
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”

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
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009  •  Φύλλο 88  •  www.fonitisparou.gr  •  Έτος 65ο • Νέα Περίοδος • Έτος Ίδρυσης 1945

Οι αλιείς και οι εκπρό-
σωποι της Κοινοπραξί-
ας Τουριστικών Σκαφών 
Νάουσας, οι άνθρωποι 
που γνωρίζουν καλύτερα 
από τον καθένα, τη λει-
τουργία, τις ανάγκες και 
τους κινδύνους για το 
λιμανάκι της Νάουσας, 
εφιστούν την προσοχή 
στους αρμόδιους φορείς 
που λαμβάνουν τις απο-
φάσεις, ώστε να μη γίνει 
ένα ακόμη έργο, ακριβό, αλλά μη λειτουργικό. Οι άν-
θρωποι αυτοί, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση 
του Επαρχιακού Συμβουλίου για τα συμπληρωματικά 
έργα στο αλιευτικό καταφύγιο της Νάουσας, όπου ο 
μελετητής είχε προτείνει δύο σχέδια, «φώναξαν» τις 
αντιρρήσεις και τις παρατηρήσεις τους, όμως φαίνε-
ται να μην ελήφθησαν υπόψη. 
Στην ίδια συνεδρίαση, προσοχή είχε συστήσει ο Δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, λέγοντας ότι δεν θα πρέ-
πει να κάνουμε και πάλι λάθος, γιατί επί της ουσί-
ας δεν έχουμε λιμάνι και κάνουμε ένα έργο από 
την αρχή. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λ. Κοντός, είχε το-
νίσει, ότι δεν θα πρέπει να «κάνουμε ένα βαρέλι δί-
χως πάτο». Έχοντας λοιπόν το «φόβο των Ιουδαίων», 

ο κ. Κοντός επισκέφθηκε μαζί με άλλους παράγο-
ντες το λιμενικό χώρο της Νάουσας, για να δει επιτό-
που τα γενικότερα προβλήματα. Σ’ αυτή την επίσκε-
ψη μίλησε με τους ψαράδες και τους «λαντζέρηδες» 
για την επέκταση και τα νέα έργα στο λιμάνι. Εμείς, 
του είπαν, δεν έχουμε σχέση με τα σχέδια, αλλά σας 
μιλάμε επί του πρακτέου. Η πρώτη ακριβή λύση που 
επιλέχθηκε δεν καλύπτει τις ανάγκες. Ούτε εγώ έχω 
τη γνώση, τονίζει στη ΦτΠ ο κ. Κοντός, όμως σημει-
ώνει, από την κουβέντα διαπίστωσα ότι ίσως προχω-
ράμε και πάλι σε λάθος επιλογή. Προσωπικά εκτιμώ, 
ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το υπάρχον λιμάνι, για 
τα λάθη που έγιναν δεν επιρρίπτω ευθύνες σε κανέ-
να, όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα 
επόμενα βήματά μας.                                συνέχεια στη σελ. 10

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας

ΑΚΟΜΗ 19 ΑΔΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
σε Νάουσα και Παροικιά

ΜΕ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

ανοίγει νέα σελίδα η Νέα Δημοκρατία

Οι άνθρωποι της 
θάλασσας ξέρουν...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΕΙΟ

Έργα βελτίωσης για το λιμάνι της Νάουσας

σελ.5

σελ.6

σελ.7

σελ.4

για αυτοψία σε Δρυό και Γερμανικά, μετά το 
έγγραφο του Δήμου Πάρου και το αίτημά του
να χαρακτηριστούν τα έργα κατεπείγοντα και 
να προχωρήσει η αποκατάσταση των κατακρη-
μνίσεων στις δύο περιοχές.

Έρευνες προειδοποιούν για την απειλή λει-
ψυδρίας στα νησιά του Αιγαίου, μεταξύ των 
οποίων και της Πάρου, λόγω γεωτρήσεων. Με 
βάση αυτές τις έρευνες, κατέθεσε ερώτηση 
στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κρίτων Αρσένης.

Στις 9, 12 και 13 Δεκεμβρίου

Άρθρο του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας 
Στρατηγικής Επικοινωνίας Politics, Γρ. Τσιμογιάννη.
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Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων καλεί τους Συλλόγους – 
Μέλη της στην ετήσια Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 10:30 π.μ. στα 
γραφεία της Στέγης Παριανών Συλλόγων, Χαλκοκονδύλη 37 (8ος όροφος). Θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης: • Απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και οι-
κονομικός απολογισμός του έτους 2009, • Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τα θέ-
ματα του έτους 2009. • Έγκριση των πεπραγμένων του έτους 2009 και απαλλαγή του Διοι-
κητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της περιόδου αυτής 
Ανακοίνωση του νέου Προέδρου του έτους 2010 • Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής • 

Διάφορες ανακοινώσεις.
Παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε εγκαίρως 
τους αντιπροσώπους των Συλλόγων  - Με-
λών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέ-
λευση ώστε να υπάρχει απαρτία και να μας 
ενημερώσετε για τα προβλήματα του νησιού 
μας προκειμένου με τη σειρά μας να τα συ-
ζητήσουμε στη Γενική Συνέλευση. Παρακα-
λείσθε επίσης να μας ενημερώσετε για τυ-
χόν αλλαγές των αντιπροσώπων σας τόσο 
στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στη Γενι-
κή Συνέλευση της Ο.ΠΑ.Σ. για το έτος 2010. 

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Ο Νίκος Σαρρής της αμφισβήτησης
Με το Νίκο Σαρρή, μοναδικό Κυκλαδίτη και σπά-
νιο Παριανό, ζήσαμε στο ίδιο νησί, φοιτήσα-
με στο ίδιο εξατάξιο Γυμνάσιο, συνυπηρετήσα-
με και υπηρετούμε ακόμα μαζί στον «Αρχίλοχο», 
βρεθήκαμε σε κοινά πολιτικά μετερίζια. Αξίζει 
ν' αναφερθούμε σε μερικούς ξεχωριστούς τρό-
πους που βλέπει και προσεγγίζει τα πράγματα. 
-Ο πρώτος είναι η διαρκής αμφισβήτηση. Ο Σαρ-
ρής προχωρά έτσι, ώστε φτάνει να αμφισβητεί 
και τον εαυτό του. Αυτό, αλλά και η γήινη κατα-
γωγή του, τον δίδαξαν να είναι σεμνός και να μην 
καβαλά κανένα καλάμι, παρόλο που οι καλαμιώ-
νες είναι πολλοί στην περιοχή του (Σωτήρες).
-Ο δεύτερος είναι το διαρκές αίτημα της αισθη-
τικής και της ποιότητας. Πράττε έτσι, ώστε αυτό 
που κάνεις στην καθημερινή σου ζωή να παράγει 
ομορφιά, να στέκει καλλιτεχνικά, να δίνει φως. 
-Ο τρίτος είναι η προσέγγιση των πραγμάτων με 
τον ορθολογισμό. Αυτό αντιτίθεται στην καλλι-
τεχνική φύση του, αλλά ο φίλος μας μπορεί και 
συνθέτει. 
-Ο τέταρτος τρόπος εμφανίζεται με την καλλιτε-
χνική του ιδιοφυία και το σπάνιο ταλέντο του.
Α) Τη διαρκή αμφισβήτηση την είδαμε κυρίως 
στον τρόπο που έδρασε ως πολιτικός. Όταν το 
1976 οι Παριανοί έδιωξαν με κινητοποιήσεις την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, ήταν ο μόνος που υπήρ-
ξε επιφυλακτικός, φοβούμενος ότι οι καιροί δεν 
θα μας δικαίωναν. Και φτάσαμε στην αφρενάρι-
στη και καταστροφική σημερινή ανάπτυξη, όπου 
η Πάρος ως νησί εξοντώνεται καθημερινά, χω-
ρίς πλέον αντιστάσεις. Τον πολιτισμό της «κατοι-
κιάς» αντικατέστησαν τα θηριώδη ξενοδοχεία με 
το μπετόν.
Β) Το διαρκές αίτημα της αισθητικής το είδαμε 
κυρίως στην 35χρονη δράση του στον «Αρχίλο-
χο». Το κάθε τι που κάνει ο Σαρρής, από τη μου-
σική ως τα σκετς, από τις ομιλίες ως τις διάφο-
ρες εκδηλώσεις έχει την ποιότητα που αναζη-
τεί. Την αισθητική την είδαμε και στα ροδάκινα 
που καλλιεργούσε ως αγρότης, στις πέτρες με 
τις οποίες κάποτε διαμόρφωνε κοσμήματα και 
στο μάρμαρο.
Γ) Τον ορθολογισμό του τον γευτήκαμε στις πο-
λιτικές αναζητήσεις και στη συνεργασία μας στα 
τρέχοντα πολιτικά και πολιτιστικά θέματα και τα 
πολλά της κοινής καθημερινής ζωής. 
 Δ) Ο Νίκος Σαρρής ξεχώρισε από το Γυμνάσιο 
για το ταλέντο του. Όταν κλήθηκε να αποδώ-
σει το ρόλο του Παπαφλέσσα στο έργο του Σπύ-
ρου Μελά (1961) μας αιφνιδίασε όλους. Η έμφυ-
τη κλίση του στη μουσική ήταν απ’ τα πράγμα-
τα που δεν υποπτευόμαστε στο σχολείο. Η ίδρυ-
ση του «Αρχίλοχου» έδωσε δυνατότητες στο να 
φανεί αυτό το ταλέντο με μια σειρά πειράματα 
και εκδηλώσεις. Μετά την οργάνωση μικρών συ-
ναυλιών με αυτοσχέδιες ορχήστρες επιχειρή-
θηκε η παιδική ορχήστρα με τα καλαμένια σου-
ραυλάκια, την οποία όσοι δεν καταλάβαιναν κι 
όσοι δεν έβλεπαν μπροστά, την ειρωνεύτηκαν. Τα 
σουραυλάκια προχώρησαν και ιδρύθηκαν ορχή-
στρες και χορωδίες για να γίνει αργότερα η Πά-
ρος χώρος πολλών μουσικών και να ιδρυθεί η 
Δημοτική Σχολή Μουσικής, που χωρίς το Σαρρή, 
τον «Αρχίλοχο» και κάποιους φίλους (Φραγκού-
λης, Γκίκας) δεν θα είχε γίνει.
Η αντιστασιακή  δράση του φίλου μας ερμηνεύ-
εται ως ώθηση και αποτέλεσμα των τεσσάρων 
χαρακτηριστικών του. Ο Νίκος Σαρρής ήταν απ’ 
τους πρώτους που συνέλαβε η δικτατορία για 
αντιδικτατορική δράση. Όταν όλοι λέμε ναι, θέ-
λει ιδιαίτερη δύναμη να πεις όχι. 
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Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 88

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.

