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Από την απραξία στην ανάπτυξη
Γιάννης Λεβεντάκης προς Αντιπαριώτες:

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ
Η ΣΠΕΙΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
ΟΜΟΣ/ΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

"ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ"
ΤΑ ΝΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ - ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

ΑΠΟ ΔΥΝΑΜΙΤΗ
ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ H
 ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ

Στους πολίτες της Αντιπά-
ρου έδωσε λόγο την Κυριακή 
27 Μαΐου, ο Δήμαρχος του 
νησιού Γιάννης Λεβεντάκης. 
Τους κάλεσε στην πλατεία και 
έκανε έναν απολογισμό των 
15 μηνών που ανέλαβε τα 
ηνία του νεοσύστατου Δήμου 
Αντιπάρου. Αναφέρθηκε στο 
τι παρέλαβε από την τέως Κοι-
νότητα, παρουσίασε το έργο 
που έγινε έως σήμερα και στο 
τι πρόκειται να γίνει στη συνέ-
χεια. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες λόγω έλλειψης 
χρημάτων, αφού ο κρατικός κορβανάς μείωσε στο 
ελάχιστο τα κονδύλια προς τους Δήμους. Όπως 
είπε, από τις 350 με 400 χιλιάδες ευρώ που έπαιρ-
νε ο Δήμος (τέως Κοινότητα), κάθε χρόνο, το 2011 
ο Δήμος πήρε μόνο 80.000 ευρώ. Γι’ αυτό τόνισε, 
κάνουμε ότι μπορούμε, εγώ και οι συνεργάτες 
μου, προκειμένου να σταθούμε στα πόδια μας και 
να παραμείνουμε Δήμος. 

Ο κ. Λεβεντάκης ανακοίνωσε τη δημοπράτηση 
ενός μεγάλου έργου για το νησί, που το περιμέ-
νουν οι Αντιπαριώτες εδώ και πολλά χρόνια, το 
Βιολογικό Καθαρισμό και την Αποχέτευση. 
Ένα έργο, που όπως είπε, ξεκινά η υλοποίησή του 
σε περίπου δύο μήνες. Ένα επίσης μεγάλο έργο 
ξεκινά το Σεπτέμβριο στο λιμάνι, ώστε να δένουν 
περισσότερα σκάφη στο νησί και να εξυπηρε-
τούνται καλύτερα ντόπιοι και επισκέπτες. Έδωσε 
εξηγήσεις για το δρόμο της Αντιπάρου, που ανα-
κατασκευάστηκε και αντέκρουσε με επιχειρήματα 

τις κατηγορίες από την πλευρά της Αντιπολίτευσης 
και αναφέρθηκε σε όλα τα κακώς και τα καλώς 
κείμενα όλο αυτό το διάστημα που διοικεί τον 
Δήμο Αντιπάρου. 

Ξεκινώντας από τα προβλήματα που αντιμετώ-
πισε η νέα διοίκηση παραλαμβάνοντας την τέως 
Κοινότητα, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Δήμαρχος είπε 
πως βρήκε χάος. 

Δεν μπορούσε ο Δήμος να πάρει φορολογική 
ενημερότητα και άρα δεν μπορούσε επί της ουσί-
ας να λειτουργήσει, γιατί η τέως Κοινοτική αρχή 
δεν είχε υποβάλει για έξι χρόνια φορολογικές 
δηλώσεις. Έτσι, είπε, τις υποβάλαμε αναδρομικά, 
πληρώνοντας φυσικά και το ανάλογο πρόστιμο. 
Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, είπε ο 
κ. Λεβεντάκης «έτρεξαν» η Αντιδήμαρχος Ελένη 
Βιάζη και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κ. Φαρούπος. 

Το μέγα ζήτημα, ο δρόμος στο νησί, ο οποίος 
ήταν όλος μία τεράστια λακκούβα και παρά το αί-

τημά μας ως αντιπολίτευση να 
μην πληρωθεί ο εργολάβος, 
10 ημέρες πριν αναλάβει η 
νέα Διοίκηση, είχε εξοφληθεί. 
Έτσι, με προσφυγή στα δικα-
στήρια διεκδικούμε αυτά τα 
χρήματα. Παράλληλα, ανακα-
τασκευάστηκε ο δρόμος, αλλά 
ορισμένοι ψάχνουν να βρουν 
καμιά τρύπα… Το προηγού-
μενο χάλι δεν τους ενδιέφερε, 
είπε ο Δήμαρχος, αλλά τώρα 
ψάχνονται… 

Χάρη στην ολιγωρία της τέως Κοινότητας, έκλει-
σε η Κοινοτική επιχείρηση στις 30/12/2010, γιατί η 
Κοινότητα δεν είχε φροντίσει να την προσαρμόσει 
στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Καλλικράτη. 

Αντ’ αυτού, κατά την εκκαθάριση από τους ορ-
κωτούς λογιστές βρέθηκε ένα χρέος περίπου 
30.000 ευρώ. Επίσης, αντιμετωπίζουμε και το 
πρόβλημα λειτουργίας του σπηλαίου, αφού την 
εκμετάλλευσή του είχε η συγκεκριμένη επιχεί-
ρηση. Τώρα, είπε προχωράμε στη σύσταση νέας 
δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, ενώ οι δύο 
υπάλληλοί της μεταφέρθηκαν στον Δήμο. Το σπή-
λαιο βέβαια, πέρσι από το τέλος Ιουνίου λειτούρ-
γησε κανονικά με εισιτήριο και εθελοντική εργα-
σία δημοτικού συμβούλου του Συνδυασμού μας. 
Έτσι, φέτος εθελοντικά και πάλι εργάζεται εκεί η 
Δημοτική Σύμβουλος κ. Φιλοθέη Μαριάνου, γιατί 
εξαιτίας των επικείμενων εκλογών δεν μπορούν 
να γίνουν προσλήψεις.                 σελ.3
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Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο

πάντα στην πρώτη σελίδα της google

Μπές και δες!

τ: 22840 28025 | e: nadia@smileweb.gr

Ιταλικά έπιπλα κουζίνας «GRUPPO CUCINE». 
Επιλέξτε την κουζίνα των ονείρων σας µε µοναδικό 
design, άριστη ποιότητα σε πολύ προσιτές τιµές.
Ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί την δική σας κουζίνα...ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ: Μάρπησσα Πάρου | τηλ: 22840 42642 | κιν: 6974.812383 | fax: 22840 43250
e-mail: info@frwood.gr | web: www.frwood.gr

∆ιάθεση για Πάρο & Αντίπαρο:

Η άποψη της Ένωσης 
Συλλόγων Γονέων και του 
Δήμου Πάρου.
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 212

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

Υστέρνι Νάουσας, Πάρος
T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ 
Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Τα 83 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε Παραμονή της Ανα-
λήψεως στον Άγιο Φωκά, ο Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου – 
Αντιπάρου, βραβεύοντας για φέτος έναν από τους διατελέ-
σαντες Προέδρους, τον κ. Χρήστο Βαλσαμή, μαζί με πλήθος 
κόσμου, επαγγελματίες, Εκπροσώπους Συλλόγων και Φορέ-
ων του νησιού. Στο πανηγύρι παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πά-
ρου Χρήστος Βλαχογιάννης, οι τρεις Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους επαγγελματίες που χάριν 
στη συνεισφορά τους πραγματοποιείται κάθε χρόνο το πανη-
γύρι. Επίσης ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους Τσαμπου-
νιέρηδες κ. Κοσμά Σαρρή και Νίκο Σαρρή, το χορευτικό της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π του Δήμου Πάρου και τη χοροδιδάσκαλο κ. Ελένη 
Τριώδα. Ευχόμαστε σ’ όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

Με ιδιαίτερη τιμή για το Δ.Σ.
του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου
Ο Πρόεδρος, Αλιπράντης Απόστολος
Ο Γεν. Γραμματέας, Νίκος Ραγκούσης – Λαουτάρης 

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Πάρου - Αντιπάρου, ευχαριστεί θερμά την 
ΚΔΕΠΑΠ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη για την πολύτιμη 
συμβολή τους στην παρουσίαση του βιβλίου  «Ιστορίες για να 
ονειρεύεσαι...Παιχνίδια για να μεγαλώνεις»  των συγγραφέων 
Πόλας Καραντάνας και Δάφνης Φιλλίπου  που πραγματοποι-
ήθηκε στο Δημοτικό χώρο Τεχνών. 

Ευχαριστούμε,  επίσης,  την Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισμών Πάρου, τα αρτοποιεία Αλιπράντης, Ραγκούσης και  
Μάρω για τα νόστιμα εδέσματα που πρόσφεραν, το μουσικό 
συγκρότημα Evergreen που μας κράτησε συντροφιά, καθώς 
και όλους όσοι βοήθησαν για την παραγματοποίηση της εκ-
δήλωσης. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Περράκης Λεωνίδας του Παναγιώτη και της Μαρουσώς, 

το γένος Βιτζηλαίου και η Νεδοπούλου Ευαγγελία του Θωμά 
και της Γεωργίας το γένος Κρητικού, πρόκειται να παντρευ-
τούν τον Ιούλιο στην Πάρο.  

