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Πάρος 10-1-2008
Προς:1. Πρόεδρο ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Πάρου
2. Τοπικό Συµβούλιο Λευκών

Κοιν: Μ.Μ.Ε.
Επιστρέφοντας από τις ολιγοήµερες
διακοπές των εορτών και διαβάζοντας
τις συσσωρευµένες τοπικές εφηµερίδες
µε µεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα
ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατόπιν
προτάσεως του προέδρου της ∆ΕΥΑΠ,
ψήφισε τέλος αποχέτευσης στις Λεύκες
10 ευρώ ανά σύνδεση και έκαστο
λογαριασµό. Το µέτρο αυτό είχε και
παλιότερα ξαναπροταθεί επί δηµαρ-
χίας Αργουζή (αν δεν κάνω λάθος) και
είχε αποσυρθεί κατόπιν σχετικών αντι-
δράσεων.
Προσωπικά και θα µου συγχωρήσετε

την οξύτητα του χαρακτηρισµού , το
µέτρο µου θυµίζει την εποχή της
Τουρκοκρατίας και τον Κεφαλικό φόρο
που είχαν επιβάλει οι Τούρκοι.
Εξηγούµαι. ∆εν αµφισβητώ τα έξοδα
από πιθανά έργα που έγιναν στο απο-
χετευτικό δίκτυο των Λευκών και επι-
βάρυναν την ∆ΕΥΑΠ, όµως το δίκτυο
αυτό δεν το έφτιαξε κανένας ∆ήµος
αλλά οι ίδιοι οι Λευκιανοί µε τη συν-
δροµή των εν Αθήναις Λευκιανών πριν
50 χρόνια. Μέχρι σήµερα αδυνατεί (ή
δεν θέλει;) η ∆ΕΥΑΠ να ολοκληρώσει
τη Λευκιανή αποχέτευση µε βιολογικό
καθαρισµό παρά τις υποσχέσεις του
τέως ∆ηµάρχου Κου Ραγκούση ,σε δύο
προεκλογικές περιόδους στους
Λευκιανούς.
Ποια λογική θέλει: α) ένα πάγιο τέλος

αποχέτευσης ισόποσο αν όχι µεγαλύτε-
ρο από το πάγιο τέλος ύδρευσης,
όταν δεν παρέχονται ισάξιες ή ανάλο-
γες υπηρεσίες, β) ποια λογική θέλει
όλη η Πάρος και η Ελλάδα να πληρώ-
νει πάγιο τέλος αποχέτευσης ανάλογο
της υδρευτικής κατανάλωσης, ενώ οι
Λευκιανοί καταναλώσουν δεν κατανα-
λώσουν ή όσο και να καταναλώσουν
ταρίφα 10 ευρώ. ∆εν έχω ξανασυναντή-
σει τέτοιο λογιστικό παραλογισµό . Οι
Λευκιανοί θα πληρώσουν τα ελλείµµα-
τα της ∆ΕΥΑΠ;
∆ιαµαρτύροµαι έντονα για την προδή-
λως παράλογη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου που προφανέ-
στατα ήρθε αµελέτητη ως πρόταση.
Παρακαλώ η επιστολή µου να ανακοι-
νωθεί σε µία από τις προσεχείς συνε-

δριάσεις του, µε την παράκληση της
πιθανής τροποποίησης της ώστε το
τέλος να γίνει αναλογικό τµήµατος της
εκάστης κατανάλωσης κάθε υδροµε-
τρητή στις Λεύκες. Έτσι θα υπάρχει
κοινωνική ισότητα και ταυτόχρονα δεν
θα ανατρέπεται η τιµολογιακή πολιτι-
κή περιορισµού της υδρευτικής κατα-
νάλωσης που εφαρµόζει προληπτικά η
∆ΕΥΑΠ. Με την τελευταία απόφαση
επιβραβεύονται όσοι καταναλώνουν
πολύ νερό, διότι όσα λύµατα και να
στείλουν στο δίκτυο θα πληρώσουν όσο
και κάποιος µε µηδενική κατανάλωση.

∆ιατηρώντας το σεβασµό µου
προς το δηµοτικό Συµβούλιο

Ευχαριστώ
Νίκος Μαρινάκης

Επιστολή / Οι Λευκιανοί θα πληρώσουν τα ελλείµµατα της ∆ΕΥΑΠ;

Αναπτυξιακός Σύλλογος
Μώλου-Τσουκαλιάς-Γλυφάδων Πάρου
«Πρόοδος - Ανάπτυξη»

Πάρος 15 Ιανουαρίου 2008

Ανακοίνωση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του αναπτυξιακού
συλλόγου «Πρόοδος - Ανάπτυξη» αποφάσισε
οµόφωνα, εις ένδειξη µνήµης δυο αγαπηµένων
αποθανόντων συµπατριωτών µας πρόσφατα στα
Μάρµαρα, να µην πραγµατοποιήσει την καθιε-
ρωµένη εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του
τρέχοντος έτους.
Αντί αυτού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλό-
γου µας αποφάσισε να διαθέσει χρηµατικό ποσό
στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες που κατοικούν
στην περιοχή.
Σας ευχόµαστε ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά.

Το ∆.Σ. του συλλόγου
Πρόεδρος: Μαρουσώ Καστανιά

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Πούλιος
Γ. Γραµµατέας: Ιωάννης Ραγκούσης

Ταµίας: Νικόλαος Μόνος
Έφοροι: Χρήστος Σοµπόνης,

Γρηγόρης Αλιπράντης,
Νικόλαος Λαουράκης

ΠΑΡΟΣ 19/01/08
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητά µας µέλη,
Ενωµένοι οι Σύλλογοι Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων
& ∆ιαµερισµάτων µετά την επιτυχή προώθηση
το 2007, του Οδηγού CD-Rom, µε πληροφορίες
για το νησί και τα καταλύµατά µας, προτίθενται
να το επανεκδώσουν.
Στόχος µας για το 2008 είναι να µπορέσουµε
να το έχουµε πληρέστερο και συνολικά σε  5
γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανι-
κά και ιταλικά. Αντίστοιχα,  θα προχωρήσουµε
και θα αναβαθµίσουµε και την ιστοσελίδα µας
www.paros-greece.gr, η οποία θα εµφανίζεται
και αυτή σε 5 γλώσσες. Παρακαλούµε άµεσα
όσα από τα µέλη µας δεν έχουν συµµετάσχει σε
αυτές µας τις ενέργειες και δεν είναι ήδη κατα-
χωρηµένοι, ενώ θα το ήθελαν, να επικοινωνή-
σουν µε τους συλλόγους τους µέχρι τις 30
Ιανουαρίου, έτσι ώστε να τους ενηµερώσουν για
τη διαδικασία.

Με εκτίµηση, 
Για τα ∆.Σ.