Δύο μέλη της ένωσης Ξενοδόχων συμμετέχουν στις εκλογές του 
ΞΕΕ 

Πρόσκληση να ψηφιστούν από 
τα μέλη
"Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι δύο ξενοδόχοι, μέλη της ένωσης Ξενοδόχων, ο 
Γιώργος Πίττας του «Lefkes Village» και ο Σπύρος Φωκιανός του «Silver Rocks» θα εκπροσω-
πήσουν την ένωση στις εκλογές του ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας) στις 7 Δεκεμ-
βρίου 2009, ημέρα Δευτέρα, διεκδικώντας θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργάνου, ο πρώ-
τος για τα ξενοδοχεία πολυτελείας 5, 4 και 3 αστέρων και ο δεύτερος για τα ξενοδοχεία 2 και 1 
αντίστοιχα".
Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της ένωσης ξενοδόχων με την οποία καλούνται όλα τα μέλη να 
τους ψηφίσουν. Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Έχοντας υπόψη τα πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, τόσο τα 
κλαδικά (μη στελεχωμένες υπηρεσίες του ΕΟΤ, φορολογικά, τεχνικά και διοικητικά θέματα), όσο 
και του ευρύτερου περιβάλλοντος (σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνί-
ες, έργα υποδομών, συγκοινωνίες, επικοινωνίες, καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, θέμα-
τα διαφήμισης και προβολής), πιστεύουμε ότι η παρουσία των αξιόλογων συναδέλφων μας στο 
Δ.Σ. του ΞΕΕ θα βοηθήσει για την προώθηση των αιτημάτων και των προβληματισμών μας και γι’ 
αυτό σας καλούμε όλους να τους ενισχύσουμε με τη ψήφο μας, έτσι ώστε να έχουμε μια σο-
βαρή εκπροσώπηση στο ΞΕΕ».

Εορταστικό ωράριο                         

Από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου –
Αντιπάρου, ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο των
καταστημάτων που θα ισχύσει από 14/12/2009 και είναι
το ακόλουθο: 
 Ωράριο εμπορικών καταστημάτων 
Δευτέρα 14/12 - Σάββατο 19/12 από 09:30πμ - 21:30μμ
Κυριακή 20/12 από 09:30πμ -16:00μμ
Δευτέρα 21/12 - Πέμπτη 24/12 από 09:30πμ - 21:30μμ
Παρασκευή 25/12 και Σάββατο 26/12: Αργία
Κυριακή 27/12: Κλειστά
Δευτέρα 28/12 - Πέμπτη 31/12 από 09:30πμ - 21:30μμ
Παρασκευή 01/01/2010 & Σάββατο 02/01: Αργία
Κυριακή 03/01: Κλειστά
Τετάρτη  06/01: Αργία
Ωράριο καταστημάτων τροφίμων
Δευτέρα 14/12 - Σάββατο 19/12 από 08:00πμ - 21:30μμ
Κυριακή 20/12 από 09:30πμ - 16:00μμ
Δευτέρα 21/12 - Πέμπτη 24/12 από 08:00πμ - 21:30μμ
Παρασκευή 25/12 και Σάββατο 26/12: Αργία
Κυριακή 27/12: Κλειστά
Δευτέρα 28/12 - Πέμπτη 31/12 από 08:00πμ - 21:30μμ
Παρασκευή 01/01/2010 & Σάββατο 02/01: Αργία
Κυριακή 03/01: Κλειστά
Τετάρτη  06/01: Αργία
Από τη Δευτέρα 04/01/2010 επανέρχεται σε ισχύ το Χειμερινό Ωράριο των κατα-
στημάτων μας.



γεγονότα
αποκλειστικό

συνέντευξη

άρθρο
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

Συνεχίζουµε δυναµικά.  Στο ρυθµό των γεγονότων.

65χρόνια...
ενηµέρωση που... ΔΕΝ ΨΑΡΩΝΕΙ!
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Σε νέα τροχιά με Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία

Προτίμησαν τον Μεσσήνιο 
πολιτικό Παριανοί και 
Αντιπαριώτες
Με τον Αντώνη Σαμαρά ως πρόεδρό της, η Νέα Δημοκρατία συ-
νεχίζει την πορεία της ως Αξιωματική Αντιπολίτευση. Στον κύ-
ριο Σαμαρά έδωσαν στην πλειονότητά τους την ψήφο τους και 
οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες σε ποσοστό 56%.
Στο ΚΕΠ Παροικιάς λειτούργησαν δύο τμήματα στα οποία από 
νωρίς το πρωί η προσέλευση ήταν αρκετά μεγάλη.
Στο τμήμα 1159 ψήφισαν 238 άτομα και έλαβαν: Μπακογιάν-
νη 83, Σαμαράς 134 και Ψωμιάδης 20 – 1 άκυρο ψηφοδέλτιο. 
Στο τμήμα 1158 ψήφισαν 393 άτομα και έλαβαν: Μπακογιάννη 
148, Σαμαράς 217 και Ψωμιάδης 22 – 5 άκυρα ψηφοδέλτια και 
1 λευκό.
Γιορτή για τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε την ημέρα της ψη-
φοφορίας ο πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος Χ. 
Μαλινδρέτος και ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσέ-
λευση του κόσμου. Όπως είπε, «ο υπέροχος κόσμος της Νέας Δη-
μοκρατίας έχει σήμερα το λόγο. Ο κόσμος αυτός που τόσο απογο-

ητεύ-
τηκε και πληγώθηκε από την κομματική συμπε-
ριφορά. Από αύριο η Ν.Δ. κάνει καινούρια αρχή 
για την ελπίδα, την ειλικρίνεια, την καθαρότητα 
των ιδεών και των ανθρώπων που απαρτίζουν τον 
κομματικό μηχανισμό. Η πάνω από κάθε πρόβλε-
ψη προσέλευση των ψηφοφόρων δείχνει ότι ο κό-
σμος μας είναι παρόν, αλλά και έτοιμος να ξανα-
καταδικάσει κάθε ανήθικη συμπεριφορά και πολι-
τική αλαζονεία». 
Ο κ. Μαλινδρέτος είχε δηλώσει δημόσια ότι στηρί-
ζει την υποψηφιότητα της κ. Μπακογιάννη, αποδέ-
χτηκε όμως το αποτέλεσμα και εξέφρασε την πε-
ποίθηση «ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και η καλύ-
τερη λύση για το κόμμα που αγαπάμε, με γνώμο-
να πάντα και πρώτα από όλα για το συμφέρον της 
πατρίδας μας».

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 
του Σταμάτη Μαύρου
Μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ.

π.Προέδρου ΟΝΝΕΔ

60 ημέρες Κυβερνητικό Πρόγραμμα
...διαπιστώσεων

Ο έβδομος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι 
πλέον γεγονός.  
Ο Μεσσήνιος πολιτικός, πρώην Υπουργός Εξωτε-
ρικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη και Υπουργός 
Πολιτισμού της Κυβέρνησης Καραμανλή, εξελέγη 
Πρόεδρος στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης μετά από μία αντιπαράθεση πενήντα ημε-
ρών με τη Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργό 
Εξωτερικών.  Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερ-
θώ στο τρίτο πρόσωπο της εκλογικής διαδικασίας, 
τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη, 
ο οποίος συγκέντρωσε ένα σοβαρό ποσοστό 10%, 
με αναφορές έντονα συναισθηματικές και καταγ-
γελτικές της τέως κυβερνητικής πολιτικής.
Η Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτήν την αναμέτρηση 
ήταν το πρόσωπο κλειδί.  Επέλεξε να πολιτευθεί 
στηρίζοντας τις επιλογές της κυβέρνησης Καρα-
μανλή και δεσμευόμενη για καταστατικές αλλαγές 
που θα μετέτρεπαν τη Νέα Δημοκρατία σε σύγχρο-
νο κόμμα με φιλευλεύθερη κεντροδεξιά κατεύ-
θυνση.  Αντίθετα, ο Αντώνης Σαμαράς με πατριωτι-
κές αναφορές επέμεινε στην τακτική της πρόσκλη-
σης των πολιτών του χώρου και της παράταξης, με 
έντονα ηθικολογικά επιχειρήματα και γενικές ανα-
φορές σε όσα πλήγωσαν τους ανθρώπους της πα-
ράταξης.
Ο αγώνας του Αντώνη Σαμαρά στέφθηκε με επιτυ-
χία και μένει να αποδειχθεί εάν η γενναιότητα πα-
ραδοχής του αποτελέσματος από τη Ντόρα Μπα-
κογιάννη θα έχει αντίκρυσμα.  Πάντως, η εκλογή 
σφραγίστηκε από την τεράστια συμμετοχή των φί-
λων της παράταξης, που με καρτερία και υπομο-
νή περίμεναν ώρες πολλές για να ψηφίσουν και 
να εκφράσουν τη βούλησή τους για το πρόσωπο 
του νέου Προέδρου.  Αυτές οι εκατοντάδες χιλιά-
δες μελών εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και δι-
ατράνωσαν τη θέλησή τους, η Νέα Δημοκρατία να 
μετατραπεί σε ένα μεγάλο, ανοικτό και δημοκρατι-
κό κόμμα.  Με σεβασμό στις αρχές της δημοκρα-
τικής οργάνωσης, με ανοικτές πόρτες και με δια-
φάνεια.  Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για τη 
νέα ηγεσία του κόμματος και τον Αντώνη Σαμαρά.  
Κυρίως, όταν το ΠΑΣΟΚ υπερβάλλει σε λόγια και 
αδρανεί σε έργα, βερμπαλίζει και απειλεί φορο-
λογικά όσους συμμετέχουν στα έσοδα, αυξάνο-
ντας τους φόρους και αδιαφορώντας για τις ανα-
γκαίες πολιτικές ανάπτυξης.  Ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος μόλις πριν από λίγες μέρες ανακοίνω-
σε την ικανοποίησή του, επειδή «σε σαράντα μέ-
ρες έχουν γίνει όσα δεν έγιναν τα τελευταία δέκα 
χρόνια στην Ελλάδα».  Αυτή η αμετροέπεια και η 
υπερβολή ανησυχεί κάθε καλόπιστο και αντικειμε-
νικό παρατηρητή.  Ο σύμμαχος αυτής της διαμορ-
φούμενης κυβερνητικής αλαζονείας ήταν η απου-
σία λόγων και δράσεων της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, κάτι που μετά την εκλογή του νέου Προέ-
δρου ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα το πρόγραμμα των 100 
ημερών της κυβέρνησης εντοπίζεται σε ορισμέ-
να μέτρα με υποτυπώδες κοινωνικό ενδιαφέρον 
και στην εντατική αναμόχλευση των διαπιστώσεων 
που έστειλαν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευ-
ση.  Αυτή η προσέγγιση αφορά μεταπτυχιακό εργα-
στήριο πανεπιστημιακής σχολής και σε καμία περί-
πτωση μια μάχιμη πολιτική πραγματικότητα με αδι-
έξοδα και αβεβαιότητες που προσδοκούν εφαρμο-
γές υπέρβασης.
Είναι αυτονόητο το πεδίο της αντιπαράθεσης που 
έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ανάμεσα στον 
Γιώργο Παπανδρέου και τον Αντώνη Σαμαρά. 