Εξιχνιάστηκαν δεκατέσσερις κλοπές
και διαρρήξεις στην Πάρο

Σπείρα ανηλίκων
Δυστυχώς, ανήλικα παιδιά αποτελούσαν τη 

σπείρα που δρούσε εδώ και περίπου ένα χρόνο 
στην Πάρο, κάνοντας κλοπές και διαρρήξεις. Ενα-
ντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση 
εγκληματικής ομάδας και διάπραξη διακεκριμέ-
νων κλοπών. Μέρος των κλοπιμαίων βρέθηκε σε 
εγκαταλειμμένη αποθήκη που χρησιμοποιούσαν οι δράστες 
και παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες. Στο αστυνομικό δελτίο Τύ-
που αναφέρεται:

Εξιχνιάστηκαν στις 24 Μαΐου,  ύστερα από συνεχή και με-
θοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, δεκατέσσερις (14)  περιπτώσεις κλοπών και διαρρή-
ξεων που είχε διαπράξει σπείρα ανήλικων ατόμων στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Πάρου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει επτά (7) ανη-
λίκους ηλικίας  από 14 έως 17 ετών, από τους οποίους τέσσε-
ρις είναι ημεδαποί και τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Μ. Βρετανίας, 
Αλβανίας και Βουλγαρίας αντίστοιχα, οι  οποίοι κατηγορού-
νται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
με σκοπό την διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης αστυνο-
μικής έρευνας που διεξήγαγε το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, 
διαπιστώθηκε ότι οι ανήλικοι από  τον Ιούνιο του 2011 είχαν 
συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με διακριτούς  ρόλους και 
με διαφορετική σύνθεση κατά περιπτώσει διέπρατταν κυρίως  
κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις επιχειρήσεων αφαιρώντας 
χρήματα,  ηλεκτρονικές συσκευές, είδη καπνιστού, ρούχα, 
ποτά κ.α..

Συγκεκριμένα εξιχνιάστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
• Την 19-05-2012 πρώτες πρωινές ώρες, καθώς και τον 

μήνα Νοέμβριο του 2011 στην Παροικιά, διέρρηξαν δυο φο-
ρές την ίδια επιχείρηση (εμπορίας ρούχων), αφαιρώντας διά-
φορα είδη ρουχισμού

• Την 19-05-2012 πρώτες πρωινές ώρες στην Παροικιά, δι-
έρρηξαν επιχείρηση (ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων) αφαιρώ-
ντας δυο οχήματα χωρίς  πινακίδες κυκλοφορίας.

• Την 12-05-2012 πρώτες 
πρωινές ώρες στην Παροικιά, 
διέρρηξαν αίθουσα πολιτιστι-
κού συλλόγου (Αρχίλοχος), 
αφαιρώντας χρήματα και ηλε-
κτρονικές συσκευές.

• Την 04-05-2012 πρώτες 
πρωινές ώρες στην Παροικιά, 
διέρρηξαν μια επιχείρηση γυ-
μναστήριο και ένα περίπτερο 
αφαιρώντας συμπληρώματα  
διατροφής χρήματα, είδη κα-
πνιστού κάρτες κινητής - στα-

θερής τηλεφωνίας  κ.α..
• Την 04-05-2012 πρώτες πρωινές ώρες στην Παροικιά, 

αφαίρεσαν δυο δίκυκλα μοτοποδήλατα που βρίσκονταν σταθ-
μευμένα έξω από σχολή πολεμικών τεχνών.

• Την 12/13-04-2012 πρώτες πρωινές ώρες στην Παροικιά, 
διέρρηξαν κυλικείο σχολικής μονάδας αφαιρώντας χρήματα 
κ.α..

• Περί τα μέσα του μήνα Δεκεμβρίου του 2011 στην περιοχή  
Προδρόμου, διέρρηξαν επιχείρηση (Mini Market) αφαιρώντας 
το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ, είδη καπνιστού και κάρ-
τες κινητής - σταθερής  τηλεφωνίας.

• Περί τα μέσα του μήνα Οκτωβρίου του 2011 στην περιοχή 
Πίσω Λιβάδι, διέρρηξαν επιχείρηση (Mini Market) αφαιρώ-
ντας χρήματα, είδη  καπνιστού κ.α..

• Τον μήνα Αύγουστο του 2011 στην περιοχή Προδρόμου, 
αφαίρεσαν τρεις φορές από την ίδια επιχείρηση (αρτοποιίας) 
συνολικά το χρηματικό  ποσό των 450 ευρώ, καθώς και ένα 
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

• Τον μήνα Ιούνιο του 2011 στην περιοχή Προδρόμου, διέρ-
ρηξαν αποθήκη αφαιρώντας διάφορα οινοπνευματώδη ποτά 
και τρόφιμα.

Μέρος των κλεμμένων αντικειμένων και ένα όχημα βρέ-
θηκαν σε εγκαταλειμμένη αποθήκη που χρησιμοποιούσαν οι 
ανήλικοι στην περιοχή  Λεύκες  και αποδόθηκαν στους δικαι-
ούχους. Επιπλέον στην αποθήκη  βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν διάφορα διατρητικά εργαλεία.

Οι κατηγορούμενοι δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης 
των χρονικών ορίων του αυτοφώρου και η δικογραφία που 
σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Σύρου.

Συλλήψεις αλλοδαπών
Συνελήφθη στις 24 Μαΐου στην Πάρο, από περιπολού-

ντες αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, ένας 
21χρονος αλλοδαπός υπήκοος  Αφγανιστάν για κατοχή ναρ-
κωτικών ουσιών και παράνομη διαμονή στη χώρα. Στην κα-
τοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο  συσκευασίες που 
περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 12,6 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Σύρου.

Επίσης, την ίδια ημέρα στην Παροικιά Πάρου, συνελήφθη-
σαν δυο αλλοδαποί υπήκοοι Πακιστάν ηλικίας 22 και 24 ετών, 
γιατί διέμεναν παράνομα στην χώρα. Σε βάρος τους κινήθηκε 
η διαδικασία απέλασής τους.

Χορήγηση αδειών 
χρήσης νερού

          
Από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (αρμόδιο Τμή-

μα), ανακοινώθηκε ότι στις 15 Ιουνίου 2012 λήγει η προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νε-
ρού από υφιστάμενες υδροληψίες (πηγάδια, γεωτρήσεις κλπ 
έργα), που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 16  Ιουνίου 2011 
και δεν διαθέτουν άδεια χρήσης νερού.

Με το δεδομένο ότι : 
α. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η έκδοση της 

άδειας χρήσης νερού  θα επιβαρύνεται με πρόστιμο τουλάχι-
στον 200 ευρώ και

 β. Η αδειοδότηση σήμερα  δεν έχει κόστος, ενώ ο κάθε εν-
διαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά  μόνος 
του, χωρίς να απευθυνθεί σε ειδικευμένα γραφεία, θεωρού-
με, ότι κανείς από τους δικαιούχους δεν πρέπει να αμελήσει 
την υποβολή αίτησης.

Η υποβολή των φακέλλων για την αδειοδότηση πρέπει να 
γίνει στον αρμόδιο Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία στα τηλέ-
φωνα : 2281360284, 2281360285, 2281360286, 2281360102, 
2281360106.

Περιοδεία Συρμαλένιου
στην Αντίπαρο

Περιοδεία στην Αντίπαρο πραγματοποίησε ο Βουλευτής 
Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Συρμαλένιος, το Σάββατο 26 
Μαΐου, όπου έγινε δεκτός από στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Στη συνέχεια συνομίλησε με τον Δήμαρχο Αντιπάρου 
Γ. Λεβεντάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. 
Φαρούπο, δημοτικούς συμβούλους, παραγωγικούς φορείς, 
επαγγελματίες και απλούς πολίτες του νησιού.

Σε δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου αναφέ-
ρεται: «Η εντυπωσιακή και αυθόρμητη ανταπόκριση που 
είχε από τους κατοίκους της Αντιπάρου, αποδεικνύει την 
βούληση του λαού των Κυκλάδων να μην δεχτεί τα εκβι-
αστικά ψευτοδιλήμματα που βάζουν μονότονα οι πολιτικοί 
εκπρόσωποι της υποτέλειας και  του Μνημονίου, ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ και να στηρίξει ακόμη περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ στις 
17 Ιουνίου, για την ακύρωση του Μνημονίου και για μια πορεία δημοκρατικής παραγωγικής 
ανασυγκρότησης και εθνικής αξιοπρέπειας της χώρας».

«Κρυστάλλινα» 
τα νερά στις παραλίες μας

Τριακόσιες ενενήντα τέσσε-
ρις ελληνικές παραλίες, επτά 
περισσότερες σε σύγκριση με 
πέρυσι, πολλές εκ των οποί-
ων βρίσκονται στις Κυκλά-
δες, βραβεύτηκαν φέτος με 
τη γαλάζια σημαία, σύμβολο 
ποιότητας και οργάνωσης των 
ακτών.

Σύμφωνα με το 
cycladesnews.gr, πρόκειται 
για το Διεθνές Πρόγραμμα 
Βράβευσης Ακτών, τα αποτε-
λέσματα του οποίου ανακοι-
νώθηκαν από την Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας της Φύ-
σης, που είναι ο εθνικός χειρι-
στής του προγράμματος στη χώρα μας. 

Με τις 394 γαλάζιες σημαίες, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη 2η θέση στον κόσμο 
ανάμεσα σε 48 χώρες. Στην Πάρο γαλάζια σημαία πήραν φέτος: Μάρπησσα/Χρυσή 
Ακτή, Λογαράς, Τσερδάκια, Πούντα. Θα μπορούσαν να πάρουν γαλάζια σημαία όλες οι 
παραλίες του νησιού μας, όμως δεν πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται όπως: Για να 
αποκτήσει μια παραλία γαλάζια σημαία δεν αρκεί να διαθέτει μόνο την επιθυμητή ποιότητα 
των νερών κολύμβησης. Πρέπει να τηρούνται τα 32 συνολικά κριτήρια που αναφέρονται σε 
καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και προστασία 
του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου. 