“Φιλόξενος ∆ίας” κα. Φυρογένη Αντιπαριώτη
Στέλλα τηλ.: 6942582321

“Μαντώ Μαυρογένους” κ. Μπιζάς Κώστας
Τηλ.: 6945405315

“Ποσειδώνας” κ. Αστερίου ∆ηµήτρης
Τηλ.: 22840 22722, Φαξ: 22840 28277

“Γλαύκος” κα. Βλαχογιάννη Άννα
Τηλ.: 22840 41698 και 6942402355

Σύλλογος Αλυκής κα. Ρούσσου Τούλα
Τηλ.: 22840 91219 και 6937436326

Ένα καλαίσθητο ηµερολόγιο
του 2008, έκδοση του νηπια-
γωγείου Λευκών, κυκλοφόρη-
σε και πουλιέται από τα
βιβλιοπωλεία της Πάρου. Το
επιµελήθηκε η νηπιαγωγός
και συγγραφέας Γιάννα
Σέργη.
Στο εισαγωγικό σηµείωµα του
ηµερολογίου αναφέρονται τα
εξής:

Μια εµπειρία
και µια ευχή
Υπάρχουν κάποια πρόσωπα, που
για να τα συναντήσεις σήµερα
πρέπει να τρυπώσεις σε παλιούς
µύλους, να επισκεφτείς ερειπω-
µένα παλάτια, να σκαρφαλώσεις
σε βουνοκορφές, να κρυφτείς
πίσω από τις θηµωνιές, ν’ αφου-
γκραστείς τον ήχο της λύρας και
το τραγούδι της θάλασσας.
Πρέπει να είσαι παιδί ή να διατη-
ρείς µέσα σου ζωντανό το παιδί,
για να µπορείς να θαυµάσεις, να
µαγευτείς, να εκπλαγείς και να
συνυπάρξεις µ’ αυτά τα πρόσωπα,
εκεί στη γραµµή που απλώνεται
ανάµεσα στη φαντασία και στην
πραγµατικότητα και είναι το
σίγουρο κατοικητήριό τους.
Πρέπει ακόµα, στη δίνη του σύγ-
χρονου αποµυθοποιηµένου
κόσµου, να ξέρεις να κόβεις
ταχύτητα ή να ξεµακραίνεις λίγο
από τους πολλούς και να βηµατί-
ζεις εκεί που η πίστη της απλότη-
τας συναντιέται µε το βάθος του

στοχασµού.
Εµείς µια παρέα παιδιών και
ενηλίκων - παιδιών, σ’ ένα χωριό
που στα βουνά, στους λόφους,
στους µύλους, στις αυλές και στα
πλακόστρωτα µπορείς ακόµα ν’
ακούσεις ψιθύρους άλλων και-
ρών, αποφασίσαµε να πάµε προς
συνάντηση αυτών των προσώπων,
που είχαν εξάψει την περιέργειά
µας µέσα από τις παµπάλαιες
ιστορίες τους. Και τα συναντήσα-
µε! Μέσα από πολλές και διάφο-
ρες διαδροµές, τα βρήκαµε και
µε την πνοή της αγνότητάς µας
τα ζωντανέψαµε. Αλήθεια, τ’
ακούσαµε να τραγουδούν, τα
είδαµε να χορεύουν, να τρέχουν
και να µας κυνηγούν, να σκαρ-
φαλώνουν στις στέγες, να θυµώ-
νουν, να θαλασσοδέρνονται, να

παλεύουν, να ησυχάζουν. Και
κρατήσαµε µέσα µας εικόνες και
λόγια, που κάποτε οι πιο µικροί
από µας θα ανακαλύψουν και το
κρυµµένο τους νόηµα.
Η πλανεύτρα µικρή νεράιδα θα
γίνει τότε η αδυναµία της θέλη-
σης και οι λογής εύκολες απο-
λαύσεις της ζωής που αποµακρύ-
νουν τον άνθρωπο από το στόχο
του. Τα καλικαντζαράκια θα
γίνουν ίσως τα εµπόδια και οι
κίνδυνοι που τον απειλούν ακόµα
και στις καλύτερες στιγµές του
και απαιτούν εγρήγορση ή η αιώ-
νια δυνατότητα του φωτός να επι-
βληθεί στο σκοτάδι, του καλού να
νικήσει το κακό, αλλά και η
δυνατότητα του ίδιου του ανθρώ-
που να κυριαρχήσει στη ζωή του.
Και κάπως έτσι θυµηθήκαµε,
ακόµα µια φορά, πως τα ονειρε-
µένα πρόσωπα και τα ξεχασµένα
λόγια της λαϊκής σοφίας είναι η
ανεξάντλητη πηγή από την οποία
µπορούµε να αντλήσουµε πολύτι-
µο παιδαγωγικό υλικό, σύµµετρο
µε τις νοητικές δυνατότητες του
µικρού παιδιού, αλλά ανακυκλώ-
σιµο και µεταλλάξιµο κατά την
ενήλικη ζωή του.
Ένα µέρος της εµπειρίας µας
είναι αποτυπωµένο εδώ για των
λόγων το αληθές κι ακόµα, για να
σας ευχηθούµε «Καλή Χρονιά»
µε πολλές και διαφορετικές
φωνές που, στο τέλος, γίνονται
µία, αυτή της παιδικής αθωότη-
τας που, σίγουρα, δεν υπάρχει
γλυκύτερη στον κόσµο.

Γιάννα Σέργη

ΗΗμμεερροολλόόγγιιοο  22000088::  1122  μμήήννεεςς  οοννεειιρρεεμμέένναα
ππρρόόσσωωππαα  κκααιι  ξξεεχχαασσμμέένναα  λλόόγγιιαα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους, όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο µας συµπαραστάθηκαν στο
βαθύ µας πόνο, για την απώλεια του αξέχαστου συζύγου, πατέρα
και παππού µας 

ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧ. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ
Συνταξ. Τελωνιακού υπαλλήλου,

Τους ευχαριστούµε θερµά.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουµε, στο Ιερό Προσκύνηµα της
Εκατονταπυλιανής, την Ιερά Μονή  του Αγίου Αρσενίου και τους
ιερείς, π. Πέτρο Χερουβείµ και π. Εµµανουήλ Φωκιανό, που τίµη-
σαν µε τον δικό τους τρόπο, τη µνήµη του αγαπηµένου µας νεκρού.

Η σύζυγος ∆ιαµάντω
Τα παιδιά: Μιχάλης και Έφη, Άρης και Κλεοπάτρα.