Επιστροφή στην πολιτική
Άρθρο του Γρηγόρη Τσιμογιάννη*

Η ανάδειξη στην ηγεσία της Ν.Δ του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά μόνο στο κόμμα του και στη βάση της Κε-
ντροδεξιάς παράταξης. Ούτε μόνο στους νέους συσχετισμούς που δημιουργεί ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμ-
ματα. Στην ουσία υπογραμμίζει, πέρα και πάνω από όλα, μια διαδικασία που φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη. 
Την είδαμε και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές: Επιστροφή στην πολιτική. Το τέλος μιας περιό-
δου που όλα έμοιαζαν – και ίσως έτσι να ήταν – να κρίνονται σε έναν αγώνα «σικέ», καθώς οι πολίτες σκέ-
φτονταν, έκριναν, αλλά δεν μιλούσαν. 
Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία ότι η καθαρή νίκη του Αντώνη Σαμαρά ήρθε ως το αποτέλεσμα μιας διερ-
γασίας στην οποία, σε τελική ανάλυση, επικράτησε το «πολιτικό». Οι πολιτικοί όροι, η πολιτική στρατηγική, η 
πολιτική συμμετοχή, η πολιτική πρόταση. Και πρώτα από όλα – γιατί έτσι ξεκίνησαν όλα – κέρδισε η σωστή 
ανάγνωση της απαίτησης των ψηφοφόρων της Ν.Δ σε συνάρτηση πάντα και με τις ευρύτερες παραμέτρους 
του κοινωνικού περιβάλλοντος. Στην ουσία φάνηκε κάτι - και πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να έχει πια πισω-
γυρίσματα – το οποίο το καταλαβαίνουν περισσότεροι από όσους το τολμούν: ότι η κοινωνία θέλει να ακού-
σει την αλήθεια που ούτως ή άλλως ξέρει.
Ο νέος πρόεδρος της Ν.Δ στάθηκε ειλικρινής απέναντι στις «αλήθειες» των ανθρώπων της παράταξής του 
και ευέλικτος απέναντι στις αλλαγές - όπως η εκλογή από τη βάση - που είναι βέβαιο ότι κανείς δεν μπορεί 
να τις περιγράψει υποτιμώντας τις ως κινήσεις τακτικής. Άλλωστε είναι απολύτως αυτονόητο ότι τέτοιες κε-
φαλαιώδεις αντιπαραθέσεις και μάλιστα σε περιόδους τόσο επώδυνες για την περηφάνια των ψηφοφόρων 
μιας παράταξης δεν κερδίζονται με τακτικισμούς, αλλά με πολιτικές στρατηγικές που βλέπουν κατάματα το 
πρόβλημα, κινούνται έξω από το προδιαγεγραμμένο πλαίσιο και μεταφέρουν μια προσδοκία που να φαίνεται 
ρεαλιστική. Αυτή η στάση, που εκφράζει πλήρως τον κ. Σαμαρά και εκφράζεται από αυτόν με τον πιο πειστι-
κό τρόπο, άλλαξε τα αρχικά δεδομένα και έστειλε στην κάλπη 800.000 ανθρώπους, που  πέρα από οτιδήπο-
τε άλλο ψήφισαν ….επιστροφή στην πολιτική.

* Ο κ. Γρηγόρης Τσιμογιάννης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Στρατηγικής Επικοινωνίας Politics A.E.
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Aνακαλύψτε
το pilates
µε τα αυθεντικά
µηχανήµατα!

"Σε 10 συνεδρίες
νιώθεις τη διαφορά,
σε 20 συνεδρίες
βλέπεις τη διαφορά
και σε 30 συνεδρίες
έχεις ένα νέο σώµα!"

Joseph H. Pilates

1ο ΚΑΤ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΗΛ. 22840 51261 & 22840 53390

ΕΠΙΠΛΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΤΑΝΤΑΝΗΣ

Σε τροχιά υλοποίησης τα έργα αποκατάστασης 
των κατακρημνίσεων σε Δρυό και Γερμανικά

Μέσα στο Δεκέμβριο η 
αυτοψία 
Μέσα στο Δεκέμβριο αναμένεται να έρθει η αρμόδια επιτροπή της Κτηματικής 
Υπηρεσίας να πραγματοποιήσει αυτοψία στην περιοχή του Δρυού, αλλά και στα 
Γερμανικά όπου έχουν γίνει κατακρημνίσεις, να χαρακτηρίσει τα έργα ως κα-

τεπείγοντα και να 
προχωρήσει η υλο-
ποίησή τους. 
Και στις δύο περιο-
χές, η θάλασσα έχει 
καταφάει τα χώματα 
και στο μεν Δρυό, 
ένα σπίτι βρίσκεται 
σχεδόν στον αέρα, 
ενώ έχει πέσει και 
μέρος του μονο-
πατιού, στα δε Γερ-
μανικά έχει πέσει 
ο πετρότοιχος στον 

αιγιαλό, ενώ έχει φαγωθεί επικίνδυνα σε αρκετά σημεία το μονοπάτι, αλλά και 
το μνημείο των Γάλλων. Σύμφωνα με το Δήμαρχο, από το Σεπτέμβριο (3/9/2009) 
έχει σταλεί έγγραφο προς την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, που εδρεύει στη 
Σύρο, στο οποίο αναφέρεται: «Η ανατολική ακτογραμμή της Πάρου, καθώς και το 
τμήμα της ακτογραμμής εντός του κόλπου της Παροικιάς παρουσιάζουν σοβαρή 
διάβρωση από τη θάλασσα (λόγω κυματισμού). Ιδιαίτερα στην περιοχή του Δρυού 
Πάρου, η διάβρωση έχει προκαλέσει κατακρημνίσεις με συνέπεια την κατάρ-

ρευση τμήματος του αιγιαλού. Επιπρο-
σθέτως, απειλείται ιδιωτικό κτίσμα με 
αποτέλεσμα τη δυσφορία και την οργή 
των κατοίκων οι οποίοι δεν έχουν πρό-
σβαση στην ιδιοκτησία τους.
»Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλ-
λες διατάξεις», παρακαλούμε την υπη-
ρεσία σας όπως η επιτροπή του άρθρου 
3 του ιδίου νόμου πραγματοποιήσει 
επειγόντως αυτοψία στις παραπάνω 
περιοχές προκειμένου να διαπιστώσει 
τη διάβρωση και να μας επιτρέψει την 
κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών 
έργων για την αποτροπή της διάβρω-
σης». Μαζί με το έγγραφο, ο δήμαρχος 
έστειλε φωτογραφίες από τις κατακρη-
μνίσεις και χάρτες των δύο περιοχών.
Ο κ. Βλαχογιάννης αναφέρει στη ΦτΠ 
ότι «η κατακρήμνιση στο Δρυό υπάρχει περίπου 10 χρόνια. Εμείς όταν αναλά-
βαμε το 2003, προσπαθήσαμε να εντάξουμε το έργο στο πλαίσιο των έργων της 
Εγνατίας, όταν οι Κυκλάδες (και η Πάρος) λόγω βροχοπτώσεων είχαν κηρυχθεί 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το έργο όμως έμεινε εκτός, γιατί δεν προβλέ-
πονταν λιμενικά έργα. Στη συνέχεια το είχαμε εντάξει στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όμως απεντάχθηκε και από κει γιατί θεω-
ρήθηκε ότι είναι έργο εκτός της ζώνης δικαιοδοσίας του. Έτσι στείλαμε αυτό το 
έγγραφο στην Κτηματική Υπηρεσία. Σε επικοινωνία που είχα με τη διευθύντρια 
της οικονομικής υπηρεσίας, με διαβεβαίωσε ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα γίνει η 
αυτοψία και στο Δρυό και στα Γερμανικά». Για το θέμα του Δρυού, η ΦτΠ δημο-
σίευσε στο προηγούμενο φύλλο της διαμαρτυρία των κατοίκων με τα αιτήματά 
τους, οι οποίοι απευθύνθηκαν και στο Συνήγορο του Πολίτη.
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Ακόμη 19 γεωτρήσεις εγκρί-
θηκαν πρόσφατα για την Πάρο, 
σε κόντρα όλων όσων αγωνι-
ούν για το μέλλον του υδροφό-
ρου ορίζοντα το οποίο κρίνε-
ται αβέβαιο, σύμφωνα με με-
λέτες ειδικών, που όπως φαί-
νεται δεν λαμβάνονται υπόψη 
από την Περιφέρεια, που χορη-
γεί αβέρτα άδειες για ανόρυξη 
γεωτρήσεων. 
Από το Δήμο Πάρου, που αντι-

δρά κάθετα στην ανόρυξη των 
ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων, 
αναμένεται η τοποθέτηση του 
νέου Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ώστε 
να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για να μπει φραγμός στο φαινόμενο αυτό. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα του Ιν-

στιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Μελετών 
(ΙΓΜΕ), σύμφωνα με την οποία, τα περισσότερα νη-
σιά του Αιγαίου απειλούνται με λειψυδρία λόγω της 
ανεξέλεγκτης χρήσης των γεωτρήσεων. Την έρευ-
να αυτή επικαλείται ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
Κρίτων Αρσένης στην ερώτηση που κατέθεσε στην 
Ευρωβουλή για τη διαχείριση των υδάτων στο Αιγαίο.  
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλ-

