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Να εκμεταλλευτούμε σωστά το «αδαμαντωρυχείο» 
του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανοιχτή επιστολή 

Κύριοι Δήμαρχοι Πάρου – Αντιπάρου
Κύριοι και κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κυρίες και κύριοι του Δημ. Λιμ. Ταμείου

Με αφορμή τη μονοθεματική συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάρου 
με θέμα τα λιμενικά έργα για τη διετία 2012 
– 2014, απευθύνουμε την επιστολή αυτή, 
εκφράζοντας την αγωνία των εκατοντάδων 
αναγνωστών για το θέμα αυτό. 

Αγαπητοί κύριοι, αναρωτιέμαι ποιος είναι ο 
χαρακτήρας και η στόχευση αυτής της συνε-
δρίασης. 

Είναι πολύ θετικό, ότι το Δημοτικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε ν’ ασχοληθεί με το «αδα-
μαντωρυχείο» του φυσικού θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος. Ειδικά αυτή την περίοδο με τα 
μεγάλα οικονομικά προβλήματα, η σωστή 
εκμετάλλευση αυτού του «Θείου δώρου» 
θα μπορούσε ν’ αποτελέσει ανάσα ζωής για 
όλους τους επαγγελματίες, αλλά και για την 
οικονομία των νησιών μας γενικότερα.

Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι 
να χαράζει την πολιτική που στη συνέχεια οι 
διάφοροι οργανισμοί καλούνται να υλοποι-
ήσουν. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε 

για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Αλλά, πως 
είναι δυνατόν, όταν έχει εξαγγελθεί η θεμα-
τική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
να σπεύδει το Δ.Λ.Τ. την παραμονή της συ-
νεδρίασης ν’ αποφασίζει μια σειρά μελετών 
και μάλιστα με απευθείας ανάθεση; Ποιος 
αποφασίζει στην προκειμένη περίπτωση; Το 
Δ.Λ.Τ. είναι άραγε ανεξάρτητο – αυτόνομο 
κρατίδιο μέσα στην επικράτεια της Πάρου;

Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, το Δ.Λ.Τ. κάλεσε 
τους Παριανούς – Αντιπαριώτες, που μια ζωή 
έχουν παλέψει με τα κύματα και η γνώση και 
η εμπειρία τους θα ήταν πολύτιμο εργαλείο;

Απ’ ότι ξέρουμε έως σήμερα δεν έχει γίνει 
αυτό τα τελευταία χρόνια. Όμως, αν το Δ.Λ.Τ. 
δεν σκέφτηκε ν’ αξιοποιήσει, την εθελοντική 
μάλιστα διάθεση αυτών των ανθρώπων, το 
Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν έκανε κάτι 
ανάλογο με μια ανοιχτή συνεδρίαση και με 
προσωπικές προσκλήσεις σε ψαράδες, κα-
πεταναίους και γενικότερα σε επαγγελματίες 
της θάλασσας;

Διαβάζοντας την εισήγηση του λιμενολό-
γου κ. Κυπραίου προκύπτουν ουσιαστικά θέ-
ματα και αναρωτιέμαι αν υπάρχει πραγματική 
πολιτική βούληση για ν’ αξιοποιήσουμε αυτόν 

τον πλούτο που απλόχερα μας έχει δώσει η 
φύση. 

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στα έργα της 
διετίας 2012 – 14 για το εμπορικό λιμάνι. Η 
πληροφορία που είχαμε έως τώρα, έλεγε 
ότι επικαιροποιήθηκε η μελέτη του Μώλου 
για να προχωρήσουμε στο Καμινάκι και όλοι 
ξέρουμε πόσο σημαντικό έργο είναι αυτό και 

πόσα χρόνια το ζητάει η Παριανή κοινωνία.
Γιατί λοιπόν, στην εισήγηση αυτή δεν γίνεται 

καμία αναφορά;
Υπάρχει μεγάλη ανατροπή στην εισήγηση 

για το θέμα των πλωτών εξεδρών, που για 
τέσσερα χρόνια παρακολουθήσαμε βήμα-
βήμα την εξέλιξη προς την υλοποίηση του 
μεγάλου αυτού έργου.          σελ.3

Η ΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ!
ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
(ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΟ ΣΓΑΡΔΕΛΗ). 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟ 22840 28321.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22840 53060

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ

• Στρώµατα (µονό 35€ / διπλό 55€)
• Αυτοκίνητα (από 60€)
• Σαλόνια οικιών (από 25€ / κάθισµα)

Για πεντακάθαρους και υγιεινούς χώρους
χωρίς αλλεργίες!

στρώµατα αυτοκίνητα σαλόνια

ΑπΑντηση ΔημΑρχου στην κριτικη
πρΩτοΛΑτη ΓιΑ την οικονομικη κΑτΑστΑση
τησ κ.Δ.Ε.π.Α.π.

κΑτΑτΕΘηκΑν τΑ χρημΑτΑ ΓιΑ την
ΑπΑΛΛοτριΩση ΑκινητΩν ΓιΑ το νΕο ΑΕροΔρομιο

σελ.2 σελ.4
Όλα τα ονόματα των δικαιούχων
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 225

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, La Palma (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.

κοινΩνικΑ
ΕΥχΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Για τη διοργάνωση της χορευτικής εκδήλωσης,  για την 

«Υψωση του Τιμίου Σταυρού», στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στην 
Αγκαιριά και την Αλυκή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς 
ευχαριστεί:  τον Δήμο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ, καθώς  τους 
χορηγούς: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΟΥΚΗ ΑΕ,  ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΕ, Αντύπα 
Χαράλαμπο, Μανταλόβα Κων/νο για την κάλυψη των εξόδων. 
Ευχαριστεί επίσης  θερμά τον Γιώργο Νίκα και Κατερίνα Νίκα 
για την αμέριστη βοήθειά τους στην οργάνωση της βραδιάς 
και  τους: Στέφανο και Γιακουμίνα Σκανδάλη για την βοήθειά 
τους, καθώς και τον Γιάννη Σκανδάλη για την παρασκευή της 
ρεβιθάδας.  Για την προσφορά δωματίων ευχαριστεί τους: 
βίλλα Κονιτόπουλος, βίλλα Λεύκες, ξενοδοχεία Ναρζής και 
Αφροδίτη. Επίσης θερμές ευχαριστίες στους: Ελένη Παντε-
λαίου, Άννα Σπύρου, Μεταφορική Ανάργυρος, Σπανοπούλου 
Γεωργία, Σπανό Δημήτρη (μάρμαρα), Απόστολο Βασιλάκη, 
Εμμανουήλ Σκανδάλη, Γιώργο Παρούση, Γιάννη Σκανδάλη, 
Αλιπράντη Δημήτριο, Λάζο Θεοχάρη, Φρατζεσκάκη Γιάννη,  
Άννα Κούδα, Γιώργο Χανιώτη, Παντελαίο Μάκη, Άκη Σκαν-
δάλη, Μαρίνο Σκιαδά, Δημήτρη Καλογήρου, Κουταλίδη Πανα-
γιώτη, Πέτρο Παντελαίο για την οικονομική βοήθειά τους και 
τη σίτιση των χορευτικών και  τον Εμμανουήλ Κουταλίδη για 
την επιμέλεια του ήχου.

Τέλος εκφράζονται θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο και 
τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς, καθώς στην Πρό-
εδρο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς για 
την άψογη οργάνωση και συνεργασία σε όλες τις εκδηλώσεις.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΣΚΥΛΟΥ
Χάθηκε στις 18/09 από την πε-

ριοχή του Αγίου Αρσενίου, θηλυ-
κό μπίγκλ. Ονομάζεται "Κρέπα" 
και έχει μικροτσίπ. Όποιος γνω-
ρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο 
6948.052042.

Lost in 18/09 from Agios 
Arsenios a female beagle named "Crepa". She has a microchip. 
If you know anything, please call 6948.052042.

Αφιέρωμα
στη Μικρά Ασία

Μία εμφάνιση σε χώρο διαφορετικό απ’ αυτούς που 
συνήθως χρησιμοποιεί, πραγματοποίησε η χορωδία του 
Συλλόγου Γυναικών Νάουσας. Εμφανίσθηκε την Τετάρτη 
29 Αυγούστου στο «Cafe Parko» του Περιβαλλοντικού 
Πάρκου Πάρου, παρουσιάζοντας, για δεύτερη φορά φέ-
τος, το «Αφιέρωμα στους σκοπούς και τα τραγούδια της 
Μικράς Ασίας», και χάρισε μια πολύ όμορφη βραδιά στο 
πλήθος του κόσμου που ήρθε να παρακολουθήσει την 
εκδήλωση. 

