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Πως θ’ αντιμετωπίσουμε
την υποβάθμιση στην Υγεία

Νέα πρωτοβουλία του Εμπ /κου Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου

ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕ
Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ 
ΠΛΑΣΤΑ
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ 50 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟ - ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 
Ο ΔΡΑΣΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 
ΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 
"ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ"
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ Η 
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Η ΑΛΚΥΟΝΗ
ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΖΩΩΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ ΣΕ ΠΑΡΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟ

Υγεία ώρα μηδέν για τα νησιά μας. Η κα-
τάσταση οδηγείται σε αδιέξοδο και έχουμε 
χρέος, Δήμος και φορείς ν’ αντιδράσουμε 
και ν’ αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ν’ 
απαιτήσουμε από τους Κυβερνώντες να 
δώσουν λύσεις. 

Ο Εμπ/κός Σύλλογος Πάρου – Αντιπά-
ρου, παίρνει τη σκυτάλη και με νέα πρω-
τοβουλία του παρεμβαίνει ξανά, για την 
αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προ-
βλημάτων στον τομέα της υγείας. 

Με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού 
του Συμβουλίου, απευθύνεται κατ’ αρχάς 
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πά-
ρου με συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να 
δοθούν λύσεις στην ανυπαρξία υποδομών 
στοιχειώδους περίθαλψης από το Κέντρο Υγεί-
ας, που δεν μπορεί πια ν’ ανταποκριθεί στις ανά-
γκες, λόγω της συνεχούς αποδυνάμωσής του 
σε Ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε 
αναλώσιμα υλικά. 

Τα προβλήματα στον τομέα της υγείας με τις 
πολιτικές των Κυβερνήσεων των τελευταίων 
ετών συνεχώς αυξάνονται, με αποκορύφωμα 
την έλλειψη φαρμάκων τις τελευταίες ημέρες  
για τους καρκινοπαθείς. Σε μια τέτοια κατάσταση 
γενικότερα, γίνεται πολύ δύσκολη η προσπά-
θεια αντιμετώπισης των ελλείψεων του Κέντρου 

Υγείας Πάρου σε επιστημονικό προσωπικό, αλλά 
και σε αναλώσιμα υλικά απαραίτητα για τη λει-
τουργία του. 

Οι κινητοποιήσεις είναι πλέον μονόδρομος. 
Πρέπει να προγραμματιστούν από όλους τους 
φορείς του νησιού για την απαίτηση λύσεων και 
να έχουν πολύ δυναμικό χαρακτήρα, με επικε-
φαλής τους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου και 
επιπλέον, να έχουν διάρκεια έως την οριστική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Επειδή όμως αυτή η διαδικασία απαιτεί προ-
φανώς αρκετό χρόνο, είναι απαραίτητο να λη-

φθούν αποφάσεις από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, έτσι ώστε να υπάρχει στοιχειώδης 
κάλυψη των αναγκών των κατοίκων των 
νησιών μας στον τομέα της υγείας.

Οι προτάσεις του Εμπ/κού Συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου προς τους  δύο Δή-
μους, έχουν προσωρινό  χαρακτήρα, έως 
ότου δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα 
του Κέντρου Υγείας. Όμως θα πρέπει να 
ενεργοποιηθούμε άμεσα, γιατί η κατάστα-
ση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Είναι γνωστό, ότι ο Δήμος με βάση τη 
νομοθεσία δεν έχει καμία δικαιοδοσία που 
να του επιτρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα 
τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας. Μπο-
ρεί να το πράξει όμως σήμερα, μέσω του 

νέου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας – Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης.

Τα προβλήματα της άμεσης πρόληψης, της 
διάγνωσης, του εμβολιασμού των παιδιών και 
γενικότερα της αντιμετώπισης των προβλημά-
των υγείας, είναι έντονα και συνεχώς οξύνονται 
λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων ιατρικών 
ειδικοτήτων, αλλά και εργαστηριακής υποδο-
μής. Με τις προτάσεις του ο Εμπ/κός Σύλλογος 
δείχνει τον τρόπο, πως με το υπάρχον επιστη-
μονικό προσωπικό συνολικά (Κέντρο Υγείας και 
ιδιώτες), μπορεί προσωρινά να δοθεί λύση. σελ.3

Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Ανοιχτά κάθε μέρα!

13η έκδοση

το δεξί χέρι του επαγγελµατία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!
Αναζητήστε κι εσείς
τον ετήσιο επαγγελµατικό 
οδηγό - συνεργάτη σας
στα σηµεία διανοµής
ή απλά...
ανοίξτε την πόρτα σας!

Μεγάλη ήταν η ανταπό-
κριση του κόσμου στη συ-
ναυλία αλληλεγγύης της 
Σχολικής Κοινότητας του 
Γυμνασίου Πάρου  σελ.4
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 213

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

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς πήρε την πρωτοβουλία 
να αγοράσει μία σύνθετη κατασκευή για την παιδική χαρά του 
Αγίου Νικολάου στην Αλυκή. Στην κίνηση αυτή συμμετείχαν 
οικονομικά ο Αγροτικός και Αλιευτικός Σύλλογος και ο Σύλ-
λογος Αγκαιριανών που εδρεύει στην Αθήνα. Την κατασκευή 
τοποθέτησαν κάποια από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου. 
Αξίζει να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Τοπικής κοινό-
τητας και πρώην μέλος του πολιτιστικού Κουταλίδη Αν-
δρέα που αφιέρωσε χρόνο για την εύρεση της κατασκευής.  

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση (θεωρητική & πρακτική) 10 
μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Παραρτήμα-
τος Κυκλάδων από τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Πάρου, στο πλαίσιο του προγράμματος της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την Εκπαίδευση με-
λών εθελοντικών Οργανώσεων στη Δασοπροστασία – Δασο-
πυρόσβεση. 

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης περιελάμβανε επίσης απε-
γκλωβισμό επιβατών από ΙΧ αυτοκίνητο, εμπλεκόμενο σε 
τροχαίο ατύχημα. Ευχαριστούμε πολύ το Διοικητή και 
τους άντρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, για την άψο-
γη συνεργασία μας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου ευχαριστεί τη Ναυτιλιακή 
Εταιρεία Λέσβου, διότι, δέχθηκε ΑΜΕΣΩΣ να μας εξυπηρε-
τήσει την Κυριακή 3 Ιουνίου κατά τη μετάβασή μας στη Μήλο, 
για αγώνα πρωταθλήματος.

Η ΝΕΛ Lines έκανε δεκτό το αίτημά μας, όπως στο Κυρια-
κάτικο δρομολόγιο του πλοίου «Aqua Jewel», ο απόπλους 
από Μήλο να πραγματοποιηθεί με καθυστέρηση περίπου τρι-
ών ωρών, ώστε να μπορέσει η ομάδα μας να επιστρέψει αυ-
θημερόν και να μην επιβαρυνθεί επιπλέον έξοδα για την μετα-
κίνησή της. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην εταιρεία και 
ευχόμαστε καλά ταξίδια στους ναυτικούς της.

Πλαστά
χαρτονομίσματα
στην Πάρο

Συνελήφθη στις 2 Ιουνίου στην Πάρο, από αστυνομι-
κούς του  Αστυνομικού Τμήματος Πάρου ένας 25χρονος 
ημεδαπός, κατηγορούμενος για  κυκλοφορία παραχαραγ-
μένων χαρτονομισμάτων. Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες 
στην Παροικιά, ο 27χρονος χρησιμοποίησε για συναλλαγή 
σε επιχείρηση περίπτερο ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50  
ευρώ. Έγινε όμως αντιληπτός από τον υπάλληλο του πε-
ριπτέρου, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Από αστυ-
νομική έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί που έφτασαν 
στο   σημείο βρήκαν στην κατοχή του 27χρονου ακόμη δυο 
πλαστά χαρτονομίσματα. Επιπλέον από την διερεύνηση της 
υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι την  28.05.2012 ο 27χρονος 
είχε χρησιμοποιήσει σε συναλλαγή του στο ίδιο  περίπτερο 
ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα (4) πλα-
στά χαρτονομίσματα   των 50 ευρώ που έφεραν τον ίδιο 
αναγνωριστικό αριθμό. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Ει-
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

Κλοπή
Στις 3 Ιουνίου, πρώτες πρωινές ώρες στην Πάρο, άγνω-

στοι δράστες παραβίασαν εξοχική κατοικία και αφαίρεσαν 
προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής εκτιμώ-
μενης αξίας 10.600€, σύμφωνα με καταγγελία της παθού-
σας. Διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Τροχαίο ατύχημα
από μέθη

Στις 3 Ιουνίου στην Πάρο, συνελήφθη 30χρονος αλλο-
δαπός υπήκοος Βελγίου, γιατί στο πλαίσιο διερεύνησης 
τροχαίου δυστυχήματος με εγκατάλειψη (παρέσυρε και 
τραυμάτισε 37χρονο που κινούνταν πεζός),  που είχε προ-
καλέσει νωρίτερα οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτ-το διαπιστώθηκε 
ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύλληψη αλλοδαπών
Στις 29 Μαΐου, στην περιοχή Μάρμαρα Πάρου, συνελή-

φθησαν δυο αλλοδαποί από τους οποίους ένας 33χρονος 
υπήκοος Αλβανίας και ένας 23χρονος υπήκοος Πακιστάν, 
γιατί διέμεναν παράνομα στην χώρα. Σε βάρος τους κινή-
θηκε η διαδικασία επιστροφής.