Τα εγγόνια: Θόδωρος και Μαντώ, Γιάννης και ∆ήµητρα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΜΕΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡ-
ΜΑΡΩΝ προσκαλεί τα µέλη
και τους φίλους του στην
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας του την Κυριακή
27/01/2008 και ώρα 19:00
στα γραφεία του Συλλόγου.
Στα πλαίσια αυτής της
εκδήλωσης θα πραγµατο-
ποιηθεί ετήσιος διοικητικός
και οικονοµικός απολογι-
σµός. Η παρουσία σας θα
µας χαροποιήσει!!
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Και δεύτερη συγκέντρωση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Πραγµατοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2008 η προγραµµατισµένη συγκέντρωση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
στην αίθουσα του «Αρχίλοχου», στην οποία συµµετείχαν µέλη και φίλοι των πολιτικών δυνάµεων
που τον συγκροτούν.
Στη συγκέντρωση αυτή εκφράστηκε η πολιτική βούληση όλων των παρόντων για συγκροτηµένη
δράση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην Πάρο και την Αντίπαρο.
Για το σκοπό αυτό εκλέχτηκε και πολιτική γραµµατεία, η οποία σύµφωνα µε πληροφορίες της
εφηµερίδας µας αποτελείται από τους: Γρίσπο Κώστα, Θαλασσινό Γιάννη, Ισιγώνη Μανώλη,
Καστρουνή Σωτήρη, Κούτλα Μίνα, Μαύρη Μένεγο και Παπανικολάου Γιώργο.

Συγκέντρωση και
του Συνασπισµού
Συγκέντρωση µελών του κόµµατος πραγµατοποίησε και
ο Συνασπισµός κατά την οποία µετά την πολιτική ενηµέ-
ρωση που έγινε, εκλέχτηκε αντιπρόσωπος από την Πάρο
και την Αντίπαρο για το Συνέδριο του Συνασπισµού ο κ.
Ηλίας Γουρδούκης. Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί το
πρώτο 10ήµερο του Φεβρουαρίου.

Ο Εξωραϊστικός
Σύλλογος Μώλου
Μαρµάρων Πάρου «Ο
Άγιος Νικόλαος» µε
Ανακοίνωση Τύπου που
εξέδωσε στις 21
Ιανουαρίου 2008 κάνει
γνωστά τα εξής:

«Με ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση ο Σύλλογός µας
είναι σήµερα σε θέση να
ανακοινώσει ότι, µετά
από διακοπή 9 περίπου
µηνών, ξανάρχισαν οι
εργασίες αποξήλωσης του
αυθαίρετου λιµενοβρα-
χίονα που είχε κατα-
σκευαστεί το 1993 δίπλα
στον παλιό λιµενίσκο του
Μώλου Μαρµάρων
Πάρου.
Πρέπει να υπενθυµίσου-
µε ότι ο λιµενοβραχίονας
αυτός, που είχε µήκος
80 µέτρων, κατασκευά-
στηκε µε επίβλεψη της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της
Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης
Κυκλάδων, χωρίς τις
απαραίτητες αδειοδοτή-
σεις και εγκρίσεις και
εποµένως ήταν παράνοµος.
Παρών, κατά τη διάρκεια των
παράνοµων εργασιών το
1993, ήταν ο τότε τοπικός
Κοινοτάρχης που ισχυριζόταν
ότι το έργο γίνεται µετά από
δικές του ενέργειες.
Αφού δεν είχε συνταχθεί
καµία περιβαλλοντική αλλά
ούτε και ακτοµηχανική µελέ-
τη πριν από την κατασκευή
του λιµενοβραχίονα, η
θάλασσα άρχισε αµέσως να
διαβρώνει τη µαγευτική
παραλία του Μώλου και η
άµµος που παρασυρόταν από
την παραλία, µεταφερόταν
στην άλλη πλευρά του κόλ-
που όπου βρίσκεται το παλιό
αλιευτικό καταφύγιο. Έτσι,
από τη µια µεριά καταστρε-
φόταν η αµµώδης ακτή και ο
παραλιακός δρόµος, ενώ ταυ-
τόχρονα, γέµιζε και ο λιµενί-
σκος µε άµµο, µε αποτέλε-
σµα να µην µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί για τον ελλιµενι-
σµό των αλιευτικών και ιδιω-
τικών βαρκών. Για το λόγο
αυτό έπρεπε, τουλάχιστον µια
φορά το χρόνο, να αποµα-
κρύνεται, µε δηµόσιες δαπά-
νες, η άµµος από το βυθό του
λιµενίσκου, έτσι ώστε να µπο-
ρούν ξανά οι βάρκες να

εισπλέουν ή να αποπλέουν
χωρίς τον κίνδυνο να προσα-
ράξουν.
Ο Σύλλογός µας ανέφερε
την οικολογική αυτή κατα-
στροφή στον Συνήγορο του
Πολίτη και ζήτησε την παρέµ-
βασή του. Η Ανεξάρτητη
Αρχή, αφού διαπίστωσε τη
µακροχρόνια αδιαφορία των
υπευθύνων για την αποξήλω-
ση του παράνοµου λιµενο-
βραχίονα, αποφάσισε, τον
Ιανουάριο του 2003, να
παραπέµψει την υπόθεση
στον αρµόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, ο Συνήγορος του
Πολίτη στο έγγραφό του προς
τον Εισαγγελέα πρωτοδικών
Σύρου, επεσήµαινε ότι υπάρ-
χουν σαφέστατες ενδείξεις
παράλειψης οφειλοµένων
ενεργειών καθώς και παράβα-
σης καθήκοντος εκ µέρους
των ενεχοµένων Υπηρεσιών. Η
σχετική δίκη θα γίνει, µετά
από δυο αναβολές, στις
3/3/2008 στη Σύρο.
Με την παραποµπή της
υπόθεσης στον Εισαγγελέα, η
Κτηµατική Υπηρεσία
Κυκλάδων, η οποία αδρανού-
σε επί αρκετά χρόνια να προ-
βεί στις νόµιµες ενέργειες,
αναγκάστηκε να εκδόσει τον

Ιούλιο του 2003 πρωτόκολ-
λο κατεδάφισης του αυθαίρε-
του λιµενοβραχίονα. Ωστόσο,
οι υπηρεσίες που ήταν αρµό-
διες για την αποξήλωση του
λιµενοβραχίονα, δηλαδή η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
και η Νοµαρχία Κυκλάδων,
αδιαφόρησαν επί δυο περί-
που χρόνια να εκτελέσουν το
πρωτόκολλο κατεδάφισης, και
τον Ιούνιο του 2005, ενε-
πλάκη ξαφνικά στην υπόθεση
το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Πάρου - Αντιπάρου ζητώντας
από τη Νοµαρχία Κυκλάδων,
µετά από συνεννόηση µε τον
Νοµάρχη κ. ∆. Μπάϊλα τη
νοµιµοποίηση του αυθαίρετου
λιµενοβραχίονα!!
Ο Σύλλογός µας κατήγγειλε
αµέσως το γεγονός στο
Υπουργείο Εσωτερικών, επι-
σηµαίνοντας ότι ο λιµενοβρα-
χίονας δεν µπορούσε να νοµι-
µοποιηθεί για το λόγο ότι είχε
ήδη λήξει από τις 31/12/04
η προθεσµία που προβλεπό-
ταν στο νόµο 3220/04 για τη
νοµιµοποίηση των κατασκευ-
ών που δεν είχαν τις εγκρίσεις
του νόµου 2971/01 περί
αιγιαλού.
Οι παραπάνω συναρµόδιες
υπηρεσίες, παρά το γεγονός