Σ΄ αυτό βοήθησαν και οι χορευτές του Χορευτικού 
Ομίλου Νάουσας Πάρου, που συνόδευσαν χορευτικά 
κάποια απ’ τα τραγούδια. Η βραδιά έκλεισε με μία έκπλη-
ξη για τους παρευρισκόμενους, καθώς ακολούθησε μια 
ευχάριστη παρουσίαση γνωστών κι αγαπημένων μουσι-
κών κομματιών απ’ τη συντροφιά των Γαριφαλιάς Γαβα-
λά, Μαρίας Σκιαδά, Γιάννη Κατσαρού, Μένεγου Μαύρη, 
Μιχάλη Τσουνάκη.

Κλασσικός 
Αθλητισμός

Από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρί-
ου θα ξεκινήσει να λειτουργεί 
το πρόγραμμα προπονήσε-
ων της Ακαδημίας Κλασικού 
Αθλητισμού. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα λειτουρ-
γήσουν τρεις ομάδες: Α.   Η 
ομάδα νεαρών αθλητών (ηλι-
κίες 5 – 9 ετών). Β.   Η ομάδα 
των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ 
και τις Στρατιωτικές σχολές. 
Δ.   Η ομάδα των επίλεκτων 
αθλητών και των ενηλίκων. Οι 
προπονήσεις θα γίνονται κατά 
τις απογευματινές ώρες. 

Προπονητές: Μάριος Φουρ-
νάρης,  Μαρία Παντελαίου

Δηλώσεις συμμετοχής στα 
τηλέφωνα: Τσαντάνης Κώστας 
6977607171, Μπόνης Στέλι-
ος 6934179189 ή στα γρα-
φεία του ΑΟΠ στο Στάδιο της 
Παροικίας τηλ. 22840 23010 
ώρες: 18:00 έως 21:00μμ. 
Καθημερινές, 10:00 έως 
13:00πμ. Σαβ/κύριακο.

Η πρώτη ημέρα συνάντησης 
εγγραφών και ανακοίνωσης 
του προγράμματος είναι στο 
Στάδιο Παροικίας τη Δευτέρα 
8 Οκτωβρίου στις 17:00 μμ.

κριτική πρωτολάτη
στον οικονομικό απολογισμό της κΔΕπΑπ  

Βλαχογιάννης:
Όχι αντιπολιτευτικές 
κραυγές στον Πολιτισμό

«Απαράδεκτο» και «πέρα από κάθε λογική», χαρακτη-
ρίζει η παράταξη «Πάρος ΑΞΙΑ», τον  παρουσιαζόμενο 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10.09.12  απολογισμό της 
Δημοτικής επιχείρησης ΚΔΕΠΑΠ  για το 2011. Κι αυτό, 
γιατί εμφανίζεται έλλειμμα πάνω από 500.000 ευρώ, 
καταλογίζοντας στη Δημοτική Επιχείρηση «αλόγιστη και 
χωρίς μέτρο πολιτική», επιρρίπτοντας παράλληλα την 
ευθύνη στον Δήμαρχο και στην Πρόεδρο της Επιχείρη-
σης.

Τις κατηγορίες αντικρούει με Δελτίο Τύπου – απάντηση 
ο Δήμαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης, επισημαίνοντας ότι 
όσα λέγονται για την οικονομική κατάσταση της επιχεί-
ρησης, είναι αναληθή και σημειώνει ότι η ΚΔΕΠΑΠ είναι 
μια απολύτως υγιής επιχείρηση.

Δημοσιεύουμε τα δύο δελτία Τύπου
Δήμαρχος χρήστος Βλαχογιάννης:
Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κατανοώντας τις δύσκολες εποχές που 

περνά η χώρα μας σε συνδυασμό με την μείωση των 
χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ είχε τη δύναμη να 
σταθεί στα πόδια της με ένα αποθεματικό ετών,  τμήμα 
του οποίου χρησιμοποίησε για την εύρυθμη λειτουργία 
των τμημάτων της για το 2011. Είναι γνωστό σε όλους ότι 
οι εργαζόμενοι στο Κ.Η.Φ.Η., Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφο-
νηπιακό Σταθμό Παροικίας και Παιδικό Σταθμό Αρχιλό-
χου πληρώνονταν κανονικά παρά την καθυστέρηση των 
χρηματοδοτήσεων από τα προγράμματα και σε αντίθεση 
με την πολύμηνη καθυστέρηση πληρωμών των περισ-
σοτέρων σε άλλους Δήμους της χώρας. 

Κατ’ εκτίμηση λοιπόν όλων η επιχείρηση, εκπλήρωσε 
στο ακέραιο το χρέος της 
απέναντι στον Παριανό 
λαό με πολύ κόπο και προ-
σωπική προσπάθεια όλων.

Όσον αφορά την οικονο-
μική κατάσταση της επιχεί-
ρησης αυτά που λέγονται 
είναι τελείως αναληθή. 
Όπως ήδη δήλωσα και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο 
το έλλειμμα της χρήσης 
έτους 2011 οφείλεται στη 
μη κανονική ροή χρηματο-
δότησης από το Δήμο Πά-
ρου προς την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

εξαιτίας της κατά 59% μειωμένης χρηματοδότησης του 
Δήμου από την κυβέρνηση και γραφειοκρατικών προ-
βλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή για πρώ-
τη φορά του διετούς επιχειρησιακού προγράμματος. 
Αποτέλεσμα ήταν η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. να κάνει χρήση μέρους 
του αποθεματικού της (ποσό ύψους 506.000,00€) για 
το 2011. Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης από 
την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα είναι για κάθε γνώστη 
οικονομικών η εξής: Διατηρεί στο ακέραιο το μετοχικό 
της κεφάλαιο 58.700,00€ και παρουσιάζει αποθεματικό 
240.000,00€, απόδειξη ότι η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. είναι οικονομι-
κά υγιέστατη και όχι ελλειμματική όπως ισχυρίζεται η κ. 
Πρωτολάτη.    

Η παράταξη Πάρος – Αξία λόγω βεβιασμένης μάλλον 
εκτίμησης ή άγνοιας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για 
το έλλειμμα δεν φταίει η μηδενική χρηματοδότηση της 
επιχείρησης για το 2011 αλλά η «πρωτοφανής πολιτική» 
της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Θα υπενθυμίσω ότι αυτή η «πρωτοφα-
νής πολιτική» παράγεται επί σειρά ετών χωρίς ποτέ  πριν 
να έχει προκύψει έλλειμμα, αλλά αντιθέτως να έχει κλεί-
σει όλες τις προηγούμενες χρήσεις με πλεόνασμα και να 
έχει παράξει ένα σπουδαίο και ποιοτικό έργο που από-
λαυσε και συνεχίζει να απολαμβάνει η Παριανή κοινωνία 
και όσοι επισκέπτονται το νησί μας, γεγονός για το οποίο 
όλοι στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. είναι υπερήφανοι.

Είναι ανακόλουθο, η Πάρος Αξία να έχει ψηφίσει ομό-
φωνα τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης για το έτος 
2011 με την παρατήρηση να γίνει αύξηση του προϋπο-
λογισμού (απόφαση 185/2011 Δημοτικού Συμβουλίου)  
και να επανέρχεται στον απολογισμό σχολιάζοντας αρνη-
τικά αυτά που υλοποιήθηκαν χωρίς παρέκκλιση και κυ-
ρίως να λησμονούν ότι δήλωσαν παρόν στην  υπ’ αριθ. 
451/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που η 
χρηματοδότηση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ήταν μηδενική για το 
έτος 2011 δεδομένου ότι γνωρίζουν πως η καθαρή θέση 
της Επιχείρησης είναι με θετικό πρόσημο.

Θα ήθελα να θυμίσω ότι για την χρήση του 2011 που 
έχει γίνει η εκκαθάριση και μέχρι τον Αύγουστο του 2012 
η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. δεν χρωστά ούτε ένα ευρώ σε κανέναν 
συναλλασσόμενο της Επιχείρησης, όπως αυτό επιβεβαι-
ώνεται από τα επίσημα παραστατικά  που φυλάσσονται 
στα αρχεία της Επιχείρησης και είναι στην διάθεση όλων. 
Ακόμα θα ήθελα να βεβαιώσω ότι η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. δεν θα 
επιβαρύνει κανέναν και πολύ περισσότερο τον Παριανό 
λαό. Κανένας πολίτης δεν θα κληθεί να πληρώσει.