Σύλληψη
για ναρκωτικά

Στις 31 Μαΐου, στην Παροικιά Πάρου, συνελήφθη 
26χρονος ημεδαπός γιατί βρέθηκε στην κατοχή του μι-
κροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Η ναρκωτική ουσία 
κατασχέθηκε.

Κοινωνική
προσφορά

Η Ελληνική Ομάδα Διάσω-
σης – Παράρτημα Κυκλάδων, 
στo πλαίσιο της κοινωνικής 
της προσφοράς, συγκεντρώ-
νει βιβλία για τη βιβλιοθήκη 
του ακριτικού νησιού μας, του 
Αγαθονησίου, τα οποία θα 
μεταφερθούν από μέλη της με το σκάφος της ομάδας, το 
RESCUE 2, τον Ιούλιο.

Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει, προσφέροντας βιβλία, 
μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλ. 6948072063.

Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά αυτό το 
εγχείρημα μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές στον 
τραπεζικό λογαριασμό: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ,  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 629 
002101 022094

Η ψήφος μας είναι καθοριστική για τη ζωή μας
Αγαπητοί συμπολίτες σας πληροφορώ ότι, η Λαγκάρντ, η Μέρκελ, ο Σαρκοζί, ο Σόϊμπλε και 

όλα τα ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ, που τα βλέπουμε στις οθόνες των τηλεοράσεων να χαριεντίζονται και 
να αστεΐζονται στα σαλόνια των Βρυξελλών και των άλλων ΦΩΛΕΩΝ, είναι ΔΕΙΓΜΑΤΑ, εξα-
γόμενα από τις δοκιμαστικές φιάλες που διαθέτουν οι Ροκφέλερ, Ρότσιλντ και οι υπόλοιποι 
ΑΔΗΦΑΓΟΙ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΕΣ.

Αυτές οι δοκιμαστικές φιάλες έχουν τη θαυματουργή ιδιότητα να εξάγουν ΨΥΧΟΠΑΘΗ, ΑΝΩ-
ΜΑΛΑ, ΑΙΜΟΒΟΡΑ, ΒΡΩΜΕΡΑ, ΣΙΧΑΜΕΡΑ, με μορφή ανθρώπου ΟΝΤΑ. Τα ΟΝΤΑ αυτά μόλις 
εξαχθούν από τις δοκιμαστικές φιάλες, ξαμολιόνται στα ανά την υφήλιο ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΑ των 
ΑΔΗΦΑΓΩΝ ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ, για να λοιδορούν, να χλευάζουν, να προσβάλουν, να 
φοβίζουν, να αποπροσανατολίζουν, να απειλούν τους ανυποψίαστους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ του πλα-
νήτη.

Οι ΈΛΛΗΝΕΣ συναισθανόμενοι το σοβαρότατο ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ πρόβλημα, των εν λόγω ΟΝΤΩΝ, 
ακούμε με συμπάθεια τις μεγεθυμένες ανοησίες τους, αντέχουμε να βλέπουμε από τη τηλε-
όραση τις γελοίες φάτσες τους με τα σαρδόνια χαμόγελα τους,  μετά, ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, 
βάζουμε το δάχτυλο στο στόμα, κάνουμε εμετό και πάει τελείωσε. Εκεί όμως που δε τελειώνει 
το πράγμα για ΕΜΑΣ τους ΕΛΛΗΝΕΣ, είναι με τον δικό μας ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟ ΣΥΡΦΕΤΟ, που 
αγαντάροντας ΔΟΥΛΙΚΑ τους λιγοστούς ΝΤΟΠΙΟΥΣ και ΞΕΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ και τους ΤΡΑΠΕΖΙ-
ΤΕΣ , γδάρανε  και γδέρνουνε κυριολεκτικά το ΒΙΟΣ του ΕΛΛΗΝΑ για να γεμίζουν τα θησαυ-
ροφυλάκια του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και των 
άλλων ΛΗΜΕΡΙΩΝ, της υπό τον απόλυτο έλεγχο των ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ των 
ΑΔΗΦΑΓΩΝ ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ.

Με αυτά τα ΔΟΥΛΑΚΙΑ του ΡΟΚΦΕΛΕΡ, του ΦΟΡΕΝ, του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, του ΝΑΚΑΜΟΥΡΑ, 
του ΑΝΙΕΛΙ, του ΚΙΣΙΓΚΕΡ και των υπολοίπων ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ, που ΜΑΣΚΑΡΕΜΕΝΑ σε ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ προσκυνούν ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ τους ΚΑΝΙΒΑΛΟΥΣ μέσα από την ΤΡΙΜΕΡΗ από ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ 
ΣΤΟΕΣ, ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΑ ΤΗ ΜΠΙΝΤΕΜΠΕΡΓΚ ΛΕΣΧΕΣ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ, ΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΓΕΛΟΙΑ 
ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ και πολλές και διάφορες άλ-
λες, απολύτως ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ.  Με όλα αυτά τα προαναφερόμενα 
ΔΟΥΛΑΚΙΑ, ΕΜΕΙΣ οι ΕΛΛΗΝΕΣ έχουμε πλέον ανοιχτούς λογαριασμούς . Με όλο αυτόν τον 
ΕΣΜΟ των ανεκδιήγητων ΜΑΣΚΑΡΑΔΩΝ που εκτός από τον ΙΔΡΩΤΑ και το ΑΙΜΑ του ΕΛΛΗΝΑ, 
ξεπούλησαν και τις ψυχές τους , έναντι ευτελών ΥΛΙΚΩΝ ανταλλαγμάτων, θα αναμετρηθούμε 
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, στης 17 του ΙΟΥΝΗ.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΟΥΛΑΚΙΑ, είτε είναι αρχηγοί κρατών, 
είτε κλητήρες των Βρυξελλών όταν ανοίγουν το σιχαμερό στόμα τους να μιλήσουν για την ΕΛ-
ΛΑΔΑ και τους ΕΛΛΗΝΕΣ, πρώτα θα το ξεπλένουν ΦΙΛΩΝΤΑΣ τα λασπωμένα πέλματα του 
ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ, τις ροζιασμένες παλάμες του ΕΛΛΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗ, τα γεμάτα χαρακιές μέ-
τωπα των ΕΛΛΗΝΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ συνταξιούχων που τελειώνουν τη ζωή τους μέσα στη 
φτώχεια και τη μιζέρια, τα μάρμαρα των τάφων των ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, το 

ζυμωμένο με αίμα χώμα της ΕΛΛΑΔΑΣ, τα δημιουργήματα του 
πανάρχαιου πολιτισμού μας που έριξαν άπλετο φως στα σκοτά-
δια της ανθρωπότητας.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ των τριών ΝΟΜΠΕΛ των έξι ΛΕΝΙΝ 
και των απειράριθμων διακρίσεων στις τέχνες, στο πολιτισμό, 
στις επιστήμες , ΔΕΝ ΣΥΜΦΑΓΑΜΕ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟ.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ των ΠΟΛΕΜΩΝ, της ΕΙΡΗΝΗΣ, του 
ΙΔΡΩΤΑ δεν έχουμε καμιά σχέση με τα ευρισκόμενα στις προ-
αναφερόμενες εστίες βοθρολυμάτων ανθρώπινα υπολείμματα, 
που ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ σκέπασαν και σκεπάζουν τις 
ακαθαρσίες τους με καινούρια κόπρανα. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗ-
ΝΕΣ στης 17 ΙΟΥΝΗ θα υπογράψουμε με την ψήφο μας, την 
αρχή του τέλους της ΝΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ και του 
περιττώματος αυτής την ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, όπως και στα 
βουνά της ΠΙΝΔΟΥ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ υπέγραψαν με το 
αίμα τούς την αρχή του τέλους της παλιάς ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΩΝ και των περιττωμάτων αυτής, ΝΑΖΙΣΜΟΥ-ΦΑΣΙΣΜΟΥ. 

Με αγάπη   Γιώργος  Πατσιώτης

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Ενωτική Κίνηση
Προόδου

Κριτική 
στο Δήμο

Ως «λαϊκίστικο και επι-
κοινωνιακό παιχνίδι», χα-
ρακτηρίζει με Δελτίο Τύπου 
της η παράταξη «Ενωτική 
Κίνηση Προόδου», την ενη-
μέρωση των πολιτών της 
Αντιπάρου στις 27 Μαΐου 
από τον Δήμαρχο Γιάννη 
Λεβεντάκη.  Η παράταξη 
εκτιμά ότι ο Δήμαρχος «έχει 
ξεφεύγει από τις υποσχέ-
σεις και τους στόχους για 
τους οποίους έχει εκλεγεί» 
και πως «απέτυχε στη Δη-
μοκρατική λειτουργία, στη 
διαφάνεια, αλλά πέτυχε 
στην ψευδολογία». 

