρρή. 

συνέχεια από σελ. 1

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες, δηλαδή, να γίνει 
επικυροποίηση της μελέτης του διαδρόμου από τα 2.000 στα 1.400 μέτρα (η 
μείωση έγινε λόγω ενστάσεων και κατόπιν της έγκρισης της περιβαλλοντικής 
μελέτης) και εκπόνηση της τεχνικής μελέτης των κτιρίων του αεροδρομίου. 
Αυτά θα προχωρήσουν γρήγορα, γιατί το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για 
την προκήρυξη αναδόχου των μελετών είναι δύο μήνες. Αφού γίνει η προκή-
ρυξη, θα πρέπει μέσα σε έξι μήνες να οριστεί ο ανάδοχος. Οι μελέτες θα εί-
ναι έτοιμες σε περίπου δύο χρόνια και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν τα έργα 
για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Βλα-
χογιάννη, θα είναι έτοιμο σε περίπου 4 με 5 χρόνια.

Τροχιοδρομεί
το νέο αεροδρόμιο 

Συνάντηση Βλαχογιάννη - Σιφουνάκη

ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 

του Σταμάτη Μαύρου
Μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ., π.Προέδρου ΟΝΝΕΔ

Η δημοκρατία της αδράνειας

Πέρασαν ήδη 10 εβδομάδες κυβερνητικής δράσης και η δημοκρατία της 
αδράνειας αναβαθμίζεται σε κυρίαρχη ιδέα της Ελληνικής Πολιτείας.  Εξαγ-
γελίες άπειρες και πολλές από αυτές εξαίρετες, η εφαρμογή όμως απαιτεί 
πράξεις στελέχωσης και διοίκησης.  Για παράδειγμα, από τις εκατοντάδες 
θέσεις γενικών και ειδικών γραμματέων έχουν καλυφθεί οι δεκαπέντε, με το 
πρωτότυπο σύστημα της ιντερνετικής προκήρυξης που σε πείσμα των εξαγ-
γελιών έβγαλε φίλους και κομματικούς παράγοντες του ΠΑΣΟΚ.  Και ορθά 
τοποθετήθηκαν στελέχη αυτής της προϋπηρεσίας, αφού οι θέσεις αυτές είναι 
πολιτικές και απαιτούν στενή συνεργασία με τους υπουργούς και τους υφυ-
πουργούς.  Όμως, τι εξυπηρετούσε αυτή η παραφιλολογία περί αρίστων, με 
άψογα βιογραφικά, όταν οι επιλογές θα ήταν σκληρά κομματικές και φιλικές 
προς τους κυβερνητικούς παράγοντες; Ενισχύεται η αξιοπιστία του πολιτικού 
συστήματος μήπως;
Με αφορμή την απουσία των γενικών γραμματέων, υπουργοί δηλώνουν ότι 
είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν άπειρες αποφάσεις που τους αποκαλύ-
πτουν και το βάθος της δημόσιας γραφειοκρατίας.  Δεν πρόκειται ασφαλώς 
για νέα παιδιά, εξωκοινοβουλευτικούς, αλλά για πρόσωπα που διαμόρφω-
σαν και συντήρησαν τις πολλαπλές και άχρηστες υπογραφές που ως δεσμά, 
δένουν ασφυκτικά κάθε πολίτη αυτή της χώρας, συντηρούν το γρηγορόσημο 
και εξαρτούν τον ψηφοφόρο από τους κομματικούς παράγοντες κάθε μορ-
φής και ποιότητας.  Θα σας ενημερώσω για κάθε αλλαγή που θα τροποποιή-
σει το status αυτής της κατάστασης.  
Όσοι πάντως βρεθήκαμε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA στη 
Θεσσαλονίκη διαπιστώσαμε, αφενός ότι η νέα τουριστική χρονιά απαιτεί 
εγρήγορση και έντονη κινητικότητα εκ μέρους των επιχειρηματιών και αφε-
τέρου ότι ο νέος Υπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού εκφώνησε έναν λόγο 
που αξίζει να τον διαβάσετε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού, μιας 
και παρουσίασε ανάγλυφα την αθλιότητα την οποία ζούμε όσοι επιχειρούμε 
στην Ελλάδα.  Μένει να δούμε τις πραγματικές αλλαγές που θα επιφέρει ο 
ίδιος και η κυβέρνησή του.  Η ομιλία του πάντως ήταν εξαίρετη.  
Όπως γνωρίζετε, η θητεία της παπανδρεϊκής διακυβέρνησης θα έχει πολ-
λούς φόρους, μερικούς από τους οποίους ορισμένοι επιχειρηματίες απεδέ-
χθησαν ασμένως.  Αναφέρομαι στη στάση του κ.Δασκαλόπουλου, Προέδρου 
του ΣΕΒ, σχετικά με την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων του Συνδέσμου 
του, που δήλωσε ότι συμφωνεί, σε απόλυτη μάλιστα αντίθεση με τις δηλώσεις 
που είχε κάνει επί των ημερών της προηγούμενης Κυβέρνησης, με αποτέ-
λεσμα ο κ. Παπαθανασίου να αναρωτιέται δημόσια και δικαιολογημένα, πού 
οφείλεται αυτή η αλλαγή στάσης του Προέδρου των Ελλήνων Βιομηχάνων.
Σημαντικότερο είναι να εξηγήσουμε πώς επετεύχθη η κερδοφορία αυτών 
των επιχειρήσεων.  Μα απλά, από τη ραγδαία μείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών που έκανε ο κ. Αλογοσκούφης.  Ακριβώς όπως σχεδόν εξαφάνισε 
τον φόρο γονικής παροχής, το τέλος παρεπιδημούντων στα ξενοδοχεία και 
τις επιχειρήσεις εστίασης κ.λπ.  Σε οποιαδήποτε άλλη σοβαρή χώρα, αυτές οι 
μειώσεις των φόρων θα είχαν δημιουργήσει μια έκρηξη ανάπτυξης, αρκεί να 
λειτουργούσε στοιχειωδώς το κράτος και οι επιχειρηματίες να αξιοποιούσαν 
τα κέρδη με ορίζοντα δεκαετιών.  Αλλά, όταν σε μια χώρα ο πολιτικός θεω-
ρεί φυσιολογικό να περιοδεύει με τον Έφορο στην εκλογική του περιφέρεια, 
τι οικονομική ανάπτυξη και συνοχή μπορείς να περιμένεις. 
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ΔΙΑΦΟΡΑ   

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, με 5€ το κιλό. Τηλ.: 6944145787

ΕΠΙΠΛΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, μπουφές με καθρέφτη, τραπεζαρία με 6 
καρέκλες από ξύλο οξιά, χρώματος μπορντό σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Τηλ.: 6938999313.

FORD FOCUS, πωλείται. 1600cc, μοντέλο 2002. Τιμή: 5.000€ 
Τηλ.: 6974836892.

NISSAN ALMERA, πωλείται. 1400 κυβικά, χρώμα ασημί, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Υδραυλικό τιμόνι, a/c, ηλεκτρικά πα-
ράθυρα. Τηλ.: 6945089975.

HYUNDAI EXCEL, πωλείται, μοντέλο 1994, 1468 κυβικά, χρώ-
μα ασημί με a/c. Τιμή: 900€. Τηλ.: 6977284669, 22840 43022.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, πωλείται. Τηλ.: 22840 91360.

ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΑΡΕ 50cc, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 
28459 

CITROEN C3, πωλείται, μοντέλο 2005’, 1100cc, 31.000km, ατρα-
κάριστο, σε πολύ καλή κατάσταση. Γαλάζιο μεταλλικό χρώμα, 
αερόσακος, a/c, ράδιο/cd, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά πα-
ράθυρα μπροστά. Τιμή: 6.500€. Τηλ.: 6974361108. 

ΑΠΩΛΕΣΘΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, τρακτέρ τύπου JOHN DEERE 
με τον αριθμό αδείας 1633 στο όνομα Κρητικός Δημήτριος του 
Νικολάου. Τηλ.: 22840 51802.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται, εξοπλισμός καταστημά-
των – είδη συσκευασίας με εμπορεύματα μεγάλης αξίας. Τηλ.: 
22840 52211.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ, ενοικιάζεται πλήρως εξοπλισμένη 
στην περιοχή Δρυός. Τηλ.: 22840 41178, 6972995485. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑ – ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στο κέντρο της Πα-
ροικίας, πωλείται εν ενεργεία σε πολύ συμφέρουσα τιμή. Κος 
Νίκος. Τηλ.: 6948899253.

V.W. POLO, πωλείται 1000 κυβικά, μοντέλο 2000’, χρώμα λευκό, 
ηλεκτρικά παράθυρα και a/c. Τιμή: 3.500€. Τηλ.: 22840 24043, 
6973520550.

V.W. POLO, πωλείται, 1400 κυβικά, μοντέλο 2000’, 16 βάλβιδο. 
Τιμή: 4.000€. Τηλ.: 6977706736.

AIR CONDITION FUJITSU R-410A 36.000 BTU (κασέτα οροφής), 
πωλείται σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 1.850€. Τηλ.: 6938748863

ΔΥΟ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ (χωρίς πλάτη) πωλούνται, ταπετσαρία καπιτο-
νέ μαύρη 1,80 χ 0,50 χ 0,45 εκ. ύψος. Κατάλληλοι για κατάστη-
μα, γραφείο ή ιατρείο. Τιμή: 450€ για τους δύο και 250€ για 
τον ένα. Τηλ.: 6938748863 

ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕ, πωλείται στον Κάτω Γυαλό Παροικιάς, 
εν ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, 43τ.μ. Τηλ.: 6936723668. 
Από 17:00-00:00.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΙΛΙΚΩΝ, στη Νάουσα πωλείται εν ενεργεία. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6942808306.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 50cc μοντέλο 2007 πωλεί-
ται. Τηλ.: 22840 53384.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 404), υπ’αριθ. κυκλοφο-
ρίας ΕΜΖ 4118, πωλείται μαζί με τις αναλογούσες σε αυτό με-
τοχές της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε ποσοστό 50% ή 100%. Ανταλλάσσε-
ται και με ακίνητο. Τηλ.: 6972697183. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, στη Νάουσα (στα 
στενάκια), πωλείται πλήρως εξοπλισμένη. Τηλ.: 6970885149, 

6944946898.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, εν ενεργεία, πλήρως 
εξοπλισμένο, στην παραλία της Παροικίας. Τηλ.:6973438183

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ, πωλείται 
στις Λεύκες (πλατεία Ηρώων). Τηλ.:22840 44000, 6974496797

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΛΥΚΗ, αμφιθεατρική μονοκατοικία 52τ.μ., 2 υ/δ, μπάνιο, κου-
ζίνα, χολ με θέρμανση a/c, κήπος με δένδρα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.: 22840 22070, 210 8087501, 6972700100. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ, παλιά διώροφη μονοκατοικία 133τ.μ. 
(54+34τ.μ. ισόγειο και 45τ.μ. 1ος όροφος) δίπλα στη θάλασσα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 210 8087501, 6972700100. 

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι ,4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξο-
πλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air condition, ειδική κατα-
σκευή, κήπος 810τ.μ., πισίνα. 460.000 €. Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πετρόκτιστη με την ποιο ωραία θέα 
του νησιού για απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές.  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατοκάμαρες, και έναν ξε-
νώνα, 4 μπάνια,  τζακούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βερά-
ντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και ηλιο-
βασιλέματος. 320.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη οικία 45τ.μ. θέα θαλάσ-
σης, μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000 
€  Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., βερά-
ντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 138.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 47τ.μ., πετρόχτιστη, με κτήμα 1.041τ.μ., βερά-
ντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 90.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ., με κτήμα 1.442τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, 
ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 128.000€  Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές.  www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την Αντί-
παρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΠΑΡΟΣ, ημιτελής πέτρινη κατοικία 80τμ σε οικόπεδο 4.000τμ 
με άδεια για μία επιπλέον κατοικία 100τμ, πανοραμική θέα 
Αντίπαρο ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-159 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 95τ.μ. εντός οικισμού 
σε προνομιούχα θέση, θέα στη θάλασσα και όχι ηχορύπανση. 
2 δωμάτια, 2 μπάνια σαλοκουζίνα, τζάκι, κλιματισμός, κεντρι-
κή θέρμανση και γκαράζ. Τηλ.: 6936351159.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥ-
ΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευαστική Εταιρία Αντιπαριώ-
της. Τηλ.: 210 5622980, 6937394436.

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλιά κατοικία εντός οικισμού 73τ.μ. σε οι-
κόπεδο 400τ.μ., απεριόριστη θέα, πρόσβαση με αυτοκίνητο. 
Τηλ.: 22840 42423, 6971962021.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΝΑΟΥΣΑ, καταπληκτικό οικόπεδο 1.100τ.μ. εντός οικισμού, αμ-
φιθεατρικό (χτίζει 700τ.μ.) ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 
210 8087501, 6972700100. 

ΛΕΥΚΕΣ, μοναδικό αμ-
φιθεατρικό οικόπεδο 
εντός οικισμού 900τ.μ. 
με θέα θάλασσα και η 
Νάξος. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.: 22840 22070, 210 
8087501, 6972700100.

ΝΑΟΥΣΑ, θέση Ανάλη-
ψη, οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο 300τ.μ., 45.000€. 
Ευκολίες.  www.
paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτή-
μα (15 λεπτά από Παροι-
κία) 15.604τ.μ. με κατοι-
κιά, αποθήκες και πα-
λαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται 

με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€.  www.paroshomes.livadas.de. 
Τηλ. 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, οικόπεδο 500τμ εντός οικισμού 
με πανοραμική θέα, εύκολη πρόσβαση, 
τιμή 150.000€ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ04-40

ΑΜΠΕΛΑΣ, αγροτεμάχιο 30 στρεμμάτων, 
δεύτερο από θάλασσα & 100μ από παραλία ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-95

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), πωλείται χωράφι 6 στρέμ-
ματα, οικοδομήσιμο, δασικό (με πιστοποίηση δασαρχεί-
ου). Στην εξαιρετική Τιμή των 50.000€ Τηλ.: 22840 41641, 
6942860714. 

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται οικόπεδο 600τ.μ. εντός σχεδίου 
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 21569, 6977367790.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, ενοικιάζεται για ένα άτομο 40τ.μ. με θέρμαν-
ση, επιπλωμένη. Απαραίτητο μεταφορικό μέσον. Τηλ.: 22840 
22302.