λευτικών Μελετών (ΙΓΜΕ), από τα 236 υπόγεια υδρο-
φόρα συστήματα της χώρας, τα 110 χαρακτηρίζονται 
πλέον «απειλούμενα», δηλαδή είναι πολύ πιθανό να 
μην πληρούν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στό-
χους που θέτει η οδηγία πλαίσιο 2000/60/EK(1) για 
τα Ύδατα. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη του Ινστι-
τούτου Αγροτικής Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑ-
ΣΟ) «τα υπόγεια αποθέματα νερού σε πολλές περιο-
χές της χώρας εξαντλούνται, ενώ η ανεξέλεγκτη χρή-
ση γεωτρήσεων επιδεινώνει δραματικά την κατάστα-
ση». Συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα της μελέτης 
αναφορικά με την ένταση των προβλημάτων έλλει-
ψης και υποβάθμισης υδατικών πόρων εστιάζονται 
στο ότι το 35 % του ελλαδικού χώρου, το οποίο περι-
λαμβάνει τα περισσότερα νησιά, βρίσκεται σε υψηλό 
κίνδυνο ερημοποίησης ή έχει ήδη ερημοποιηθεί και 
επιπλέον η επάρκεια και ποιότητα του νερού στα νη-
σιά του Αιγαίου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. 
Επιπλέον, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το ΔΕΚ διότι 

παρέβη τις υποχρεώσεις που 
υπέχει από το άρθρο 5 παρά-
γραφος 1 και από το άρθρο 
15 παράγραφος 2 της ανωτέ-
ρω οδηγίας. Η μη εφαρμογή 
της οδηγίας φαίνεται ότι έχει 
επιδεινώσει ακόμα περισσό-
τερο την ήδη κακή κατάστα-
ση της ποιότητας και επάρ-
κειας νερού στα νησιά του Αι-
γαίου εξαιτίας της ευαισθησί-
ας τους ως κλειστών οικοσυ-
στημάτων και της γεωγραφι-
κής τους θέσης που συνεπά-
γεται μεγάλη περίοδο ξηρα-
σίας και λίγες βροχοπτώσεις. 
Με βάση τις έρευνες αυτές 

και τις εκτιμήσεις, ο κ. Αρσέ-
νης θέτει στο Ευρωκοινοβού-
λιο τα εξής ερωτήματα:
- Είναι ενήμερo σχετικά με 

τον υψηλό κίνδυνο ερημοποί-
ησης και την υποβάθμιση της 
ποιότητας και επάρκειας του 
υδατικού δυναμικού των νη-
σιωτικών περιοχών του Αιγαί-
ου σε συνάρτηση με τη συνε-
χιζόμενη οικιστική ανάπτυξη 
και την ανόρυξη γεωτρήσεων 
εντός των νησιωτικών λεκα-
νών απορροής και την αδυνα-
μία ελέγχου τους; 
- Έχουν ενταχθεί για χρημα-

τοδότηση από ευρωπαϊκά κον-
δύλια έργα αντιμετώπισης των 

ανωτέρω προβλημάτων;
- Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής 

της ανωτέρω απόφασης του ΔΕΚ, έχει λάβει ενημέ-
ρωση από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τη συμ-
μόρφωση της Ελλάδας προς τη συγκεκριμένη από-
φαση και την πιθανή λήψη μέτρων αναστολής δρα-
στηριοτήτων, όπως η δόμηση και η ανόρυξη γεωτρή-
σεων έως την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας;
Με αφορμή επίσης, την ερώτηση Αρσένη, ο Δημο-

τικός Σύμβουλος Σπ. Καλακώνας τονίζει σε δελ-
τίο Τύπου που εξέδωσε: «Σε ερώτηση σχετικά με τα 
αποθέματα νερού – υδροφόρο ορίζοντα στα νησιά 
του Αιγαίου, που υπέβαλε πρόσφατα ο ευρωβουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, αναφέρεται ονομα-
στικά στην Πάρο ως αντιπροσωπευτικό δείγμα κα-
τάντιας όσον αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντι 
στο περιβάλλον γενικότερα, ειδικότερα δε απένα-
ντι στους υδροβιότοπους και στα υπόγεια αποθέμα-
τα νερού. Παρά τις κατά καιρούς διαπιστώσεις μέσα 
από συνέδρια και δημόσιες συζητήσεις, η κατάσταση 
οδεύει προς το χειρότερο, οδηγώντας το νησί στην 
οικολογική καταστροφή, με την τοπική αυτοδιοίκηση 
χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες άσκησης παρεμβα-
τικής πολιτικής, με τον απαιτούμενο δυναμισμό και 
το ανάλογο αποτέλεσμα. Φαίνεται, η Κεντρική Δι-
οίκηση θα ευαισθητοποιηθεί όταν έρθει η ώρα των 
επικήδειων λόγων για «το τι είχαμε και τι χάσαμε». 
Έως τότε η λεηλασία της Παριανής γης μπορεί να συ-
νεχίζεται απρόσκοπτα, θυσία στο βωμό της σύγχρο-
νης βλακείας που κάποιοι τη βάφτισαν ανάπτυξη!».

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Προϋπολογισμός «σωτηρίας» προς απο-
φυγή χρεοκοπίας
Για πρώτη φορά μετά το 1993 (πάλι μετά από 
περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα 
Δημοκρατία), ο προϋπολογισμός της χώρας συ-
ντάσσεται και θα υλοποιηθεί σε συνθήκες αρνη-
τικών ρυθμών ανάπτυξης ( -1,5 προβλέπεται η 
ανάπτυξη για το 2010). Μέσα σε αυτή την άκρως 
αρνητική, για την οικονομία μας, συγκυρία, η κυ-
βέρνηση επιδιώκει την επίτευξη δύο ιδιαίτερα 
φιλόδοξων στόχων.
Από τη μία να επιτύχει την αναθέρμανση της οι-
κονομίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση και 
ταυτόχρονα να προχωρήσει σε δικαιότερη ανα-
διανομή του παραγόμενου πλούτου υπέρ των οι-
κονομικά ασθενέστερων. Ήδη ανακοινώθηκαν, 
θεσμοθετούνται και τίθενται σε εφαρμογή μέ-
τρα δημοσιονομικής πολιτικής που είναι σε από-
λυτη αντιστοίχηση με τους επιδιωκόμενους στό-
χους, αλλά και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις 
του ΠΑΣΟΚ.
• Δέκα δισεκατομμύρια ευρώ θα πέσουν στην 
αγορά – μέσα στο 2010 – στον τομέα των δη-
μοσίων επενδύσεων. Επτά δις από τα Ευρωπαϊ-
κά Διαρθρωτικά Ταμεία (μέσω ΕΣΠΑ) και τρία δις 
από εθνικούς πόρους.
• Τρεισήμισι  δισεκατομμύρια για την ενίσχυση 
της ρευστότητας στην αγορά, που θα διοχετευ-
τούν μέσω του ΤΕΜΠΜΕ σε μεγαλύτερο αριθμό 
επιχειρήσεων και με ευνοϊκότερους όρους.
• Μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών από την 
υπερχρέωση και διευκόλυνσή τους για την έξο-
δο από τη μαύρη λίστα του Τειρεσία.
• Ένα δις ευρώ επιπλέον στην παιδεία για το 
2010 και σημαντική αύξηση των δαπανών για την 
υγεία.
• Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης από 300 έως 
1.600 ευρώ που θα αφορά 2,5 εκατομμύρια συ-
μπολιτών μας.
Οι πόροι για την κάλυψη του κόστους του επι-
δόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, αναζητού-
νται μέσω της αυξημένης φορολογίας φυσικών 
και νομικών προσώπων με αυξημένη φοροδο-
τική ικανότητα, τα οποία ουδόλως ενοχλήθηκαν 
στη διάρκεια της Νεοδημοκρατικής διακυβέρνη-
σης. Αντιθέτως απόλαυσαν προκλητικές φορο-
λογικές ελαφρύνεις και κατέγραψαν σημαντικά 
κέρδη σε περίοδο που η οικονομική κρίση συ-
μπίεζε το εισόδημα των περισσοτέρων Ελλήνων. 
Έτσι, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιβάλει έκτακτη 
εισφορά σε τετρακόσιες κερδοφόρες επιχειρή-
σεις και φορολογεί τη μεγάλη ακίνητη περιουσία 
όταν κατ’ άτομο ξεπερνά την αξία των 400.000 
ευρώ σε αντικειμενικές τιμές. 
Η φορολογία αφορά 69.000 φορολογούμενους 
από το σύνολο των 4,5 εκατομμυρίων που είναι 
υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης. (Το 1,8% των 
φορολογούμενων).
Όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται σε συνθήκες 
εκτροχιασμού των δημόσιων οικονομικών και 
κυρίως εν μέσω έντονων και ποικιλόμορφων πι-
έσεων που ασκούνται σε βάρος μας από τις Ευ-
ρωπαϊκές Αρχές, το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύ-
στημα και τους διεθνείς κερδοσκόπους. Παρά 
ταύτα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιδεικνύει πρω-
τόγνωρη συνέπεια προς τις εξαγγελίες και τις 
δεσμεύσεις της και σεβασμό προς τις αξίες και 
τις αρχές που υπηρετεί.
Υπηρετεί και προασπίζει τα συμφέροντα των 
πολλών, των οικονομικά ασθενέστερων και των 
κοινωνικά αποκλεισμένων. Στηρίζει με ουσιαστι-
κά μέτρα την υγιή επιχειρηματικότητα και αγω-
νίζεται να αναθερμάνει την οικονομία και ταυτό-
χρονα να ανορθώσει το κύρος και την αξιοπιστία 
της Χώρας.
Ο Γιώργος Παπανδρέου και η Κυβέρνησή του 
βαδίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Να προλάβουμε την ερημοποίηση
ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΤΩΝΑ ΑΡΣΕΝΗ

Όχι στις ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις
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Στην Πάρο το φωνητικό σύνολο Aegean Center

Μουσική από την Αναγέννηση
Κάθε αρχές Δεκέμβρη στην Πάρο το φωνητικό σύνο-
λο του Aegean Center παρουσιάζει ένα πρόγραμμα a 
cappella μουσικής  σε τρείς εκδηλώσεις στην Παροι-
κιά και στη Νάουσα. Το πρόγραμμα φέτος είναι εξαι-
ρετικό: Θρησκευτική και κοσμική μουσική από την 
Αναγέννηση και θρησκευτική μουσική του 20ου αι-
ώνα.
Το φωνητικό σύνολο θα ξεκινήσει το ρεσιτάλ με δυο 
θρησκευτικά μοτέτα της σχολής της Ρώμης. Αυτές 
οι συνθέσεις του Marenzio και του Palestrina είναι 
αληθινά μνημεία του μεγαλειώδους στυλ τραγουδιού 
της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Στη συνέχεια ακολουθεί 
μια σειρά από κοσμικές συνθέσεις της  Γερμανίας, 
Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Αγγλίας για τραγούδια και μανδριγάλια, που σκοπό έχουν τόσο να διασκεδά-
σουν και να προκαλέσουν το γέλιο, όσο και να συγκινήσουν το κοινό τους. Το πρόγραμμα θα κλείσει με δύο 
θρησκευτικά τραγούδια του 20ου αιώνα από την Αμερική.
Οι τραγουδιστές που παίρνουν μέρος στο κονσέρτο είναι οι:Chelsey Ternes, Νίκη Χασάπη, Απολλωνία Οικο-
νόμου, Stefanie Dissette, Στέλλα Σκοπδαλέλη, Rachael Jackson, Jane Morris pack.ute Maria Troussa, Vicky 
Preston, Franka van der loo, Jun Pierre Shiozawa και Αντώνης Πρέκας.
Τις όμορφες φωνές τους μπορείτε να τις απολαύσετε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στην Καθολική Εκκλησία 
του Αγ.Γεωργίου στη Νάουσα και το Σάββατο και την Κυριακή 12 και 13 Δεκεμβρίου αντίστοιχα στην κα-
θολική Εκκλησία του Αγ.Αντωνίου στην Παροικιά. Όλα τα κοντσέρτα αρχίζουν στις 20:30 ακριβώς και όπως 
πάντα  η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια ευγενική προσφορά του Aegean center  στους κατοίκους της Πάρου.