Τονίζεται επίσης, ότι «αι-
τήσεις – προτάσεις του συν-
δυασμού βρίσκονται εδώ 
και μήνες καταχωνιασμένες 
στα ενδότερα, του γραφείου 
του δημάρχου απαξιώνο-
ντας να απαντήσει όπως ο 
νόμος ορίζει».

Η παράταξη κατηγορεί 
τον Δήμαρχο για ανακολου-
θία ως προς τις προεκλο-
γικές του δεσμεύσεις περί 
«διάφανης διαχείρισης» και 
για «αναξιοκρατία».

«Συνειδητά», τονίζεται, 
«απορρίπτουμε την ενός 
ανδρός αρχή, επιλέγουμε 
τη συμμετοχή, τη συνεργα-
σία και δίνουμε μια υπόσχε-
ση, ότι θα  συνεχίσουμε να 
αποκαλύπτουμε τα κακώς 
κείμενα των πράξεών του 
και  θα διεκδικούμε λύσεις  
και ανάσες στα καθημερινά 
προβλήματα των συμπολι-
τών μας».

Παραίτηση 
με αιχμές…

Την παραίτησή του υπέβα-
λε από την θέση του μέλους 
της επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Αντι-
πάρου, ο κ. Γιώργος Μω-
ράκης. Με επιστολή του ο κ. 
Μωράκης, στην οποία εξηγεί 
τους λόγους που τον οδήγη-
σαν στην παραίτηση, επιση-
μαίνει πως υπήρχε απαξίωση 
της Τουριστικής επιτροπής. 

Συγκεκριμένα αναφέρει, 
πως οι προτάσεις που υπέ-
βαλε στο Δήμο η επιτροπή 
για την αύξηση του τουριστι-
κού προϊόντος και την ποιοτι-
κότερη προσφορά υπηρεσι-
ών προς τους επισκέπτες του 
νησιού, δεν αξιοποιήθηκαν 
ποτέ, γιατί κανείς δεν ενδια-
φέρθηκε… 

Αναφέρει επίσης, πως στη 
δημοσίευση της απόφασης 
του Δημοτικού συμβουλίου 
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν αναφέρε-
ται ως μέλος της επιτροπής 
και παρά τις υποσχέσεις δεν 
έγινε καμία διόρθωση της 
απόφασης, αν και έχουν πε-
ράσει 20 ημέρες από τότε. 

Ο κ. Μωράκης εκτιμά ότι 
θα είναι λάθος του να συμ-
μετέχει στην όποια επιτροπή 
καταθέτοντας προτάσεις, τις 
οποίες φαίνεται πως κανείς 
ως σήμερα δεν δείχνει να 
εκτιμά. Για τους λόγους αυ-
τούς υποβάλλει την παραίτη-
σή του και δηλώνει ότι θα πα-
ραμείνει παραγωγικός και θα 
αγωνιστεί με τον τρόπο του.
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• σχεδιασµός & φιλοξενία ιστοσελίδων • SEO ιστοσελίδων
υπηρεσίες διαφήµισης στο διαδίκτυο

συνέχεια σελ.1
Στο πλαίσιο αυτό προτείνει:
Α) Με απόφασή του το Δημοτικό Συμ-

βούλιο να καλέσει όλους τους ιδιώτες 
γιατρούς της Πάρου να καθιερώσουν μια 
ημέρα την εβδομάδα κατά την οποία θα πα-
ρέχουν ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες τους στους 
Παριανούς και τους Αντιπαριώτες. 

Β) Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργα-
σία με το Βελέντζειο ίδρυμα, να ζητήσει 
από τους υπεύθυνους του ιδιωτικού νο-
σοκομείου ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ, που είναι 
οι ενοικιαστές του κτιρίου ιδιοκτησίας του 
Βελέντζειου Ιδρύματος στην Αθήνα, να 
προγραμματιστούν περιοδικές επισκέψεις 
κλιμακίου γιατρών, όλων των ειδικοτήτων 
στα νησιά μας, για να παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ 
τις υπηρεσίες τους. 

Γ) με την ίδια λογική έχουμε απευθυνθεί 
διερευνητικά ως Σύλλογος στο ΘΕΡΑΥ-
ΠΕΥΤΉΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ και στο ιδιω-
τικό νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ και κατ’ αρχάς 
έχουμε θετική αντιμετώπιση του αιτήματός 
μας. 

Είναι σαφές, ότι όποιο κόστος προκύψει 
για τη μετακίνηση και διαμονή των κλιμα-

κίων των γιατρών, θα καλυφτεί μέσω του 
ΝΠΔΔ από τον Δήμο. 

Ο Εμπ/κος Σύλλογος ζητάει από τον πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να προ-
γραμματίσει συζήτηση των προτάσεών του 
στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, έτσι ώστε να ληφθεί άμεσα 
απόφαση. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει 
να προβλέπεται η σύσταση μιας πενταμε-
λούς επιτροπής, που θα διερευνήσει το όλο 
θέμα και προτείνει, ένα από τα μέλη της να 
είναι από τον Εμπ/κο Σύλλογο.

Τέλος, ο Σύλλογος υπογραμμίζει, ότι οι 
προτάσεις τους αυτές, μόνο προσωρινά 
μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων, γιατί η οριστική και 
μόνιμη λύση πρέπει να διεκδικηθεί από 
την κεντρική εξουσία με δυναμικές κινη-
τοποιήσεις. Στο κάλεσμα αυτών των κινη-
τοποιήσεων πρέπει σύσσωμοι οι παριανοί 
να δηλώσουν παρών, να δείξουν την απο-
φασιστικότητά τους και να δηλώσουν με 
τη στάση τους, ότι δεν ανέχονται άλλο την 
υποβάθμιση της ζωής τους και της ζωής 
των παιδιών τους. 

Πως θ’ αντιμετωπίσουμε
την υποβάθμιση στην Υγεία

Νέα πρωτοβουλία του Εμπ /κου Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου

ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η «Αλκυόνη» των άγριων πουλιών και ζώων

Ο σεβασμός στη φύση 
Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Αγρίων 

Ζώων «Αλκυόνη». Βρίσκεται στις Καμάρες, στο δρό-
μο προς τις ανεμογεννήτρις και λειτουργεί με ηλιακή 
ενέργεια (φωτοβολταϊκά). Ο Μάριος Φούρναρης 
και οι συνεργάτες του, όλοι εθελοντές, γιατροπο-
ρεύουν άγρια πουλιά και ζώα, τα οποία όταν ιαθούν 
απελευθερώνονται, ενώ όσα δεν μπορούν πια να πε-
τάξουν, παραμένουν στον πανέμορφο χώρο του Συλ-
λόγου και περιθάλπονται έως το τέλος της ζωής τους. 

Στο μικρό παράδεισό τους, συναντηθήκαμε με τον 
κ. Φούρναρη και ξεναγηθήκαμε στους χώρους όπου 
βρίσκονται κάθε είδους πουλιά, ένας μικρός όνος με 
πάθηση στα πόδια του, μία μεγάλη χελώνα…

Όπως μας είπε, πηγαινοέρχονται κάθε χρόνο για 
περίθαλψη, περίπου 1000 περιστατικά. Ευθανασίες 
δεν γίνονται. Τα ανάπηρα πουλιά και ζώα, που δεν 
μπορούν πια να φύγουν για το δικό τους κόσμο, παραμένουν στο χώρο και απολαμβά-
νουν τη φροντίδα των εθελοντών, μελών του συλλόγου. Πετύχαμε τη Φιόνα που τάιζε 
στο στόμα ένα πολύ μικρό σπουργιτάκι, που προφανώς έπεσε από τη φωλιά του. Μετά 
από λίγο, η Φιόνα και ο Μάριος, απελευθέρωσαν μια πανέμορφη Γερακίνα. Πέταξε ψηλά, 
έκανε κάποιους γύρους για λίγο από πάνω μας, σαν να αποχαιρετούσε τους ανθρώπους 
που τη βοήθησαν να ξαναπετάξει και ύστερα χάθηκε…

Δεν θα ξανάρθει, μας είπε ο Μάριος. Το κάθε πουλί έχει διαφορετική συμπεριφορά. Το 
νεαρό φλαμίνγκο για παράδειγμα, που το έφεραν τραυματισμένο από την Νίσυρο και που 
πολλοί θα το είδαμε στον υγροβιότοπο προς τις Κολυμπήθρες, όταν το απελευθέρωσαν 
και το άφησαν σε μια λίμνη στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, έπεσε σε μελαγχολία. Δεν πλη-
σίαζε στα άλλα Φλαμίνγκο και καθόταν μόνο του θλιμμένο. Μετά από μία αποστολή στο 
δάσος της Διαδιάς, στον Έβρο, η ομάδα της Πάρου πέρασε από τη λίμνη στο Αγγελοχώρι 
και το έφερε πίσω. Ήταν, μας είπε ο Μάριος, σαν να μας περίμενε και όταν φτάσαμε στην 
Αλκυόνη μπήκε στο χώρο και άρχισε να… χορεύει. Το Φλαμίνγκο έμεινε στην Πάρο άλλα 
δέκα χρόνια. 