Όσον αφορά τον υπάλληλο πρέπει  να αποσαφηνιστεί 
ότι εργάζεται 12 μήνες το χρόνο και τους καλοκαιρινούς 
μήνες 2 βάρδιες και τα Σαββατοκύριακα και αμείβεται 
από την επιχείρηση σύμφωνα με την συλλογική σύμβα-
ση εργασίας.

Θα περίμενα η αντιπολίτευση να δει το όλο θέμα των 
πολιτιστικών δράσεων της επιχείρησης με ευαισθησία 
και να επισημάνω εδώ ότι τα μέλη της παράταξης δεν 
έχουν συμμετάσχει ή βοηθήσει ποτέ, αντιθέτως ήταν 
απόμακρα στο έργο μας. Τονίζω ότι στο χώρο του πολιτι-
σμού δεν χωρούν αντιπολιτευτικές κραυγές.   

Στην κρίσιμη  αυτή καμπή που βρίσκεται η πατρίδα 
μας, οι μικρότητες και ο μηδενισμός, δεν μας προάγουν, 
αντιθέτως μας καταστρέφουν. Περιμένω από την αντι-
πολίτευση την κριτική που θα μας κάνει καλύτερους και 
ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους της  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και 
τους πολυάριθμους χορηγούς για να έχουν την δύναμη 
να συνεχίσουν το έργο τους.

Κλείνοντας παρακαλώ την κ. Πρωτολάτη - και οποιοσ-
δήποτε συμπολίτη μας ενδιαφέρεται - να έρθει να ελέγ-
ξει όλα τα σχετικά στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί 
και στην Διαύγεια και έχουν ελεγχθεί  και εγκριθεί από 
Ορκωτούς Λογιστές. 

Σε διαφορετική περίπτωση μια ταπεινή  συγνώμη θα 
ήταν το καλύτερο.

Πάρος ΑΞΙΑ:
«Η παράταξή μας ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ θεωρεί  ως απαράδε-

κτο  και πέρα κάθε λογικής  τον παρουσιαζόμενο στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της 10.09.12  απολογισμό της Δη-
μοτικής επιχείρησης ΚΔΕΠΑΠ  για το 2011. Και αυτό για-
τί είναι αδιανόητο στις δύσκολες εποχές που περνάει η 
χώρα μας και οι πολίτες της,  μια Δημοτική επιχείρηση να 
εμφανίζει το 2010 πλεόνασμα 465.984 Ευρώ και μέσα σε 
ένα χρόνο, να παρουσιάζει έλλειμμα 506.530 Ευρώ από 
μια αλόγιστη και χωρίς μέτρο πολιτική. Το πιο τραγικό 
όμως, είναι το γεγονός ότι με δεδομένη τη μείωση των  
χρηματοδοτήσεων  από την Κεντρική Διοίκηση προς 
τους Δήμους λόγων των οικονομικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το ΕΛΛΕΙΜΜΑ  αυτό θα 
κληθούν να το πληρώσουν οι πολίτες της Πάρου και ΟΧΙ 
αυτοί που το δημιούργησαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
ποσό αυτό των 506.530 ευρώ δεν οφείλεται στις κοινω-
νικές δαπάνες της ΚΔΕΠΑΠ (Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ, 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) που το 2011 χρηματοδοτή-
θηκαν κανονικά από το κράτος, αλλά σε μισθοδοσία του 
προσωπικού της και στο αυξημένο λειτουργικό κόστος 
της επιχείρησης, σε σχέση με τα έσοδά της. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι για απασχόληση ενός υπαλλήλου για 
τρεις μήνες στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας» ξοδεύει ετησί-
ως το ποσό  24.239,78 Ευρώ, όταν ένας εργαζόμενος 
στο Δήμο Πάρου παίρνει μισθό 750 Ευρώ. Η επιχείρηση 
της ΚΔΕΠΑΠ με τις «ευλογίες» του Δημάρχου, δεν έχει 
εφαρμόσει ακόμα το ενιαίο μισθολόγιο, με αποτέλεσμα 
να έχουμε στο Δήμο Πάρου υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, 
για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Η ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ, 
γι΄αυτούς τους λόγους καταψήφισε τον οικονομικό απο-
λογισμό, αρνούμενη να δεχτεί τη φτηνή δικαιολογία της 
Δημοτικής Αρχής ότι «παρόλο το αρνητικό αποτέλεσμα, 
έχει πλούσιο έργο». Γι’ αυτή την πρωτοφανή πολιτική της 
ΚΔΕΠΑΠ που δημιουργεί ελλείμματα και βάζει σε κίν-
δυνο τις κοινωνικές δαπάνες, υπεύθυνοι είναι η Πρόε-
δρος της ΚΔΕΠΑΠ και ο Δήμαρχος.  Ελπίζουμε ότι, η μη 
μετάδοση των δύο τελευταίων δημοσίων συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην έχει σχέση με τον ελ-
λειμματικό απολογισμό της ΚΔΕΠΑΠ».
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Έκδοση: 
Ι. Μ. Λογγοβάρδας - Εμμ. Α. Χανιώτη
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Να εκμεταλλευτούμε σωστά
το «αδαμαντωρυχείο» του φυσικού 
θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανοιχτή επιστολή 

συνέχεια από σελ.1
Να επισημάνουμε, ότι το έργο αυτό, ήταν μέρος ενός γενικότερου σχεδιασμού αξιοποί-

ησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η προηγούμενη Διοίκηση του Δ.Λ.Τ. είχε εξασφαλίσει τις 14 υπογραφές των αρμόδιων 

κρατικών υπηρεσιών και έλλειπαν δύο ακόμη. Αυτές τις δύο υπογραφές τις εξασφάλισε 
η σημερινή διοίκηση και αντί για την παραγγελία των εξεδρών, κυκλοφόρησε στην πιάτσα 
μια παράξενη δήλωση, που δήθεν είχε ειπωθεί από τον κ. Γαβαλά. Φέρεται να είχε δηλώ-
σει σε παρέα, όχι επίσημα, πως όσο είμαι εγώ Πρόεδρος πλωτές δεν θα μπουν στην Πα-
ροικία.  Η δήλωση αυτή διαψεύστηκε από τον κ. Γαβαλά, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων, 
απ’ ότι φαίνεται, θα την επιβεβαιώσει. 

Χάθηκαν οι οκτώ μήνες του 2012 με διάφορες προσχηματικές δικαιολογίες και φτάσαμε 
στη σημερινή εισήγηση, που ανατρέπει το προηγούμενο εγκεκριμένο σχέδιο για την εγκα-
τάσταση των πλωτών εξεδρών στην Παροικιά. 

Άραγε, όλοι όσοι είχαν αποφασίσει και εγκρίνει το υπάρχον σχέδιο εγκατάστασης πλω-
τών εξεδρών είναι σε λάθος κατεύθυνση και το ανακαλύψαμε σήμερα; Μήπως είναι ένα 
άλλο «κόλπο», όπως εκείνο που ψάχναμε πέντε μήνες να φτιάξουμε Master plan, που 
τελικά δεν χρειαζόταν, χάθηκε όμως πολύτιμος χρόνος; 

Έχουν κατά καιρούς ακουστεί από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη θάλασσα σαν 

το σπίτι τους και φυσικά τους έχουμε αναξιοποίητους, διάφορες προτάσεις που ίσως 
έχουν αξία για τη σωστή ανάπτυξη των λιμενικών έργων. Για παράδειγμα, αναφέρουμε 
τον υπάρχοντα μόλο των Γερμανών, όπως λέγεται, στην παραλία Καλακώνα, που είναι 
104 μέτρα και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 50 σκάφη. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στα 
έργα που περιγράφονται στην εισήγηση; Είναι ένα έργο σχεδόν έτοιμο. 

Υπάρχει επίσης η πρόταση, αντί για τα ναύδετα που προτείνονται, να δημιουργηθεί νέα 
προβλήτα στα παλιά σφαγεία, γιατί το κόστος κατασκευής, αλλά πολύ περισσότερο το κό-
στος λειτουργίας των ναύδετων, γίνεται απαγορευτικό. 