Ν.Δ. Πάρου – Αντιπάρου
Η Τοπική Οργάνωση Ν.Δ. Πάρου -  Αντι-

πάρου σας προσκαλεί στον Αρχίλοχο στην 
Παροικία το Σάββατο 2 Ιουνίου και 
ώρα 7:30 στην προεκλογική συγκέντρω-
ση όπου θα συζητηθεί το πρόγραμμα της 
Ν.Δ.,  με κεντρικό ομιλητή τον εκπρόσω-
πο Τύπου και βουλευτή Επικρατείας  κ. Γιάννη Μιχελάκη,  τον 
αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών και υποψήφιο βουλευτή 
Κυκλάδων κ. Γιάννη Βρούτση και τους υποψήφιους βουλευ-
τές Κυκλάδων της Ν.Δ. κ. Βακόνδιο Γιώργο ,  κ. Μονογιού Κα-
τερίνα, κ. Ταουσάνη Ουρανία, κ. Κόκκινο Χαράλαμπο.
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συνέχεια από σελ.1
Κινητή και ακίνητη περιουσία του Δήμου σε κακό χάλι. Τρα-

γική η κατάσταση στις Δημοτικές Γεωτρήσεις, κάποιες εκ των 
οποίων τις εκμεταλλεύονται ιδιώτες και όπως είπε, ο κ. Λεβε-
ντάκης, αυτό θα διορθωθεί σύντομα. Προβλήματα και με τους 
λογαριασμούς του νερού, που πήγαιναν σε λάθος ονόματα, 
συνταξιούχοι πλήρωναν πολλά χρήματα, επιχειρήσεις δεν 
πλήρωναν καθόλου, καθώς δεν γινόταν μέτρηση κατανάλω-
σης του νερού και οι χρεώσεις ήσαν πλασματικές. Για το λόγο 
αυτό, γίνεται αντικατάσταση όλων των ρολογιών του νερού, 
στα οποία θα τοποθετηθεί δορυφορικό σύστημα που θα συν-
δέεται με υπολογιστή του Δήμου για έλεγχο.

Αντιμετωπίστηκαν  προβλήματα στα σχολεία, καταρτίστηκε 
νέος κανονισμός λειτουργίας του Δήμου και δεν δεχτήκαμε, 
είπε ο κ. Λεβεντάκης,  για τους υπαλλήλους μας την εργασια-
κή εφεδρεία και τις απολύσεις. 

Παραλάβαμε πολλές μελέτες, αλλά καμία δεν ήταν ώριμη 
για να προχωρήσουν τα έργα. Από το Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο, για δέκα τουλάχιστον χρόνια, η Κοινότητα πήρε μόνο 
45.000 ευρώ. Εμείς καταφέραμε και μετά από αγώνα δικό 
μου και των συνεργατών μου θα παίρνουμε για το νησί μας 
300.000 ευρώ το χρόνο. 

Δραστηριότητες
Τα προβλήματα, είπε ο Δήμαρχος, αντιμετωπίζονται σιγά – 

σιγά και έτσι περνάμε σε δραστηριότητες προς όφελος των 
πολιτών μας. Στο πλαίσιο της νέας Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται, υγεία, παιδεία, 
αθλητισμός, πολιτισμός, κοινωνική φροντίδα, μεριμνούμε: 
για ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών μας, καταρτίζουμε 
μελέτη για παιδικό σταθμό, εισαγωγή προληπτικής ιατρικής 
στα σχολεία μας και επιδιώκουμε τη λειτουργία Δημοτικών 
Ιατρείων. 

Τουριστική προβολή
Αναβάθμιση του site του Δήμου, επανασύσταση της Του-

ριστικής Επιτροπής με νέα παιδιά που έχουν τη διάθεση να 
προσφέρουν. Ήδη έχουν καταθέσει προτάσεις, πολλές από τις 
οποίες θα υλοποιηθούν γιατί συνάδουν με το τουριστικό πρό-
γραμμα του Δήμου. Συμμετείχε η Αντίπαρος για πρώτη φορά 
στην τουριστική έκθεση του Λονδίνου, και στην Filoxenia στην 
Θεσσαλονίκη. Φιλοξενήθηκε στο νησί ο Ουκρανός Πρέσβης 
στην Αθήνα και ήδη γίνονται πολλά αφιερώματα σε Ουκρα-
νικά τηλεοπτικά κανάλια. Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο 
νησί Ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι και το ντοκιμαντέρ που γυ-

ρίστηκε θα μεταδοθεί από τη-
λεοπτικό κανάλι της Μόσχας. 
Φιλοξενήθηκαν στην Αντίπα-
ρο για πρώτη φορά οι Special 
Olympics που συνοδεύονταν 
από το CNN και τα πλάνα με-
ταδόθηκαν σε 30 χώρες. Πα-

ράλληλα, πήραμε τα εύσημα για την πολύ καλή διοργάνωση. 
Δεχτήκαμε την επίσκεψη του Ομίλου Φουσκωτών Ελλάδας, 
150 άτομα με 3 διανυκτερεύσεις, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός 
ΑΛΦΑ, πρόβαλε το γεγονός στα δελτία ειδήσεων για 10 ημέ-
ρες, που ήταν η καλύτερη διαφήμιση για το νησί και μάλιστα 
δωρεάν. Πρόσφατα μπήκε η διαφήμιση της Αντιπάρου σε έν-
θετο της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ». 

Διαμορφώθηκε από το Δήμο, σε συνεργασία με επιχειρη-
ματίες του νησιού και την Blue Star ένα τουριστικό οικονομι-
κό πακέτο. Το κόστος για δύο διανυκτερεύσεις είναι 70 ευρώ 
και πληρωμένα τα εισιτήρια. Με το πακέτο αυτό έρχονται 
μέσα στον Ιούνιο περίπου 300 άτομα και ευελπιστούμε, είπε 
ο Δήμαρχος έως το τέλος Σεπτεμβρίου να φτάσουμε στους 
1000 επισκέπτες. 

Προχωρά η έκδοση ενός χάρτη με τα μονοπάτια και τα το-
πωνύμια του νησιού, που γίνεται από καθηγητή του Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου και δύο φοιτητές, για τους οποίους πληρώ-
θηκαν μόνο τα έξοδα διαμονής τους. 

Πολιτισμός 
Λειτουργούμε την «Άγονη γραμμή γόνιμη», εργαστήριο 

Ψηφιδωτού, έγιναν και θα γίνουν συναυλίες, εκδηλώσεις, το 
πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ.

Υγεία
Διεκδικήσαμε και πήραμε νέο ασθενοφόρο και πετύχαμε, οι 

γιατροί της Αντιπάρου να μην εφημερεύουν στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου, με αποτέλεσμα να μένουμε χωρίς γιατρό. 

Παιδεία
Εκτυπώθηκαν με έξοδα του Δήμου όλα τα βιβλία για όλα τα 

σχολεία στο νησί. Παρέχονται αναλώσιμα και με το κλείσιμο 
της σχολικής χρονιάς θα γίνει συντήρηση όλων των σχολικών 
κτιρίων. Επίσης, έχει υποβληθεί αρμοδίως αίτημα, για την κα-
τασκευή μιας ακόμη αίθουσας. 

Μικρά και μεγάλα έργα
Μετά τη σεζόν ξεκινά το έργο στο λιμάνι, διαμόρφωση 

προβλήτας, προϋπολογισμού 
600.000 ευρώ με σκοπό την 
πρόσθεση αλιευτικών και 
σκαφών αναψυχής. Οι εγκα-
ταστάσεις θα διαθέτουν τις κα-
τάλληλες υποδομές για ρεύμα 
και νερό.

Παραχωρήθηκε ένα μηχάνημα κόστους 20.000 ευρώ, για 
τον καθαρισμό των παραλιών. Έγιναν επισκευές και διανοίξεις 
δρόμων, τοιχία αντιστήριξης σε διάφορες περιοχές, τοποθε-
τήθηκαν στάσεις λεωφορείων, ανακατασκευάστηκε ο δρόμος 
προς τα μοναστήρια και διαμορφώθηκε ο περιβάλλον χώρος, 
τοποθετήθηκαν μπάρες για απαγόρευση της διέλευσης οχη-
μάτων στον παραδοσιακό οικισμό και έγιναν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην παραλιακή και στο λιμάνι με χώρους στάθ-
μευσης. Μέσα στο καλοκαίρι θα τοποθετηθούν δύο μικρές 
εγκαταστάσεις αφαλάτωσης εντός του οικισμού, για πόσιμο 
νερό και μία τρίτη αργότερα από την περιφέρεια. Ενισχύθη-
κε το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή του Χριστού, γίνεται 
επέκταση του δικτύου ύδρευσης και ηλεκτρισμού, από του 
Σπανού μέχρι τη Λαλούνα και από του Μαριάνου μέχρι τους 
Κουβαράδες. 

Δημοπρατήθηκαν Αποχέτευση και Βιολογικός
Το μεγάλο αγκάθι, για το οποίο δόθηκε μεγάλος αγώνας, 

είναι το έργο του Βιολογικού καθαρισμού και της Αποχέτευ-
σης. Με ανακούφιση ανακοίνωσε ο κ. Λεβεντάκης ότι το έργο 
δημοπρατήθηκε και σε περίπου 2 μήνες θα ξεκινήσει η υλο-
ποίησή του.

Όπως είπε ο κ. Λεβεντάκης, πέρα από το σκόπελο του ΣτΕ 
(το πρώτο τμήμα αποφάνθηκε υπέρ του Δήμου), η παράταξη 
«Μένουμε Αντίπαρο», δεν υπερψήφισε τις δύο μελέτες που 
είχε ζητήσει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για να προχωρήσει το 
έργο. και σημείωσε ότι η προσπάθεια για την ακύρωση του 
σημαντικού αυτού έργου για το νησί, δεν έγινε μόνο από την 
ιδιώτη που προσέφυγε στο ΣτΕ.  

Στη συγκέντρωση ήταν Δημοτικός Σύμβουλος της παρά-
ταξης, αλλά δεν ζήτησε το λόγο. Μόνο η τέως Κοινοτάρχης, 
κ. Μανέτα προσπάθησε ν’ αντικρούσει όσα της καταλόγισε ο 
Δήμαρχος, αλλά δεν φάνηκε να έπεισε, γιατί δεν είχε ιδιαίτερα 
και σοβαρά επιχειρήματα.    