Σήμερα στην Αλκυόνη διαβιούν περίπου 300 πουλιά. Γύπες, αετοί, φλαμίνγκο, παγώνια 
κ.λπ. Για το χρόνο που διανύουμε, τα λειτουργικά έξοδα της Αλκυόνης είναι καλυμμένα 
από ένα πρόγραμμα της vodafone (World of Difference).  Για του χρόνου όμως θα πρέπει 
να βρεθεί κάποιο άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Βέβαια, βοηθάει και ο κόσμος και 
όπως λέει ο Μάριος, δεν ήταν τυχαία η επιλογή της Πάρου για να στηθεί η Αλκυόνη. Πρώ-
τον, γιατί η Πάρος είναι στο κέντρο των Κυκλάδων και μεταφέρονται πιο εύκολα τα τραυ-
ματισμένα πουλιά και ζώα, αλλά και γιατί οι Παριανοί έχουν ήπιο χαρακτήρα και δέχονται 
εύκολα καινοτόμες ιδέες. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε η Αλκυόνη, όχι μόνο την αποδέ-
χτηκαν, αλλά και βοήθησαν. Στα πέντε χρόνια που διήρκεσε η ανέγερση των κτισμάτων, 
βοήθησαν πάρα πολλοί εθελοντικά, ενώ κάποιοι παριανοί μάστορες καθοδηγούσαν στο 
χτίσιμο. Ακόμη πολλοί παριανοί προσφέρουν και εθελοντική εργασία, αλλά συνεισφέρουν 
και οικονομικά. Επίσης, δύο φορές υπήρξε σημαντική χορηγία από το ίδρυμα Σταυρος 
Νιάρχος. Η μία αφορούσε την εγκατάσταση των φωτοβολταικών. 

Πέρα από τη δουλειά που γίνεται στην Αλκυόνη, το μήνυμα είναι ο σεβασμός στη φύση. 
Σύμφωνα με τον Μάριο, αυτό σήμερα είναι πολυτέλεια. Έχουμε λέει, λόγω οικονομικής 
κρίσης, ξεφύγει από το πολυτελές αυτοκίνητο, το σπίτι και η πολυτέλειά μας πια είναι το 
περιβάλλον μας. Κυρίως αυτό της Πάρου με τις τόσες ομορφιές, τα διάφορα είδη φυτών, 
αλλά και τα πουλιά που πετούν. Αυτό μας απομένει και πρέπει να το προστατέψουμε. Όχι 
στο ανεξέλεγκτο κυνήγι, στην ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση, στην καταστροφή των υγροβι-
ότοπων, των δασικών εκτάσεων, των αρχαιολογικών χώρων… Είμαστε, καταλήγει, υπέρ 
της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον, γιατί εάν το πλήξουμε, 
πλήττουμε και τον τουρισμό και τη ζωή μας. 

 Για όσους θέλουν να γνωρίσουν την Αλκυόνη και να συνεισφέρουν με όποιο τρόπο 
μπορούν, ας τηλεφωνήσουν: 22840-22931 και 6944741616.

Τι γίνεται με τη ΔΕΗ;
Πολλά τηλεφωνήματα έγιναν στη ΦτΠ από ιδιοκτήτες κατοικιών και από επιχειρηματίες, 

γιατί όπως μας είπαν την Παρασκευή 30 Μαΐου, πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η 
ΔΕΗ τους έκοψε την παροχή ρεύματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διακοπή ρεύματος έγινε 
σε περίπου 40 σπίτια και επιχειρήσεις.

Απευθυνθήκαμε στη ΔΕΗ και η απάντηση ήταν πως πράγματι έγινε διακοπή ρεύματος σε 
πέντε σπίτια και σε 8 εξοχικά για τα οποία ζήτησαν τη διακοπή οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. 

Όπως μας είπαν, οι συγκεκριμένοι 5 ιδιοκτήτες χρωστούσαν περισσότερους από έναν λογα-
ριασμό και τα ποσά ήταν αρκετά υψηλά. 

«Παριανός Κήπος»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε η εκδήλωση της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης «Παριανός κή-
πος», το απόγευμα της Τετάρτης 
23 Μαΐου, στο πλαίσιο της Καλο-
καιρινής Εκστρατείας για παιδιά, 
της Future Library.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 6 ομά-
δες, όσες και οι δραστηριότητες, οι 
οποίες άλλαζαν κάθε περίπου 20 
λεπτά. Φύτεμα – Αναζήτηση πλη-
ροφοριών στους υπολογιστές για 
τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν 
και καταγραφή τους – Παρουσία-
ση των φυτών της Πάρου – Δημι-
ουργική αφήγηση – Βάψιμο των επίπλων της αυλής – Ζωγραφική.

Η αυλή γέμισε με φωνές ενθουσιασμού και παιδιά που δεν σταμάτησαν να δουλεύουν 
ούτε λεπτό. 

Δεκατέσσερις άνθρωποι συνεργάστηκαν για την εκδήλωση, ο καθένας στο δικό του 
πόστο, με τον δικό του τρόπο. 
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Με κάθε επισημότητα, παρουσία του Μητροπολίτη Παρο-
ναξίας κ.κ. Καλλινίκου, του δημάρχου Πάρου Χρήστου Βλαχο-
γιάννη, υποψήφιων βουλευτών (Βρούτση, Μονογυιού, Ρήγα), 
επαρχιακών και δημοτικών συμβουλών και πλήθος κόσμου, 
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας η περιφορά των ιε-
ρών εικόνων στο πλαίσιο του εορτασμού της Αγίου Πνεύματος 
στις Λεύκες Πάρου.(photos: lefkianos blogspot)

Από τα εγκαίνια της  
έκθεσης ζωγραφικής 
του Ιωάννη Ν. Χανιώ-
τη στο Κοινοτικό Μέ-
γαρο Λευκών (photos: 

lefkianos blogspot)

Η μάχη της Κρήτης
«Τη μάχη της Κρήτης», γιορτάζει ο Σύλλογος Κρητικών 

Πάρου – Αντιπάρου «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» και προσκαλεί στο 
Κέντρο «ΜΙΝΩΑ» το Σάββατο 9 Ιουνίου και ώρα 21:00΄.  
Μουσική και τραγούδια από με συγκρότημα  των  ΦΡΑΡΩΝ-
ΑΓΓΕΛΑΚΗ. Τιμή εισόδου: 25 ευρώ (στην τιμή συμπεριλαμβά-
νεται φαγητό-κρασί-αναψυκτικό).

Εκδηλώσεις
της ΚΔΕΠΑΠ

• Την Κυριακή 10 Ιουνίου, στις 8.30 ξεκινά ο Ποδηλατικός 
γύρος από το λιμάνι της Νάουσας. Ο τερματισμός είναι στο 
Πάρκο Πάρου όπου θα γίνει η απονομή των επάθλων στη 
1.00 μ.μ.

• Την Πέμπτη 14 Ιουνίου θα γίνει μαθητική συναυλία της 
Σχολής Μουσικής του Δήμου.  Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί στο προαύλιο του Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής στις 
8.30 μ.μ.

Καθαρισμός παραλιών
Η Τοπική Οργάνωση Αγκαιριάς και ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος διοργανώνουν εξόρμηση για καθαρισμό των παραλιών 
της Αλυκής και συγκεκριμένα: Αγ. Νικόλαος , Αλυκή και 
Πίσω Αλυκή, καθώς και όλη την περιοχή γύρω από τις πα-
ραλίες. Επίσης, δύτες θα κάνουν υποθαλάσσιο καθαρισμό του 
λιμανιού. Η εξόρμηση θα γίνει την Κυριακή 10 Ιουνίου στις 
10.00 το πρωί και καλούνται όλοι οι εθελοντές και τα παιδιά, 
να συμμετέχουν.

Σημείο συνάντησης μπροστά στο Cycladic diving.