ότι γνώριζαν τη συνεχιζόµενη
υποβάθµιση του περιβάλλο-
ντος, σε µια περιοχή µάλιστα
που ανήκει στο Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο «NATURA 2000», εξα-
κολούθησαν να ολιγωρούν µε
αποτέλεσµα να συνεχίζονται
τόσο η διάβρωση της ακτής
και η καταστροφή των θινών
του Μώλου όσο και η ταυτό-
χρονη προσάµµωση του
παρακείµενου λιµενίσκου, η
οποία είχε ως συνέπεια, όπως
αναφέραµε πιο πάνω, τη
δηµιουργία σοβαρών προβλη-
µάτων ελλιµενισµού των αλι-
ευτικών σκαφών της περιοχής
λόγω της ανύψωσης του
βυθού του.
Μετά από παρέµβαση του
Γραφείου του πρώην
Υφυπουργού Εσωτερικών κ.
Ανδρεουλάκου και της
∆ιεύθυνσης Λιµενικών Έργων
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, άρχισαν επι-
τέλους οι εργασίες αποξήλω-
σης του παράνοµου λιµενο-
βραχίονα στα τέλη Μαρτίου
του 2007, που όµως σταµά-
τησαν µετά από ενέργειες των
τοπικών αρχών (Επάρχου
Πάρου, ∆ηµάρχου Παρίων
και ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Πάρου – Αντιπάρου).
Οι εν λόγω τοπικές αρχές

υποστήριξαν ότι «… η
αποξήλωση των φυσικών
ογκόλιθων… θα θέσει υπό
άµεσο κίνδυνο τον υπάρ-
χοντα λιµενίσκο και … θα
προκαλέσει εκτεταµένες
ζηµιές στα αλιευτικά
σκάφη…». Ωστόσο το επι-
χείρηµα αυτό αποδεί-
χθηκε σαθρό, αφού πριν
από το 1993 που κατα-
σκευάστηκε ο αυθαίρετος
λιµενοβραχίονας, δεν
είχε καταστραφεί, εξ
αιτίας των ανέµων, καµία
βάρκα ελλιµενισµένη
στον υφιστάµενο από
δεκαετίες ασφαλέστατο
λιµενίσκο.
Έτσι, στις 13/1/08
ξανάρχισαν οι εργασίες
αποξήλωσης του αυθαί-
ρετου λιµενοβραχίονα
και ευελπιστούµε ότι
αυτή τη φορά θα αποµα-
κρυνθεί το σύνολο των
φυσικών ογκόλιθων,
όπως προβλέπει το πρω-
τόκολλο κατεδάφισης
που έχει εκδώσει η
Κτηµατική Υπηρεσία
Κυκλάδων από το 2003.
Τέλος, πρέπει να τονί-
σουµε ότι, πέρα από το

γεγονός ότι η µερική µόνο
εκτέλεση του εν λόγω πρωτο-
κόλλου θα είναι παράνοµη, η
ενδεχόµενη παραµονή στη
θέση του έστω και ενός
µέρους του λιµενοβραχίονα,
θα παρεµποδίσει την αποκα-
τάσταση της ακτοµηχανικής
ισορροπίας του κόλπου, όπως
έχει καταδείξει και η επίσηµη
ακτοµηχανική µελέτη που
συνέταξε το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Επισηµαίνουµε επίσης ότι η,
εξ αιτίας του παράνοµου
λιµενοβραχίονα, διατάραξη
της ακτοµηχανικής ισορρο-
πίας, θα έχει ως αποτέλεσµα
τη συνέχιση της υποβάθµισης
του περιβάλλοντος.
Μένει πάντως αναπάντητο το
µεγάλο ερώτηµα: Ποιος θα
αναζητήσει τις ευθύνες και
ποιος θα αποζηµιώσει τον
φορολογούµενο πολίτη για τα
χρήµατα που πλήρωσε για
ένα άχρηστο έργο, δυο φορές;
Μια φορά για την παράνοµη
κατασκευή του και µια δεύτε-
ρη για την αποξήλωσή του
που κόστισε µάλιστα πολλα-
πλάσια στο Κράτος;

Εκ µέρους
του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου»

Εξωραϊστικόςς  Σύλλογοςς  Μώλου  Μαρμάρων  Πάρου  «Ο  Άγιοςς  Νικόλαοςς»
«Ðïéïò èá áðïæçìéþóåé ôïí öïñïëïãïýìåíï ðïëßôç ãéá
ôá ÷ñÞìáôá ðïõ ðëÞñùóå ãéá Ýíá Ü÷ñçóôï Ýñãï, äõï öïñÝò;»
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Στον “Παριανό Τύπο” µπορείτε να στέλνετε
µε fax: 2284025161 ή µε e-mail:
arparos@par.forthnet.gr για δηµοσίευση ανακοινώσεις,
ευχαριστήρια, µικρές αγγελίες, αναγγελίες γάµων,
επιστολές κ.λπ.

Αγγελίες
Ενοικιάζεται κατάστηµα στην Νάουσα στην
αγορά µε τα ρούχα 25 τ.µ. Τηλ.: 6973517783.
Στις Σωτήρες πωλείται αγροτεµάχιο 4
στρεµµάτων, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Ευκαιρία!
Τηλ.: 22840-22285, 6932953666
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα. Τιµές
χαµηλές. Παροικία Πάρος. Πληροφορίες:
Τηλ.: 2284023738, 6932905529. ∆ηµήτρης.
Ζητείται βοηθός λογιστή µε 5ετή τουλάχιστον
εµπειρία σε λογιστικό γραφείο για εργασία στην
Πάρο. Τηλ. 6972020905.

Αναγκαία  διόρθωση
Εκ παραδροµής αναφέρθηκε στο προηγούµενο
φύλλο µας και στη σελίδα 13 ότι ο Θωµάς
Γεµελιάρης είναι ο προσφάτως χειροτονηθείς
∆ιάκονος. Το σωστό είναι ότι ο  Θωµάς Κυδωνιεύς
είναι ο προσφάτως χειροτονηθείς ∆ιάκονος.

Ç áëÞèåéá
åßíáé øÝìá
êáé ôï øÝìá
åßíáé áëÞèåéá
(Με αφορµή την τηλεοπτική εκποµπή
«στα Άκρα» της ΝΕΤ, στις 7 ∆εκεµβρίου,
που είχε προσκεκληµένο τον πρώην
∆ήµαρχο Πάρου και νυν εκπρόσωπο τύπου
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ιωάννη Ραγκούση). 