Από την απραξία στην ανάπτυξη
Γιάννης Λεβεντάκης προς Αντιπαριώτες:

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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Στον Εισαγγελέα η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων
«Κυκλάδες» για την άγρα πελατών

Να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι
Την παρέμβαση της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «Κυκλάδες», 

προκάλεσε η κακή εικόνα στα λιμάνια των νησιών μας από την άγρα πελατών, αλλά και οι 
απειλές που εκτοξεύουν διάφορες ομάδες που λειτουργούν έξω από τα όρια του νόμου και 
θίγονται από την εφαρμογή του. 

Η Ομοσπονδία, με έγγραφό της στις 23 Μαΐου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, 
επισημαίνει το πρόβλημα, ζητεί την καταπολέμησή του και μεταφέρει το πρόβλημα των επιχει-
ρηματιών, οι οποίοι αγωνίζονται για να επιβιώσουν. 

Η επιστολή κοινοποιείται: ΠΥΤ Κυκλάδων, Περιφέρεια Ν.Α., 6η Περιφερειακή Διοίκηση Λι-
μενικού Σώματος, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Σωματεία – μέλη της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας 
Τουριστικών Καταλυμάτων, Λιμεναρχεία Κυκλάδων, Λιμενική Αστυνομία, Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, ΜΜΕ.

Σ’ αυτήν αναφέρεται: «Αξιότιμη κύρια / Αξιότιμε κύριε, παρακαλούμε να εφαρμοστούν αυ-
στηρά οι νόμοι, για την καταπολέμηση του απαράδεκτου και τριτοκοσμικού φαινομένου της 
Άγρας Πελατών που γίνεται στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. Λόγω της οικονομικής 
κρίσης και της μειωμένης προσέλευσης τουριστών, το φαινόμενο εντάθηκε και αναμένουμε να 
αυξηθεί ακόμη περισσότερο.  Ήδη έχουμε καταγγελίες από πολλά νησιά, ότι η κατάσταση είναι 
εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα ο αθέμιτος ανταγωνισμός να ωθεί το σύνολο των επιχειρήσεων 
τουριστικών καταλυμάτων, να κατεβαίνουν στα λιμάνια για να ανταγωνιστούν με ίσους  όρους 
τα γνωστά «καμάκια». Σχεδόν το σύνολο των νόμιμων τουριστικών επιχειρήσεων επιθυμεί να 
τηρούνται οι νόμοι – κάτι το αυτονόητο, αλλά δυστυχώς σπάνιο στη χώρα μας- ώστε να μην 
επηρεάζεται αρνητικά ο τουρισμός, που είναι μάλλον η μόνη ελπίδα της Ελλάδας αυτή την επο-
χή. Σε μερικά νησιά –όπως στην Νάξο, για την οποία μας ενημέρωσε και ο Προϊστάμενος του 
ΕΟΤ Κυκλάδων- όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποιήθηκαν και αποφάσισαν να επιβάλουν 
την τάξη, τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και αποδεικνύεται ότι αν θέλουμε, μπο-
ρούμε να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Σε άλλα νησιά γίνονται σποραδικά προσπάθειες εφαρ-
μογής των νόμων, αλλά οι αρμόδιοι αποκαρδιώνονται όταν βλέπουν ότι οι προσπάθειές τους 
δεν έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Παράδειγμα η σύλληψη που έγινε πρόσφατα στην Πάρο, 
αλλά ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής. Αλλά και πέρυσι πάλι 
στην Πάρο, όπου είχε γίνει μια κίνηση για την καταπολέμηση της άγρας από κοινού με τον ΕΟΤ, 
αφέθηκε να προπηλακιστεί υπάλληλος του ΕΟΤ και μάλιστα χωρίς να γίνει καμία σύλληψη. Για 
το θέμα αυτό δεν γνωρίζουμε αν και τι ενέργειες ακολούθησαν, τι πρόστιμα βεβαιώθηκαν, κλπ. 
Γνωστό επίσης μας έγινε ότι ο Λιμενάρχης Πάρου έχει δηλώσει πως δέχθηκε απειλές για τη 
ζωή του αν κυνηγήσει την άγρα.

»Εμείς δεν είμαστε βέβαια γνώστες των νόμων για να σας πούμε τι πρέπει να γίνει ακριβώς, 
σας μεταφέρουμε μόνο την αγωνία των επιχειρηματιών που προσπαθούν να επιβιώσουν οι-
κονομικά μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Αυτούς θέλουμε να βοηθήσετε, αυτούς που έχουν νόμιμη 
άδεια ΕΟΤ, πιστοποιητικά, δέχονται τακτικούς ελέγχους, αποδίδουν ΦΠΑ – δημοτικά τέλη – 
φόρο εισοδήματος – εισφορές ΙΚΑ, δεν κάνουν άγρα πελατών … αλλά πώς να ανταγωνιστούν 
τους παράνομους που δεν τηρούν καμία από τις παραπάνω υποχρεώσεις και δεν αποδίδουν 
τίποτα στο κράτος;».

Την επιστολή υπογράφει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντώνης Καρατάσος. 

Νεκρή φώκια Monachus monachus στα Λιβάδια

Από δυναμίτη έχασε τη ζωή της 
Από δυναμίτη σκοτώθηκε η φώκια που 

είχε ξεβραστεί στα Λιβάδια Παροικίας στις 
24 Μαΐου. Το άτυχο θαλάσσιο ζώο, από 
την έκρηξη είχε διαλυθεί εσωτερικά και 
αιμορραγούσε. 

Το ζώο εξέτασαν οι κυρίες Ψαραδέλη 
και Αδαμαντοπούλου από την Εταιρία για 
τη μελέτη και την προστασία της Μεσογει-
ακής Φώκιας (MOm) και όπως μας είπαν, 
ο θάνατός της ήταν βίαιος και ακαριαίος. 
Συγκεκριμένα, από τη νεκροψία διαπι-
στώθηκαν τα εξής: «Επρόκειτο για μια 
ενήλικη θηλυκή Monachus monachus, 
σε καλή διατροφική κατάσταση, η οποία βρισκόταν σε αρχικό στάδιο αποσύνθεσης. Το ζώο 
δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, είχε όμως διογκωμένα και αιμορραγικά μάτια, ενώ υπήρχαν 
εμφανή σημάδια βίαιου θανάτου σε όλο το εσωτερικό του σώματός του με έντονη εσωτερική 
αιμορραγία και αλλοίωση των οργάνων. Αιτία θανάτου του άτυχου ζώου ήταν η εσωτερική 
αιμορραγία που προήλθε από οστικό κύμα, που προφανώς προκλήθηκε από χρήση δυναμίτη. 
Το αρχικό στάδιο της αποσύνθεσης στην οποία βρισκόταν η φώκια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
το συμβάν έλαβε χώρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή».  

Ο Λιμενάρχης Πάρου Κ. Γιαλελής, περιμένει το επίσημο πόρισμα της  MOm  και αμέσως 
μετά θα διερευνήσει το ζήτημα αυτό με το δυναμίτη και παράλληλα θα κάνει αναφορά στον 
Εισαγγελέα. 

Επειδή όμως δεν αποκλείεται το ζώο να μην χτυπήθηκε στα νερά της Πάρου ή της Αντιπά-
ρου, αλλά ίσως να έφτασε στα Λιβάδια από κοντινά νησιά, ο κ. Γιαλελής θ’ απευθυνθεί και στα 
λιμεναρχεία Σίφνου και Σερίφου. 

Στο δελτίο Τύπου της  MOm  αναφέρεται: «Η χρήση δυναμίτη έχει απαγορευτεί στην Ελλάδα 
από τη δεκαετία του 1970 και όμως υπάρχουν ακόμη ασυνείδητοι, οι οποίοι καταφεύγουν σε 
τέτοιες πρακτικές.  Αποτέλεσμα αυτών των παράνομων πράξεων είναι η ολική καταστροφή 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και όλων των ζωντανών οργανισμών που ζουν σε αυτό, ενώ 
παράλληλα τα χρονίζοντα προβλήματα της παράκτιας αλιείας διαιωνίζονται καθώς επιφέρουν 
περαιτέρω υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τα αλιεύματα μμειώνονται δραμα-
τικά». 

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος
στις Λεύκες

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΥΡΙΑ 
και η Τοπική Κοινότητα Λευκών, 
πραγματοποιούν εκδηλώσεις, 
στο πλαίσιο της γιορτής του Αγίου 
Πνεύματος. 

Στο Κοινοτικό Κατάστημα Λευ-
κών (Μέγαρο), πραγματοποιείται 
έκθεση ζωγραφικής, από την 1η 
Ιουνίου έως και τις 4 του μήνα 
με έργα του Ιωάννη Ν. Χανιώ-
τη.  Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Παρασκευή 1η Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Οι ώρες 
επίσκεψης είναι από τις 19.00 έως τις 22.00. Επίσης, οι γυναίκες μέλη του ΥΡΙΑ θα πραγματο-
ποιήσουν παζάρι αλληλεγγύης στις 2 Ιουνίου στον πεζόδρομο του Ράμνου, μπροστά από το 
Δημοτικό σχολείο.

Αφιέρωμα στον ήρωα
Νικόλα Στέλλα

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Μαΐου, 
στην αίθουσα της Αγροτολέσχης η εκδή-
λωση - αφιέρωμα προς τιμή και μνήμη 
στον ήρωα Νικόλαο Στέλλα, που διοργά-
νωσε ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας. 