Ίσως θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από τη γειτονική Μύκονο στον τομέα των λιμε-
νικών έργων. 

Θα μπορούσαμε ν’ αντιπαραθέσουμε πολλές προτάσεις ή αντιπροτάσεις για το θέμα 
αυτό στην κατεύθυνση να εξευρεθεί η καλύτερη λύση για τη σωστή αξιοποίηση του φυσι-
κού θαλάσσιου πλούτου, κάτι που θα έπρεπε να το είχατε κάνει εσείς, όμως ο χώρος στην 
εφημερίδα μας δεν το επιτρέπει. 

Ίσως δεν είναι αργά για να αξιοποιήσετε τη συσσωρευμένη εμπειρία που εθελοντικά 
προσφέρεται.

Τέλος, αγαπητοί κύριοι, η εισήγηση αυτή δεν έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
και φυσικά δεν παρουσιάζει μια οικονομοτεχνική μελέτη για ότι προτείνει. Πως λοιπόν θα 
ληφθούν αποφάσεις, όταν δεν γνωρίζουμε όχι μόνο το κόστος κατασκευής, αλλά κυρίως 
το κόστος λειτουργίας και ασφαλώς όταν δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι τα οφέλη από κάθε 
έργο;

Ίσως θα ήταν σκόπιμο, το θέμα αυτό να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις τελι-
κές αποφάσεις αφού προηγουμένως αξιοποιήσουμε, μέσα από μια μεστή διαβούλευση, 
προτάσεις και αντιπροτάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η τελική πρόταση η οποία θα συνο-
δεύεται και από οικονομοτεχνική μελέτη. 

Με εκτίμηση
    Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Ολλανδoί Δημοσιογράφοι
σε Πάρο και Νάξο

Δημοσιογραφική αποστολή στα νησιά της Πάρου και της Νάξου πραγματοποίησαν δέκα 
Ολλανδοί δημοσιογράφοι, έπειτα από πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την Πάρο επισκέφθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο (14 & 15/09), όπου η δημοσι-
ογραφική αποστολή περιηγήθηκε στα γραφικά σοκάκια στο χωριό Λεύκες, αλλά και στη 
μοναδική παραλία του Καλόγερου, στα χωριά Κώστος και Μάρπησσα, στην παραλία Χρυσή 
Ακτή, στην οποία φιλοξενούνται τα διεθνή πρωταθλήματα του wind surfing και kite surfing. 
Επισκέφθηκαν επίσης, το Πίσω Λιβάδι και το φεστιβάλ φολκλόρ στην Αλυκή, την Παναγία 
Εκατονταπυλιανή, τον οικισμό της Παροικιάς και της Νάουσας και τις  Κολυμπήθρες.

Η επίσκεψη των Ολλανδών δημοσιογράφων εντάσσεται στο πλαίσιο της τουριστικής προ-
βολής των νησιών μας στο εξωτερικό και έχουν προγραμματιστεί και πρόκειται να υλοποι-
ηθούν το προσεχές διάστημα και  άλλες δημοσιογραφικές αποστολές με τον ίδιο σκοπό.

Δύο περιστατικά πνιγμού
στο νησί μας

Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε, μεταμεσονύκτιες ώρες την Τετάρτη 19 Σεπτεμ-
βρίου, από τη θαλάσσια περιοχή Νάουσας Πάρου, 53χρονη αλλοδαπή.

Από γιατρό του Κέντρου Υγείας Πάρου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η σορός της 
μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Σύρου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκρο-
τομής.

Δυστυχώς, ένα ακόμη περιστατικό πνιγμού είχαμε στην Πάρο το Σάββατο 15 Σεπτεμ-
βρίου.

Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε, τις μεσημβρινές ώρες από τη θαλάσσια περιοχή 
«ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», 55χρονος. Στο Κ.Υ. όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, 
διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σορός του μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο Σύρου 
για νεκροψία – νεκροτομή.

Προανάκριση και για τα δύο περιστατικά, διενεργείται από την Λιμενική Αρχή Πάρου.
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 002 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη
2 003 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
3 005 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη
4 006 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
5 009 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
6 0010 ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
7 0011 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη

8 0013 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΩ του Παναγιώτη

9 0014 ΚΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου
ΓΟΒΔΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου

10 0016 ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
11 0017 ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Πέτρου
12 0018 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Φιλίππου
13 0019 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λεωνίδα
14 0026 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
15 0028 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου

16 0030 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου
ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

17 0031 ΜΑΡΙΑ συζ.Κωνστ. ΧΡΗΣΤΟΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ συζ.Νικολάου ΣΑΡΡΗ

18 0032
ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου

19 0033 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου
20 0034 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Παναγιώτη / ΣΑΡΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
21 0035 ΣΑΡΡΗΣ ΖΕΠΠΟΣ
22 0036 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Σάββα
23 0037 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Παναγιώτη / ΣΑΡΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
24 0038 ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
25 0040 ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / ΚΤΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ / ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΑΡΙΑ
26 0041 ΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλεξάνδρου
27 0042 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ του Νικολάου
28 0043 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ
29 0044 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Μοσχονά
30 0046 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου

31 0047
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ χήρα Νικολάου / ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου
ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αναστασίου

32 0048
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ χήρα Νικολάου
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου

33 0049 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ χήρα Νικολάου / ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου

34 0050 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
35 0051 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αναστασίου
36 0052 ΓΚΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου
37 0053 ΝΙΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
38 0054 ΝΙΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

39 0055 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Δημητρίου / ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ /
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα Νικολάου

40 0056 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ συζ. Γεωργίου

41 0057 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
ΤΟΜΠΡΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου

42 0062 ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Δημητρίου
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου

43 0063 ΚΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ / ΓΚΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου
44 0064 ΓΟΒΔΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου
45 0068 ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46 0069 ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47 0070 ΓΟΒΔΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου
48 0072 ΣΟΥΔΕ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
49 0074 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
40 0075 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
51 0077 ΣΠΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ του Γεωργίου
52 0078 ΣΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου
53 0083 ΣΠΑΝΟΥ ΜΠΕΤΥ
54 0084 ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
55 0105 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
56 0106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
57 0107 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΗ ΞΑΝΘΗ
58 0117 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
59 0121 ΣΚΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Εμμανουήλ
60 0122 ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
61 0123 ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
62 0125 ΓΟΒΔΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου
63 0127 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Κωνσταντίνου
64 0128 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Κωνσταντίνου
65 0129 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
66 0130 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
67 0021 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου
68 45 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ χήρα Νικ. ΧΑΝΙΩΤΗ
69 82 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ 51,92% / ΑΝΝΑ συζ.Γεωργ. ΑΡΑΠΑΚΗ 48,08%
70 29 ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ του Παναγιώτη

Πάνω απ’ όλα η υγεία των μαθητών
Πρυτάνευε η σκέψη, ότι πάνω από όλα είναι η υγεία των μαθητών του σχολείου και όχι οι 

ψηφοθηρικές δεσμεύσεις και έτσι, δύο νέες καθαρίστριες προσελήφθησαν στο Δημοτικό Σχολείο 
της Νάουσας. Δημιουργήθηκε όμως θέμα, γιατί δεν ανανεώθηκε η σύμβαση της καθαρίστριας 
τυ σχολείου προηγούμενων ετών, γιατί σύμφωνα με το Σύλλογο διδασκόντων και το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων, δεν ανταποκρινόταν στα καθήκοντά της και το σχολείο δεν ήταν καθαρό 
όπως θα έπρεπε για την υγεία των μαθητών.  

Άμεσα αντέδρασε ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μ. Κωβαίος, ο οποίος συγκάλεσε Διοι-
κητικό Συμβούλιο, δύο φορές προκειμένου να λυθεί το θέμα με ανοιχτές, νόμιμες και Δημοκρα-
τικές διαδικασίες, καθώς δεν μπορούσε να αγνοήσει τα παράπονα της Σχολικής Κοινότητας, σε 
ότι αφορά στην καθαριότητα του σχολείου. 