Λίγα λόγια για τη μουσική 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο μαέστρος του φωνητικού συνόλου διαλέγει συχνά φωνητική μου-
σική από την Αναγέννηση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1500 μέχρι και το 1700 η Ευρωπαϊκή φω-
νητική μουσική πέτυχε ένα απίστευτο επίπεδο δημιουργικότητας. Οι πόλεις –κράτη της Ιταλίας ανταγωνίζο-
νταν μεταξύ τους για τις υπηρεσίες των καλύτερων συνθετών και τραγουδιστών, υπηρεσίες που αντικατόπτρι-
ζαν τις καινούργιες ιδέες στην ποίηση, στη ζωγραφική και στην αρχιτεκτονική. Κατά συνέπεια οι βασιλικές 
αυλές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας είχαν εντοπίσει αυτή την εξωτική γι αυτούς, πολυφωνική 
μουσική που προέρχονταν από την Ιταλία, με αποτέλεσμα να φέρνουν Ιταλούς τραγουδιστές για εκδηλώσεις 
σε bel canto στυλ, ένα στυλ που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται από τον 15ο αιώνα στη Ρώμη και στη Βενετία. 
Το 1600 οι συνθέτες φωνητικής μουσικής απαιτούσαν μεγαλύτερη έκταση φωνής από τους τραγουδιστές και 
έναν μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου της αναπνοής από ότι τα προηγούμενα χρόνια .Γυναικείες φωνές εισέρχο-
νται στην μόδα τόσο στη θρησκευτική όσο και στην κοσμική μουσική. Η Αναγεννησιακή μουσική προσφέρει 
πλέον νέες ευκαιρίες στη χρήση των εκφραστικών δυνατοτήτων της ανθρώπινης φωνής.

Χορευτικός Όμιλος Νάουσα Πάρου

«Η γιορτή των 
αστεριών» 
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας & ο "ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑ-
ΡΙΟΣ" Προδρόμου προσκαλούν τα μέλη και τους φίλους 
τους στη "Γιορτή των αστεριών". Πρόκειται για ένα χο-
ρόδραμα σε καλλιτεχνική επιμέλεια Παναγιώτη Σπύρου, 
στο οποίο θα συμμετάσχουν 120 παιδιά (μαθητές δημο-
τικού) από τους δύο συλλόγους. Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στην αίθουσα του ΑΜΕΣ "ΝΗΡΕΑΣ", στη 
Νάουσα 12 Δεκεμβρίου 2009, στις 7 μ.μ. και η είσοδος 
θα είναι ελεύθε-
ρη.
Επίσης ο ΧΟΝ 
ενημερώνει τα 
μέλη του, ότι η 
κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας 
και η ετήσια γε-
νική συνέλευση 
των μελών του 
θα πραγματοποι-
ηθούν στην αί-
θουσα του ομίλου, στις 21 Ιανουαρίου 2010, στις 7 μ.μ.

Πρόσκληση 
Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες, το «Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες» και ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Πάρου», 
συνδιοργανώνουν ομιλία στις 14 Δεκεμβρίου, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα 
του ΝΗΡΕΑ στη Νάουσα με εισηγητή τον καθηγη-
τή της ψυχιατρικής του King’s College, London, 
με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις στη μέριμνα ατόμων 
με ειδικές ανάγκες.» Θα ακολουθήσει γιορτούλα 
και μπουφές από τα παιδιά του Κέντρου. Η πα-
ρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

Εκδρομή στη Μικρά Ασία 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκ-
δρομή του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας 
από τις 31/10/09 έως και 13/11/09. Επισκέ-
φθηκαν τη Σμύρνη, την Τροία, την Έφεσσο, 
το Αϊβαλή, το Κουσάντασι, την Αλικαρνασσό, 
τη Μάκρη, την Αττάλεια, την Καππαδοκία, την 
Άγκυρα, την Προύσσα και την Κωνσταντινού-
πολη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί πολύ όλους 
τους εκδρομείς , το γραφείο του κυρίου Χα-

τζηκωνσταντή για την άψογη οργάνωση της εκδρομής και την ασφαλή μεταφορά 
των εκδρομέων και ανανεώνει το ραντεβού για του χρόνου.

Προσκυνηματική εκδρομή 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η προσκυνηματι-
κή εκδρομή του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας 
Πάρου στην Αμοργό, στις 21/11/09, ημέρα της 
γιορτής του μοναστηριού της Παναγίας της Χο-
ζοβιώτισσας.
Με σύμμαχο τον καλό καιρό οι προσκυνητές 
παρακολούθησαν τη Θεία λειτουργία από το μο-
ναστήρι, αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο.
Στη συνέχεια, αφού περιηγήθηκαν  και ξεναγή-
θηκαν σε όλο το νησί και απόλαυσαν τις παραδοσιακές λιχουδιές, η χορωδία του 
συλλόγου Γυναικών μετά από πρόσκληση, παρουσίασε  παλιά τραγούδια  στο χω-
ριό Θολάρια , στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη γιορτή της Πανα-
γίας. Οι εκδρομείς ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου, στη Χάρη της.

δελφίνι
Αλυκή Πάρου
τηλ.: 22840 91302

Δώρα, Αξεσουάρ & Είδη Σπιτιού

Ευχόµαστε ο νέος χρόνος
να φέρει στο σπίτι σας

µόνο υγεία & ευτυχία!!!
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 ΔΙΑΦΟΡΑ   

ΜΗΧΑΝΗ HUQSWARNA TE, 610 cc μοντέλο 2002’, από γενι-
κό σέρβις, σε άριστη κατάσταση με λίγα χιλιόμετρα, πωλεί-
ται. Τιμή: 1.500€. Τηλ.: 6972084756.

URBAN DE TOUR, ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΒΡΕΦΙΚΟ, μέχρι και 5 
χρονών παιδιά, με 3 μεγάλες φουσκωτές ρόδες, υπνόσα-
κο και τρόμπα, σαν καινούργιο, πωλείται μόνο 150€. Τηλ.: 
6972084936.

OPEL CORSA, πωλείται 1400 cc, 16v, μοντέλο 1996’. Άριστη 
μηχανή, δεκτός έλεγχος. Τιμή: 2.000€. Τηλ.: 6942602624.

ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ, θα πωλούνται σε λίγες μέρες, κα-
θαρόαιμα από γονείς εξωτερικού. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
6938940856.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 50cc μοντέλο 2007’ πω-
λείται. Τηλ.: 22840 53384. 

TOYOTA RAV 4, πωλείται 2000cc, 152 ίπποι, χρώματος μαύρο 
μεταλλικό. Τιμή: 22.000€. Τηλ.: 6977200338.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, πωλείται μεταχειρισμένο σε πολύ 
καλή κατάσταση, με εγγύηση σε οικονομική τιμή. Τηλ.: 
6973832312. 

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

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

CITROEN C3, πωλείται, μοντέλο 2005’, 1100cc, 31.000km, 
ατρακάριστο, σε πολύ καλή κατάσταση. Γαλάζιο μεταλλικό 
χρώμα, αερόσακος, a/c, ράδιο/cd, κεντρικό κλείδωμα, ηλε-
κτρικά παράθυρα μπροστά. Τιμή: 6.500€. Τηλ.: 6974361108. 

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 404), υπ’αριθ. κυκλο-
φορίας ΕΜΖ 4118, πωλείται μαζί με τις αναλογούσες σε αυτό 
μετοχές της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε ποσοστό 50% ή 100%. Ανταλ-
λάσσεται και με ακίνητο. Τηλ.: 6972697183. 

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

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΛΕΥΚΕΣ, επαγγελματική στέγη 85τμ για μίσθωση ή και για 
πώληση ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ.: 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-52 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 95τ.μ. εντός οικι-
σμού σε προνομιούχα θέση, θέα στη θάλασσα και όχι ηχο-
ρύπανση, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, τζάκι, κλιμα-
τισμός, κεντρική θέρμανση και γκαράζ. Τηλ.: 6936351159.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούνται δι-
αμερίσματα καινούργια 85τ.μ., 80τ.μ., 
76τ.μ. και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευ-
αστική Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 8 στρεμμάτων, με 2 ημιτε-
λές οικοδομές, έναντι «Ξυλόφουρνου» με θέα Νάξο. Τηλ.: 
6932520676. 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, αγροτεμάχιο 6.350τμ σε ήσυχο σημείο, κοντά 
σε 2 παραλίες, θέα θάλασσα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ: 22840 
24007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-150

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, αγροτεμάχιο 22 στρεμμάτων, 150μ από πα-
ραλία, πολύ καλή & ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο της Νά-
ουσας, δυνατότητα κατάτμησης ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ:  
22840 24007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-84 

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), πωλείται χωράφι 6 
στρέμματα, οικοδομήσιμο, δασικό (με πιστοποίηση δασαρ-
χείου). 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  

ΒΟΥΝΑΛΙ  ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα με 3 κρεβατο-
κάμαρες, χωρίς θέρμανση. Τηλ.: 6938940856. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 δωμάτια ξεχωριστά, το ένα σε όροφο, κο-
ντά στη πλατεία, με κουζινάκι, επιπλωμένο σε καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6976688416.

ΝΑΟΥΣΑ – ΆΝΩ ΒΡΥΣΗ, ενοικιάζονται 2 καταστήματα 99 και 
40τ.μ.. Τηλ.: 6937142463.

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται τριάρι με 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο. Τηλ.: 6945888928. 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται κατα-
στήματα, γραφεία και 1 αποθήκη 160τ.μ. με ιδιωτικό παρ-
κινγκ. Τηλ.: 22840 23830, 22840 25292. 