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ρο-
δόπουλος Κωνσταντίνος, πρόεδρος του Συνδέσμου Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου.  
Στη συνέχεια η χορωδία του Συλλόγου υπό τη διεύθυνση της κ. Ωραίας Πάτκου, η οποία έπαιξε 
και πιάνο και είπε τραγούδια διαφόρων συνθετών, καθώς και το τραγούδι που έχει γραφτεί για 
το Στέλλα και το έχει διασκευάσει η αείμνηστη δασκάλα της Μάρπησσας Βασιλεία Ασωνίτου – 
Καφούρου. Ο κ.Αστέριος Ρήγας συνόδεψε τη χορωδία με το μπουζούκι του.

Το πρωί, όπως κάθε χρόνο έγινε το μνημόσυνο του Νικόλα Στέλλα, παρουσία κόσμου, εκ-
προσώπων των τοπικών αρχών και πολιτικών. 

Δυο μικροί μαθητές στην Αντίπαρο, με τις μικρές τους δυνάμεις προσπαθούν να συμβά-
λουν στην ενίσχυση του Συλλόγου Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων «ΑΛΚΥΟ-
ΝΗ», που βρίσκεται στην Πάρο.

Τα παιδιά ζωγράφισαν πέτρες και τις πουλούσαν στους περαστικούς στην Αντίπαρο για να 
βοηθήσουν το Σύλλογο. 

Αφιέρωμα στην Μικρά Ασία
Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με τον κόσμο της Πά-

ρου η χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας, εμ-
φανίσθηκε την Κυριακή 27 Μαΐου, στον αύλειο χώρο 
του Αγ. Αθανασίου στην Νάουσα. Παρουσίασε σκοπούς 
και τραγούδια της Μικράς Ασίας και χάρισε μια πολύ 
όμορφη βραδιά στο πλήθος του κόσμου που ήρθε να 
παρακολουθήσει την εκδήλωση. 

Να θυμήσουμε πως όλη την προηγούμενη εβδομάδα, 
στην αίθουσα του Αγίου Αθανασίου εκτίθονταν τα έργα 
των παιδιών του Κέντρου Α.Μ.Ε.Α.Ι., το οποίο, ολοκλήρωσε τα μαθήματά του για τη φετινή 
χρονιά με γιορτινό τρόπο.  

Kαλοκαιρινές 
εκδηλώσεις

 

Χορός, τραγούδι, θεατρικά δρώ-
μενα και ζωντανή μουσική στην 
Νάουσα. Το Μουσικοχορευτικό 
Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου» 
ξεκινά τις φετινές καλοκαιρινές 
του εκδηλώσεις την Κυριακή, 
3 Ιουνίου, στις 8:30μ.μ., στο 
προαύλιο της εκκλησίας της Πα-
ναγίας στην Νάουσα. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
παραδοσιακούς χορούς από 
τα Επτάνησα, την Θάσο και την 
Πάρο με ζωντανή μουσική και 
τραγούδι, όπως και θεατρικό 
δρώμενο με τίτλο «Καλησπέ-
ρα κύριε Έντισον». Ο Σύλλογος 
υπόσχεται μια ξεχωριστή εκδή-
λωση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΗΝ ΜΕΣΟ-
ΓΕΙΟ’’ οι τάξεις Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς 
καθάρισαν τις παραλίες της Αλυκής συνοδευόμενοι από 
τους εκπαιδευτικούς τους  Α

Από το Χαριστικό Παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Πάρου 
«Αρηίς» που έγινε την Κυριακή 27 Μαΐου στο Σπίτι του 
Ολυμπιακού (Σύλλογος Φιλάθλων), στην Παροικία



Delfini RestauRant: BOYtia ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ

Στο ειδυλλιακό περιβάλλον του εστιατορίου Δελφίνι δίπλα στη 
θάλασσα, στην παραλία Δελφίνι (Σουβλίας), μεταξύ Παροικίας 
και Παρασπόρου, μπορείτε ν’ απολαύσετε ένα υπέροχο γεύμα 
ή να οργανώσετε μια κοινωνική εκδήλωσή σας, αφού ο χώρος 
πληρεί όλες τις προδιαγραφές. 
Οι ξύλινες πέργκολες προσφέρουν σκιά τα ζεστά καλοκαιρινά 
μεσημέρια, οι φοίνικες με τα αρμυρίκια δημιουργούν αίσθηση 
δροσιάς, αλλά και ιδανικές χαλαρές συνθήκες για ν’ απολαύσετε 
τα εξαιρετικά πιάτα της κουζίνας του εστιατορίου. Το πλούσιο 
μενού με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων ορεκτικών, πιάτα 
με ψαρικά ή κρεατικά, είναι εμπνευσμένα όλα από την παραδο-
σιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. 
Τα υλικά είναι φρέσκα και προσεκτικά επιλεγμένα. 
Μπορείτε επίσης με την παρέα σας να παραγγείλετε και να 
απολαύσετε συγκεκριμένα πιάτα (αστακομακαρονάδα, κακαβιά 
κ.λπ). Στον πανέμορφο χώρο της αυλής, λειτουργεί οργανωμένο 
μπαρ, από το οποίο σερβίρονται παγωτά, αναψυκτικά, καφέδες 
και διάφορα ποτά… ευφάνταστα. 
Δροσερές βουτιές λοιπόν στην παραλία Δελφίνι και μετά … 
βουτιές στη γεύση, χωρίς άγχος γιατί και οι τιμές είναι για 
κάθε… τσέπη. 
Παραλία Δελφίνι: 22840 25192

DunlOpillO ΓΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΥΠΝΟ

Διαλέξτε με προσοχή το στρώμα σας και φροντίστε να είναι από φυσικά 
υλικά, ώστε να έχετε έναν υγιεινό, ξεκούραστο ύπνο, που θα σας ανα-
νεώνει. Ένα καλό στρώμα από φυσικά υλικά, με βαμβακερό κάλυμμα 
στην εξωτερική του επιφάνεια σας προστατεύει από τα ακάρεα και σας 
χαρίζει ευεξία και χαλάρωση. 
Η φήμη και η υπόληψη της Dunlopillo, ως μία από τις πλέον διάσημες 
μάρκες στον κόσμο σε προϊόντα ύπνου, έχει χτιστεί εδώ και πάνω από 
80 χρόνια, μέσα από την αφοσίωση στην παραγωγή ανώτερης ποιότη-
τας στρωμάτων – μαξιλαριών και κρεβατιών από φυσικό Talalay Latex.
Συνοδευτικό του καλού ύπνου είναι το μαξιλάρι, το οποίο στηρίζει τον 
αυχένα και προσφέρει χαλάρωση και ξεκούραση. Διαλέξτε ένα καλό 
μαξιλάρι από φυσικά υλικά. Τα προϊόντα της Dunlopillo διατίθενται στην 
αγορά μας από τον επιχειρηματία Λευτέρη Πώλο.
Αγορά Παροικίας τηλ.: 22840 21400

«ΚΑΤΟΙΚΙΑ»: Η ΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΚΑθΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Εδώ και χρόνια η εταιρία «Κατοικία» του Κώστα Κουμούτση, 
παρέχει οργανωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες γύρω από την 

επίβλεψη και φροντίδα του σπιτιού. Για όσους απουσιάζουν 
για καιρό, είναι ο άνθρωπος που με υπευθυνότητα θα επιτηρεί 

και θα επιβλέπει το σπίτι σας, κατά τη διάρκεια της απουσίας 
σας. Αλλά και όσους μένουμε μόνιμα στο νησί, είναι το δεξί 

μας χέρι, αφού με τις υπηρεσίες του, η επιτήρηση του σπιτιού 
γίνεται πιο εύκολη. 

Η «Κατοικία» αναλαμβάνει την επίβλεψη – συντήρηση 
καθαριότητας κατοικιών, κήπων, αλλά και της πισίνας σας. Με 

δικούς της τεχνικούς, αποκαθιστά βλάβες στα ηλεκτρικά και 
υδραυλικά συστήματα και τέλος αναλαμβάνει κατασκευές μι-

κρής κλίμακας, όπως πέργκολες, πλακόστρωτα, μπάρμπεκιου, 
μάντρες, μονώσεις, ελαιοχρωματισμούς. Εύκολα, γρήγορα, 

αξιόπιστα στην  «Κατοικία» 
Τηλ.: 22840 52126 – 6937195346.

ΥΔΡΩ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε μια εποχή που το εύκολο κέρδος και η δια-
κίνηση προϊόντων αγνώστου ταυτότητας δείχνει 
καθεστώς για πολλές εμπορικές επιχειρήσεις, το 
Συνεταιριστικό Κίνημα ανθίσταται, συνεργάζεται 
με έγκυρους προμηθευτές και προσφέρει επώ-
νυμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στα διεθνή 
και τα εθνικά πρότυπα, διασφαλίζοντας ποιότητα 
και αξιοπιστία. 
Τα υδρώ, διατηρώντας σταθερή τη δέσμευσή 
τους για επιλογή, διάθεση και υποστήριξη 
προϊόντων κορυφαίας ποιότητας σε τιμές που 
αντιπροσωπεύουν την πραγματική αξία του κάθε 
προϊόντος, διαμορφώνουν τις καλύτερες, από 
κάθε άποψη, λύσεις για τους μηχανικούς – με-
λετητές, τους κατασκευαστές, τους εγκαταστάτες 
υδραυλικούς και για κάθε Έλληνα καταναλωτή. 
Παροικία τηλ.: 22840 24786

intectus ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ χΩΡΟΥ
ΜΕ ΑΠΟψΗ

 Η Intectus είναι μια σοβαρή πρόταση στο χώρο της αρχιτεκτο-
νικής και της διακόσμησης εσωτερικών χώρων που σίγουρα 
θα προτείνει, αλλά και θα υλοποιήσει κάθε ιδέα για το δικό σας 
χώρο. Η δημιουργός Θάλεια Ντούρου έχει μακρόχρονες σπουδές 
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στην αρχιτεκτονική εσωτερι-
κού χώρου, στο βιομηχανικό σχεδιασμό και διαθέτει πολυετή 
εμπειρία στο σχεδιασμό επίπλου και στη συνεχή έρευνα πάνω σε 
σύνθετα, οικολογικά υλικά. 
Προσφέρει τις υπηρεσίες με επιτυχία μέσα από σύνθετες μελέτες 
και ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, σε μια εποχή που 
ο συνεχής ανταγωνισμός ανεβάζει την ποιότητα των υπηρεσιών 
σε ξενοδοχεία και καταστήματα, αλλά και την ανάγκη για υψηλή 
αισθητική στον τομέα της κατοικίας. 
Μέσα από ένα άρτιο δίκτυο συνεργατών, αναλαμβάνει ιδιωτικά 
και επαγγελματικά έργα που ενσωματώνουν τοπογραφικές και 
αρχιτεκτονικές μελέτες, άδειες, ανακαινίσεις, υπηρεσίες εσωτε-
ρικής διακόσμησης, business cousulling και επιδοτούμενα έργα. 
Νάουσα τηλ.: 22840 51080