Οι δύο καθαριστές προσελήφθησαν με κριτήρια, όπως την ανεργία, το οικογενειακό εισόδημα, 
την οικογενειακή κατάσταση κ.λπ. Δημιουργήθηκε μάλιστα με απόφαση της Σχολικής Επιτρο-
πής, πενταμελής επιτροπή η οποία έκανε την αξιολόγηση και στη συνέχεια οι δύο προσλήψεις 
πέρασαν κατά πλειοψηφία, από το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής. Θετικά υπέρ της προηγούμενης 
καθαρίστριας ψήφισαν η κ. Κάγκανη και ο κ. Ισιγώνης, υπέρ των νέων προσλήψεων ψήφισαν οι 
κ.κ. Μπαφίτης, Κωβαίος και Μαρινάκης, Χασομέρης, Ροκονίδας ).

Ο κ. Κωβαίος δήλωσε στη ΦτΠ: «Εμείς φροντίσαμε να μη μείνει ακαθάριστο το σχολείο, και 
προβήκαμε σε διαδικασίες για την αξιολόγηση των δύο νέων καθαριστριών, με κριτήρια και λύ-
θηκε το θέμα μέσα σε 4 ημέρες. Δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε την καταγγελία του Συλλόγου 
Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για την ακαταλληλότητα της καθαρίστρι-
ας και τους κινδύνους για την υγεία των παιδιών». 

Όπως είπε ο κ. Κωβαίος, το σχολείο, αφού έγιναν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, καθα-
ρίστηκε από ανθρώπους στον τομέα καθαριότητας του Δήμου, ενώ παράλληλα ήταν σε εξέλιξη οι 
διαδικασίες για τις νέες προσλήψεις. Συνεχίζουμε, βάση των δυνατοτήτων μας, για όλα τα σχολεία, 
τόνισε, για να καλύπτουμε τις ανάγκες, παρά το γεγονός, ότι φέτος τα χρήματα είναι πολύ λίγα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ (δ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι έχει γίνει η παρακατάθεση για την απαλλοτρίωση ακινήτων (που απαλλοτριώ-

θηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 1011572/1015/0010/06-03-2002, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
«Νέο πεδίο ελιγμών κρατικού αερολιμένα Πάρου), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πο-
σών 10.328.907,06 ευρώ και 349.592,37 ευρώ, όπως δημοσιεύτηκαν τα σχετικά γραμμάτια σύ-
στασης παρακαταθήκης στα αντίστοιχα ΦΕΚ (γραμμάτιο Νο 10022 στο ΦΕΚ 542Δ΄/29.06.2006 και 
γραμμάτιο Νο 12240 στο ΦΕΚ 107/16.03.2009 Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολε-
οδομικών θεμάτων).

Τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα φαίνονται στο συνημμένο κτηματολογικό πίνακα με τους φερόμε-
νους ιδιοκτήτες.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2882/2001(ΦΕΚ17Α΄/2001) («Περί κώδικα 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των ακινήτων»), ο φερόμενος ιδιοκτήτης απαλλοτριωθέντος ακι-
νήτου, πρέπει να παραδώσει εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση δημοσίεσης του γραμ-
ματίου παρακατάθεσης σε σχετικό ΦΕΚ, το απαλλοτριωθέν ακίνητο.

Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες για την 
αποβολή του φερόμενου ιδιοκτήτη από το απαλλοτριωθέν ακίνητό του, με όλες τις εις βάρος του 
ενέργειες που θα προκύψουν από την καθυστέρηση παράδοσης του ακινήτου.

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΩΝ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ / Πολ. Μηχ. με Β΄β.

50μ Ελεύθερο αγοριών 8-12ετών
Κονταξάκης Σπύρος
Κορτιάνος Αγγελος 1η
Μυτιλιναίος Ανδρέας 2η  
Μυτιλιναίος Γεώργιος 3η 
50μ Ύπτιο αγοριών 8-12ετών
Κονταξάκης Σπύρος 1η
Κεμπάμπης Θέμης 2η  
Μυτιλιναίος Ανδρέας 3η 
50μ Πρόσθιο αγοριών 8-12ετών
Κονταξάκης Σπύρος 1η
Κορτιάνος Αγγελος 2η  
Μυτιλιναίος Ανδρέας 3η 
50μ  Ελεύθερο κοριτσιών 8-12ετών
Χανιώτη Δαμασκηνή 1η
Δούζα Βιολέτα 2η  
Πατέλη Ελισάβετ 3η 
50μ  Ύπτιο  κοριτσιών 8-12ετών
Χανιώτη Δαμασκηνή 1η
Χίκμαν Μείση 2η  
Δούζα Βιολέτα 3η 
50μ   Πρόσθιο  κοριτσιών 8-12ετών
Δούζα Βιολέτα 1η
Χανιώτη Δαμασκηνή 2η  
Πατέλη Ελισάβετ 3η 
50μ  Ελεύθερο κοριτσιών 6-8 ετών
Κορτιάνου Αδριέττα 1η
Δούζα Βιολέτα 2η  
Χανιώτη Αρσενία 3η 

50μ  Ύπτιο  κοριτσιών 6-8 ετών
Κορτιάνου Αδριέττα 1η
Χανιώτη Αρσενία 2η  
Μάλτζη Ηλέκτρα 3η 
50μ   Πρόσθιο  κοριτσιών 6-8 ετών
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα 1η
Κορτιάνου Αδριέττα 2η  
Μάλτζη Ηλέκτρα 3η 
50μ  Ελεύθερο κοριτσιών 5-7 ετών
Κεμπάμπη Μαρία-Λυδία 1η
Δαφερέρα Θεοφανεία 2η  
Χίκμαν Πόπη 3η 
50μ  Ύπτιο κοριτσιών 5-7 ετών
Κεμπάμπη Μαρία-Λυδία 1η
Πετροπούλου Ιακωβίνα 2η  
Δαφερέρα Θεοφανεία 3η 
50μ  Πρόσθιο κοριτσιών 5-7 ετών
Κεμπάμπη Μαρία-Λυδία 1η
Νίνκα Κωνσταντίνα 2η  
Πετροπούλου Ιακωβίνα 3η 
50μ  Ελεύθερο 4-6 ετών
Κονταξάκη Κατερίνα 1η
Χάς Φίλιππος 2η  
Δαφερέρα Θεοδώρα 3η 
Διάπλους (κορίτσια)
Χανιώτη Δαμασκηνή 1η
Κορτιάνου Αδριέττα 2η  
Δούζα Βιολέτα 3η 
Διάπλους (αγόρια)
Κονταξάκης Σπύρος 1η
Μυτιλιναίος Ανδρέας 2η  
Κεμπάμπης Θέμης 3η

16o εσωτερικό πρωτάθλημα κολύμβησης 
«Γεώργιος Μπίσμπας»

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου διεξήχθη το 16ο ετή-
σιο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης «Γεώργι-
ος Π. Μπίσμπας» στις εγκαταστάσεις της κολύμβη-
σης του Ναυτικού Ομίλου στη θέση Καλακώνα.

Έλαβαν μέρος όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν 
στα καλοκαιρινά μαθήματα του ομίλου  από 3,5 ετών 
και άνω.

Στους αγώνες βραβεύτηκαν 44 παιδιά που πήραν 
θέσεις μεταλλίων και τα υπόλοιπα με αναμνηστικά διπλώματα.

Το Δ.Σ. ΤΟΥ Ομίλου Συγχαίρει την προπονήτρια Μαρία Παντελαίου «που και φέτος δίδα-
ξε τους νέους αθλητές τόσο το άθλημα της κολύμβησης όσο και το ήθος που πρέπει να 
έχει ένας αθλητής». Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
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...την κάθε µέρα σας στο γραφείο ή στο σπίτι!
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις, το νέο σας ηµερολόγιο

για το έτος                    ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί

την δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ
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ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΣ
22840 53555

µπορείς να έχεις

1000 κάρτες σε 20 λεπτά;

στο Τυπογραφείο θα βρεις

1500 προτάσεις προσκλ
ητηρίων ;

κάθε βδοµάδα σε δια
φηµίζουν

4. 000 φύλλα Φωνής της Πάρου;

µπορείς να έχεις

1000 flyers σε µια ώ
ρα;

το ∆ούναι Λαβείν

κυκλοφορεί σε 12. 000 αντίτυπα;

µε το Discover Paros

σε “ανακαλύπτουν” 25. 000 επισκέπτες;

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...
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16:00