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών. Τηλ.: 
6945349648. 

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 ΕΛΛΗΝΙΔΑ, μόνιμος κάτοικος Πάρου με συστάσεις, 
αναλαμβάνει παιδιά και ηλικιωμένους σε όλη την Πάρο. 
Τηλ.: 6949478624.

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΗ, με λίγα Ελληνικά μόνιμος κάτοικος Πάρου με 
συστάσεις, αναλαμβάνει καθαρισμούς σπιτιών, σίδερο και 
βοήθεια ηλικιωμένων σε όλη την Πάρο. Τηλ.: 6946190802.

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό και διδακτική εμπειρία πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-
θητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ.: 
6946713374.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδί-
δονται σε ενήλικες και παιδιά. Προετοι-
μασία Celi 1-5 Diploma, κρατικό πιστο-
ποιητικό. Τηλ.: 6974365805. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται με γνώση Αγγλι-
κής γλώσσας για αρτοποιείο. Τηλ.: 
6976809616. 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΣΑΣ με μια δεύτερη δουλειά εμείς σας 

την προσφέρουμε, γίνεται πωλητές με καλά ποσοστά στην 
εταιρεία μας SALONICA Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε. που είναι 40 χρό-
νια στον χώρο των διαφημιστικών δώρων και ειδών ένδυ-
σης. Τηλ.: 2310 521521, 2310 537537.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ διαφόρων ειδικοτήτων για συνεργείο 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 6979808439. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  

Φιλίππα Χανιώτη-Γαβαλά Ετών 87 
Τα ξημερώματα της 26ης Νοεμβρίου 2009 στο μοναχι-
κό ξενώνα του γηροκομείου Πάρου έφυγε από κοντά μας 
σε ηλικία 87 ετών η πολυαγαπημένη μας μάνα και γιαγιά 
Φιλίππα (το φιλιππάκι μας). Μην έχοντας άλλες βιολογι-
κές-παθολογικές-ψυχολογικές αντοχές, αφού  εκτός του 
ότι, ήταν κατάκοιτη τον τελευταίο χρόνο, δεν κατάφερε να 
αντέξει τον χαμό του πολυαγαπημένου της συζύγου Μάρ-
κου Θ. Γαβαλά προ 2 μηνών  αλλά και τον απροσδόκητο (για 
την αντίληψη της ως μάνα) χαμό της πρωτότοκης κόρης της 
με τον τρόπο που της έγινε γνωστό!
Παντρεύτηκε τον Μάρκο Θ. Γαβαλά με τον οποίο απέκτη-
σαν 4 παιδιά, όλη της την ζωή, ήταν ο άγρυπνος συνοδοιπό-
ρος-σύντροφος-σύζυγος του συζύγου της. Στέκονταν δίπλα 
του σε όλα τα επαγγελματικά του εγχειρήματα αλλά και στα 
προβλήματα της υγείας του που βίωσε τα τελευταία 40 χρό-
νια της ζωής του, τα αντιμετώπισαν με σθένος, θάρρος και 
δίψα για ζωή. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια της ζωής τους 
είχαν την ατυχία λόγω καταστάσεων-συνθηκών-συγκυριών 
να τα περάσουν στο Γηροκομείο Πάρου, αποσυρόμενοι σι-
ωπηλά και με περήφανη αξιοπρέπεια. Με λύπη για μας, με 
χαρά για σας! Η οικογενειακή αγία τριάδα επανασυσταθηκε 
στην γειτονιά των αγγέλων. Γιαγιά καλό σου ταξίδι.   
Υ.Γ :να πεις στην Μαμά και τον Παππού  ότι θα μας είστε 
αλησμόνητοι!
Ας είναι ελαφρό το χώμα που σε σκέπασε, Αιωνία σου η 
μνήμη.        
Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς της πολυα-
γαπημένης μας Φιλίππας Χανιώτη-Γαβαλά, εκφράζουν τις 
θερμές ευχαριστίες για την συμμετοχή του κόσμου στον 
πένθος μας, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγκαιριάς και σε 
όλους όσους την συνόδευσαν και την αποχαιρέτισαν στο τε-
λευταίο της ταξίδι. 

Στις 28 Νοεμβρίου 2009 έφυγε από κοντά μας η πολυαγα-
πημένη μας μητέρα και σύζυγος Αικατερίνη Γ. Παπαδάκη 
σε ηλικία 55 ετών.
Ευχαριστούμε όλους εσάς που συμμετείχατε στο πένθος 
μας, που παρευρεθήκατε στη κηδεία, ή επικοινωνήσατε 
μαζί μας. 
Ευχόμαστε να έχετε υγεία εσείς και οι οικογένειές  σας.

Εκ της οικογένειας 
Ο σύζυγος : Παπαδάκης Γεώργιος
Τα παιδιά : Βασιλική, Μιχάλης, Μαργαρίτα, Παντελής
Η μητέρα : Σκιαδά Μαργαρίτα
Τα αδέλφια : Μανώλης, Αργυρούλα, Ειρήνη
και λοιποί συγγενείς

«Δεν την περίμενε ο Θεός, κι άλλο να μεγαλώσει,
Κοντά του την επήρενε αγάπη να τσι δώσει…
Στου Παραδείσου το νησί θα την τοποθετήσει, γιατί 
στην Πάρο έμενε και έχει συνηθίσει…!»

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!

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα
τηλ.: 22840 53555

Στυλό
Αναπτήρες
Easy-post

Πάντα, δίπλα στον πελάτη...

Εκτυπώστε σήµερα το λογότυπο

της εταιρίας σας και...

κάντε τους πελάτες σας

να σας θυµούνται κάθε µέρα!

t r a v e l  s e r v i c e s
t r a v e l  s e r v i c e s
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Λιμάνι Παροικίας, Πάρος, έναντι ΚΤΕΛ
τ 22840 24245    f 22840 23922    e info@traveltoparos.grτ f e
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7-0 Εύκολα...
Χωρίς να συναντήσει κανένα πρόβλημα η ομάδα 
του ΑΟΠ πέρασε ένα εύκολο σαββατιάτικο από-
γευμα απέναντι στη Λάβα και τη συνέτριψε με 7-0. 
Η ομάδα του Πούλιου είχε καθαρίσει το παιχνί-
δι από το ημίχρονο πτυχώνοντας 7 τέρματα και η 
επανάληψη ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Η δια-
φορά δυναμικότητας ήταν κάτι παραπάνω από εμ-
φανής και έτσι χάρη στα τέρματα των Αρκουλή (8’, 
16’, 30’)  Τσόκα  (13’, 29’)  Δαφερέρα (25’) και Μπα-
μπούνης (36’) έφτασε σε μια άνετη επικράτηση και 
παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την κορυ-
φή.
Η σύνθεση της ομάδας:
Α.Ο. Πάρου: Μανέκα, Μοστράτος, Δαφερέρας, Χά-
ντζαρη, Λάπη (51’ Μπουρμπόκη), Μπαρδάνης, 
Κόρδος, Μπαμπούνης, Αρκουλής (62’ Κρητικός), 
Πετρόπουλος (54’ Μπάλκας), Τσόκα.

Αναβολή για το ΝΗΡΕΑ
Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε από την ΕΠΣ Κυκλάδων 
ο αγώνας των πρωτοπόρων του 3ου Ομίλου μεταξύ 
Νηρέα και Αναγέννησης Νάξου, που ήταν να γίνει 
στο γήπεδο της Παροικιάς την Κυριακή στις 22/11.
 Ο λόγος είναι ότι την ώρα έναρξης του αγώνα θα 
γινόταν η εξόδιος ακολουθία της μητέρας του πο-
δοσφαιριστή του Νηρέα Μ. Παπαδάκη.
Εμείς εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον πο-
δοσφαιριστή και στην οικογένεια του.
Αντίθετα οι άλλες δυο ομάδες μας(Μαρπησσαϊκος 
και Αστέρας Μάρμαρων) δεν τα κατάφεραν και 
ηττήθηκαν και οι δύο στους εκτός έδρας αγώνες 
τους και έτσι έμειναν αρκετά πίσω στο βαθμολο-

γικό πινάκα.

2ος όμιλος - 6η αγωνιστική  
Αποτελέσματα
Α.Ο. Πάρου - Λάβα 7-0
Πανναξιακός - Θύελλα 4-1
Καρτεράδος - Μαρπησσαϊκός 2-0
Πανθηραϊκός - Αστέρας Τραγαίας 3-0 α.α.
  
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός  (6 αγ.)  19-4 τερμ. 16βαθ
2. Πανθηραϊκός (6 αγ.) 18-5 τερμ. 14 βαθ.
3. Α.Ο. Πάρου (6 αγ.) 17-6 τερμ. 13 βαθ.
4. Θύελλα Καμαρίου (6 αγ.) 11-9 τερμ. 9 βαθ.
5. Καρτεράδος (6 αγ.) 9-5 τερμ. 8 βαθ.
6. Μαρπησσαϊκός (6 αγ.) 6-16 τερμ. 3 βαθ.
7. Αστέρας Τραγαίας (6 αγ.) 4-16 τερμ. 2 βαθ.
8. Α.Ο. Λάβα (6 αγ.) 3-26 τερμ. -1 βαθ.
  
Επόμενη αγωνιστική:
Λάβα - Μαρπησσαϊκός
Αστέρας Τραγαίας - Καρτεράδος
Θύελλα - Α.Ο. Πάρου
Πανναξιακός - Πανθηραϊκός
  
3ος όμιλος - 6η αγωνιστική  
Αποτελέσματα
Νηρέας - Αναγέννηση Νάξου αναβλ.
Κορωνίδα - Φιλώτι 1-2
Παμμηλιακός - Αστέρας Μαρμάρων 2-1
Ρεπό: ΑΣ Ίου

Βαθμολογία
1.Αναγέννηση Νάξου (5 αγ.) 5-8 τερμ. 12 βαθ.
2. Νηρέας (4 αγ.) 11-0 τερμ. 10 βαθ.
3. ΑΣ Ίου (4 αγ.) 4-8 τερμ. 7 βαθ.

4. Φιλώτι (5 αγ.) 9-4 τερμ. 8 βαθ.
5. Αστέρας Μαρμάρων (5 αγ.) 8-8 τερμ. 3 βαθ.
6. Κορωνίδα (5 αγ.) 3-10 τερμ. 1 βαθ.
7. Παμμηλιακός (5 αγ.) 6-8 τερμ. 1 βαθ.