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζονται γκαρσονιέρες 30τ.μ. 
Tηλ.: 6937651265. 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται καταστή-
ματα, γραφεία και 1 αποθήκη 160τ.μ. με ιδιωτικό παρκινγκ. 
Τηλ.: 22840 23830, 22840 25292. 

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΝΑΟΥΣΑΣ, γκαρσονιέρα 35τ.μ. με θέρμαν-
ση, ενοικιάζεται με το έτος. Τηλ.: 6983648184.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ενοικιάζεται κτήριο 240τ.μ. για επαγγελματι-
κή χρήση με χώρο στάθμευσης επί κεντρικού δρόμου. Τηλ.: 
6976336421, 22840 91468.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
- ΖΗΤΗΣΗ  

ΟΙΚΙΑ, ζητείται με 3 κρεβατοκάμαρες, προς ενοικίαση για όλο 
το έτος, με θέρμανση. Τηλ.: 6984570429, 6944144212.

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οί-
κον στα Μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ.: 
6993939396. 

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει την φροντίδα κατοικίδιων, σίτιση, βόλτα, 
υγιεινή όταν εσείς απουσιάζεται. Τηλ.: 6934154808.

ΚΥΡΙΑ, 50 ετών, μη καπνίστρια, κάτοικος Παροικίας με θέλη-
ση και συνέπεια, για φύλαξη παιδιού 8-3, πενθήμερο. Τηλ.: 
6974104576.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, μόνιμος κάτοικος Πάρου με συστάσεις, ανα-
λαμβάνει παιδιά και ηλικιωμένους σε όλη την Πάρο. Τηλ.: 
6949478624.

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΗ, με λίγα Ελληνικά μόνιμος κάτοικος Πάρου με συ-
στάσεις, αναλαμβάνει καθαρισμούς σπιτιών, σίδερο και βοή-
θεια ηλικιωμένων σε όλη την Πάρο. Τηλ.: 6946190802.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6945120247. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό και διδακτική εμπειρία παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 
Τηλ.: 6946713374.

ΚΥΡΙΑ, αναλαμβάνει καθαρισμούς σπιτιών. Τηλ.: 6973085830.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητάει εργασία για καθαρισμούς σπιτιών και 
σιδέρωμα. Τηλ.: 6987331031.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται σε ενήλικες και 
παιδιά. Προετοιμασία Celi 1-5 Diploma, κρατικό πιστοποιητι-
κό. Τηλ.: 6974365805. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΟΠΕΛΑ, ζητείται για ταμείο στο κατάστημα τροφίμων «ΕΥΡΩΑ-
ΓΟΡΑ» στην Νάουσα. Τηλ.: 22840 53316. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, από το εργοστάσιο διαφημιστικών 
δώρων SALONIKA Ν. Κουκούλης Α.Ε. με καλά ποσοστά. Τηλ.: 
2310 521521, 2310 537537. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΚΟΠΕΛΑ, ζητείται για εργασία στο κατάστημα 
EXPERT Πάρου. Τηλ.: 22840 52260, 210 3457912.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητείται. Απαιτούνται Αγ-
γλικά, Computer. Επιθυμητά Γαλλικά, λογιστικά. Τηλ.: 22840 
52988, 6977272872. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  

ΣΤΕΛΙΟΣ Ι. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ
Απεβίωσε στις 27 / 10 / 2009

Σήμερα συνοδεύουμε με θλίψη στην καρ-
διά,
τον Στέλιο Καρποδίνη που ’χε το εξοχικό 
του πίσω στο «Χοχλακά».
Καλέ δεν το πιστεύω. Τι πράγμα είναι αυτό, 
πριν λίγες μέρες σ ‘ άφησα στο Πειραιά 
όρθιο ζωντανό

και σήμερα σε φέρανε σε φέρετρο νεκρό.
Δεν θα σου πω παινέματα, γλυκόλογα πολλά,
Ένας άοκνος εργάτης από μικρός μέσα στην Παροικιά.
Υπήρξες σύζυγος καλός & στοργικός πατέρας,
Σαν ευσυνείδητος εργάτης
Δούλευες από πρωί έως εσπέρας.
Η επάρατη ασθένεια Στέλιο σε ταλαιπώρησε πολύ και
Η ψυχούλα σου σήμερα ανεβαίνει
Στα ουράνια να ξεκουραστεί.
Ώρα καλή σου Στέλιο, ταξίδι σου καλό,
Θα σε θυμάται πάντα το Παριανό κοινό.

28/10/2009, Γεώργιος Ιορδάνης

Στον αγαπημένο μας ΠΑΤΕΡΑ
Πατέρα έφυγες μακριά μας κι εμείς
Ακόμα να το πιστέψουμε δε μπορούμε
Πως την αιώνια γαλήνη πηγές να βρεις
Και στου Χοχλακά τα περιβόλια να 
Παλεύεις δεν θα σε ξαναδούμε.
Κανείς μας δεν πίστευε πως θα ‘ρθει η ώρα
Αυτές τις λέξεις να γράφουμε τώρα 
Να ήσουν θα θέλαμε ανάμεσα μας 
Και με την βαρκούλα σου που αγαπούσες
Να ψάρευες μαζί με τα παιδιά μας.
Είναι η πληγή βαθιά 
Και το βάρος ασήκωτο στην καρδιά
Στη μάνα κουράγιο να δίνουμε παρηγοριά
«κι αν έφυγες, θα μας προστατεύεις
από ψηλά».
Όλα τριγύρω μας θα σε θυμίζουν
Και πίσω στις αναμνήσεις θα μας γυρίζουν
Μπορεί για κάποιος να ήσουν σκληρός 
Μα ξέρουμε ήθελες να είσαι δίκαιος, σωστός
Μικρού παιδιού είχες ψυχή
Το χώμα που σε σκεπάζει να είναι ελαφρύ!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗΣ

Γεννήθηκε στην Ανερατζιά Πάρου 
στις 21 / 12 / 1919 και απεβίωσε 
στο Μαρούσι Αττικής στις 28 / 08 
/ 2009. Η ταφή του έγινε κατά επι-
θυμία του και παραγγελία του στην 
Ανερατζιά Πάρου. Ο αγαπητός φί-
λος και πατριώτης μας Παρασκευ-
άς μέχρι το τέλος της κατοχής 
έζησε στην Ανερατζιά.. Μετά υπη-
ρέτησε ως στρατιώτης  στη Μακε-
δονία έως το 1949 που απελύθη. 
Εγκαταστάθει μόνιμος στο Μαρού-
σι όπου εκεί παντρεύτηκε την Ελέ-
νη Σταύρου από το Κοσμά Ν. Αρ-
καδίας με την οποία απέκτησε ένα 
γιό και τρία εγγόνια. Σαν οικογε-
νειάρχης δούλεψε σκληρά για 