Καλέστε ΤΩΡΑ στο            τηλ: 22840 28321

κέντρο υγείας πάρου

Κατάρρευση
με απλούς θεατές
τους αρμόδιους

Απαξιωτική προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου της Σύρου 
χαρακτηρίζει την επιστολή του Περιφερειακού Συμβούλου Κ. 
Μπιζά ο Διοικητής του νοσοκομείου Δ. Τσιργής, ο οποίος στην 
απάντησή του αναφέρεται σε προσπάθειες που καταβάλλο-
νται για την καλύτερη, όπως λέει, λειτουργία των Κέντρων 
Υγείας και των νοσοκομείων, όπου υπάρχουν, στις Κυκλάδες. 
Προσπάθειες που όπως φαίνεται δεν έχουν αντίκρισμα, όταν 
το Κέντρο Υγείας Πάρου καθημερινά υποβαθμίζεται και έρ-
χεται χειμώνας. Οι ιώσεις και η γρίπη, που θα «χτυπήσουν» 
κυρίως τις ευπαθείς ομάδες (παιδιά και ηλικιωμένους), από 
ποιον παιδίατρο θ’ αντιμετωπιστούν, τι θα γίνει με τους εμ-
βολιασμούς, πως αντιμετωπιστούν έκτακτα  ή άλλα σοβαρά 
περιστατικά, σ’ αυτά δεν δίνεται απάντηση. Ο Διοικητής απλά 
διαμαρτύρεται για την επικριτική επιστολή Μπιζά, ενώ σε ότι 
αφορά στη μη λύση των σοβαρών προβλημάτων, το αποδίδει 
στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου «που αποτελούν 
βασική εγγενή αδυναμία αναγνωρισμένη σε κάθε ανάλυση 
περί ανάπτυξης». 

Ο κ. Μπιζάς, ο οποίος μίλησε στη ΦτΠ, τονίζει ότι η επιστολή 
του απευθυνόταν στο Υπουργείο Υγείας, γιατί αυτό μπορεί να 
δώσει λύση και απορεί γιατί απαντά ο κ. Τσιργής, ο οποίος, 
παρ’ αυτά,  δεν δίνει λύσεις.

Ο κ. Τσιργής απαντώντας στον κ. Μπιζά τον χαρακτηρίζει 
κατά κάποιο τρόπο «αδιάβαστο» καθώς του επισημαίνει ότι 
δεν παρακολουθεί «από κοντά τις προσπάθειες που καταβά-
λουν τούτη την ώρα οι Διοικήσεις των νοσοκομείων Σύρου 
και Νάξου σε συνεργασία με τους υπηρετούντες γιατρούς 
και τους εργαζόμενους στο Σύστημα Υγείας». Του καταλογίζει 
επίσης, ότι «δεν γνωρίζει πως η Διοίκηση του ΓΝ Σύρου έχει 
επανειλημμένως υπερασπιστεί τις ανακατανομές των ανθρώ-
πινων και οικονομικών πόρων στη νησιωτική μας περιφέ-
ρεια», γι’ αυτό και είναι τόσο καυστικός απέναντι «στους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες που αδυνατούν ν’ ανταποκριθούν στα 
αυτονόητα», όπως ανέφερε στην επιστολή του ο κ. Μπιζάς. 

Ο Διοικητής παραδέχεται ότι «βεβαίως υπάρχουν ελλείψεις 
σε ιατρικό προσωπικό στην Πάρο», αλλά τονίζει, καλύπτονται 
με μετακινήσεις άλλων γιατρών. Προφανώς, ο κ. Τσιργής ανα-
φέρεται στη μετακίνηση του γιατρού από την Αντίπαρο, προς 
την Πάρο, αφήνοντας με έναν γιατρό το γειτονικό νησί. 

Σαφώς και δεν ευθύνεται για τη γιατρό του Κ.Υ. Πάρου, η 
οποία όπως αναφέρει στην απάντησή του «υπέπεσε σε σοβα-
ρό πειθαρχικό παράπτωμα και απέχει η ίδια από τα καθήκο-
ντά της με προσωπική της ευθύνη και για το λόγο αυτό έχει 
παραπεμφθεί στο Ανώτερο Πειθαρχικό όργανο, όπως επίσης 
δεν ευθύνεται και για το γιατρό που βρίσκεται σε αναρρωτική 
άδεια, όμως κανείς, όπως ούτε και ο κ. Μπιζάς στην επιστολή 
του, δεν υπαινίσσονται οτιδήποτε για το συγκεκριμένο γιατρό, 
γι’ αυτό είναι άκυρη η επισήμανση του κ. Τσιργή πως «και οι 
γιατροί μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις 
και ν’ αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας». 

Όμως, δεν είναι λύση η μετακίνηση στο Κ.Υ.Πάρου του για-
τρού της Αντιπάρου, αφήνοντας την Αντίπαρο με έναν γιατρό, 
ούτε η αποστολή τώρα, κλιμακίου γιατρών για την κάλυψη 
των αναγκών της σχολικής κοινότητας, το οποίο ζητούν εδώ 
και τουλάχιστον ένα χρόνο οι Σύλλογοι Γονέων και η ένωση 
Γονέων Πάρου και ασφαλώς δεν καλύπτεται το πρόβλημα της 
έλλειψης παιδιάτρου. 

Στην απάντησή του προς τους αγροτικούς γιατρούς που του 
είχαν επισημάνει τα προβλήματα στις ευημερίες, ο κ. Τσιργής 
μεταξύ των άλλων ανέφερε: «…καλούμε και εσάς (τους αγρο-
τικούς) να συνεργάζεστε με τη Διοίκηση, έτσι ώστε, παρά το 
γεγονός ότι είστε «περαστικοί» από το Κέντρο Υγείας Πάρου 
(όπως εσείς αναφέρετε), να μην αισθανθείτε τελικώς «πε-
ραστικοί» από το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Ευθεία απειλή, η 
οποία έτσι χαρακτηρίστηκε από τον κ. Μπιζά, ο Διοικητής δεν 
το παραδέχεται και απαντά: «Βρισκόμαστε σε συνεχή συνερ-
γασία με τους γιατρούς και εργαζόμενους για την αντιμετώπι-
ση των πρακτικών θεμάτων και δεν ταιριάζει ούτε στην ιδιο-
συγκρασία μας, ούτε στο ύφος μας να απειλούμε, όπως εσείς 
ανακριβώς αναφέρετε». 

Μετά την απολογητική διαμαρτυρία του, ο  κ. Τσιργής εξη-
γεί, ότι πολλές φορές οι προκηρύξεις ιατρών αποβαίνουν 
άγονες και πως είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες για την εκ 
νέου προκήρυξη και επίσης, πως υπαναχωρούν γιατροί λίγο 
ή πριν την ανακοίνωση του διορισμού τους, όπως έγινε και 
στην Πάρο τρεις φορές τους τελευταίους 18 μήνες. Πως 
η Διοίκηση του ΓΝ Σύρου, έχει καταθέσει προτάσεις για τη 
θέσπιση ελαστικών κριτηρίων στην πρόσληψη επικουρικών 
γιατρών στα νησιά των Κυκλάδων και προτάσεις για τη λήψη 
άμεσων νομοθετικών μέτρων για το θέμα των άγονων δια-
γωνισμών. Ακόμη, προτείνει τις τροποποιήσεις των παρόντων 
Οργανισμών και άμεση έγκριση και χορήγηση πιστώσεων για 
τις νέες δημιουργούμενες θέσεις μέσω παροχής εξαίρεσης 
στις εγκρίσεις προκηρύξεων που διέπονται από τη σχέση 5 
προς 1 για τις άγονες νησιωτικές και προβληματικές περιοχές. 

Σωστά ως εδώ, αν δεν υπάρξουν όμως και άλλου είδους 
κίνητρα, που να επιτρέπουν στους γιατρούς να μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους ανάγκες, ακάλυπτες θα 

παραμένουν οι θέσεις. Αυτού τους είδους οι προτάσεις δεν 
έγιναν προς το αρμόδιο υπουργείο ή τουλάχιστον, αν έγιναν, 
δεν αναφέρονται στην απάντηση του κ. Τσιργή προς τον κ. 
Μπιζά. 

Πάντως, καταλήγει ο κ. Τσιργής, όλες οι προτάσεις που έγι-
ναν, «εξετάζονται σύμφωνα και με την άμεση ανάπτυξη ενός 
ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων 
Πόρων», το οποίο θέτει στη διάθεση του κ. Μπιζά, εφ’ όσον 
το ζητήσει.