OstRacO café ΓΙΑ ΓΛΥΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ

Η βάφλα και η κρέπα είναι 
συνώνυμα με το Ostraco café στο 

Πίσω Λιβάδι. Στη βεράντα του 
καταστήματος με θέα το λιμανάκι, 

οι σπεσιαλιτέ του Ostraco café, 
βάφλες και κρέπες με φρέσκα 

υλικά, θα συμπληρώσουν την από-
λαυση και σε γεύση.  Ο κατάλογος 
όμως προτείνει και άλλα πιάτα και 

σνακ, το ίδιο γευστικά, όπως και 
φρέσκους χυμούς, αναψυκτικά 

και παγωτά.  Το βραδάκι μπορείτε 
να χαλαρώσετε με ένα ποτό και ν’ 

απολαύσετε το τοπίο τη νύχτα με τα 
φωτισμένα σκάφη στα γαλήνια νερά 

του μικρού λιμανιού.
Πίσω Λιβάδι: 22840 42698

Πίσω Λιβάδι, Πάρος | τηλ: 22840 42698

καφέ
κρεπερί

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
Αγορά Παροικίας

τηλ: 22840 21400, www.dunlopillo.gr

Καλώς ήρθατε
στο Delfini Beach Bar

& Restaurant,
όπου το μεράκι

συναντά την απόλαυση!
Φρέσκα Ψάρια, κρεατικά
και θαλασσινοί μεζέδες,

όλα στα κάρβουνα!

Σουβλιά (Δελφίνι), Παροικία / τηλ. 22840 25192
www.delni.com.gr

Διοργανώστε
την εκδήλωσή σας

στο ειδυλλιακό
περιβάλλoν µας...

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, Τηλ.: 22840 24768,
Fax: 22840 24769, E-mail: ydrotasos@hotmail.com
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι 156τμ. με 
740τμ οικόπεδο, 200μ α-
πό τη θάλασσα. Πωλείται 
240.000€. Πληροφορίες: 
Vasil Konday - 6940622456

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια 150τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα 
με πηγάδι. Δίνονται χω-
ριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοι-
κία 100 τμ στον όροφο και 5 
επιπλωμένα ενοικιαζόμενα 
στούντιος στο ισόγειο, λίγα 
μέτρα από την παραλία και 
700 μ από το κέντρο της Νά-
ουσας. Σταύρος Καραχάλιος 
693 7033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλούνται : 1. 
Παλαιά κατοικήσιμη οικί-
α, 50 τμ & 50 τμ όροφος,  
2. Αγ. Ανάργυροι, διώρο-
φη μονοκατοικία, 160 τμ, 
με δυο ανεξάρτητα studio, 
κοντά στη θάλασσα. Χρή-
στος Καλλιακούδας, Τηλ.:  

6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, πωλούνται 
πέτρινες εξοχικές κατοικίες, 
χωρίς υπόγεια, λίγα μέτρα 
από τη θάλασσα. Σταύρος 
Καραχάλιος 693 7033316

ΚΛΗΜΑΤΑ, πωλείται 
οικία 120τμ, σαλόνι, κου-
ζίνα, 2 wc, 3 υπνοδωμάτια, 
barbeque. Τηλ.: 6936670556  

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, πωλεί-
ται βίλλα, πετρόχτιστη, με 
πλήρη αυτονομία και πισίνα, 
απόσταση από την παραλί-
α 80μ. Τηλ.: 6977200338, 
2284023353

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, 
πωλούνται ξεχωριστά 2 
χωράφια, παλιάς κοπής, 5,5 
στρέμματα το καθένα, το έ-
να με άδεια οικοδόμησης. 
Τιμή και για τα δύο, 110.000 
€. Τηλ.: 6933393707  

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται 
κτήμα 100 στρέμματα, πά-
νω από τα ΧΥΤΑ.  Τηλ.: 
6975065776 

ΠΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, (πλη-
σίον οικισμού Μαρμάρων 
– Μάρπησσας), πωλείται α-
γρόκτημα 5 στρέμματα, με 
δύο δρόμους, με ρεύμα και 
νερό, με θέα προς παραλία 
Μώλου, οικοδομήσιμο (τα 
200 τμ). Τηλ.: 2284043050, 
6977485822 

ΑΡΓΙΑΚΑΣ, πωλείται α-
γρόκτημα 2,8 στρέμματα, με 
ελαιόδεντρα, 70 μ από την 
παραλία. Τηλ.: 6977764355 

ΑΜΠΕΛΑΣ, 
π ω λ ε ί τ α ι 
ο ι κ ό π ε δ ο , 
πάνω στην 
θάλασσα 9,5 
στρ με άδεια, 
τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 
6977200338, 
2284023353 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικό-
πεδο 300 τμ εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, 
λίγα μέτρα από το γραφικό 
λιμανάκι. Σταύρος Καραχά-
λιος, 6937033316 

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ), πωλείται οικόπεδο 
300 τμ, με άδεια για τρεις 
μεζονέτες, μοναδικό, 
κοντά στη θάλασσα. Χρή-
στος Καλλιακούδας 
(Καρολίνα Ιωαννίδου). Τηλ.:  
6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr 

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, πωλείται κτή-
μα 2,560 τμ με πηγάδι. Τιμή 
27.000€. Τηλ.: 6945383262

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα ή δυάρι 
επιπλωμένο με ψυγείο, κου-
ζίνα και T.V., κλιματισμό, 
απεριόριστη θέα και κή-
πο, για μήνα ή σεζόν. Τηλ.: 
6948506456 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΗΤΑΣ (2 
χλμ. από την Παροικία), ε-
νοικιάζεται επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα 38 τμ, με θέρ-
μανση. Τηλ.: 2284023052 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
μονοκατοικία 138 τμ., 1 ε-
πίπεδο, στον ημιώροφο, 3 
υ/δ, κατασκευή ‘93, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 2.000 τμ., 
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, 
ηλιακός, απεριόριστη θέα, 
αποθήκη 10 τμ., ελεύθερη, 
καλή κατάσταση, διαθέσιμη 
από 1-5-2012, τιμή 400 € . 
Τηλ.: 6977204437 , 11:00-
18:00 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
κατοικία 100 τμ στη Νάου-
σα. Σταύρος Καραχάλιος, 
6937033316

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ε-
πιπλωμένο δυάρι για τη 
σεζόν.. Τηλ. 697 7356609

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζεται 2άρι επιπλωμέ-
νο. Τηλ: 6947677225

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα 1ου 
ορόφου, με θέα στη Νά-
ξο, με σαλόνι, τραπεζαρία, 
2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα, ηλιακό, αυτόνομη 
θέρμανση και θυροτηλεό-
ραση. Τηλ. 6932464219 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
κλειστός χώρος στάθμευ-
σης σκαφών ή αυτοκινήτων, 
300 τμ, με αυτόνομη εί-
σοδο. Τηλ.: 6977200338, 
2284023353 

ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοι-
κιάζεται διώροφο ακίνητο, 
50 τμ, ανακαινισμένο, για 
επαγγελματική χρήση. 
Χρήστος Καλλιακούδας 
(Καρολίνα Ιωαννίδου). Τηλ.:  
6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
κατοικία 100 τμ. Σταύ-
ρος Καραχάλιος, Τηλ.: 
6937033316 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑ-
Ρ Ο Ι Κ Ι Α Σ - Α Λ Υ Κ Η Σ , 
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο, ενοικιάζεται κατά-
στημα 225 τμ. ισόγειο και 
120 τμ. υπόγειο. Ενοικιά-
ζεται και τμηματικά. Τηλ.: 
6977618527, 6978085886

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 40 τμ, σε άριστη το-
ποθεσία, αμφιθεατρικά. Για 
μόνιμα. Τηλ.: 2284021562, 
6980171879 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 100τμ για όλο 
το χρόνο, 3υ/δ, 2 wc, κουζί-
να, σαλόνι. Τηλ: 6973741701

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζε-
ται οικία, 120 τμ., δίπλα 
από ξενοδοχείο «ΓΑΛΗ-
ΝΟΣ». Τηλ:2284024391, 
6944526311 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται οικία ισόγειο 
120τ.μ. με 3 υ/δ, κουζίνα με 
τζάκι σαλόνι & 1 w.c. Τηλ.: 
6975065776. 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, 
ενοικιάζονται δυο διαμε-
ρίσματα, ένα δυάρι και ένα 
τριάρι, για σεζόν ή όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6972077052

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται και-
νούρια μονοκατοικία, 25 
τμ, για σεζόν, μία κρεβατο-
κάμαρα με διπλό κρεβάτι, 
σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι, 
κουζίνα, μπάνιο, πλυντήριο, 
ψυγείο, parking, 6 χμ από 
Παροικία, 50 € ημερησίως 