την οικογένεια του. Επί 25 χρόνια σαν υπάλληλος στο Ελλη-
νικό (Αμερικανική Βάση) και κάθε μέρα τις ώρες που του πε-
ρίσσευαν καλλιεργούσε εκεί στη γειτονιά μπαξέδες και παρή-
γαγε αρκετά προϊόντα. Από τυριά, κρεατικά, κοτόπουλα, αυγά, 
διάφορα φρούτα και λαχανικά από τα οποία τα περισσότερα τα 
πρόσφερε με χαμόγελο πάντα και με τη καρδιά του στους γεί-
τονες φίλους και πατριώτες. Καλοκάγαθος, καλόκαρδος, κου-
βαρντάς και πάντα γελαστός μέχρι το τέλος του. Ήταν και άρι-
στος κυνηγός και κυνηγούσε μέχρι που το επέτρεπε  η υγεία 
του. Έγραφε και στίχους όταν είχε διάθεση και κέφι. Η ζωή 
όμως κάποτε τελειώνει, έτσι και ο αγαπητός μας φίλος και 
αξέχαστος Παρασκευάς έμεινε περίπου δέκα (10) χρόνια μέσα 
στο σπίτι, στη καρέκλα που ζούσε με οξυγόνο μέρα και νύχτα 
μέχρι τις 28 Αυγούστου 2009 που μας άφησε για την αιωνιότη-
τα. Η γλυκιά του μορφή θα μείνει για πάντα στα μάτια της μνή-
μης μας και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της πατρικής μας γης που τον σκεπάζει. Αιωνία σου η 
μνήμη φίλε Παρασκευά 

Ιάκωβος Αντ. Χανιώτης

Για τον αείμνηστο αδελφό μου Παρασκευά
Αγαπημένε ζήσαμε 85 χρόνια 
Τώρα έφυγες από τούτη τη ζωή και πήγες στην αιώνια.
Ποτέ μας δεν χωρίσαμε σε όλη μας τη ζήση και 
Ποτέ δεν βρέθηκε κανείς να μας κατηγορήσει.
Ήσουν πολύ φιλότιμος και με ανοιχτό το χέρι.
Αυτό δεν ήταν ψέματα, κι ένα μωρό το ξέρει,
Μα ήτανε γραφτό του βάσανα να περνάει
Και πως περνάει τη ζωή κανένας …μην ρωτάει.
Πέθανε η γυναίκα του που ήταν παρηγοριά του 
Κι έμεινε μοναχός του να καίγεται η καρδιά του.
Βάσανα πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια
Γιατί είχε αναπνευστικό και ζούσε με οξυγόνα.
Μια ξένη τον περιποιόταν με το όνομα Μαρία,.
Γυναίκα με καλή ψυχή από την Ουκρανία.
Ο γιός του εταξίδευε μακριά σε ξένες χώρες
Και κάπου κάπου ερχότανε μόνο για λίγες ώρες.
Μονάχα ένας Γιακουμής ήταν το στήριγμα του 
Και δεύτερος αδελφός του ήμουν εγώ μόνη παρηγοριά του.
Πήγαινα κάθε Κυριακή και του’ κανα παρέα 
Να θυμηθούμε τα παλιά και να περάσει η μέρα.
Τώρα έφυγε από τη ζωή, έχει αφήσει χρόνια,
Να τον θυμούνται πάντοτε φίλοι, παιδιά, εγγόνια.
Κι εγώ θα τον εσυγχωρώ όσο θα ζήσω ακόμα,
Εκεί που θ’ αναπαύεται να’ ναι ελαφρύ το χώμα 
Εγώ ο αδελφός σου.

Γιάννης Φωτίου Χανιώτης
Από Νερατζά Πάρου, κάτοικος Διονύσου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις, ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.

Να µην ξεχάσω...

να επικοινωνήσω στο 53555
για το ∆ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ!
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Απαντητική επιστολή
Νιώθω την ανάγκη ν’ απαντήσω στην επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Προ-
δρομητών που δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδα «Η Φωνή της Πάρου» στις 
23-9-2009.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λένε ότι ο χώρος που περιβάλλει το μύλο, που έως το 
1999 ήταν ιδιοκτησία του πατέρα μας Κων/νου Σκιαδά και μετέπειτα του αδελ-
φού μας Γεωργίου Σκιαδά, αγορασμένος νόμιμα και επίσημα, είναι κοινόχρη-
στος. Δηλαδή, ο χώρος που μεγαλώσαμε και παίξαμε, που είναι ποτισμένος με 
τον τίμιο ιδρώτα των γονιών μας, δεν είναι δικός μας. Σ’ αυτό το χώρο, δούλευε 
ο πατέρας μας και τοποθετούσε τα ξύλα για να φτιάχνει αλέτρια και σαμάρια (και 
να τα επιδιορθώνει), εδώ έβοσκαν ολημερίς τα λιγοστά μας ζώα και αποθήκευε 
όλη την ξυλεία που του ήταν απαραίτητη για τη δουλειά του. Όταν τελείωνε την 
εργασία του έκλεινε την είσοδο μ’ ένα μεγάλο δοκάρι, κάτι σαν μπάρα, για να μην 
φεύγουν τα ζώα μας, αλλά και για να μην μπαίνουν ξένα. Όλα τ’ αδέλφια μου 
γνωρίζουν ότι ποτέ δεν τέθηκε τέτοιο θέμα αμφισβήτησης του χώρου που περι-
βάλλει του μύλους μας.
Η αλήθεια είναι μόνο μία και το ξέρουν όλοι: Ο πατέρας μου επέτρεπε να διέρ-
χεται μέσα από την ιδιοκτησία του η νεκρική πομπή, γιατί στην αρχή δεν υπήρ-
χε άλλος τρόπος πρόσβασης στο Κοιμητήριο. Τώρα όμως, εδώ και αρκετά χρό-
νια, υπάρχει. Ουδέποτε όμως παραχώρησε δρόμο γι' αυτό το σκοπό. Ήταν η μόνη 
φορά που σταματούσε τη λειτουργία του μύλου και το έκανε από σεβασμό στους 
νεκρούς. 
Εκείνα τα χρόνια, ήταν σύνηθες φαινόμενο να διασχίζουμε ξένα χωράφια για να 
συντομεύσουμε τη διαδρομή μας. Για παράδειγμα, για να φτάσουμε πιο γρήγο-
ρα στον Άγιο Ελευθέριο ή στην Κοντιανή, κόβαμε δρόμο μέσα από άλλες ιδιο-
κτησίες. Ποτέ όμως δεν είπαμε ότι το στρατάκι που διαγραφόταν από τα πατή-
ματα,  μας ανήκε. Τι άλλο να πω; Ακόμη και ο περίπατος που έκαναν οι νέοι ως 
το μύλο μας για να δροσιστούν και να παίξουν, προβάλλεται σαν τεκμήριο για 
τον ισχυρισμό τους αυτό. Αναγνωρίζω και σέβομαι τον αγώνα των συγχωριανών 
μου να διατηρήσουν  μια παλιά συνήθεια. Δεν έχω τίποτα με τους υπογράφο-
ντες το κείμενο. Αντίθετα τους αγαπώ και τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Όμως οι πλη-
ροφορίες που έχουν πάρει δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Η παρέμβασή μου 
αυτή, δεν αποσκοπεί σε τίποτα άλλο, παρά μόνο στο να φανεί η αλήθεια, που εί-
ναι μέσα από την καρδιά και από σεβασμό στη μνήμη του πατέρα μας Κων/νου 
Σκιαδά. Αλλά θα πω και κάτι ακόμη., Είναι άδικο πέρα για πέρα να καταλογίζουν 
τόσα στο σημερινό ιδιοκτήτη Ελευθέριο Σκιαδά, που από συναισθηματικούς λό-
γους και από υπέρμετρη αγάπη για ό,τι παλιό και παραδοσιακό αποφάσισε να δι-
ατηρήσει την περιουσία και τους μύλους των προγόνων μας, που αναμφισβήτητα 
είναι ένα ξεχωριστό στολίδι του χωριού μας. Όσο παραμένουν έτσι, δεν θα στα-
ματήσουν να εκλιπαρούν και να φωνάζουν καθένας από τη μεριά του: «Βάλε μου 
το λευκό πανί ν’ αρπάξω τους ανέμους».
         Ελευθερία Σκιαδά - Κεσανοπούλου 