Πόση είναι η δύναµη της τηλεόρασης;
Μήπως τελικά η επιρροή της είναι
ισχυρότερη από όσο πιστεύουµε;
Έχει την δυνατότητα να καθηλώνει, να συν-
δυάζει την εικόνα µε την κατάλληλη µουσική
υπόκρουση, ταξιδεύοντάς σε σ’ έναν κόσµο
άγνωστο, µε τελικό στόχο να στον κάνει
οικείο, να τον νιώσεις δικό σου, κτήµα σου.
Έτσι απρόσκλητη εισέρχεται στο χώρο σου,

ακολουθεί τους
δικούς της νόµους
χρησιµοποιώντας
τα µέσα της για την
επίτευξη του σκο-

πού της και δυστυχώς για όλους µας, τις
περισσότερες φορές τα καταφέρνει. Μέσα
από την οθόνη µπορεί να συγκρουστεί το
ψεύτικο µε το αληθινό, το χθες µε το σήµε-
ρα, η πραγµατικότητα µε την εικονική ζωή,
µε νικητή ποιον άλλο, την ίδια την τηλεόρα-
ση.
Έχει την ικανότητα και την ταχύτητα να πολ-
λαπλασιάζεται γεννώντας συνεχώς νέους
δέκτες, δηµιουργώντας και αναπτύσσοντας
τον κόσµο του Μεγάλου Αδελφού.
Τροµοκρατήθηκα όταν ένιωσα να παραποι-
ούνται τα βιώµατά µου, η πραγµατικότητα,
οι αναµνήσεις µου. Το πανέµορφο κατάλευ-
κο και µοναδικό τοπίο του νησιού µας, γινό-
ταν τόσο οµιχλώδες και αινιγµατικό. Καθώς
παρακολουθούσα την οθόνη της τηλεόρασης,
ξαφνικά εικόνες άρχισαν να ξετυλίγονται
µέσα µου. Όπως στους εφιάλτες που έρχο-
νται τη νύχτα και σε κυριεύουν, ξυπνώντας
τροµαγµένος µέχρι να αντιληφθείς ότι ήταν
ένα κακό όνειρο που πέρασε. Μόνο που
τώρα δεν περνούσε διότι ήµουν ξύπνιος, του-
λάχιστον έτσι ήθελα να πιστεύω.
Παρουσιάστρια, παρουσιαζόµενος και τηλε-
θεατές είχαµε γίνει έρµαιο της ξέφρενης
τεχνολογίας, του ίδιου µας του εφευρήµατος.
Ένιωσα τόσο αδύναµος, τόσο λίγος, συνειδη-
τοποιώντας ότι τελικά είµαστε απλοί παρατη-
ρητές των γεγονότων µέσα σε έναν
Οργουελικό κόσµο, θιασώτες µιας εικονικής
πραγµατικότητας, κοµπάρσοι στο ίδιο µας το
νησί. 

Παράλληλοι δρόµοι, παράλληλες ζωές. Η
αληθινή και η ψεύτικη, η ψεύτικη και η
αληθινή να  εναλλάσσονται συνεχώς, να αντι-
µάχονται για το πια θα επικρατήσει. Μάταια
όµως, το αποτέλεσµα είναι πάντα το ίδιο, ο
νικητής γνωστός. Το θέµα είναι ποιος θα
είναι το επόµενο θύµα.
∆εν έχει σηµασία αν αυτή τη φορά ο
Μεγάλος Αδελφός επέλεξε να κερδίσει τις
εντυπώσεις ο προσκεκληµένος της εκπο-
µπής. Ας ελπίσουµε ο Μεγάλος Αδελφός να
µην φτάσει τελικά «στα άκρα» και επειδή
είναι κατασκεύασµα της ανθρωπότητας, ας
ευχηθούµε να τεθεί ως ένα βαθµό υπό έλεγ-
χο, δίνοντάς µας τουλάχιστον δυνατότητα
επιλογής ζωής.
Αυτό που προσωρινά µε εφησυχάζει, είναι
ότι ακόµα µπορώ να αντιλαµβάνοµαι, ενώ
αυτό που µε τροµάζει είναι για πόσο ακόµα
διάστηµα θα µπορώ!

Του Αναστάσιου
Σκαραµαγκά

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν στις 27/12/2007
στον Κώστο ο Αθανάσιος
Τσιγώνιας του Νικολάου και η
Σοφία Ρούσσου του Στεφάνου.
Παντρεύτηκαν στις 29/12/2007
στη Νάουσα ο Ευάγγελος
Κρητικός του Νικολάου και η
Στυλιανή Τροπολιτσιώτη του
Νικολάου.
Παντρεύτηκαν στις 29/12/2007
στις Λεύκες ο Νικόλαος Μπάλιος
του Ζαχαρία και η Καλλιόπη
Παντελαίου του Νικολάου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 15/12/2007 στον Ι.Ν.
Κοιµήσεως Θεοτόκου στη Νάουσα ο

Αθανάσιος Πατέλης και η
Γεωργία Βιώνη βάπτισαν το αγο-
ράκι τους και το ονόµασαν Λόγγινο
– Άγγελο.
Στις 2/12/2007 στον Ι.Ν.
Κοιµήσεως Θεοτόκου στη Νάουσα ο
Ιωάννης Τσαχπίνης και η
Μαργαρίτα Ευαγγελοπούλου
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το
ονόµασαν Γεωργία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθανε στις Λεύκες στις
27/12/2007 ο Βασίλειος
Τριαντάφυλλος του Παρασκευά
ετών 81.
Πέθανε στο Άσπρο Χωριό στις
26/12/2007 ο Στέφανος
Βιτζηλαίος του Νικολάου ετών 57.
Πέθανε στη Νάουσα στις

31/12/2007 ο Βασίλειος
Μαλαµατένιος του Αντωνίου ετών
85.
Πέθανε στις 3/1/2008 στην
Παροικιά ο Ιωάννης Μαύρης του
Μένεγου ετών 92.
Πέθανε στο Μαράθι στις 6/1/2008
ο Ιωάννης Μπαρµπαρής του
Γεωργίου ετών 80.
Πέθανε στην Αθήνα και µεταφέρθη-
κε στα Μάρµαρα στις 9/1/2008 ο
∆ηµήτριος Τζανακόπουλος του
Αντωνίου ετών 75.
Πέθανε στην Παροικιά στις
14/1/2008 ο Σπύρος Μπεσκίνης
του ∆ιονυσίου ετών 86.
Πέθανε στην Αθήνα και µεταφέρθη-
κε στην Παροικιά στις 17/1/ 2008
ο Ιωάννης Μαλατέστας του
Μιχαήλ ετών 85.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Καταιγισµό εικόνων και πληροφοριών δέχεται
πανταχόθεν το τελευταίο διάστηµα ο Έλληνας «κατα-
ναλωτής» των Μ.Μ.Ε. που σχετίζονται µε το ακανθώ-
δες και εκρηκτικό ασφαλιστικό ζήτηµα που άνοιξε
µε άκοµψο τρόπο η κυβέρνηση λίγες µόλις ώρες
µετά τις εσωκοµµατικές εκλογές (εµφύλιο πόλεµο
πείτε το καλύτερα) στο ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Ανασύρθηκαν ορολογίες σχεδόν ξεχα-
σµένες και επιχειρήµατα που αναδύουν
πολιτικές οσµές δεκαετίας ’80, ταυτό-
χρονα φανερώνουν και προδίδουν µια
απίστευτη αµηχανία µπροστά στην ανά-
γκη αφενός να επιλυθεί ένα µείζον για την κοινωνία
µας πρόβληµα, αφετέρου να µην πληρώσουν το
κόστος εκείνοι που έχουν χρέος να το κάνουν αλλά
οι συνήθεις ύποπτοι… δηλαδή οι εργαζόµενοι.