Επόμενη αγωνιστική:
Φιλώτι - Νηρέας
Αστέρας Μαρμάρων - ΑΣ Ίου
Παμμηλιακός - Κορωνίδα
Ρεπό: Αναγέννηση Νάξου

* εκτυπώσεις έτοιµου αρχείου εντός µιας ηµέρας

Το θυµήθηκες
τελευταία στιγµή...

...και το απόγευµα
θα µπορείς να τα παραλάβεις!

Χρειαζόµαστε
µόνο λίγο χρόνο...

...και µας τα παρήγγειλες
πριν από λίγο.

Τα αποτελέσµατα που θες
σε χρόνους που... δεν φαντάζεσαι!!!

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αγ. Απόστολοι Νάουσας, τηλ.: 22840 53555

ΑΜΕΣ 
Μαρπησσαϊκός
Κορασίδες
Στη μικτή κορασίδων Κυκλάδων κλήθηκαν το Σαββα-
τοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου δύο αθλήτριες του Μαρ-
πησσαϊκού, η Γραντ Ισαβέλλα και η Θεοδωράκη Μα-
ρία. Ο προπονητής της μικτής Ανδρέας Μαύρος έμει-
νε ευχαριστημένος από την απόδοση των δύο αθλη-
τριών μας και τις συμπεριέλαβε στη μικτή κορασίδων 
Κυκλάδων που αγωνίζονται στον Δ’ όμιλο με Λέσβο, 
Δωδεκάνησα και Χίο. Οι αγώνες θα γίνουν στη Μυτι-
λήνη στις 12 και 14 Φεβρουαρίου του 2010.

Εφηβικό
Δύο ήττες για το εφηβικό τμήμα του Μαρπησσαϊκού 
στις 21 και 22 Νοεμβρίου στη Σύρο. Στο 1ο παιχνί-
δι έχασε από την Τήνο με 77-56. Και στο 2ο παιχνίδι
έχασε με 74-39.

Επιμέλεια: Νίκος Σαρρής
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συνέχεια από σελ. 1

Μ’ αυτό το σκεπτικό, κάλεσα τους εκπροσώπους τους σε συνά-
ντηση και συζητήσαμε με κάθε λεπτομέρεια τα προβλήματα, για 
να μην «ρίξουμε και πάλι χρήματα σε ένα έργο πανάκριβο, που 
θα απαξιωθεί κατά τη λειτουργία του».
Έτσι, ο κ. Κοντός κατέγραψε τις παρατηρήσεις των ανθρώπων 
που βρίσκονται συνεχώς μέσα και έξω από το λιμάνι, θα διαμορ-
φώσει ένα πρακτικό το οποίο θα στείλει στο Δήμο και το Επαρ-
χείο, με το αίτημα να ληφθεί υπόψη από τον μελετητή.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ., οι αλιείς και οι «λαντζέρη-
δες» εκτιμούν ότι πιο ασφαλής και λειτουργική, με κάποιες βελ-
τιώσεις, είναι η δεύτερη πρόταση του μελετητή, που είναι και η 
πιο φθηνή. 

Οι προτάσεις
Σύμφωνα με τον κ. Κοντό, για τη λύση που επιλέχτηκε (σχέδιο 
Α΄) οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι δεν ενδείκνυται, γιατί "ο αέρας 
θα μπαίνει όλος μέσα", διότι ο μόλος είναι παράλληλος με τον 
Μαίστρο, η είσοδος είναι επικίνδυνα μικρή και απόλυτα εκτεθει-
μένη στους βορειοδυτικούς ανέμους, ενώ η εξέδρα για το ημε-
ρόπλοιο είναι εκτεθειμένη σε ανέμους από βόρειους έως νοτι-
οδυτικούς. 
Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν, την παρούσα κατάσταση που δη-
μιούργησε τις σπηλαιώσεις από τον κυματισμό μέσα στην παλιά 
προβλήτα, αλλά και το γεγονός ότι η πρόταση αυτή αναγκάζει τα 
σκάφη, όταν θα πνέουν βόρειοι άνεμοι να κάνουν μεγάλο κύκλο 
για να μπουν στο λιμάνι λόγω της δημιουργίας μεγάλου δευτε-
ρογενούς κυματισμού, καταλήγουν ότι το σχέδιο αυτό, δεν έχει 
να προσφέρει τίποτα θετικό. 
Πάμε τώρα στο δεύτερο σχέδιο, το λίγο πιο οικονομικό, το οποίο 
εκτιμούν ότι είναι καλύτερο, προτείνοντας κάποιες διορθώσεις, 
όπως: 
Τα εξωτερικά βράχια δεν θα πρέπει να είναι ψηλά, αλλά χα-
μηλά και φαρδύτερα, για να έχουν οπτική επαφή τα εισερ-
χόμενα με τα εξερχόμενα πλοία στο λιμάνι για την ασφάλειά 
τους. Η προβλήτα να είναι τουλάχιστον στα 75 μέτρα αντί για 
τα εξήντα, οπότε δεν χρειάζεται η επέκταση του μόλου της 
Μαρίνας κατά 15 μέτρα. Ισχυρίζονται λοιπόν, ότι το σχέδιο Β’ 
με τις διορθώσεις που προτείνουν εξυπηρετεί και καλύπτει 
καλύτερα και την εξέδρα των ημερόπλοιων, η οποία θα είναι 
πιο ασφαλής. 
Συμπερασματικά λοιπόν, αυτή η λύση είναι η ασφαλέστερη για 
τη Μαρίνα.
Αντικρούουν δε τον ισχυρισμό «ότι έχουμε να κάνουμε και με 
ιδιώτες οι οποίοι είναι ατζαμήδες», λέγοντας ότι οι προτάσεις 
τους δεν έχουν αν κάνουν μόνο με την ασφάλεια τη δικιά τους, 
αλλά και με την ασφάλεια όλων όσοι κινούνται μέσα στο λιμάνι. 
Στη συνάντηση με τον κ. Κοντό, την κ. Κάγκανη και τον κ. Κοστώ-
νη ήσαν οι κ.κ. Π. Βιτσαδάκης, Ν. Αναγνωστόπουλος, Λ. Βιτσα-
δάκης, Μ. Μπαρμπαρίγος και Ν. Μαλαματένιος.

Οι άνθρωποι της 
θάλασσας ξέρουν...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΕΙΟ

Έργα βελτίωσης για το λιμάνι της Νάουσας Οι πνευμονολόγοι συνιστούν εμβολιασμό

Ανάχωμα απέναντι στο 
πανδημικό "κύμα" 
"Η εξάπλωση της γρίπης μπορεί να αντιμετωπισθεί με τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες όταν 
όλοι, συντεταγμένα και ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στον καθένα, γίνουν τμήματα ενός 
εύρωστου αναχώματος απέναντι στο πανδημικό κύμα", επισημαίνουν οι Έλληνες πνευμονο-
λόγοι και τάσσονται υπέρ του εμβο-
λιασμού του συνόλου του πληθυσμού 
έναντι του ιού Η1Ν1 (γρίπη των χοί-
ρων).
Κατά τη διάρκεια του 18ου Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου Νοσημάτων Θώ-
ρακος, το οποίο ολοκληρώθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και μετά από διεξοδι-
κή συζήτηση Ελλήνων και ξένων κο-
ρυφαίων επιστημόνων, διαπιστώθηκε 
ότι η πανδημία εξελίσσεται παγκοσμί-
ως με αυξανόμενη ένταση και παρότι 
οι επιπτώσεις της σε απώλειες υγείας 
και ζωών επί του παρόντος κινούνται 
μέσα σε ελεγχόμενα όρια, δεν μπορούν εντούτοις να χαρακτηρισθούν ως "αμελητέες".
Οι πνευμονολόγοι τονίζουν ότι το σημαντικότερο μέσο για τον έλεγχο της επέλασης μιας παν-
δημίας ήταν και είναι ο αντιγριπικός εμβολιασμός και ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού 
της χώρας μας πρέπει να φθάσει στο αναγκαίο για τον έλεγχο της πανδημίας επίπεδο, προκει-
μένου να υπάρξουν ευνοϊκές επιπτώσεις τόσο στο ρυθμό επέκτασης, όσο και στη βαρύτητα των 
κρουσμάτων της νόσου. 
Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, οι Έλληνες πνευμονολόγοι ιατροί καλούν όλο τον πληθυσμό 
της χώρας να προσέλθει στα εμβολιαστικά κέντρα και σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα 
και τις επίσημες οδηγίες, να εμβολιασθεί.

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου – Αντιπάρου

Γενική Συνέλευση & Εκλογές
Την Εκλογοαπολογιστική Γενική του Συνέλευση πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων Πάρου – Αντιπάρου, την Κυριακή 6/12/2009 στις 11.00 π.μ. στην αίθουσα του «Αρχίλοχου» 
στην Παροικιά για την εκλογή: 
- Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των Αρχαιρεσιών του Σωματείου.
- Για να αναδειχτεί μέσα από μαζική συμμετοχή  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την  αποδο-
χή και την καλύτερη στήριξη των μελών του
- Για να εκλεγούν περισσότεροι αντιπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο και την Ομοσπονδία Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων  Ελλάδος (εκλέγονται ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων).
Την ίδια ημέρα επίσης στον «Αρχίλοχο» θα γίνει και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, όπου 
θα γίνουν εγγραφές νέων μελών και θα συζητηθούν τα θέματα: 
- Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός της Προσωρινής Διοίκησης  
- Προϋπολογισμός 2010
- Επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης που θα εκπροσωπεί το σωματείο στη ΓΣΕΕ
- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
- Αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Αντιπροσώπων στο Ε.Κ. και 
την Ο.Ι.Υ.Ε.  
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 4.00μ.μ. για να ψηφίσουν και όσοι εργάζονται την Κυρια-
κή. ΠΡΟΣΟΧΗ:  Απαραίτητα μαζί σας αστυνομική ταυτότητα και βιβλιάριο ΙΚΑ ή άλλο αποδει-
κτικό ΙΚΑ.

Νέο Προεδρείο Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας 
Στις 29/11/09 εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας η σύνθεση του οποί-
ου έχει ως εξής : 
Πρόεδρος: Βουλγαράκη Αθηνά 
Αντιπρόεδρος: Αγούρου Ρούσσα
Γραμματέας: Καζακίδου Έφη
Ειδική Γραμματέας: Τσιγώνια Ελένη
Ταμίας: Αφεντάκη Δήμητρα
Ειδική Ταμίας: Γεμελιάρη Λαμπρινή
Μέλος: Λουρίδου Ειρήνη
Αναπληρωματικά μέλη : Τσαντουλή Μπέτυ, Τσαντουλή Μαρουσώ, Φραντζή- Τσιγώνια Άννα.
Εξελεγκτική επιτροπή : Βιτζηλαίου Κατερίνα, Περαντινού Μαρία, Ανουσάκη Αντωνία.
Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη του και τους φίλους του και εύχεται σε όλο τον κόσμο χρόνια 
πολλά, υγεία και πρόοδο.