Ο Σύλλογος Λευκιανών
στη Μεγάλη Ελλάδα 
Με μια ακόμη επιτυχημένη εξόρμηση του 
Συλλόγου των Λευκιανών,  έκλεισε ο κύ-
κλος των πολιτιστικών εκδρομών που 
είχε διοργανώσει ο Σύλλογος στα μέρη 
που έζησαν και μεγαλούργησαν οι Έλλη-
νες από τον 7ο – 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι και 

την ελληνιστική 
εποχή, δηλαδή 
πριν μας κατα-
κτήσουν οι Ρω-
μαίοι. Από τη Νάπολη μέχρι και τις Συρακούσες, απ’ ότι 
μας είπαν οι εκδρομείς, «αισθανόσουν ΕΛΛΑΔΑ βλέπο-
ντας τους καλοδιατηρημένους ναούς και τα πρόσωπα των 
ελληνοφώνων Γκρίγκο, που έβγαιναν από τα σπίτια και τα 
καφενεία για να μας σφίξουν το χέρι και να μας που ότι 
μας αισθάνονται σαν αδέλφια. 
»Δεν είναι εγωιστικό, μα είναι αλήθεια, ότι ο δυτικός πο-
λιτισμός στηρίχθηκε στις βάσεις του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού για να μπορέσει να εξελιχθεί, κάτι που το βλέ-
πεις όπου και να βρεθείς. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το βάρος 
θα μπορέσουμε να το αντέξουμε πριν μας συνθλίψει».

Σύλλογος Αντιπαριωτών Αθήνας
Εκδρομή στην Πελοπόννησο
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αντιπαριωτών 
Αθήνας & Φίλων ευχαριστεί τα μέλη 
και τους φίλους του για τη συμμε-
τοχή τους στη διήμερη εκδρομή 
30/10-1/11. Ο Σύλλογος επισημαί-
νει ότι υπήρχε πληρότητα 100% και 
ζητεί συγνώμη απ’ αυτούς που δεν 
πρόλαβαν να συμμετάσχουν, μιας 
και οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την 
ναύλωση δεύτερου πούλμαν.
Προορισμός ήταν η Πελοπόννη-
σος (Καλαμάτα-Κορώνη-Μεθώνη-
Πύλος), όπου ξεναγήθηκαν οι εκδρομείς στα αξιοθέατα της περιοχής και χαλάρω-
σαν το Σαββατοκύριακο σ’ ένα υπέροχο ξενοδοχείο όπου άφησαν το στίγμα τους, 
όπως πάντα άλλωστε, με το γλέντι το βράδυ του Σαββάτου στην Καλαμάτα. Ο Σύλ-
λογος εκφράζει τη χαρά του για τους Παριανούς που συμμετέχουν πάντα στις εκδη-
λώσεις του.
Επόμενο ραντεβού την παραμονή του Αγίου Νικολάου (πολιούχου του νησιού μας) 
το Σάββατο 05/12/09 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Ν. Σμύρνη για τον Εσπε-
ρινό μετ’ αρτοκλασίας. Ακολουθεί η γνωστή πλέον εορταστική βραδιά με χορό, συνο-
δευόμενη από τα δικά σας καλούδια. Τέλος, ο Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη και τους 
φίλους του πως η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας θα γίνει το Σάββατο 16/01/2010 
στην αίθουσα του Συλλόγου (Χαλκοκονδύλη 37) και ώρα 18:30.
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Ευχαριστήριο
Με αφορμή την επιτυχή διεξαγωγή του Διασυλλογι-
κού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας  Κύπελλο «Δ. Βρα-
κάς 2009», το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, αι-
σθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει ιδιαίτερα 
τον Δήμαρχο Πάρου κ. Χρήστο Βλαχογιάννη και την 
Έπαρχο Πάρου – Αντιπάρου κ. Γρηγορία Πρωτολάτη, 
για την ηθική και υλική  υποστήριξη που παρέχουν 
σταθερά στο έργο του ομίλου.

Βαθμολογία
Ομάδα Αγώνες  Βαθμοί Τέρμ.

Πανναξιακός 5 13 15-3

Πανθηραϊκός 5 11 15-5

Α.Ο.Πάρου 5 10 10-6

Θύελλα 5 9 10-5

Καρτεράδος 5 5 7-5

Μαρπησσαϊκός 5 3 6-4

Αστέρας Τραγαίας 4 1 4-13

Λάβα 4 -2 3-19

Βαθμολογία
Ομάδα Αγώνες  Βαθμοί Τέρμ.

Αναγέννηση Νάξου 5 12 5-8

Νηρέας 4 10 11-0

Α.Σ.Ιου 3 6 4-8

Φιλώτι 4 5 7-3

Αστέρας Μαρμάρων 4 3 7-6

Κορωνίδα 3 0 2-8

Παμμηλιακός 4 -2 4-7

Νικητές  ΑΟΠ και Νηρέας 
Επιμέλεια: Νίκος Σαρρής
Ο ΑΟΠ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Κυριακής αφού επικράτησε με 4-2 του Μαρπησσαϊκού 
με ένα 16χρονο παιδί τον Μπάλκα (που θα τον ζήλευαν πολλές μεγάλες ομάδες), να κάνει εκπληκτικό 
παιχνίδι και να αναδεικνύεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής της συνάντησης.
Στα άλλα παιχνίδια, ο Νηρέας επικράτησε εύκολα με 4-0 της Κορωνίδας, ενώ η άλλη ομάδα μας, ο 
Αστέρας Μαρμάρων δεν τα κατάφερε στη Νάξο και ηττήθηκε με 3-1 από το Φιλώτι. 
Αναλυτικά οι αγώνες:
Με τον 16χρονο Μπάλκα σε πολύ μεγάλη μέρα, πετυχαίνοντας χατ-τρικ, ο ΑΟΠ πέρασε από τη Μάρπησσα 
με 4-2. 
Το παιχνίδι είχε πολλές συγκινήσεις και φάσεις. Ο ΑΟΠ με τέρματα του Μπάλκα στο 31΄ (απευθείας 
εκτέλεση φάουλ) και στο 44΄ έκλεισε το ημίχρονο με 2 τέρματα μπροστά 0-2. Στην επανάληψη οι 
γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και μείωσαν στο 49΄ με τον Ρούσσο και ενώ όλοι νόμιζαν ότι το παιχνίδι 
θα ήταν εύκολο για την ομάδα της Παροικιάς εξαιτίας της αποβολής στο 50΄για τους γηπεδούχους, 
διαψεύστηκαν. Ο Μαρπησσαϊκός ισοφάρισε στο 67΄με τον Γεμελιάρη. Ο προπονητής του ΑΟΠ κ. Πούλιος 
τόλμησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του και δικαιώθηκε με τέρματα, του Μπάλκα στο 78΄και του 
Αρκουλή στο 84΄, παίρνοντας έτσι τη μεγάλη νίκη.
Συνθέσεις: 
Μαρπησσαϊκός: (Φραντζής), Βιτζηλαίος, Σεβαστός, Τσαντουλής, Τριβιζάς, (90΄ Παντελαίος), Γεμελιάρης, 
Κορτιάνος, (46΄Ρούσσος), Ρούσσος, Γεμελιάρης Ν., Μπουρμπουτζόγλου, (32΄Τριβιζάς), Μαυραγάνης, 
Κρητικός.
Α.Ο. Πάρου: (Πούλιος), Μανέκας, Κρητικός (69΄ Δαφερέρας), Μπαρδάνης, Τσιλιώρης, Λάπης, Χαντζάρας 
(77΄Στόιτσεφ), Τσόκας, Μπαμπούνης (67΄Νίκας), Πετρόπουλος, Αρκουλής, Μπάλκας.