Αναδεικνύονται όλες εκείνες οι πλευρές του ζητή-
µατος που προκαλούν συγχύσεις και αφήνουν
κυριολεκτικά στο απυρόβλητο τόσο τις πολιτικές όσο
και τις διοικητικές και ποινικές ευθύνες όλων όσων
διαχειρίστηκαν την τελευταία τουλάχιστον τριακοντα-
ετία τα ασφαλιστικά µας πράγµατα. Γίνεται κουβέντα
για ύψος συντάξεων, για όρια ηλικίας, για βολεµέ-
νους και αβόλευτους, για προνοµιούχους και µη κι
έρχονται στιγµές που αναρωτιέµαι αν όλοι αυτοί που
επιδίδονται σε αυτό το άθλιο επικοινωνιακό παιχνίδι
θεωρούν εµάς τόσο ηλίθιους ή τους εαυτούς τους
τόσο πονηρούς για να αποσιωπούν το σπουδαιότερο
και ουσιωδέστερο θέµα που όχι απλά σχετίζεται µε
το ασφαλιστικό, αλλά συνιστά και την ουσία του: τη
συστηµατική και κατ’ εξακολούθηση ΚΛΟΠΗ των
αποθεµατικών των ταµείων από τα ΛΑΜΟΓΙΑ όλων
των αποχρώσεων του µπλε ή του πράσινου που τα
«διαχειρίστηκαν» όλα αυτά τα χρόνια και λογαριασµό
δεν έδωσαν πουθενά.

Η ελληνική µας δηµοκρατία ασθενής και ελλειµ-
µατική από κούνια ακόµα δεν φιλοτιµήθηκε να
καλέσει πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, υφυ-
πουργούς, γραµµατείς και φαρισαίους, διοικητές
οργανισµών και ταµείων, διοικητές τραπεζών και
άλλα συµπαθή αρπακτικά που διασπάθισαν µε διά-
φορους µεθόδους τους κόπους και τον ιδρώτα των
ασφαλισµένων, να δώσουν εξηγήσεις για το «κοινωφε-
λές» έργο τους και να υποστούν τις κυρώσεις.

Αντιθέτως ενώ περιβάλλει όλους αυτούς µε µια φοβε-
ρή ασυλία και σχεδόν ανωνυµία τροµοκρατεί όλους
τους άλλους που απλώς είχαν την ατυχία να υπάρ-
ξουν θύµατά τους προσάπτοντάς τους µάλιστα και
την κατηγορία ότι είναι και ανάλγητοι, αφού απορρί-
πτουν την ιδέα της ισοπέδωσης στο όνοµα µιας ιδιά-

ζουσας ψευδεπίγραφης ισότητας, µεταξύ
αυτών που πλήρωναν µια ζωή πολλά
λεφτά κι εκείνων που είτε δεν πλήρωναν
τίποτα ή στην καλύτερη περίπτωση κατέ-
βαλαν ελάχιστα χρήµατα για τη µελλο-
ντική τους εξασφάλιση.

Κανένα πολιτικό ή µη «γαϊδούρι» δεν µπήκε στον
κόπο να µας εξηγήσει γιατί ορισµένα ταµεία που
είναι µακριά από την κρατική κηδεµονία όχι µόνο
δεν λύγισαν αλλά άκµασαν κι έχουν αναπτύξει ένα
τεράστιο δίκτυο παροχής υπηρεσιών που το ζηλεύ-
ουν ακόµη και οι πλέον ανεπτυγµένες σε θέµατα
κοινωνικής προστασίας ευρωπαϊκές χώρες. Κανένας
θιασώτης της ψευδοκοµµουνίζουζας νεοφιλελεύθερης
ιδέας - λεηλασίας των λεγόµενων υγειών ταµείων δεν
τολµά να αναφερθεί στο µέγα παράδοξο του να δου-
λεύει ο Έλληνας εργαζόµενος µε χαµηλότερους έως
και 65% µισθούς περισσότερα χρόνια από τον ευρω-
παίο για να απολαύσει τους κόπους του αρκετά χρό-
νια αργότερα παίρνοντας συντάξεις που µετά βίας
αγγίζουν το 50% των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και τα
ταµεία να είναι κιόλας ελλειµµατικά! κανένας απο-
λογητής της αγοράς που απαιτεί στο όνοµα της ισό-
τητας να συγχωνευθούν τα ταµεία, δεν εξηγεί γιατί
θα πρέπει οι διάφοροι Γκαργκάνες να ζουν µε
700.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα (στα άλλα προνόµια
καλύτερα ας µην αναφερθούµε) και οι υπάλληλοί
τους (αυτοί που παράγουν τον πλούτο) να βολεύονται
µε 15.000 έως 22.000 ευρώ και να τους (µας) παρα-
δίδουν και µαθήµατα κοινωνικής αλληλεγγύης,
αυτοπεριορισµού και λιτότητας!
Και ασφαλέστατα κανένας τους δεν βάζει στο τραπέζι
του «διαλόγου» τα µυθικά προνόµια όλων αυτών των
µοιραία ανίκανων ανθρώπων που στωικά ανέχονται
και υποµένουν τα υποζύγια που αυτοαποκαλούνται
Έλληνες πολίτες που τους έχουν και τους καµαρώ-
νουν σε διάφορες σηµαίνουσες θέσεις για να επι-
σπεύδουν όσο γίνεται το τέλος της κοινωνικής ασφά-
λισης και του κράτους πρόνοιας.

Ασφαλιιστιικό
Η απάτη του αιώνα εκ του… «ασφαλούς»