Ευχαριστήριο 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Σύλλογος Γονέων και η Σχολική 

Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου εκφράζουν θερ-

μές ευχαριστίες στην Τοπική Επιτροπή Περιβάλλοντος και Πο-

λιτισμού και  τον κ. Τριαντάφυλλο Κώστα. Τοπική επιτροπή και 

ο κύριος Τριαντάφυλλος διέθεσαν στο σύλλογο το ποσό των 

500€. Με αυτά τα χρήματα αγοράστηκε βιντεοπροβολέας που 

τοποθετήθηκε στην αίθουσα «Καλουδά», στη μνήμη της Μαρί-

ας Τριανταφύλλου.
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Στο «κενό» η διαμαρτυρία των Ναουσαίων
για έλλειψη γιατρού

Ικανοποίηση στο 
απώτερο μέλλον…
Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι κάτοικοι της Νάουσας, συνεπικου-
ρούμενοι από το Τοπικό Συμβούλιο, για την έλλειψη γιατρού στο αγροτικό ιατρείο 
της Νάουσας. Τη διαμαρτυρία τους αυτή τη διατύπωσαν σε επιστολή, την οποία 
απέστειλαν προς όλους τους αρμόδιους φορείς για να πάρουν την απάντηση ότι 
το πρόβλημα θα λυθεί με την ανέγερση και λειτουργία του νέου μικρού νοσοκο-
μείου Πάρου. Έως τότε, τουλάχιστον μια πενταετία θα πρέπει να …λάβουν τα μέ-
τρα τους, δηλαδή να μην αρρωστήσουν…
Συγκεκριμένα, οι αγανακτισμένοι κάτοικοι της Νάουσας συγκέντρωσαν υπογρα-
φές (600) και παράλληλα συνέταξαν επιστολή την οποία έστειλαν στις 25 Σεπτεμ-
βρίου προς το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Εσωτερικών, τη 2η Δ.Υ.Π.Ε Πει-
ραιώς και Αιγαίου, στο Διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου και τους βουλευτές του 
Ν. Κυκλάδων.
Στην επιστολή αναφέρεται: «Οι υπογράφοντες κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερί-
σματος Νάουσας Πάρου, του πολυπληθέστατου Δημοτικού Διαμερίσματος στο Ν. 
Κυκλάδων, (3.500 μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τους θερινούς μήνες δεκαπλασιά-
ζονται), εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, αφενός μεν για τη μη στελέχωση του 
Περιφερειακού Ιατρείου Νάουσας και αφετέρου για την υποβάθμιση του Πολυ-
δύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Νάουσας, σε απλό Περιφερειακό Ιατρείο.
»Αρνούμαστε τις αίολες υποσχέσεις για αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δο-
μών υγείας στα νησιά μας.
»Αρνούμαστε πολιτικές οπισθοδρομήσεις και υποβάθμισης.
»Ζητάμε να γίνουν πράξη οι νησιώτικες πολιτικές και στον τόπο μας.
»Ζητάμε μόνιμο ιατρό επί καθημερινής βάσης στο Περιφερειακό Ιατρείο Νάου-
σας.
»Ζητάμε στελεχωμένο και Πολυδύναμο το Περιφερειακό Ιατρείο Νάουσας».
Η απάντηση στα αιτήματά τους ήρθε στις 26 Νοεμβρίου από το Γενικό Νοσοκο-
μείο Σύρου και αφορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ασχο-
λήθηκε με το θέμα της Νάουσας. Στην απάντηση αυτή μεταξύ άλλων αναφέ-
ρεται: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά από σχετι-
κή συζήτηση μεταξύ των μελών του, ομόφωνα αποφασίζει: Έλαβε γνώση δεδο-
μένου ότι η ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πάρο θα ικανοποιήσει τα αιτήμα-
τα της Παριανής κοινωνίας και συνεπώς το αίτημα αυτό». Με λίγα λόγια, «ζήσε 
Μάη μου…».

Συμπληρωματικές προσλήψεις
Βέβαια, μια μικρή αχτίδα ελπίδας γεννά η δήλωση του βουλευτή Ν. Κυκλάδων 
του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγα για συμπληρωματικές προσλήψεις ιατρικού και παραϊατρι-
κού προσωπικού, μιας και από τις 1.727 προσλήψεις, οι Κυκλάδες είχαν απο-
κλειστεί. Προκειμένου λοιπόν, να αρθεί η αδικία, μέσα στο 2009, πέρα από τις 
1.727 προσλήψεις, θα γίνουν άλλες 1.410 νοσηλευτών κι άλλων παραϊατρικών ει-
δικοτήτων και ακόμη 1000 προσλήψεις γιατρών. Προσλήψεις στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνονται και οι Κυκλάδες. 

Νέα δενδροφύτευση στις πλαγιές γύρω από το 
Μοναστήρι

Δωρεά τα φυτά και 
εθελοντική εργασία
Νέα δενδροφύτευση έγινε στον Αϊ 
Γιάννη Δέτη από εθελοντές, φίλους 
του Πάρκου και μαθητές, οι οποίοι 
με μεγάλη προθυμία, μαζί με τους 
εκπαιδευτικούς τους, προσέφεραν 
και πάλι τις υπηρεσίες τους. 
Οι εργασίες ξεκίνησαν από το περα-
σμένο Σάββατο στις πλαγιές γύρω 
από την περιοχή του Μοναστηριού, 
από περίπου 20 άτομα που άνοιξαν 
τους λάκκους και ολοκληρώθηκαν 
την περασμένη Δευτέρα. Την Τρίτη 
ανέλαβαν οι μαθητές. Σε κάθε λάκ-
κο υπήρχε ένα φυτό που φυτεύτη-
κε από τα παιδιά. Παραφωνία στην 
όλη υπόθεση τα κατσίκια που «συ-
νελήφθησαν» να βόσκουν στην πε-
ριοχή και υπάρχει φόβος να φάνε 
τα φυτά. Η Πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου Νάουσας θα επιδιώξει 
συνεννόηση με το βοσκό, ώστε να 
μεταφέρει σε άλλη περιοχή τα κα-
τσίκια του, για να γλυτώσουν από 
τα δόντια τους τα φυτά που με τόσο 
κόπο φυτεύτηκαν.     
Τα φυτά είναι δωρεά και πρόκειται 
για φίδες, σχινάρια, ασπάλαθο και 
άλλα θαμνοειδή.
Την ημέρα της δενδροφύτευσης 
στην περιοχή βρέθηκαν ο Δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης, η Έπαρχος 
Γρηγορία Πρωτολάτη, η Αντιδήμαρ-
χος Άννα Κάγκανη, η οποία συμμε-
τείχε τις προηγούμενες ημέρες και 
στο άνοιγμα των λάκκων, όπως και 
η κ. Τριπολιτσιώτη και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Κουτσουράκης. 

Εξετάσεις για 
Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας
Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 
μέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 θα υποβάλλονται στις Διευθύν-
σεις ή στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμε-
τοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις θα 
διεξαχθούν στις 08 και 09 Μαΐου 2010 για τα επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» 
και Α2 «βασική γνώση» σ’ ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ), Β1 («μέτρια γνώση» και 
Γ1(«πολύ καλή γνώση») στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, για τα 
επίπεδα Β2 («καλή γνώση») και Γ1(«πολύ καλή γνώση») στην Ισπανική γλώσσα και 
για το επίπεδο Β1 («μέτρια γλώσσα») στην Τουρκική γλώσσα, στις 10 και 11 Μαΐου 
2008. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν  τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:
Μια φωτογραφία μικρού μεγέθους. Ένα παράβολο του δημοσίου από οποιαδή-
ποτε εφορία Κ.Α.Ε. 3741: 40 ευρώ για το επίπεδο Α, 50 ευρώ για το επίπεδο Β1, 
60 ευρώ για το επίπεδο Β2 και 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1. 
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο νό-
μιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. Ειδικό έντυπο αίτησης, που δι-
ατίθεται από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών στις 
κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 5ο 
Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο τηλέφωνο 22840-28309 και 
22840-24419 (κ. Ελένη Καραδημητράκη)   
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στο φακό
   της 

Την περασμένη Κυριακή
στον Αη Γιώργη,

 η Αντίπαρος τίμησε τους ήρωες 
της Εθνικής Αντίστασης

 Σε ποτάμι μετατρέπεται με την
πρώτη βροχή, ο δρόμος στην είσοδο του
Προδρόμου, από το βενζινάδικο έως και το φούρνο.
Αγανακτισμένοι κάτοικοι τηλεφώνησαν στη ΦτΠ και
μας κατήγγειλαν ότι είναι βουλωμένο το φρεάτιο και
ότι επανειλημμένως έχουν απευθυνθεί στο Δήμο, αλλά
και στο Επαρχείο για την απόφραξή του, όμως «φωνή
βοόντος εν τη ερήμω». Μια απόφραξη είναι, όλη κι’ όλη,
ας γίνει, γιατί ο δρόμος με τα νερά γίνεται επικίνδυνος
για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τους οδηγούς τους. Νισάφι!

  Ευτυχώς που έγινε το περιστατικό στις 2.00 μετά το 
μεσημέρι και είχαν σχολάσει τα παιδιά, διαφορετικά…Στο 
πολύπαθο 2ο δημοτικό σχολείο, την περασμένη Τετάρτη 
ο δυνατός αέρας έριξε μία από τις πόρτες στις «ληγμέ-
νες» αίθουσες προκάτ, που έτσι κι' αλλιώς είναι επικίν-
δυνες, αφού δεν κλείνουν καλά και στηρίζονται σε τρεις 
μικρούς μεντεσέδες η κάθε μια. Η πεσμένη πόρτα στηρί-
χθηκε προσωρινά... Οι γονείς πλέον δεν ξέρουν τι άλλο 
να κάνουν και που ν’ απευθυνθούν, διότι δεν έχει μείνει 
φορέας της παιδείας που να μην έχει ενημερωθεί για τα 
προβλήματα. Ας σκεφτούν λιγάκι οι αρμόδιοι κι’ ας αντι-
μετωπίσουν το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα. Μικρά 
παιδιά είναι, περνούν μέσα από τη "λίμνη" αυλή του σχο-
λείου για να μπουν στις αίθουσες, να πέφτουν και οι πόρ-
τες… Τι άλλο πρέπει να γίνει, Θεός φυλάξει…