Μεγάλη η ανταπόκριση στη συναυλία
Αλληλεγγύης του Γυμνασίου Πάρου

Θριάμβευσε
η ανθρωπιά 

Μεγάλη ήταν η 
ανταπόκριση του κό-
σμου (περίπου 1000 
άτομα), στην πρό-
σκληση του Γυμνα-
σίου Πάρου για τη 
«Συναυλία Αλληλεγ-
γύης» που διοργά-
νωσε η σχολική κοι-
νότητα του σχολείου 
την Παρασκευή, 1 
Ιουνίου, στο προαύ-
λιο του Γυμνασίου. 
Το Μουσικό Σχήμα 
«Dela Paro», ο Πα-
ντελής Θαλασσινός 
και η χορωδία μα-
θητών και καθηγη-
τών του Γυμνασίου 
παρουσίασαν ένα 
μουσικό πρόγραμ-
μα, που ενθουσίασε 
τους παρευρισκό-
μενους και κράτησε 
έως αργά. 

Η ικανοποίηση 
των παρευρισκομέ-
νων ήταν ολοφάνε-
ρη από το κέφι που 
επικράτησε και τους 
χορούς που αυθόρμητα ξεκίνησαν και συμμετείχαν μαθη-
τές καθηγητές και γονείς. 

Η συμμετοχή, αλλά και τα συγχαρητήρια που δίνουν οι 
γονείς και άλλοι συμπολίτες μας στους διοργανωτές, δεί-
χνουν ότι ο κόσμος επικροτεί και ενισχύει την προσπά-
θεια, που κάνει το Γυμνάσιο Πάρου από το Φθινόπωρο του 
2011, να ενισχύει μαθητές και οικογένειες, που εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης και της ανεργίας βρίσκονται σε δύσκο-
λη θέση. 

Με τη «Συναυλία Αλληλεγγύης» το Γυμνάσιο θέλει να 
θέσει το πρόβλημα ενώπιον της Παριανής κοινωνίας. «Το 
πρόβλημα είναι υπαρκτό», είπε ο διευθυντής του Γυμνασί-
ου Ηλίας Γουρδούκης «και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε 
ως κοινωνία. Με τη «Συναυλία Αλληλεγγύης» θέλουμε να 
ευαισθητοποιήσουμε την παριανή κοινωνία, να επαναηθι-
κοποιήσουμε την κοινωνική και πολιτική μας δράση θέτο-
ντας το θεμελιώδες ερώτημα της σχέσης ανάμεσα στην αλ-
ληλεγγύη και την αμοιβαιότητα. Θέλουμε να ξαναφέρουμε 
στην κοινωνική μας ζωή θεμελιώδεις αξίες που υπηρετούν 
την ανθρώπινη ύπαρξη. 

» Και έχει μεγάλη σημασία να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα, 
οργανωμένα και αποτελεσματικά την σοβαρότατη επιδεί-
νωση των όρων ζωής και επιβίωσης, ώστε κανένας στα 
νησιά μας να μην φθάσει σε δραματικά όρια απόγνωσης, σε 
καταθλιπτικά  αδιέξοδα θέτοντας τέρμα στη ζωή του.  Γιατί 
είναι εύκολο να λέμε ότι η «αυτοκτονία δεν συνιστά λύση».  
Αυτό σίγουρα ισχύει, αλλά έχει μικρή συμβολή στην αντι-
μετώπιση του ζητήματος σε συλλογικό επίπεδο. Η αύξηση 
της εξαθλίωσης, όμως, δεν θα αντιστραφεί, αν δεν μειωθεί 
η ένταση της «κρίσης»  και δεν ενισχυθούν οι δομές πρό-
νοιας και αλληλεγγύης. 

» Είναι καιρός να ανοίξουμε τα μάτια και την καρδιά μας  
στους διπλανούς , στους άνεργους, στους ηλικιωμένους, 
στα παιδιά. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη του 
προβλήματος και να δούμε τις ζωές των άλλων ως αυτό 
που πραγματικά είναι: Είναι  δικές μας ζωές». 

Ανάλογο ήταν το περιεχόμενο των σύντομων παρεμβά-
σεων του Γραμματέα του Συλλόγου Γονέων  Αντώνη Δα-
βανέλου και της Προέδρου του 15μελούς Κατερίνας Νίκα.

Η γιορτή των μουσείων
Στις 21 Μαΐου εορτή των 

Μουσείων, το Μουσείο 
του γλύπτη Ν. Περαντινός 
συμμετείχε στον εορτασμό 
συνδυάζοντας συγχρόνως 
και την επέτειο  των 30 
χρόνων εργαστηρίων γλυ-
πτικής. 

Στον πεζόδρομο της Αραβατινού έγινε έκθεση με έργα 
των μαθητών υπό την καθοδήγηση της δασκάλου – γλύ-
πτριας Ευδοκίας Παπουλή.

Οι επισκέπτες πολλοί και εκλεκτοί, μεταξύ των οποίων ο 
Θεόδωρος Παπαγιάννης και ο Βασίλη Βασίλη.

Ταξίδι με τον Νίκο Γκάτσο
Δυό ξεχωριστές βραδιές γεμάτες ποίηση, τραγούδι με ζω-

ντανή μουσική υπόσχεται η Χορωδία Νάουσας, το Σάββατο 9 
Ιουνίου στις 9 μ.μ. στο προαύλιο του  Δημοτικού Σχολείου 
του Αγίου Αθανασίου στην Νάουσα και  την Κυριακή 10 Ιου-
νίου στις 9 μ.μ. στο Κάστρο της Αντιπάρου.

Η Χορωδία Νάουσας υπό τη διεύθυνση της μουσικού  Φέ-
νιας Θεοφίλου θα παρουσιάσει μια σειρά από τα πιο ωραία 
μελοποιημένα ποιήματα του μεγάλου μας ποιητή Νίκου Γκά-
τσου, ενώ θα συνοδεύουν,  το μπουζούκι, η κιθάρα, το βιολί 
και το αρμόνιο. Παράλληλα θα υπάρχουν εισαγωγικά κείμενα 
και προβολή οπτικού υλικού. Οι εκδηλώσεις γίνονται με τη 
στήριξη της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας και του Δήμου 
Αντιπάρου.

Εκστρατεία καθαρισμού
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Κυκλάδων και 

ο Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καμαρών Πάρου, 
σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Συλλόγου «ΦΡΟΝΤΙ-
ΔΑ» Μαρία Αλιμπέρτη  και τη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, 
διοργανώνουν εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού στο χώρο 
του παλιού Δημοτικού Σχολείου των Καμαρών. 

Ραντεβού στις Καμάρες,  με όλους όσοι θέλουν να προσφέ-
ρουν τη βοήθειά τους, φορείς  και ιδιώτες,  το Σάββατο 9 Ιου-
νίου και ώρα 08.00 π.μ.

Μια βραδιά γεμάτη 
χαρά κι ελπίδα

Μια βραδιά γεμάτη 
χαρά κι ελπίδα έζησαν 
όσοι είδαν πάνω από 120 
χορευτές και μουσικούς 
του Μουσικοχορευτικού 
Συγκροτήματος «Νάου-
σα Πάρου» να δρουν επί 
σκηνής. Παραδοσιακοί 
χοροί από τα Επτάνησα, την Πάρο, τις Κυκλάδες και την Ίμ-
βρο. Ακολούθησε το μουσικο-θεατρικό δρώμενο «Καλησπέ-
ρα κύριε Έντισον», που ετοίμασε η Υπαπαντή Ρούσσου με 
τις ομάδες των μικρότερων παιδιών που θύμισαν σε όλους 
αγαπημένα παλιά τραγούδια και χορούς σκορπώντας άφθονο 
γέλιο. Οι χοροί συνεχίστηκαν με το μουσικό τμήμα από τους 
Μανώλη Δελέντα και Μαρουσώ Μενέγου, στο βιολί, Πανα-
γιώτη Μενέγο στο λαούτο, Φένια Θεοφίλου στο τουμπελέκι 
και Άννα Ρούσσου στο τραγούδι.



«ΑΚΤΗ» 
Χώρος με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία, οργανωμένες υπηρεσίες και υπεύθυνο σέρβις είναι 
τα στοιχεία που συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας για το εστιατόριο και παράλληλα χώρο υπο-
δοχής δεξιώσεων  «ακτή». Το ύφος το στυλ και η ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζουν το χώρο δη-
μιουργούν ένα ξεχωριστά ευχάριστο περιβάλλον κατάλληλο να φιλοξενήσει και να ικανοποιήσει  
με τον καλύτερο τρόπο, κάθε σας επιθυμία. Από ένα απλό γεύμα μέχρι μια κοινωνική εκδήλωση. 
Η πρόσβαση είναι εύκολη, το παρκινγκ άνετο και η άνεση του χώρου ικανή να ανταποκριθεί σε 
κάθε εκδήλωση. Η πανοραμική θέα στον κόλπο της Νάουσας, η ιδιαίτερα καλαίσθητη διακόσμη-
ση όσο  και οι μοναδικές γεύσεις παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας, θα σας δημιουργήσουν τις 
καλύτερες εντυπώσεις  που θα σας οδηγήσουν στη συνέχεια ξανά σε αυτό το χώρο των γευστι-
κών απολαύσεων. Ο κ. Σπύρος Βιώνης και η κ. Ιωάννα Βιώνη με την προσωπική φροντίδα και 
επιμέλεια φροντίζουν πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
Νάουσα 22840-52327,51917