Του Σπύρου
Καλακώνα
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Μόνος πρώτος στη βαθµολο-
γία του δευτέρου οµίλου του
ποδοσφαιρικού πρωταθλή-
µατος Κυκλάδων βρέθηκε ο
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας
µετά την εντυπωσιακή νίκη
που σηµείωσε στην πρεµιέ-
ρα του δεύτερου γύρου επί
του ΚΕΜΑΣ Ίου µε 5-0.
Το παιχνίδι διεξήχθη το
περασµένο Σάββατο στο
γήπεδο της Παροικιάς και
είχε έναν πρωταγωνιστή. Την
οµάδα του Νηρέα που εκτός
των πέντε γκολ που σηµείω-
σε είχε και τρία δοκάρια.
Από την αρχή του αγώνα ο
Νηρέας ήταν ο κυρίαρχος
του παιχνιδιού καθώς έχασε
πολλές ευκαιρίες µπροστά
από την εστία της Ίου και
τελικά κατάφερε να πετύχει
τρία γκολ µε τους
(∆ουλγεράκη 2 και Τόδρη
Νικήτα) για να κλείσει το
ηµίχρονο στο 3-0.
Το δεύτερο ηµίχρονο κύλη-
σε στους ίδιους περίπου
ρυθµούς µε το πρώτο. Η
οµάδα της Νάουσας µε σκό-
ρερ τον Μόλλα Ερµάλ
σηµείωσε δυο ακόµα τέρµα-
τα ενώ στο ίδιο διάστηµα
είχε και τρία δοκάρια. 
Το τελικό αποτέλεσµα είναι
απόλυτα δίκαιο για την
οµάδα του Νηρέα που
φιγουράρει στην πρώτη θέση
της βαθµολογίας µε δυο
βαθµούς διαφορά από τον
Πανθηραϊκό.
Καλή η διαιτησία των
∆εληγιάννη, (Τριαντάφυλλου
- Κουζούµη).
Νηρέας Νάουσας:
Τσουνάκης Βαγγ., Γέραλης
Βαγγ. (Μπαρµπαρήγος Πρ.),
Κρητικός Ν.,
∆εληµπαλταδάκης Μ.,
Κραβαρίτης Κ., Βάρσαµος
Π., Τόδρης Κ.
(Παπαδόπουλος Βαγγ.),
Λουκής Αρσ., Τόδρης Ν.
(Χαντζάρας Ανδ.), Μόλλα
Ερµ., ∆ουλγεράκης Λ.

Εντυππωσιακόςς  ο  ΑΜΕΣ  Νηρέαςς  Νάουσαςς  5-00  τον  ΚΚΕΜΑΣ  Ίου

Ìå 5Üñá ìüíïò óôçí êïñõöÞ!
Πέρασε µε τεσσάρα
ο Αστέρας από τη Σαντορίνη
Σαρωτικός για µια ακόµα φορά φέτος ο Αστέρας Μαρµάρων πέρασε µε το εντυπωσιακό 4-0
από την έδρα της Λάβας Σαντορίνης.
Η οµάδα του Αστέρα µε τη νίκη της αυτή βρέθηκε στην τέταρτη θέση της βαθµολογίας τρεις
βαθµούς πίσω από την κορυφή.
Το σκορ άνοιξε ο Σταύρος Κληρονόµος στο 33’. Μετά από δύο λεπτά (35’) ο Χρήστος
Χριστόφορος έκανε το 2-0 και στο 39’ ο Παναγιώτης Βιτζηλαίος σηµείωσε το τρίτο γκολ για
τον Αστέρα. Στο 44’ ο Μιχάλης Παπαδάκης απέκρουσε πέναλτι της Λάβας. Το σκορ έκλεισε
στο 66’ µε τον Νίκο Σαρρή να σηµειώνει το τέταρτο γκολ για τον Αστέρα Μαρµάρων.
Το ∆.Σ. του Αστέρα Μαρµάρων νιώθει την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερµά τον Σύλλογο της
Λάβας για την άψογη φιλοξενία και τους εύχεται καλή συνέχεια.
Πολύ καλή η διαιτησία του ∆ρόσου.
Αστέρας Μαρµάρων: Παπαδάκης Μιχάλης, Λουκής Γιώργος, Αλιπράντης Φραγκίσκος, Ρούσσος
Ν. Βατίστας, Σάµιος Χρήστος, Βιτζηλαίος Παναγιώτης, Σάµιος Α. Κων/νος, Κληρονόµος Σταύρος,
Σαρρής Νίκος, Ρούπας ∆ηµήτρης, Χριστόφορος Ε. Χρήστος. Αλλαγές: Ξενάριος Μάρκος,
Αρβανιτίδης Γιώργος, Ρούσσος Πέτρος.

44-44    οο
ΑΑ..ΟΟ..  ΠΠάάρροουυ
σσττηη  ΝΝάάξξοο
μμεε  ττηηνν
ΑΑννααγγέέννννηησσηη
∆εν κατάφερε να
επιστρέψει µε τους
τρεις βαθµούς της
νίκης ο Α.Ο. Πάρου
από τη Νάξο. Η
οµάδα της Πάρου
ήρθε ισόπαλη 4-4
µε την Αναγέννηση
σε ένα δραµατικό
όπως εξελίχθηκε
παιχνίδι και έπεσε
στην τρίτη θέση
της βαθµολογίας
µε δυο βαθµούς
διαφορά από τον
πρωτοπόρο Νηρέα.
Η οµάδα της Πάρου
βρέθηκε να χάνει
µε 4-1 αλλά µε
αντεπίθεση διαρ-
κείας στα τελευ-
ταία λεπτά κατάφε-
ρε και πήρε το
βαθµό της ισοπα-
λίας.

Αντίθετα η άλλη
οµάδα της Πάρου,
ο Μαρπησσαϊκός
για µια ακόµα αγω-
νιστική απογοήτευ-
σε. Αυτή τη φορά
γνώρισε βαριά ήττα
στο γήπεδό του
από τον Καρτεράδο
µε 6-0.

Αποτελέσματα
Αναλυτικά τα απο-
τελέσµατα της
12ης αγωνιστικής,
πρώτης του δεύτε-
ρου γύρου, ήταν:
Α.Ο. Λάβα –
Αστέρας
Μαρµάρων: 0-4
Α.Ο. Πύργου –
Αστερας
Τραγαίας: 0-1
ΑΜΕΣ Νηρέας –
ΚΕΜΑΣ Ίου: 5-0
Αναγεν. Νάξου –
Α.Ο. Πάρου: 4-4
ΑΜΣ Φιλώτι – Α.Ο.
Πανθηραϊκός: 2-3
ΑΜΕΣ
Μαρπησαϊκός –
Α.Ο. Καρτεράδος:
0-6

Επόµενες αγωνιστικές
Στη δύσκολη έδρα του Πανθηραϊκού δοκιµάζε-
ται την επόµενη αγωνιστική ο πρωτοπόρος
Νηρέας Νάουσας ενώ ο Α.Ο. Πάρου υποδέχεται
τον Α.Ο. Πύργου και ο Αστέρας Μαρµάρων τον
Αστ. Τραγαίας.
Οι επόµενες αγωνιστικές 13η και 14η
του πρωταθλήµατος είναι:
13η αγωνιστική
Αστ. Μαρµάρων - Αστ. Τραγαίας
ΚΕΜΑΣ Ίου - Α.Ο. Λάβα
Α.Ο. Πάρου - Α.Ο. Πύργου
Α.Ο. Πανθηραϊκός - ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας
Α.Ο. Καρτεράδος - Αναγ. Νάξου
ΑΜΣ Φιλώτι - ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός
14η αγωνιστική
ΚΕΜΑΣ Ίου - Αστ. Μαρµάρων
Αστ. Τραγαίας - Α.Ο. Πάρου
Α.Ο. Λάβα - Α.Ο. Πανθηραϊκός
Α.Ο. Πύργου - Α.Ο. Καρτεράδος
ΑΜΕΣ Νηρέας - Μαρπησσαϊκός
Αναγεν. Νάξου - ΑΜΣ Φιλώτι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ. ΙΣ. ΗΤ. ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ 12 8 2 2 26-8 26
2. Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 12 7 3 2 19-9 24
3. Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 12 7 3 2 29-11 24
4. ΑΣΤ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 12 7 2 3 25-12 23
5. Α.Ο. ΑΣΤ.ΤΡΑΓΑΙΑΣ 12 7 - 5 22-15 21
6. Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ 11 7 - 4 24-15 21
7. ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙ 12 6 1 5 23-17 19
8. ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ 11 4 1 6 10-25 13
9. Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 12 4 1 7 15-20 13
10. ΑΝΑΓΕΝ. ΝΑΞΟΥ 12 3 2 7 29-30 11
11. Α.Ο. ΛΑΒΑ 12 3 1 8 20-32 10
12. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 12 - - 12 4-54 -3