Δεν απαντά επί της ουσίας
Η ΦτΠ μίλησε με τον κ. Μπιζά. Στο ερώτημα αν πήρε απά-

ντηση από το Υπουργείο Υγείας στο οποίο απευθυνόταν με την 
επιστολή του μας είπε: 

Όχι, μου απαντά όπως είδατε ο κ. Τσιργής, ο οποίος ίσως 
θεωρεί ότι είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου. Με την επι-
στολή του όμως δεν απαντά επί της ουσίας. Διαμαρτύρεται 
ωστόσο, γιατί δεν του κοινοποιήθηκε η επιστολή μου και πα-
ράλληλα μου… γνωστοποιεί ότι οι διορισμοί γίνονται από το 
Υπουργείο Υγείας. Μα, γι’ αυτό απευθύνθηκα σ’ αυτό. Όσο για 
τις μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού που 
αναφέρει ότι γίνονται κατά καιρούς, εκτιμώ ότι δεν είναι λογι-
κή αυτή, ούτε λύνεται το πρόβλημα. Οι ανάγκες για παιδίατρο 
ή γυναικολόγο πως θα καλυφθούν; 

Δεν παραδέχεται ότι απειλεί.
Η απειλή είναι ευθεία και η αναφορά στην επιστολή μου για 

το Διοικητή έγινε επειδή απείλησε…  Εγώ ως θεσμικός εκπρό-
σωπος έχω υποχρέωση να αναδείξω για μία ακόμη φορά τα 
προβλήματα της υποστελέχωσης, όχι μόνο για την Πάρο, αλλά 
για όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Και ασφαλώς, δεν ζήτησα 
από τον κ. Τσιργή να τα λύσει. Όσον αφορά στις προτάσεις που 
αναφέρει ότι έγιναν από τη Διοίκηση της Σύρου σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια, για νησιωτικό ΕΣΥ κ.λπ., δυστυχώς δεν 
συμπεριελήφθη καμία πρόταση στο νομοσχέδιο που πέρασε 
από τη Βουλή. Νησιωτικότητα δηλαδή μόνο στα λόγια…

Αναρωτιέμαι, γιατί να μην υπάρχει και για τους γιατρούς 
ένα πλαίσιο παρόμοιο με αυτό για τους εκπαιδευτικούς. Όταν 
διορίζονται σε κάποιο νησί να παραμένουν…

Θα υπάρξει συνέχεια στις κινήσεις σας; 
Όπως είπα και πριν, υποχρέωσή μου είναι ν’ αναδεικνύω 

τα προβλήματα στον τομέα της Υγείας. Έστειλα επιστολή και 
στους βουλευτές του νομού και ζητώ να μεριμνήσουν. Επίσης, 
στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας, που εγκρίθηκε 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 
για το Κέντρο Υγείας Πάρου και θα συνεχίσω να απευθύνομαι 
σε όσους εκτιμώ ότι μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση 
των προβλημάτων. Μόνο σε αυτή την κατεύθυνση μπορώ να 
κινηθώ.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. χΩΡΩN        

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 185.000€ 
Έκπτωση στα  μετρητά  ή 
ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικία 
πρώτου ορόφου 129 τ.μ., 
βεράντες, πέργολες, 3 υπνο-
δωμάτια, σαλόνι, 2 μπάνια, 
κουζίνα, καλοριφέρ, air 
condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κου-
ζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
καλοριφέρ, air condition, ει-
δική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από ι-
διώτη, μια μεζονέτα 150 τμ., 
με 3 κρεβατοκάμαρες, ένα 
διαμέρισμα 66 τμ., με 2 κρε-
βατοκάμαρες και δυο οικίες 
39 τμ. & 46 τμ.. Όλα διαθέτουν 
τζάκι, κεντρική θέρμανση 
αυτόνομη, ντουλάπια κου-
ζίνας και κρεβατοκάμαρας. 
100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία της Αλυκής. Τηλ.: 
6932901931 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύ-
στημα, 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 

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 175.000 
€  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑχΙΩΝ                   

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται κτή-
μα 100 στρέμματα, πάνω από 
τα ΧΥΤΑ. Τηλ: 6975065776

ΕΛΗΤΑΣ, πωλεί-
ται αγροτεμάχιο 8 στρ., 
άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικία) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. 
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 με-
τρητά.  Τηλ. 6932285768 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  (περιφερεια-
κός), καινούργιο, πλήρως 
επιπλωμένο & εξοπλισμέ-
νο, εντοιχισμένη κουζίνα, 
πλυντήριο ρούχων, ψυγείο, 
φούρνος, πλάσμα τηλεόρα-
ση, κλιματισμός, θέρμανση, 
μπαλκόνι, παρκινγκ & δω-
ρεάν ιντερνέτ. Ενοικιάζεται 
ετησίως ή και με το μήνα, 
200,00 €. Τηλ.: 6986439393

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΛΗΜΑΤΑ), ε-
νοικιάζεται ή πωλείται οικία 
120τμ, 3 υ/δ, κουζίνα, σαλόνι, 
2 wc, αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ: 6936670555

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Έλη-
τας), ενοικιάζεται διαμέρισμα 
δίχωρο, 40 τμ., 2 χλμ από το 
λιμάνι. Τηλ.: 2284022302

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή Αγίου 
Σπυρίδωνα), ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 50τμ. Διαθέτει 2 υ/δ, 
κουζίνα και σαλόνι μαζί. Θέα 
στη θάλασσα. Τιμή 250,00 €.  
Τηλ.: 6937442566 (κος Γιώρ-
γος) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΘΕΣΗ ΒΙΝΤΖΙ), 
ενοικιάζεται παραλιακό κα-
τάστημα 92 τμ, με ιδιόκτητο 
πεζοδρόμιο 17 τμ. Τηλ.: 210-
4119914 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζο-
νται δυο δυάρια, 50 τμ, το 
ένα επιπλωμένο, έναντι ξε-
νοδοχείου «Ελληνικό». Τηλ.: 
6970022726  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πλησίον ΔΕΥ-
ΑΠ), ενοικιάζονται δυάρια, 
επιπλωμένα, με air condition, 
για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6948506456, 6939998399 

ΣΩΤΗΡΕΣ, 5 χλμ από την 
Παροικία, ενοικιάζεται μονο-
κατοικία, με 3 υ/δ, κεντρική 
θέρμανση, βεράντες, κήπος. 
Τηλ.: 6932316389 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (σε ήσυχο 
πεζοδρόμιο), κοντά στη στά-
ση Αμπελοκήπων του μετρό, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 50 
τμ, χωρίς κοινόχρηστα. Κα-
τάλληλη για φοιτητές. Τηλ.: 
6973214291 (Μιχάλης) 

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), ε-
νοικιάζονται γκαρσονιέρες 
25-32 τμ, επιπλωμένες. Ά-
ριστη κατάσταση, αυτόνομη 
θέρμανση, απεριόριστη θέα 
θάλασσα. Από 150,00 το μή-
να. Ενοικιάζονται ετησίως ή 
με το μήνα. Τηλ.: 6976433642

2ο χΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-Α-
ΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστημα 120 τμ, κατάλλη-
λο για γραφείο, με δικό του 
πάρκινγκ, 450,00 ευρώ. Τηλ.: 
2284023101, 6978085886 

ΠΕΡΙΟχΗ χΙΛΤΟΝ, ε-
νοικιάζεται εσωτερική 
γκαρσονιέρα, 48 τμ, 3 λεπτά 
από τη στάση μετρό Ευαγγε-
λισμός.  Τηλ.: 6944725996  

ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζονται νε-
όδμητες μεζονέτες, με 2 υ/δ, 
100 τμ έκαστη, 500 μέτρα από 
τη θάλασσα, 350€/ μήνα. Τηλ.: 
6948830332  

ΝΑΟΥΣΑ, (προς Αγ. Αναρ-
γύρους) απέναντι από το 
φούρνο του Μπατίστα (50 
μέτρα), πρώτος δρόμος αρι-
στερά,  ενοικιάζεται οικόπεδο 
για πάρκινγκ, 300 τμ. Τηλ.: 
2284041246, 6945275152 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικι-
άζεται επιπλωμένο 
διαμέρισμα για εκπαιδευτι-
κούς. Τηλ 6977356609

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 
γκαρσονιέρες, μια μεγάλη 
και μια πιο μικρή, αυτόνομες, 
αμφιθεατρικές, με air-
condition. Τηλ.: 6944225157, 
6989455086   

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα δυάρι, 45 τμ, 
πρώτος όροφος, με θέα, 
air-condition, κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς, για όλο το 
χρόνο, τιμή 200,00 €. Τηλ.: 
2284091290, 6934137569

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται 
δίπατο studio, 25 τμ, επι-
πλωμένο, με air condition. 
Κατάλληλο για εκπαιδευτι-
κούς. Τιμή 150,00 €. Χώρος 
για parking. Τηλ.: 6942464971

ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 44 τμ, στον 
2ο όροφο, με αυτόνομη θέρ-
μανση, μεγάλη βεράντα. Τηλ.: 
6983605007, 6984111166 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΑΜ-
ΦΙΑΛΗ (Μεθώνης 38), 
ενοικιάζεται σπίτι 70 τμ. Τηλ.: 
2284021088  

ΛΕΥΚΕΣ (Πάνω Χωριό) ενοι-
κιάζεται διώροφη κατοικία, 
με κήπο και απεριόριστη θέα. 
Καλή τιμή. Τηλ.: 2284042268 
(10:00-12:00 πμ & 18:00-
20:00 μμ).   