Η φροντίδα του αυτοκινήτου
Ο βιολογικός καθαρισμός αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή 
ζωή μας αφού δίνουμε όλο και μεγαλύτε-
ρη σημασία στον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων  καθαρισμού που έχουν ιδιαί-
τερα αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Το 

αυτοκίνητο όπως και κάθε χώρος που περνάμε  σε αυτόν αρκετές  ώρες  χρειάζεται ο την ανάλογή περιποίηση και 
φροντίδα.  Ο κ. Χρήστος Πυλόστομος  με την τεχνογνωσία και την πείρα που διαθέτει μπορεί να αναζωογονήσει την 
εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου σας.  Με την αποκλειστική χρήση βιολογικών καθαριστικών 
με ουδέτερο PH και χωρίς λευκαντικά καθαρίζει και την πιο σκληρή βρωμιά (γράσα, λάδια κλπ). Χωρίς τη χρήση 
χημικών αποφεύγεται η σπατάλη νερού και επιπλέον γίνεται αποστείρωση με τον πλέον φυσικό και αποτελεσματικό 
τρόπο ενώ παράλληλα ενυδατώνονται οι υφασμάτινες και δερμάτινες επιφάνειες. Δώστε ζωή στο αυτοκίνητό σας  
φροντίζοντάς το  με ένα σωστό βιολογικό καθαρισμό.
Παροικία 22840-21142

Τιλκερίδης:  μελέτες και εφαρμογές συστημάτων σκίασης
Οι τεχνικές γνώσεις οι ιδεές του και οι εφαρμογές γύρω 
από τα συστήματα σκίασης κατάφεραν ώστε ο κ. Κώστας 
Τιλκερίδης να δίνει λύσεις  σε κάθε χώρο που απαιτείται 
σκίαση. Προσφέρει μεγάλη γκάμα προτάσεων, ειδικές με-
λέτες όπου απαιτείται, εκλεπτυσμένες κατασκευές με υπο-
στήριξη  αξιόπιστων μηχανισμών  και  υπογράφει με την 
συνέπεια του. Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για σκίαση 
αλλά και η κάλυψη των όλο και αυξανόμεων αρχιτεκτονι-
κών απαιτήσεων είναι στόχοι πρόκληση για τον κ. Τιλκερί-
δη. Η φιλοσοφία των υπηρεσιών που προσφέρει  βασίζεται 
στα άριστα υλικά που χρησιμοποιεί , τη γρήγορη και σωστή 
εφαρμογή καθώς και στο άριστο after-sales service. Οι 
φιλικές τιμές και οι ευκολίες πληρωμής θα «δροσίσουν» 
την τσέπη του πελάτη τώρα που το θερμόμετρο της κρίσης 
χτυπάει κόκκινο…
Παροικία  6937169448

Ballon fantasy: για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας
Μπορείτε να δώσετε μια άλλη νότα στην οργάνωση και τον στολισμό κάθε εκ-
δήλωσης χρησιμοποιώντας μπαλόνια, πυροτεχνήματα, ειδικά εφέ  ακόμα και 
ενοικίαση φουσκωτών παιχνιδιών. Το πάρτυ των παιδιών, η γιορτή, τα γενέ-
θλια, ο γάμος, η βάπτιση, η κάθε επαγγελματική εκδήλωση   θα ομορφύνουν 
ακόμα περισσότερο, η χαρά και τα χαμόγελα στα πρόσωπα των καλεσμένων 
σας θα είναι έκδηά. Ο κ. Αντώνης Πάσσος και η κ. Λίτσα Ταμπάκη αναλαμ-
βάνουν  με τις δημιουργικές ιδέες και προτάσεις τους να δημιουργήσουν  
χαρούμενη ατμόσφαιρα ξεφεύγοντας από τους μονότονους στολισμούς . Πο-
λιτική τους η γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση με οικονομικές τιμές προσιτές 
σε κάθε πορτοφόλι. Πάντα με ιδέες  που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας για 
κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας…
Παροικία 22840-24734

Sofa…ποιότητα και αισθητική
Το κατάστημα sofa έχει καθιερωθεί στο χώρο του υφάσματος επι-
πλώσεων, της κουρτίνας, των λευκών ειδών σαν συνώνυμο της 
ποιότητας,της αισθητικής και της άρτιας εξυπηρέτησης. Η κ. Έφη 
Εμμανουιλίδου φιλοξενεί μεγάλη γκάμα σε υφάσματα, κουρτίνες 
κουρτινόξυλα αλλά και δάπεδα laminate όπως και στρώματα 
όλα μεγάλων οίκων. Οι απεριόριστες δυνατότητες επιλογής και 
συνδυασμών ικανοποιούν την κάθε ανάγκη διακόσμησης ύφους 
και στυλ. Οι νέες συλλογές που προστίθενται ακολουθούν τις νέες  
τάσεις και καλύπτουν όλες τις ανάγκες  ποιότητας και αισθητικής 
που μπορεί να προκύπτουν κάθε στιγμή. Η κ. Εμμανουιλίδου επί-
σης, αναλαμβάνει τον εξοπλισμό κάθε επαγγελματικού χώρου με 
προτάσεις υφασμάτων αντοχής αλλά ιδιαίτερης πάντα αισθητικής. 
Φυσικά η ραφή και η τέλεια εφαρμογή σε κουρτίνες, καλύμμα-
τα, μαξιλάρια δίνουν προβάδισμα στην εξυπηρέτηση. Οι ιδιαίτε-
ρα προσεγμένες τιμές είναι εναρμονισμένες στις απαιτήσεις  των 
καιρών και φυσικά στις  σημερινές δυνατότητες των πελατών …
Παροικία 22840-23405  

HOF επιλογή για ασυμβίβαστους…
Η κουζίνα επανέρχεται στο κέντρο της προσοχής και ανακτά τον 
ρόλο της  σαν τον πιο σημαντικό μέρος του σύγχρονου σπιτιού. Ο 
χώρος της κουζίνας είναι πολύπλευρος και οι βασικές επιλογές 
ξεκινούν από το στάδιο της μελέτης ολοκλήρου του σπιτιού έτσι 
ώστε η κάθε δραστηριότητα που φιλοξενεί να γίνεται ευχάριστη 
και αποτελεσματική. Ίδιες είναι και οι απαιτήσεις  μελέτης, σχε-
διασμού και κατασκευής  για τις ντουλάπες των υπνοδωματίων. 
Η  HOF που αντιπροσωπεύει στην Πάρο η κ. Κική Σαμαλτάνη-
Φραγκούλη δίνει τις σωστές λύσεις  σε κάθε απαίτηση σχεδια-
σμού και παραγωγής κουζίνας και ντουλάπας. Η νοοτροπία της 
HOF  δηλαδή η νοοτροπία της ολικής ποιότητας και η ανταπό-
κριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις για προϊόντα 
σύγχρονα, χρηστικά δίχως ατέλειες  είναι εγγύηση για τους 
ασυμβίβαστους  με την ποιότητα και την αισθητική…
Παροικία 22840- 21177, 23656

Εµπιστευθείτε την τεχνογνωσία και την 
πείρα «ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ» και αναζωογονήστε 
την εξωτερική και εσωτερική εµφάνιση του αυτοκινή-
του σας!
Με σεβασµό στο περιβάλλον, εφαρµόζουµε βιολο-
γικούς καθαρισµούς και ενυδάτωση σε ταπετσαρίες 
αυτοκινήτων (υφασµάτινες ή δερµάτινες), µε άριστα 
αποτελέσµατα σε γρήγορο χρόνο.