(για 4 άτομα), 30 € (για 2 ά-
τομα). Τηλ.: 6932066477    

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, δια-
μέρισμα, 40 τμ., ενοικιάζεται 
ο 1ος όροφος, διαμπερές, 
πλήρως ανακαινισμένο, τιμή 
λογική. Τηλ.: 6976558842 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται 
στη Μάρπησσα, πλήρως 
εξοπλισμένο. Λειτουργεί 
όλο το χρόνο, έτοιμο για 
χρήση, τιμή 12.000€. Τηλ: 
6933393707.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΥΡΙΑ 50 ΕΤΩΝ, από τη 
Ρωσία, ζητάει εργασία για 
φύλαξη παιδιών ή πωλήτρια 
ή σε άλλες δουλειές . Μιλάει 
ελληνικά και αγγλικά. Τηλ.: 
6939253612 

ΟΔΗΓΟΣ, με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας, ζητεί εργασία. 
Τηλ. 6944204600 

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, με 
πολυετή εμπειρία σε εστι-
ατόριο-ψησταριά, ζητεί 
ανάλογη εργασία ως βοηθός 
κουζίνας, λάντζα ή συναφή 
εργασίες. Τηλ. 6972938242

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 
παραδίδονται από καθηγή-
τρια, κάτοχο επάρκειας, με 
σπουδές στην Ισπανία. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6936250130. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ ζητείται από 
ξενοδοχείο, για υποδοχή 
πελατών στο λιμάνι. Τηλ.: 
6945069970 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ή ΜΑΓΕΙΡΙΣ-
ΣΑ  ζητείται, ηλικίας έως 
40 ετών, για το μαγαζί “The 
Green Project” στον Δρυό 
Πάρου. Ωράριο  19:00-1:00 
το βράδυ. Τηλ.: 6946246664 

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται για εστια-
τόριο. Τηλ.: 6932362568 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για κατάστη-
μα με είδη δώρων ζητείται, 
άνω των 30 ετών, ομιλού-
σα ξένες γλώσσες. Τηλ.: 
2284025086, ώρες επι-
κοινωνίας: 10:00-14:00 & 
18:00 – 22:00. 

BARMAN – BARWOMAN, 
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ με ε-
μπειρία, ζητούνται για bar 
restaurant στην Πάρο για 4 
μήνες. Τηλ. 6972297557

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ soft 
δύο γεύσεων + μίξη κα-
θώς και ψυγείο - βιτρίνα 
γλυκών πωλούνται. Τηλ: 
6970242230

ΑΛΟΓΑΚΙΑ πωλούνται σε 
μικρή ηλικία και σε τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ: 22840 24539.

9 ΚΡΕΒΑΤΙΑ από σουηδικό 
ξύλο πωλούνται, σε αρίστη 
κατάσταση (4 διπλά και 5 
μονά) μαζί με 5 στρώματα 
(4 διπλά και 1 μονό). Τιμή 
για όλα 1.000 ευρώ. Δίνο-
νται και μεμονωμένα. Τηλ.: 
6942926851, 2284022141

DAIHATSU TERIOS πω-
λείται, μοντέλο 2007, 
αυτόματο, σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 6977200338, 
2284023353 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS, 
καινούριο, 6 κιλών, στενό, 
λευκό, 1000 στροφών, αγο-
ράστηκε 600€ και πωλείται 
300€. Τηλ.6944856105, 210 
7213500.

ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ, α-
γοράζουμε χρυσά και 
ασημένια κοσμήματα-νομί-
σματα, καθώς και ασημένια 
σκεύη. Στέλνουμε έμπιστο 
συνεργάτη μας στο χώ-
ρο σας, κατόπιν ραντεβού, 
για δωρεάν εκτίμηση και 
άμεσα μετρητά. Απόλυτη 
εχεμύθεια. ΟΧΙ ΕΝΕΧΥΡΟ. 
Λεωφόρος Ιασωνίδου 14, 
Ελληνικό. Τηλ.:210 9606064, 
6970045054.
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Αγορά Παροικίας

τηλ: 22840 21400, www.dunlopillo.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

H O T E L

MARINOS
Λιβάδια Παροικίας
τηλ: 22840 22735 & 21215

Το ξενοδοχείο MARINOS
λειτουργεί πλήρως ανακαινισµένο
και υπό νέα διεύθυνση

Λιβάδια Παροικίας
τηλ: 22840 22735 & 21215

Ανακοίνωση
Παρακαλούνται όσοι επαγ-

γελματίες και επιχειρηματίες του 
τουρισμού του νησιού θέλουν να 
προβληθούν μέσω του CDROM 
Τουριστικής Προβολής του Δή-
μου Πάρου, να ελέγξουν και 
να επικαιροποιήσουν τα στοι-
χεία τους στη διεύθυνση www.
advance.gr/paros1 κοιτώντας 
τις αντίστοιχες κατηγορίες. Οι 
διορθώσεις θα αποστέλλονται 
με email στο paros@advance.
gr μέχρι την Παρασκευή 
08/06/2012, αναφέροντας την 
επαγγελματική κατηγορία, το 
όνομα της επιχείρησης και τις 
οποιεσδήποτε διορθώσεις.  

ADVANCE A.E.

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον πρώην πρόεδρο του 
Συλλόγου Χρήστο Βαλσαμή

Από το πανηγύρι 
του Εμπ/κου Συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου 
στον Άγιο Φωκά

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, 
έσπευσαν την περασμένη εβδο-
μάδα στην αιμοδοσία που έγινε 
σε Πάρο και Αντίπαρο. Συνολικά 
έδωσαν το αίμα τους 603 συ-
μπολίτες μας. εξήντα τρεις στην 
Αντίπαρο και 540 στην Πάρο
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WHat's On
in paROs & antipaROs
Daily updates (you don't need to be a facebook 
user) at: www.facebook.com/paroslife

J u n e

starting 1 June, daily mountain bike tours 
every morning from Lefkes and every evening 
from Punda Beach.  Info: 693-217-1718, 
www.awakeparos.gr 

1 Jun, 2.45-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop (English &  Greek) for children aged 
4-8 years at Linguakids Montessori, Naoussa.  
Info: Vicki on 694-484-0089.

1-30 Jun, Robert van der Most exhibition 
"Transformation" at the Apothiki Art Center, 
Kastro, Paroikia. Open daily 10.30am-1.30pm 
& 7-11pm. Artist's talk on 23 Jun at 8.30pm. 
Info: www.apothiki.com

1 Jun, 8.30am & 4.30pm & 6.30pm, 
Introduction to Pilates at Stretch Pilates 
Studio, Naoussa. Free of charge. Max group 
size 8 people - to reserve a place call Keren 
22840-55189. Info: http://www.facebook.
com/StretchPilatesStudio

1 Jun, 2.45-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop (English &  Greek) for children aged 
4-8 years at Linguakids Montessori, Naoussa.  
Info: Vicki on 694-484-0089.
 
1 Jun, 8.30pm, Aegean Center Vocal 
Ensemble a cappella concert at Aghios 
Antonios Catholic Church, Paroikia. Info: 
22840-23287.
 
1 Jun, 8.30pm, Paros Solidarity Concert 
in the courtyard of the Paros Gymnasium 
School in aid of students & families in need 
organized by the Gymnasium and the Parents 
Association with the participation of the band 
Delaparo. Ticket Price: 3€. http://lefkianos.
blogspot.com/2012/05/blog-post_27.html
 
1 Jun, 9pm, Opening of Ioannis N. Chaniotis 
painting exhibition at the Koinotiko Katastima 
(Megaro), Lefkes. Duration 1-4/6, hours 
7-10pm. Info: http://lefkianos.blogspot.
com/#!/2012/05/blog-post_28.html
 
2 Jun, 6.30pm, Student prize giving & official 
opening of the new Activity Centre at Myrsini 
Educational Centre, Paroikia.  Info: 22840-
22850, www.myrsini.edu.gr, http://www.
facebook.com/events/281464168616082/ 
 
2 Jun, 7.30pm, Student Painting & 
Photography Exhibition at the Aegean Center, 
Paroikia. Info: 22840-23287.
 
2 Jun, 9pm, Traditional folk dance 
performance organised by the Marpissa 
Women's Association at the Papagiorgi 
Stamena Square, Marpissa. Info: Irini 694-
518-6978, http://www.facebook.com/
events/137588819706583/
 
2 & 3 Jun, Opening party at Punda Beach 
Club. Info: 22840-41717, www.pundabeach.
gr, www.facebook.com/pundabeach
 
3 & 4 Jun, Celebration in Lefkes of Pentikosti 

(Whitsunday) and Aghios Pnevmatos 
(Whitmonday). Info: Pantelaios 693-285-2126.
 