Και λίγα ήταν…
Έκρυψε την μπάλα ο Νηρέας και με πολύ καλή εμφάνιση νίκησε με 4-0 την Κορωνίδα, που χάρη 
στον τερματοφύλακα Αλιμπερτή, έφυγε από την Πάρο με μόνο 4 γκολ. Ο Νηρέας ήταν από την αρχή ο 
κυρίαρχος του παιχνιδιού και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Τα γκολ πέτυχαν οι, Ερμάλ 
στο 11΄, ο Μοστράτος στο 29΄, ο Νίνο στο 80΄ και ο Νικόλοφ στο 80΄. 
Νηρέας: (Μοστράτος), Παπαγιάννης, Τόδρης, Παπαδόπουλος, Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπαρήγος, 
Σταθερός, Μοστράτος, Μόλα Εμάλ, (76΄ Μπίμπας), Κρίστο Νίνο (85΄ Τόδρης Κ.), Ευαγγέλου, 
(80΄Ραγκούσης), Νικόλοφ.

2ος Όμιλος 
Αστέρας Τραγαίας – Θύελλα   2-2
Λάβα – Πανναξιακός  0-3
Καρτεράδος – Πανθηραϊκός  0-2
Μαρπησσαϊκός – Α.Ο. Πάρου
3ος Όμιλος
Νηρέας – Κορωνίδα 4-0
Αναγέννηση Νάξου – ΑΣ  Ίου 1-0
Φιλώτι – Αστέρας Μαρμάρων 3-1
Παμμηλιακός ρεπό

Κλήρωση κυπέλου ΕΠΣ Κυκλάδων
Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση για τη φάση των «8» στο 
κύπελο Κυκλάδων. Τα ζευγάρια που κληρώθηκαν είναι: 
Πάγος – Αστέρας Κορθίου, Τήνος – Μήκονος, Νηρέας – Πανθηραϊκός, Πανναξιακός – Αστέρας Τραγαίας.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 21 και 22 Νοεμβρίου.

Κρίμα!
Σε ένα Σαββατοκύριακο που στιγματίστηκε από τα επεισόδια στο Παριανό ντέρμπι ανάμεσα στον 
Μαρπησσαϊκό και τον ΑΟΠ, κύλισε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μόνο θλίψη θα μπορούσε 
να προκαλέσει η εικόνα μετά το τέλος του αγώνα με τους παίκτες του ΑΟ Πάρου να τρέχουν να 
κρυφτούν για να προφυλαχτούν για αρκετά λεπτά από μία μερίδα οπαδών του Μαρπησσαϊκού. Είναι 
ντροπή να παίζουν δυο Παριανές ομάδες και να γίνονται τέτοια επεισόδια. Το μόνο που αλλάζει 
είναι τα χρώματα στις εμφανίσεις και όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Στο ίδιο νησί μεγαλώσαμε και 
στενοχωριέμαι, γιατί και εγώ κάποτε ήμουν παίκτης Παριανής ομάδας. Αντί να παραδειγματιστούμε 
από τον ΝΗΡΕΑ πριν από 2 χρόνια και να προσπαθήσουμε το καλύτερο για τις ομάδες μας, 
μαλώνουμε μεταξύ μας, είναι δυνατόν; Ελπίζω κάποτε να βάλουν μυαλό κάποιοι θερμοκέφαλοι 
και να καταλάβουν ότι παίζουν μικρά παιδιά στις ομάδες μας, με φιλοδοξίες και όνειρα και όχι 
για γεγονότα όπως της περασμένης Κυριακής.                                                                     Ν.Σ.

ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ
Μπάσκετ Κορασίδες

Δύο παιχνίδια 
δυο νίκες 
Στο κλειστό Γυμναστήριο Σύρου συναντήθηκαν ο 
Μαρπησσαϊκός και ο Περιστεριώνας Τήνου για το 
πρωτάθλημα Κυκλάδων στις κορασίδες.
Στον πρώτο αγώνα Σάββατο 14/11 με γηπεδούχο το 
σωματείο της Τήνου ο Μαρπησσαικός προηγήθηκε 
στο ημίχρονο με 25-33. Στο τρίτο δεκάλεπτο η 
ομάδα της Τήνου ισοφάρισε σε 43-43 και στο 
τέταρτο δεκάλεπτο οι  καρδιές "έσπασαν" από την 
αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα. Στα 20" πριν από 
τη λήξη του αγώνα η πιο μικρή ηλικιακά της Πάρου 
(Λουκή Μαριάνθη) σκοράρει για το 55-56. Η Τήνος 
κερδίζει 2 βολές και ευστοχεί στη μια για το 56-
56. Στα 12" η (Κεφάλα Παναγιώτα) βάζει τη μια 
από τις δυο βολές για το 56-57. Η Τήνος επιτίθεται 
χάνοντας την μπάλα στα 7" και οι Παριανές 
κρατώντας την μπάλα στον εναπομείναντα χρόνο 
παίρνουν το ροζ φύλλο του αγώνα.

ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ (Μουρογιάννης) : Σκανδάλη Ε., 
Λέκκα Ε. 7, Σιφάκη Μ., Καπαρού Ιφ. 18, Κεφάλα Π. 
6, Μπίτσι Ε. 2, Λουκή Μ. 2, Γκράντ Ισ. 5, Θεοδωράκη 
Μ. 15, Μετζιδάκη Ιουλ., Σίνα Ε.
Την επόμενη μέρα 15/11 με γηπεδούχο αυτή τη φορά 
τον Μαρπησσαϊκό , στο ίδιο έργο θεατές! Ημίχρονο 
29-30 υπέρ της Μάρπησσας, 3ο δεκάλεπτο 33-31 
υπέρ της Μάρπησσας και στο τέταρτο δεκάλεπτο 
το ίδιο σκηνικό της προηγούμενης μέρας.
Στο 14΄  η Καπαρού Ιφιγένεια σκοράρει σε μια από 
τις δυο βολές για το 45-44. Η Τήνος επιτίθεται και 
στο 5΄ σκοράρει δίποντο για να προηγηθεί 45-46. 
Στην επαναφορά της μπάλας οι Τηνιακές κάνουν 
φάουλ στην Κεφάλα Παναγιώτα και το χρονόμετρο 
δείχνει 4΄. Με αξιοθαύμαστη ηρεμία η μικρή 
Παριανή βάζει και τις δυο βολές και το σκορ γίνεται 
47-46. Η Τήνος  πάει για την τελευταία επίθεση, 
αλλά εκεί βρίσκεται πάλι η Κεφάλα Παναγιώτα 
η οποία σταματάει με τάπα  το τελευταίο σουτ 
της καλύτερης παίχτριας της Τήνου και  δίνει το 
δεύτερο ροζ φύλλο του αγώνα στην ομάδα της 
Πάρου!
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ (Μουρογιάννης) : Μπίτσι Ε., 
Σιφάκη Μ. 2, Λέκκα Ε.3, Καπαρού Ιφ. 9, Κεφάλα 
Π. 10, Σκανδάλη Ε., Λουκή Μ., Γκράντ Ις. 8, 
Θεοδωράκη Μ. 13, Μετζιδάκη Ιουλ. 2, Σίνα Ε.
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Μήνυμα του βουλευτή Κυκλάδων Π. Ρήγα
για το Πολυτεχνείο