Χρησιµοποιούµε αποκλειστικά βιολογικά καθαριστι-
κά, χαµηλού αφρισµού, 100% βιοδιασπώµενα και 
ανακυκλώσιµα, µε ουδέτερο Ρh και χωρίς λευκαντι-
κά. Είναι δηλαδή απόλυτα ιδανικά για τον καθαρισµό 
και των πιο σκληρών ρύπων όπως λάδια, γράσα και 
λίπη. Χωρίς χρήση χηµικών και αποφεύγοντας την 
σπατάλη νερού, φροντίζουµε κάθε επιµέρους σηµείο 
της ταπετσαρίας, ακόµη και τα πιο δυσπρόσιτα σηµεία, 
ενώ εγγυώµαστε την αποστείρωση µε τον πλέον 
φυσικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 

πριν

µετά

ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ

1ο χλµ. Παροικίας - Νάουσας
Πάρος, τηλ: 22840 23405

e-mail: sofaparos@gmail.com

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ • ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ

ΔΑΠΕΔΑ LAMINATE
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Ειδικές µελέτες & εφαρµογές » Εκλεπτυσµένες κατασκευές » Αξιόπιστοι µηχανισµοί
Άρτια αισθητική » Επαγγελµατική Συνέπεια   

Δραπετσώνα - Πειραιάς τ: 210 4629981   Παροικία Πάρου κ: 6937169448

ΦΙΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ειδικές µελέτες & εφαρµογές » Εκλεπτυσµένες κατασκευές » Αξιόπιστοι µηχανισµοί
Άρτια αισθητική » Επαγγελµατική Συνέπεια   

Δραπετσώνα - Πειραιάς τ: 210 4629981   Παροικία Πάρου κ: 6937169448

ΦΙΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

BALLOON FANTASY

Πλατεία Αλιγαριάς (όπισθεν Alpha Bank), Παροικία
Τηλ.: 22840 24734•Κιν.: 6973 059099

e-mail: balloon.fantasy@yahoo.gr • www.balloonfantasy.gr

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΣΟΣ - ΛΙΤΣΑ ΤΑΜΠΑΚΗ

Μπαλόνια
Πυροτεχνήµατα
Happenings
Ειδικά “εφέ”
Κοµφετί
Είδη πάρτυ
Ενοικίαση φουσκωτών παιχνιδιών



ΑγγελίεςΠέμπτη 8 Ιουνίου 2012 www.fonitisparou.gr6
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλο-
ριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 185.000€ . Έκπτωση 
στα  μετρητά  ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

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

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, 
καλοριφέρ, air condition, 
θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
195.000€. Έτερη οικία 150 
τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 2 
μπάνια, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατα-
σκευή, βεράντες, πέργολες, 
κήπος, πισίνα. Τιμή 245.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται α-
πό ιδιώτη, μια μεζονέτα 
150 τμ., με 3 κρεβατοκά-
μαρες, ένα διαμέρισμα 66 
τμ., με 2 κρεβατοκάμαρες 
και δυο οικίες 39 τμ. & 46 
τμ.. Όλα διαθέτουν τζάκι, 
κεντρική θέρμανση αυτό-
νομη, ντουλάπια κουζίνας 
και κρεβατοκάμαρας. 100 
μέτρα από την κεντρική 
παραλία της Αλυκής. Τηλ.: 
6932901931

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

ΕΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλορι-
φέρ, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 
175.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλούνται: 1. 
Παλαιά κατοικήσιμη οικία, 
50 τμ & 50 τμ όροφος,  2. 
Αγ. Ανάργυροι, διώροφη 
μονοκατοικία, 160 τμ, με 
δυο ανεξάρτητα studio, 
κοντά στη θάλασσα. Χρή-
στος Καλλιακούδας, Τηλ.:  
6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  μο-
νοκατοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτήμα 1800τ.μ. με 
10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
120.000€  Έκπτωση στα  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές  
δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΚΛΗΜΑΤΑ, πωλείται οικία 
120τμ, σαλόνι, κουζίνα, 2 wc, 
3 υπνοδωμάτια, barbeque. 
Τηλ.: 6975065776.  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 

ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 75.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά.  Τηλ. 6932285768 

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, 
πωλούνται ξεχωριστά 2 
χωράφια, παλιάς κοπής, 5,5 
στρέμματα το καθένα, το 
ένα 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 
αγρόκτημα 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 

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 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα ή 
δυάρι επιπλωμένο με ψυ-
γείο, κουζίνα και T.V., 
κλιματισμό, απεριόριστη 
θέα και κήπο, για μήνα ή 
σεζόν. Τηλ.: 6948506456 

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

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, κουζίνα, 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. 

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                         

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ανα-
λαμβάνει κατασκευές και 
συντήρηση κήπων σε πο-
λύ προσιτές τιμές. Τηλ.: 
6936414437 

ΚΥΡΙΑ 50 ΕΤΩΝ, από τη 
Ρωσία, ζητάει εργασία για 
φύλαξη παιδιών ή πωλή-
τρια ή σε άλλες δουλειές . 
Μιλάει ελληνικά και αγγλι-
κά. Τηλ.: 6939253612 

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

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

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΑ, παραδίδονται από 
καθηγήτρια, κάτοχο επάρ-
κειας, με σπουδές στην 
Ισπανία. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6936250130. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ  Ή ΒΟΗΘΟΣ 
ΑΡΤΕΡΓΑΤΗ που να γνω-
ρίζει το επάγγελμα ζητείται 
από το αρτοποιείο ΑΡΤΟ-
ΠΟΛΙΣ. Τηλ.: 2284024966 
(κος Δακτυλάς)  

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 

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

μήνες. Τηλ. 6972297557

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΣΚΑΦΟΣ ΝΙΚΙΤΑ 472 
πωλείται, 2010, μηχα-
νή HONDA 40 ίππων, 
κονσόλα, όργανα, 22 ώρες 
λειτουργίας, τρέιλερ, GPS, 
βυθόμετρο, κουκούλα, 
μπαλόνια, σκοινιά – άγκυ-
ρα, δύο μπαταρίες. Τιμή 
8.000,00 € (συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6973434278 (κος Α-
ντρέας)

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΝΑΟΥΣΑ 1 
πωλείται, τιμή 8.000,00 
€. Τηλ.: 6942772023 (κος 
Γιάννης)   

FIAT PANDA πωλείται, μο-
ντέλο 2005, 1300cc, 82.000 
χλμ, ατρακάριστο, αρχική 
τιμή πώλησης 3.300 €. Τηλ.: 
6987142955. 

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

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

ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ, αγορά-
ζουμε χρυσά και ασημένια 
κοσμήματα-νομίσματα, κα-
θώς και ασημένια σκεύη. 
Στέλνουμε έμπιστο συνερ-
γάτη μας στο χώρο σας, 
κατόπιν ραντεβού, για 
δωρεάν εκτίμηση και ά-
μεσα μετρητά. Απόλυτη 
εχεμύθεια. ΟΧΙ ΕΝΕΧΥΡΟ. 
Λεωφόρος Ιασωνίδου 14, 
Ελληνικό. Τηλ.:210 9606064, 
6970045054.

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
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€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr
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Παράδειγμα προς μίμηση

Προβολή της Πάρου
μέσω της PUNDA BEACH

Η ιδιωτική πρωτοβουλία αρκετές φορές έχει συνει-
σφέρει στην τουριστική κίνηση του νησιού μας. Οι ιδιώτες 
προβάλουν μεν το δικό τους προϊόν, προβάλουν όμως 
ταυτόχρονα και την Πάρο. Παράδειγμα η πρωτοβουλία 
του επιχειρηματία Μανώλη Λουκή στο PUNDA BEACH, 
για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που αναγνωρί-
στηκε από πολλούς επιχειρηματίες του νησιού μας. 

Το οικονομικό πακέτο για μεταφορικά και διαμονή, 
ήταν μία από τις προσφορές που κινητοποίησαν τους 
επισκέπτες και το δεύτερο ήταν το πρόγραμμα με πολ-
λούς και καλούς καλλιτέχνες.

Ο επιχειρηματίας, διοργάνωσε ένα πάρτι για το Σαββα-
τοκύριακο 30 Μαΐου και 1 Ιουνίου, σε συνεργασία με το 
ραδιοφωνικό σταθμό Ρυθμό 9,49 και την υποστή-
ριξη του τηλεοπτικού σταθμού Antenna. Η προβολή 
ξεκίνησε τουλάχιστον 20 ημέρες πριν, με συνεχή αναφο-
ρά στην Πάρο και στις ομορφιές της από όλες τις ζωντα-
νές εκπομπές του Ρυθμού 9,49 και με 50 τηλεοπτικά 
σποτ στον Antenna. 

Ο κόσμος που ήρθε στο νησί, νέοι στην πλειονότητά 
τους, εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά πακέτα που δια-
μόρφωσε ο κ. Λουκής σε συνεργασία με τους πλοιοκτή-
τες (Blue Star) και ξενοδόχους, ενώ ο ίδιος προσέφερε 
ένα ποτό την ημέρα δωρεάν. Συνολικά το πακέτο στοίχι-
σε στον κάθε επισκέπτη 94,90 ευρώ. 

Το πάρτι μετέδιδαν σε όλη τη διάρκειά του ο Ρυθ-
μός 9,49, το Αthens radio, to MAD, και ραδιοφωνι-
κοί σταθμοί της επαρχίας, όπως της Θεσσαλονίκης, 
της Λάρισας κ.λπ. Μάλιστα από τον Ρυθμό βρέθηκαν 
στην Πάρο για τη μετάδοση του πάρτι πολλοί παρουσι-
αστές του σταθμού, όπως οι: Μάκης Πουνέντης, Κα-
τερίνα Ζαρίφη, Νίκος Μάρκογλου, Νίκος Χαλκού-
σης, Καίτη Φαρμάκη, ενώ συνολικά ήρθαν στην Πάρο 
από τον Ρυθμό 40 άτομα. Προβολή έγινε και μέσω του 
Facebook του Ρυθμού και των ιστοσελίδων του Ρυθμού 
και του PUNDA BEACH. Επίσης αναρτήθηκαν αφίσες σε 
κεντρικά σημεία των Αθηνών και σε χώρους των Πανε-
πιστημίων. 

Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική και το πάρτι απέδωσε, 
όχι μόνο στον επιχειρηματία που το 
διοργάνωσε, αλλά και σε επιχειρη-
ματίες κυρίως της Νάουσας. Οι πε-
ρισσότεροι επισκέπτες ξεχύθηκαν 
στο νησί, κάθισαν σε εστιατόρια, σε 
καφέ και μπαρ, με αποτέλεσμα να 
δουλέψουν πολλά μαγαζιά της Πά-
ρου. 

Στην PUNDA BEACH, η διασκέ-
δαση και το κέφι χτύπησαν «κόκ-
κινο». Οι καλλιτέχνες τα έδωσαν 
όλα. Γιώργος Τσαλίκης, Κώστας 
Καραφώτης, Κατερίνα Στικούδη, 
Χριστίνα Σάλτη, Γιώργος Παπαδόπουλος, Νικηφόρος, Νίκος Γκάνος, Πωλίνα Χρι-
στοδούλου εναλλάσσονταν στην πίστα με αγαπημένα τραγούδια και ρυθμό που ξεσήκω-
ναν το κοινό για χορό και ξεφάντωμα. 

Ο κ. Λουκής, συνεχίζει την προβολή του beach club του, αλλά  και του νησιού μας, με 
τη διοργάνωση ενός ανάλογου πάρτι σε συνεργασία με το Star Channel και το Δρόμο FM. 
Επίσης, ως χορηγός του βιντεο κλιπ των REC, αγαπημένου συγκροτήματος της νεολαίας, 
έφερε στο νησί την Τρίτη 5 Ιουνίου, 15 άτομα για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ. 

Ανάλογες κινήσεις από άλλους επιχειρηματίες της Πάρου που θα διαμορφώσουν οικο-
νομικά πακέτα, θα δώσουν έστω μικρή ώθηση στην τουριστική κίνηση, καθώς όπως 
όλα δείχνουν, η κρίση δεν αφήνει περιθώρια, κυρίως στους Έλληνες να κάνουν διακοπές, 
όπως άλλες καλές εποχές.

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

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

Creative Activities for Kids aged 4-10 years at 
Magaya Beach Bar Restaurant near Paroikia. 
Crafts, collage, drawing, face painting.  Info: 
Eleanna 697-768-4988.

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

throughout Jun, "Cafe Electra (Faces)" 
exhibition & installation by Eduard van Giel at 
the artist's studio (The Warehouse), Kastro, 
Paroikia. Duration 17/5-30/9, daily from 12 
noon. Info: www.thewarehouse.gr http://
community.parosweb.com/events/cafe-
electra-faces-by-eduard-van-giel-b
 
until 23 Jun, College Year in Athens 
Archaeology course 'Excavating in the Aegean: 
the Case of Despotiko'. Info: 210-756-1497, 
www.cyathens.org
7 Jun, 7pm, Opening of Christian Stemper 
photography exhibition "Θαλασσολυκοι 
Lupimaris" at the Paros Bay Hotel, Delphini 
Beach, Paroikia. 
 
8 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.
 
8 Jun, 8pm, Opening of Maria Vlanti 
(sculpture) & Nikos Vlachos (painting) 
exhibition at Franca Scala Restaurant, Paroikia. 
Duration 8/6-30/5/13, 7.30pm-12.30am. Info: 
22840 24407, Medusa Art Gallery 210-724-
4552, www.medusaartgallery.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.#
 
9 Jun, 9pm, Opening of Nikos Vlachos 
painting exhibition at Fotis Αrt Café, Aghios 
Dimitris - Boukadoura, Naoussa. Duration 
9/6-30/5/13, 10am-3am. Info: 697-033-9326, 
Medusa Art Gallery 210-724-4552, www.
medusaartgallery.com 
 
9 Jun, 9pm, Performance dedicated to the 
poet Nikos Gatsos by the Choir of the Music 
Dance & Theatre Group of Naoussa, in the 
courtyard Ag. Athanasios Hall, Naoussa. Info: 
Ipapandi 22840-52284, http://www.users.
otenet.gr/~parofolk/index_en.html
 
9 Jun, 9pm, Cretan Association of Paros & 
Antiparos "O Psiloreitis" celebrate the Battle 
of Crete at the Minoan Centre, naoussa with 
the bank "Fraron-Angelaki". Entrance 25€ 
including food/drink/refreshments.
 
10 Jun, 8.30am, Start of "Tour de Paros 
2012" 68km road cycle race at the Port of 
Naoussa, finishing at the Paros Park. 11am 
Bike ride (open participation) from the port of 
Naoussa to the Park. Info: Panayiotis @ Cycle 

Store Paros 22847-70075, 22840-51026. 
http://paroscycling.weebly.com/
 
10 Jun, 10am, Volunteer clean-up by 
citizens and divers of the beaches and sea 
bed of Alyki, Ag. Nikolaos and Piso Alyki, 
meeting at Cycladic Diving (next to Nikas 
Supermarket). Info: 22840-91008, 697-592-
3156, www.cycladicdiving.com
 
10 Jun, Car Racing Club of Paros 
(A.L.A.P.) "Slalom" race, Kambi-Angeria. 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p .
php?gid=30699312098&v=wall
 
10 Jun, 8pm, Presentation of ideas for 
promoting Alyki and Paros by a group of local 
residents at the pier of Alyki. Info: Dimitris 
22840-91241.
 
10 Jun, 9pm, Performance dedicated to the 
poet Nikos Gatsos by the Choir of the Music 
Dance & Theatre Group of Naoussa, at the 
Kastro, Antiparos. Info: Ipapandi 22840-52284, 
http://www.users.otenet.gr/~parofolk/
index_en.html
 
10-14 Jun, The Way of The Heart workshop 
with Orly Ujallah at Tao's Center, Ambelas. 
Info: 22840 28882, www.taos-greece.com
 
10-24 Jun, 'The Craft of Fine Digital Printing' 
two-week digital photography course with 
John Pack at the Aegean Center for the Fine 
Arts, Paroikia. Info: 22840-23287, http://
aegeancenter.org/Summer_Workshops.html
 
10-24 Jun, 'Painting and Creative Process' 
two-week painting course with Jane Morris 
Pack at the Aegean Center for the Fine 
Arts, Paroikia. Info: 22840-23287, http://
aegeancenter.org/Summer_Workshops.html
 
10-24 Jun, 'The Craft of Watercolor' two-
week painting course with Jun-Pierre 
Shiozawa at the Aegean Center for the Fine 
Arts, Paroikia. Info: 22840-23287, http://
aegeancenter.org/Summer_Workshops.html
 
10 Jun, around 8pm, Annual celebration of 
Whistling John's birthday. Musical evening at 
Grigori's (To Thalassaki) at Logaras Beach. 
Local and visiting musicians and performers 
welcome. Tel: 22840-41597, 41225. Call to 
confirm date/time.
 
14 Jun, World Blood Donor Day. See www.
wbdd.org
 
14 Jun, 8.30pm, Concert by the Paros 
Municipal Music School in the courtyard of 
the Ekatontapyliani Church, Paroikia. Info: 
Angeliki 22840-22038.
 
14-24 Jun, Tao's & Paros Park Music Week 
with guest musicians & artists at Tao's Center, 
Ambelas. Info: 22840 28882, www.taos-
greece.com
 
15 Jun, 9pm, Concert by the Orchestra of 
the Cyclades under the direction of Nikos 
Kypourgos with music and songs from 
the cinema in the Ekatontapyliani Square, 
Paroikia.#
 
16-23 Jun, Kostas Gouzelis sculpture 
exhibition at Galerie Pontoporos, Naoussa. 
Info: 22840-52242, email gallery@
pontoporos.gr, www.pontoporos-gallery.com
 
17 Jun, General Election.
 
17 Jun, Father’s Day.

Aναβάθμιση των Ιατρείων
Νάουσας και Μάρπησσας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το έργο της  αναβάθ-
μισης των Περιφερειακών Ιατρείων Νάουσας και Μάρπησσας Πάρου, προϋπολογισμού 
300 χιλ. €.

Τόσο τα κτήρια, όσο και οι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των δύο Περι-
φερειακών Ιατρείων είναι αρκετά παλιά και χαμηλής απόδοσης και δυσκολεύουν το έργο 
του ιατρικού προσωπικού και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Το έργο έρχεται να αναβαθ-
μίσει τις υπηρεσίες υγείας στις περιοχές αυτές, καθώς περιλαμβάνει αφενός τη βελτίωση 
των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ανακατασκευή κτιρίων και 
ενεργειακή θωράκιση τους και αφετέρου την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού (προμή-
θεια υπερηχογράφων, ηλεκτροκαρδιογράφου, διαγνωστικού οφθαλομολογικού σετ, κτλ.) 
και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού στα δύο Περιφερειακά Ιατρεία. 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και το Ελληνικό Δημόσιο.