Ο Α.Ο. Αστέρας Τραγαίας, ο Α.Ο. Καρτεράδος και ο Μαρπηασσακός είναι
οι οµάδες που µετά και τη 12η αγωνιστική δεν έχουν φέρει ισόπαλο αποτέ-
λεσµα. Την καλύτερη άµυνα διαθέτει ο Νηρέας µε 8 γκολ και τη χειρότερη
ο Μαρπησσαϊκός µε 54. Την πιο παραγωγική επίθεση µοιράζονται δυο
οµάδες. Ο Α.Ο. Πάρου και η Αναγέννηση Νάξου µε 29 γκολ. Τέλος την πιο
στείρα επίθεση έχει ο Μαρπησσαϊκός που έχει σηµειώσει µόλις τέσσερα
γκολ.

Ισόβαθµοι στην πρώτη θέση της
βαθµολογίας µε 23 βαθµούς βρέθηκαν
ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας και
τον Α.Ο. Πάρου µετά τα παιχνίδια της 11ης
αγωνιστικής.
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα ήταν:

Α.Ο. Πύργου - Αστέρας Μαρµάρων: 1-0
Α.Ο. Λάβα - ΑΜΕΣ Νηρέας: 1-2
Αστ. Τραγαίας - Αναγ. Νάξου: 4-0
ΚΕΜΑΣ Ίου - Φιλώτι: 0-2
Α.Ο. Πάρου - Μαρπησσαϊκός: 5-0
Πανθηραϊκός - Καρτεράδος: 2-0 

Τι έγινε στην 11η αγωνιστική

ΟΟΟΟ    ΑΑΑΑ....ΟΟΟΟ....     ΠΠΠΠάάάάρρρροοοουυυυ

ΗΗΗΗ    φφφφωωωωττττοοοογγγγρρρρααααφφφφίίίίαααα    εεεείίίίννννααααιιιι     ααααππππόόόό    ττττοοοο    ππππρρρρόόόόσσσσφφφφααααττττοοοο    ππππααααιιιιχχχχννννίίίίδδδδιιιι     ΑΑΑΑΜΜΜΜΕΕΕΕΣΣΣΣ
ΝΝΝΝηηηηρρρρέέέέαααα    ΝΝΝΝάάάάοοοουυυυσσσσααααςςςς    ----     ΑΑΑΑσσσσττττέέέέρρρραααα    ΜΜΜΜααααρρρρµµµµάάάάρρρρωωωωνννν    γγγγιιιιαααα    ττττοοοο    ππππρρρρωωωωττττάάάάθθθθλλλληηηηµµµµαααα
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

Ο Κώστας Ροκονίδας, 47 ακόµα
µαθηµατικοί από όλη την Ελλάδα
και οι εκδόσεις Γατσινάρη
παρουσιάζουν:

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ
ΠΑΡΟΥ -

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Γιορτάζοντας τα 100
χρόνια από την ίδρυ-
ση του ιστορικότερου
αθλητικού συλλόγου
στην Ελλάδα, ο
Σύνδεσµος Φιλάθλων
Παναθηναϊκού Πάρου
– Αντιπάρου, διοργα-
νώνει χοροεσπερίδα
µε την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας
και λαχειοφόρο
αγορά µε πολλά
δώρα, στην ταβέρνα
«ΜΑΡΑΘΙ», την
Παρασκευή 8
Φεβρουαρίου 2008
και ώρα 20:00
(8µ.µ.µ. ). Στην εκδή-
λωση το παρών θα
δώσει ο παλαίµαχος
άσσος της οµάδας
µας, Γιάννης
Καλλιτζάκης.
Τιµή εισόδου µε πρό-
σκληση: 20  ευρώ
(στην τιµή συµπερι-
λαµβάνεται φαί και
άφθονο ποτό).
Για κρατήσεις
θέσεων τηλεφωνήστε
στα:  
6977283424
Πατέλης Κων/νος και 
6973805682
π. Στυλιανός Μπιζάς
Η παρουσία σας
θα µας τιµήσει
ιδιαίτερα.

Το ∆.Σ. του
Συνδέσµου

ΚΚόββει  ππίτα  ο  «Αρχίλοχοςς»
Ευχάριστη, γιορτινή, αξέχαστη µε πολλές εκπλήξεις υπόσχε-
ται ότι θα είναι η βραδιά κοπής της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας το διοικητικό συµβούλιο του «Αρχιλόχου» Πάρου. Όσοι
θέλετε να το διαπιστώσετε από κοντά (µέλη, φίλοι) δεν έχετε
παρά να δώσετε το παρών στην εκδήλωση που θα πραγµατο-
ποιηθεί το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 στην
αίθουσα του συλλόγου στην Παροικιά.

Με την παρουσίαση της παράστα-
σης «Η τύχη της Μαρούλας» του
∆ηµήτρη Κοροµηλά, σε σκηνοθε-
σία Γιάννη Τριπολιτσιώτη και
µουσική Βασίλη Ασπιώτη, επέ-
στρεψε η θεατρική οµάδα του
πολιτιστικού συλλόγου
«Αρχίλοχος», την Πέµπτη 20/12,
την  Παρασκευή 21/12/ και το
Σάββατο 22/12.  
Οι ηθοποιοί που έδωσαν τον
καλύτερο τους εαυτό είναι ο
Χάρης Αργυρός, ο Κωστής
Μακρής, η Κατερίνα Πατέλη, η
Αρτεµία Κανίρη, η Έµµυ
∆ηµητρακοπούλου, η Φιλίππα
Καλακώνα, ο Ηλίας Βλασίδης, ο
∆ηµήτρης Γιώργαρος, ο Αντώνης
Πρέκας, η Μαρία Σωµαρίπα, ο
Γιάννης Τριπολιτσιώτης, ο Γιώργος
Πατσιώτης και οΠέτρος Μεταξάς. 
Τα κουστούµια επιµελήθηκε ο
Γιάννης Τριπολιτσιώτης, τα σκηνι-
κά ο Γιάννης Τριπολιτσιώτης, ο
Χάρης Αργυρός και  ο Γιάννης
Κυριαζάνος και πιάνο έπαιξε η
Κων/να Ανδρεάκου.

«Ç ôý÷ç ôçò Ìáñïýëáò»