«Σύμβολο 
κινητοποίησης»
Κάθε Νοέμβρη, ο νους και η καρδιά μας είναι εκεί, στο Πολυτεχνείο, στην 
εξέγερση των φοιτητών, της νεολαίας και ολόκληρου του ελληνικού λαού 
κατά της χουντικής τυραννίας, το Νοέμβριο του 1973. Το Πολυτεχνείο ήταν 
η κορυφαία εκδήλωση της επτάχρονης αντιχουντικής πάλης και μία από τις 
κορυφαίες στιγμές των αγώνων του λαού και της νεολαίας. Ταυτίστηκε με την 
καθολική απαίτηση του Λαού μας για Δημοκρατία, Ανεξαρτησία, Κοινωνική 
Αλληλεγγύη και Δικαιοσύνη.
Σήμερα, στη δύσκολη εποχή της παγκοσμιοποίησης που ζούμε και στην 
οποία βιώνουμε το έντονο έλλειμμα αρχών, ιδανικών και αξιών τα αιτήματα 
του 1973 για ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ παραμένουν επίκαιρα.
Η απασχόληση των νέων σήμερα αποτελεί ένα κυρίαρχο πρόβλημα της 
κοινωνίας μας. Η εκπαίδευση έχει υποβαθμιστεί με αποτέλεσμα η δωρεάν 
παιδεία για όλους να έχει υποκατασταθεί από την ακριβοπληρωμένη 
ημιμάθεια.
Οι ελευθερίες των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο καθημερινά περιορίζονται.
Τρεις δεκαετίες και πλέον από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και το δίδαγμα 
για τη νεολαία και για όλους μας είναι ότι για να πάει ο τόπος μας μπροστά 
απαιτείται η πολιτεία να δώσει ευκαιρίες και κίνητρα δημιουργίας στους 
νέους, να αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να τηρεί απαρέγκλιτα  
το απαραβίαστο των συνταγματικών ελευθεριών των πολιτών της.
Σε αυτές τις προκλήσεις καλούμαστε όλοι να δώσουμε τη μάχη μας, 
προτάσσοντας το καλό της χώρας και της νέας γενιάς.

Το Πολυτεχνείο θα παραμείνει για πάντα για το λαό μας ένα σύμβολο που θα 
κινητοποιεί και θα απαιτεί μια υπεύθυνη στάση ζωής που θα εμπνέεται από 
οράματα και ιδανικά. Τιμή και δόξα στους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

Νεολαία ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων
Δεν τους ξεχνούμε ποτέ, θα τους τιμούμε πάντα. Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ Ν. 
Κυκλάδων τιμά την επέτειο του Πολυτεχνείου και τους αγωνιστές εκείνης 
της περιόδου. Τιμούμε και σεβόμαστε εκείνη τη γενιά που δεν δίστασε να 
αναμετρηθεί με τους δικτάτορες που είχαν υποτάξει το τόπο μας.
Εκείνη η γενιά, με τον αυθορμητισμό που διέπει τη νεολαία, με το πείσμα 
και το ατίθασο πνεύμα, με την αγνότητα των προθέσεών της και κυρίως 
με το όνειρο μιας Ελεύθερης και Δημοκρατικής Ελλάδας κατάφερε να 
συμπαρασύρει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η εξέγερση των φοιτητών 
και η κατάληψη της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν η σπίθα που προκάλεσε τη 
πυρκαγιά, ήταν η αρχή του τέλους ενός απάνθρωπου και αντιδημοκρατικού 
καθεστώτος.
Σήμερα, 36 χρόνια μετά, το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» είναι 
επίκαιρο. Είναι επίκαιρο για σταθερή και αξιοπρεπή εργασία, για Δημόσια και 
Δωρεάν Παιδεία, για εμπέδωση της Δημοκρατίας μας.
Οι μεγάλες Αλλαγές στην κοινωνία, έρχονται πάντα από τα πιο προοδευτικά 
και αγωνιστικά τμήματα της ίδιας της κοινωνίας, που δεν είναι άλλα από τη 
νέα γενιά. Η νέα γενιά πρέπει να κάνει το δικό της πολιτικό βήμα προς τα 
εμπρός, να αμφισβητήσει παλαιοκομματικές νοοτροπίες και συμπεριφορές 
και να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες των καιρών. Οι νέοι πρέπει να δώσουν 
το δικό τους πολιτικό στίγμα σε μια εποχή  που τρέχει με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς. Από την άλλη, η κοινωνία πρέπει να κάνει το μεγάλο άλμα και να 
εμπιστευτεί ξανά τη νέα γενιά..  
Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, η νέα γενιά να κάνει τη δική της πολιτική 
επανάσταση και να μπει δυναμικά στο προσκήνιο, είναι η ώρα, η κοινωνία να 
ακολουθήσει και να εμπιστευτεί ξανά τον αυθορμητισμό και την αγνότητα της 
νεολαίας. 

Μαθητές από τα Δημοτικά 
σχολεία του νησιού στους 
«δρόμους της Ελευθερίας»
Τιμή στους 
αγωνιστές του 
Πολυτεχνείου 
Μαθητές από όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Πάρου 
…περπάτησαν την περασμένη Τρίτη 17 Νοεμβρίου 
στους «δρόμους της Ελευθερίας», τιμώντας με τον 
τρόπο αυτό τους αγώνες του Πολυτεχνείου. 
Η εκδήλωση – θεσμός πια, αφού γίνεται εδώ και 
ένδεκα χρόνια, διοργανώνεται από το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου 
Αγκαιριάς και γίνεται κάθε χρόνο στο λιμανάκι της 
Αλυκής.

Οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης κορίτσια και αγόρια 
έτρεξαν 700 μέτρα και οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ 
έτρεξαν 1200 μέτρα.
Από τα κορίτσια της πρώτης ομάδας Γ΄ και Δ΄ 
τάξης πρώτη ήταν η Ευστρατία Τσούκαρη από το 
δημοτικό σχολείο Παροικιάς, στη δεύτερη θέση 
ήταν η Ελευθερία Βιτζιλαίου από το δημοτικό 
Νάουσας και η Νόρα Βολφ από το δημοτικό 
της Μάρπησας και τρίτη η Κάτια Βολφ από το 
Δημοτικό Μάρπησσας.