3-9 Jun, "Artist? Artist!" 7-day intensive 
spring art workshop with C. Peter Seibt. Info: 
Peter 22840-23368, http://www.facebook.
com/artist.artist.workshop/info
 
4 Jun, Aghios Pnevmatos (Whitmonday). 
Banks, some offices and shops closed.
 
5 Jun, World Environment Day, designated 
by the U.N. to raise awareness of the 
environment. See www.unep.org/wed
 
5 Jun, 9am, Volunteer beach cleaning at 
the Environmental & Cultural Park of Paros. 
http://www.facebook.com/ParosParkFestival
 
5-9 Jun, Painting: Birth of Creativity workshop 
with Meera at Tao's Center, Ambelas. Info: 
22840 28882, www.taos-greece.com
 
8 Jun, 8.30pm, Presentation of the book 'To 
Fengari Esvise stin Alexandreia' (The Moon 
Faded over Alexandria) by Apostolos (John) 
Polyzoides at the Ekatontapyliani Church, 
Paroikia. Info: 22843-60167/8.

paros Women's association ariis
sHOp anD suppORt pROGRaMMe
ψΩΝΙΖΩ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ

The "Shop and Support" programme organized 
by the Paros Women's Association Ariis 
continues to run. 
The Association wants to thank all the people 
of Paros who have embraced our initiative, 
the supermarkets of Paros and the volunteers 
who have actively and generously supported 
many of our fellow citizens who face real 
difficulties.
We want to thank the PEFO of Paros & 
Antiparos for the hospitality they are offering 
us in the use of their hall at the Ghikas 
crossroads in Paroikia until September,  where 
food is distributed every Monday afternoon 
from 6.30-7.30pm to those in need.
Whenever we can, each one of us, let us not 
forget to leave a can of milk, some tinned food 
or a pack of spaghetti in the special baskets 
for that purpose in the supermarkets, as there 
is a large and unfortunately continuing need to 
support our fellow citizens.

http://www.facebook.com/groups/syllogos.
gynaikon.parou.ariis/

Για τη δωρεάν ασφάλιση
των παιδιών μας…

Από την Ένωση Συλλόγων Γονέων παραλάβαμε ένα δελτίο Τύπου, για το ζήτημα της δωρεάν 
ασφάλισης όλων των μαθητών των σχολείων της Πάρου, όπως και από τον Αντιδήμαρχο Μ. 
Κωβαίο. Δημοσιεύουμε τα δύο δελτία Τύπου: 

Ένωση Συλλόγων Γονέων
Μετά το Δελτίο Τύπου του Αντιδημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου και το σχετικό δημο-

σίευμα στην εφημερίδα “Φωνή της Πάρου”, προς ενημέρωση της Παριανής κοινωνίας και σε 
ό,τι μας αφορά, έχουμε να καταθέσουμε τα εξής: Όσον αφορά τα θέματα υγείας στο νησί μας τα 
δύο τελευταία  χρόνια που το κέντρο Υγείας έμεινε χωρίς την ειδικότητα του παιδιάτρου, αλλά 
και χωρίς άλλες ειδικότητες, δεν είδαμε καμία πρωτοβουλία και ενέργεια από την πλευρά του 
Δήμου για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν. 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων καθώς και 
άλλοι φορείς του νησιού προσπάθησαν να 
αναδείξουν τις ελλείψεις στην Υγεία και 
να συμβάλουν στην κάλυψή τους, (π.χ. 
εμβολιασμός παιδιών, θεματικό δημοτικό 
συμβούλιο για την υγεία και την παιδεία,  
αίτημα στη 2η ΔΥΠΕ για άμεση τοποθέτη-
ση παιδιάτρου, συγκεντρώσεις διαμαρτυ-
ρίας κ.α.)

Δυστυχώς, oι υπηρεσίες Υγείας των κα-
τοίκων της Πάρου και ιδιαιτέρως των παι-
διών υποβαθμίζονται συνεχώς. Καμία ιδι-
ωτική ασφάλιση ατυχήματος δεν μπορεί 
να λύσει τα προβλήματα της υγείας των 
παιδιών μας, ούτε να υποκαταστήσει την 
έλλειψη παιδιάτρου, πόσο μάλλον με τον 
τρόπο που γίνεται. Ας ληφθεί υπόψη ότι οι 
γονείς κλήθηκαν να υπογράψουν δηλώ-
σεις χωρίς να γνωρίζουν τους όρους και 
την κάλυψη που παρέχει το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο.

Η πλήρης ανικανότητα και απραξία του 
Δήμου Πάρου στο πλέον αυτονόητο αγα-
θό της υγείας, ανάγει την επινόηση της 
εταιρείας ING για την ατομική ασφάλιση 
ατυχήματος των μαθητών σε δώρο του 
Δήμου. Είναι απορίας άξιο με ποιο τρόπο 
το Δημοτικό συμβούλιο έλαβε απόφαση 
για κάτι τέτοιο χωρίς να ερωτηθεί η σχο-
λική κοινότητα και οι σύλλογοι γονέων και 
κηδεμόνων του νησιού. 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων με δελτίο 
τύπου της στις 6 Απριλίου 2012 ανέφερε 
ξεκάθαρα την θέση της: 

Βάσει του νόμου 2472/97 η Ένωση 
Συλλόγων Γονέων αρνήθηκε να συλλέξει  
και να παραδώσει τα προσωπικά δεδομέ-
να των μαθητών, και αντιπρότεινε να ανα-
λάβει τη διαδικασία αυτή ο Δήμος Πάρου.

Τα πολιτικά παιχνίδια και οι παρατάξεις 
είναι μακριά από τη φιλοσοφία της Ένω-
σης δεδομένης της μέχρι τώρα πορείας της, η οποία καταδεικνύει ότι στόχος της είναι το καλό 
του συνόλου των παιδιών μας.

Πρέπει  να γίνει ξεκάθαρο προς όλους ότι ο ρόλος της ένωσης συλλόγων είναι να αναδει-
κνύει τα προβλήματα, να προσπαθεί μαζί με τους θεσμικούς φορείς και την κοινωνία να βρει 
τρόπους αντιμετώπισης τους και όχι να εγγράφει άτομα σε πελατολόγια εταιριών.

Είναι υποκρισία να χαρακτηρίζεται ως “έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος” για την δια-
σφάλιση της υγείας των μαθητών  η ατομική ιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος,  τη στιγμή που 
υπάρχει πλήρης απουσία παιδιάτρων στο Κ.Υ Πάρου.

Οι προσπάθειες κάποιων να μας καταλογίσουν πολιτικά παιχνίδια και σκοπιμότητες  γίνονται 
εκ του πονηρού και θίγουν ένα σημαντικό θεσμό προκαλώντας εύλογα ερωτήματα.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
Ο Πρόεδρος, Γεωργιάδης Δημήτρης

Η Γεν. Γραμματέας, Ραγκούση Κατερίνα

Δήμος Πάρου 
Μετά το τελευταίο δελτίο τύπου (28/5/2012)της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων και την 

προσπάθεια ακύρωσης της  σχεδόν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, 
σχετικά με τη δωρεάν ασφάλιση από ατυχήματα  των παιδιών κατά τη διάρκεια της σχολικής 
περιόδου, εγείρονται ερωτήματα για την εμμονή της Ένωσης ν’ αποτρέψει τους γονείς ν’ ασφα-
λίσουν τα παιδιά τους!

Ο Δήμος Πάρου τον τελευταίο χρόνο έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκει-
μένου να λυθούν τα προβλήματα υγείας στο νησί μας και ειδικά για την κάλυψη της θέσης παι-
διάτρου στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Δυστυχώς το κράτος κωφεύει και συνεχίζει  ν’ ακολουθεί 
τακτικές ισοπέδωσης του τομέα της υγείας σε πανελλήνιο επίπεδο.

Η αδιαμφισβήτητα ξεκάθαρη θέση του Δημάρχου και του Δήμου είναι τα παιδιά να τύχουν 
κάθε φροντίδας υγείας, μικρής ή μεγάλης, απ’ όπου κι αν προέρχεται.

Καλούμε λοιπόν όλους τους γονείς να συνεχίσουμε τον κοινό αγώνα  υπέρ της υγείας στο 
νησί μας, διεκδικώντας τα αυτονόητα, μακριά από χειραγωγήσεις και πολιτικές σκοπιμότητες, 
γιατί εμείς αποφασίζουμε για τα παιδιά μας.

Ο Αντιδήμαρχος Πάρου
Μάρκος Κωβαίος

Όλα ή τίποτα...;
Είναι λυπηρό το φαινόμενο, ένα συνδικαλι-

στικό όργανο που πρέπει να αγωνίζεται για την 
καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών στα σχο-
λεία να παρασύρεται σε μικροπαραταξιακές 
σκοπιμότητες και αντιπαλότητες, που τελικά 
αποβαίνουν εις βάρος των παιδιών. Σ’ αυτή 
την επίμονη προσπάθεια να μην ασφαλιστούν 
για ατυχήματα όλα τα παιδιά των σχολείων, 
απαντούν οι περίπου 1.000 γονείς που έδωσαν 
έως τώρα τα στοιχεία των παιδιών τους για να 
ασφαλιστούν. 

Η επίκληση για ανάταξη του σαθρού συστή-
ματος υγείας της χώρας μας, που προβάλλεται 
ως δικαιολογία για να μην ασφαλιστούν τα παι-
διά, δείχνει την υποκριτική διάθεση αυτών που 
παρασύρουν την Ένωση Γονέων στις επιλογές 
αυτές. Αλήθεια, πόσοι από αυτούς που «αντι-
δρούν» χρυσοπληρώνουν» για τον εαυτό τους 
κάποιο συμβόλαιο ιδιωτικής ασφαλιστικής 
εταιρείας,  ενώ αντιδρούν στη δωρεάν ασφά-
λιση των παιδιών; Φυσικά, η απόφαση του Δή-
μου, δε λύνει το γενικότερο τραγικό πρόβλη-
μα υγείας που αντιμετωπίζουμε στο νησί μας. 
Όμως η λύση είναι «όλα ή τίποτα»; 

Ασφαλώς ο Δήμος πρέπει να κάνει πάρα 
πολλά για να αντιμετωπιστεί η κρατική αναλ-
γησία για τα ζητήματα υγείας. Όμως έως τότε 
δεν μπορούμε να παραμένουμε άπραγοι έστω 
και για τα πολύ μικρά που μπορούν να γίνουν. 
Φυσικά πρέπει να πιεστούν με δυναμικές κινη-
τοποιήσεις και ο Δήμος και η κεντρική εξουσία 
για να αντιμετωπιστούν τα τεράστια προβλή-
ματα στο Κέντρο Υγείας που μέρα με τη μέρα 
παίρνουν τριτοκοσμικές διαστάσεις. Άλλο 
όμως όλα αυτά και άλλο να παίζουμε σε βάρος 
των παιδιών με τη λογική του «όλα ή τίποτα».

ΝΡΛ