Από τα αγόρια πρώτος ήταν ο Κοσμάς Κονταράτος 
από το Δημοτικό Παροικιάς, δεύτερος ο Θοδωρής 
Σκούρτης από το Δημοτικό Νάουσας και τρίτος ο 
Γέτση Βάλτιον από το Δημοτικό Νάουσας. 
Από την Ε΄ και ΣΤ΄ στα κορίτσια πρώτη ήρθε η 
Αλεξάνδρα Ντολάνοφσα από το δημοτικό του 
Αρχιλόχου, δεύτερη η Ειρήνη Άλκο από το 
Δημοτικό Νάουσας και τρίτη η Σιντορέλα Ζεράι 
από το Δημοτικό Νάουσας.

Από τα αγόρια, πρώτος ήρθε ο Δημήτρης 
Φαρούπος από το δημοτικό της Αντιπάρου, 
δεύτερος ο Γιώργος Κυδωνιεύς από το δημοτικό 
του Αρχιλόχου και τρίτος ο Πέτρος Κονταράτος 
από το Δημοτικό της Αγκαιριάς. 
Στα παιδιά δόθηκαν 
μετάλλια και αναμνηστικά 
δώρα. 
Ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης συνεχάρη 
τα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς και τόνισε 
«ότι το Πολυτεχνείο 
στέλνει μηνύματα, γιατί 
ανατροπές χωρίς νέους 
δεν γίνονται». 
Στην εκδήλωση εκτός 
από γονείς, ήσαν οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Σπ. Καλακώνας και Φρ. 
Βελέντζας, ο πρόεδρος του 
Τοπικού Διαμερίσματος 
Αγκαιριάς Γ. Ραγκούσης, 
ο Λιμενάρχης Ηλ. 
Κουντρομιχάλης.

«Να φύγει η χούντα»
Τα παιδιά πρωταγωνίστησαν σε μια γιορτή μνήμης 
και πρόθυμα απάντησαν στην ερώτηση της ΦτΠ, τι 
γιορτάζουμε σήμερα; 
Η Κωνσταντίνα Κουταλίδη μας είπε "το 
Πολυτεχνείο" και ζήτησε από τη συμμαθήτριά της 
Άρτεμη να μας πει το γιατί, η οποία συμπλήρωσε 
ότι «πέθαναν παιδιά στο Πολυτεχνείο». 
Η Κατερίνα Γκόκα μας είπε: «Γιορτάζουμε το 
Πολυτεχνείο γιατί το γκρέμισαν…».
Η Σιντορέλα: «Για να τιμήσουμε το Πολυτεχνείο 
γιατί αγωνίστηκαν εκεί για μια καλύτερη Ελλάδα». 
Η Έλλη: «Για να τιμήσουμε τους φοιτητές του 
Πολυτεχνείου που θυσιάστηκαν για να φύγει η 

χούντα και να έχουμε δημοκρατία».  
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 Να υπε-
ρασπιστού-
με το περι-
βάλλον μας. 
Ο τρόπος εί-
ναι ένας και 
οι παράγο-

ντες που πρέπει να κινητοποιηθούν συγκε-
κριμένοι. 
α) Ανήσυχοι πολίτες που επαγρυπνούν και 
καταγγέλλουν τις αυθαιρεσίες. 
β) Σοβαρά και υπεύθυνα Μ.Μ.Ε. που δημο-
σιοποιούν τις καταστροφικές για το περι-
βάλλον πράξεις και ζητούν την παρέμβαση 
των αρμόδιων και 
γ) πολιτικοί που αγαπούν τον τόπο τους, σέ-
βονται το μέλλον των παιδιών τους και δεν 
αντιμετωπίζουν συμψηφιστικά τα μεγάλα 

συμφέροντα που καταστρέφουν στο βωμό 
του κέρδους. Αυτό έγινε στις Καντινελιές, 
αυτό ας γίνεται παντού και πάντα. 

 Πολύ ψηλά ανέβασε τον πήχη ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος (Εμποροεπαγγελματικός 
από σήμερα), με την ομόφωνη απόφαση της 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να εντάξει 
στους κόλπους του όλα τα νέα επαγγέλματα 
που εμφανίστηκαν στην αγορά μας μετά το 
1972, που είχε εγκριθεί το καταστατικό του.  
Τους περιμένει πολύ δουλειά αυτούς εκεί 
στο Δ.Σ. του συλλόγου, που πρέπει να υλο-
ποιήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέ-
λευσης. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, 
γιατί είναι δύσκολοι καιροί και δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή από την επιτυχημένη πορεία 
του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πά-

ρου – Αντιπάρου.

 Γενναία η απόφαση της Επάρχου ν’ 
ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Εμπορι-
κού Συλλόγου για να παραστεί στην έκτακτη 
Γενική Συνέλευση. Δεν κατάφερε όμως να 
πείσει το πολυπληθές ακροατήριο της Γενι-
κής Συνέλευσης για την ορθότητα των επι-
λογών του Επαρχιακού Συμβουλίου. Το βα-
σικό επιχείρημα, ότι πρέπει να είμαστε ευ-
χαριστημένοι που δεν έχουμε πολυκατα-
στήματα των 1000 τ.μ. και έχουμε μόνο των 
400 τ.μ. (επίσημα), αγρίψε τους παραβρι-
σκόμενους. Με άλλα λόγια είπε: «Το νόμιμο 
είναι και ηθικό». Αυτή η λογική όμως προ-
σφάτως καταδικάστηκε. Ας μη ζηλεύουμε 
τη δόξα του προλαλήσαντος.

 Οι συνθήκες άλλαξαν είπε ο μελετητής 

για τη μαρίνα στη Νάουσα, γι’ αυτό χρειά-
ζεται νέο έργο. Δηλαδή, μετακινήθηκε μετά 
από μεγάλη γεωτεκτονική αλλαγή η Νάου-
σα και η «μπούκα» της μαρίνας γύρισε στο 
βοριά!
Γίνανε τα σκάφη που θα εξυπηρετούσε η 
Μαρίνα, πολύ μεγαλύτερα και ανέπτυξαν 
ταχύτητες πλεύσεις στα όρια των αεροσκα-
φών και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν 
σήμερα από ένα έργο που δεν έχει παρα-
ληφθεί ακόμη!
Με τα 2.350.000 ΕΥΡΩ, που αποφασίστηκε 
να δαπανηθούν για να αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματα που προέκυψαν θα γίνει κάτι ή 
θα πρέπει να γίνει νέα μελέτη, ώστε να με-
τακινήσουμε τη Νάουσα προς την Αλυκή για 
ν’ αποφύγουμε το βοριά;

στο φακό
   της 

Ικανοποιημένη δήλωσε ότι είναι η πρόεδρος 

του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μαρία 

Ναυπλιώτη από την προσέλευση του κόσμου 

στη χειμερινή αιμοδοσία που έγινε από το συ-

νεργείο αιμοληψίας του Νοσοκομείου Παίδων 

«Αγία Σοφία».

Η αιμοδοσία ξεκίνησε από την Παρασκευή 13 

Νοεμβρίου στο Αγροτικό Ιατρείο Νάουσας και 

συνεχίστηκε το Σάββατο και την Κυριακή στο 

Κέντρο Υγείας Πάρου. 

Συνολικά έδωσαν το αίμα τους 495 άτομα. Στην 

αιμοδοσία όμως προσήλθαν τουλάχιστον 560 

άτομα, αλλά για κάποιους λόγους οι γιατροί δεν 

επέτρεψαν σε 65 άτομα να δώσουν αίμα. 

Χειμερινή αιμοδοσία

Ν.Ρ.Λ.
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