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ             

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΙ ΓΥ-
ΡΩ χΩΡΙΑ, ζητείται σπίτι 
προς αγορά,  πάνω από 100 
τμ., σε λογική τιμή. Τηλ.:  
2284044043.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ              

ΠΑΛΑΙΑ ή ΑΝΑΚΑΙΝΙΣ-
ΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (35-100 
τμ) ζητείται προς ενοικίαση 
από ζεύγος, στην ευρύτερη 
περιοχή της Παροικίας (από 
Καμάρες έως Αγ. Αρσένιο-Α-
γ. Ειρήνη). Τηλ.: 6944257045 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΙΤΙ ζητείται προς 
ενοικίαση, στη Νάουσα ή 
στην Παροικία, ισόγειο, χωρίς 
σκαλιά, με φαρδιές πόρτες, 
για οικογένεια με άτομο που 
κινείται με αναπηρικό αμαξί-
διο. Τηλ.: 6974282788

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙχ/ΣΕΩΝ    

ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕΡΙ-ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟ πωλείται, πλήρως 
εξοπλισμένο, στον παραδο-
σιακό οικισμό της Παροικίας, 
σε πολυσύχναστο σημείο, με 
ανάπτυξη σαράντα τραπεζο-
καθίσματα σε πλατεία. Τηλ.: 
6974049557

ΕΠΙχΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, 
στην παραλία της Παροικίας 
(πλατεία Βεντουρή) πωλείται. 
Τ η λ . : 6 9 7 4 9 6 0 2 5 6 , 
2284024664 
 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, στην 
Παροικία, πλήρως εξοπλι-
σμένο, με ξυλόφουρνο. Τηλ.: 
2284023652, 6936849101 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, με μεταπτυ-
χιακή ειδίκευση, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Γυμνασίου και Λυκείου. 
Τηλ.: 6946713374 

ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτη του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με εμπειρί-
α, παραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά Δημοτικού. Επίσης 
αναλαμβάνει και την φύλαξη 
και δημιουργική απασχόληση 
μικρών παιδιών. Τιμές προσι-
τές. Τηλ. 6974626669

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ ανα-
ζητεί οποιαδήποτε εργασία. 
Διαθέτει ΙΧ & μηχανή. Τηλ. 
6945856124  

ΚΟΠΕΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, με 
εμπειρία αναλαμβάνει φύλα-
ξη παιδιών. Τηλ.: 6956304900 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τηλ.: 6979689490

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
με πολυετή πείρα, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα, λογικές 
τιμές. Τηλ. 6977646827 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού, γυμνασίου, λυ-
κείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6982287020 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, 
κάτοχος άδειας διδασκαλίας, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 
6947632536 

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, γεννη-
μένος στη Γερμανία, με 
εμπειρία διδασκαλίας, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε λογικές τιμές. Τηλ.: 
6937421532, 2284025008 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΛΑΤΙΝ χΟΡΟΥΣ, ζητείται από 
τον Σύλλογο Γυναικών Πάρου 
«Αρηίς». Τηλ.: 6947325919, 
2284091087 (κα Τρίχα) 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ, ζητείται 
για φύλαξη παιδιών και βο-
ήθεια στις οικιακές εργασίες. 
Τηλ: 6977783113.

ΠΤΥχΙΟΥχΟΣ ΦΑΡΜΑ-
ΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται, να 
εργαστεί σε κεντρικό φαρμα-
κείο της Παροικίας, για πλήρη 
απασχόληση, που να γνω-
ρίζει πολύ καλά την Αγγλική 
γλώσσα. Επιθυμητή η προϋ-
πηρεσία. Τηλ. 2284021449 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ / ΠΩΛΗΤΗΣ 
ζητείται, για να εργαστεί σε 

κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απα-
σχόληση, με εμπειρία στις 
πωλήσεις καλλυντικών, 
που να γνωρίζει πολύ καλά 
την Αγγλική γλώσσα. Τηλ.: 
2284022039 (κα. Φραγκούλη 
Ειρήνη) 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΥΔΡΩ» ζη-
τείται, με γνώση Η/Υ. Τηλ.: 
6944919529

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

OPEL ASTRA ΑΥΤΟΚΙΝΗ-
ΤΟ πωλείται, Απρίλης 2008 
/20.000km. Τηλ.: 2284770291    

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ πωλούνται. 
Τηλ.: 6985080455 

Α χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Ο Σ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ πωλειται: 1) 
δυο διευθυντικά γραφεί-
α 500,00€ 2) διευθυντική 
δερμάτινη καρέκλα 180,00€ 
3) κρυστάλλινο τραπέζι 
μέσης 200,00€ 4) κρυστάλ-
λινη τραπεζαρία 400,00€ 
5) 8 δερμάτινες καρέκλες 
τραπεζαρίας 400,00€ 6) 2 
air-conditions ψύξης-θέρ-
μανσης 12.000 BTU 600,00€. 
Τιμές συζητήσιμες. Τηλ: 
6938674038 

ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΓΚΡΙΦΟΝ (2 
μηνών) χαρίζονται. Τηλ.: 
2284051866 

ΒΑΡΚΑ πωλείται, 4,50 μέ-
τρα, κατάλληλη για ψάρεμα. 
Τηλ.: 2284042413 

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
πωλούνται, 17άρες, με 5 
μπουλόνια, αχρησιμοποίητες, 
από Honda CiviC μοντέλο 
2007. Τιμή 370,00 €. Τηλ.: 
6974069312

JCB 2003 MONTEΛΟ πω-
λείται, και μαζί κτήμα στα 
Τσουκαλιά για χωματουργι-
κές εργασίες ή οποιαδήποτε 
άλλη χρήση. Και τα 2 μαζί τιμή: 
50.000€. Τηλ: 6945383262.

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€
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 Οι Παριανοί επαγγελματίες στην πλειονότητά 
τους καταχάρηκαν την είδηση για την υπογραφή της 
σύμβασης για το νέο αεροδρόμιο. 

Οι επαγγελματίες πολιτικοί σιώπησαν, γιατί δεν θέ-
λουν ή δεν έχουν το πολιτικό θάρρος να πουν ένα 

"μπράβο" στον Ραγκούση που βοήθησε στη θετική εξέ-
λιξη αυτής της υπόθεσης. 

Είναι τόσο μικρόψυχοι, που αν μπορούσαν, θα έκαναν ότι είναι δυνατόν για ν’ ακυ-
ρωθεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής των νησιών μας, προκειμένου να μην αναγνωρί-
σουν μια μεγάλη και θετική ενέργεια. 

Οι μικρόψυχοι πολιτικοί και όχι μόνο, λένε ότι θα «χειροκροτήσουν» όταν εγκατα-
σταθεί ο εργολάβος. Τόση είναι η υποκρισία τους και ίσως και η πίκρα τους για τη θετική 
εξέλιξη, που την άλλη εβδομάδα, όταν θα έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, θα μας πουν ότι 
θα μιλήσουν όταν θα ξεκινήσει το έργο ή καλύτερα όταν θα ολοκληρωθεί, δεν αποκλείεται 
όμως να περιμένουν όταν θα έρθει το πρώτο μεγάλο αεροπλάνο. Αλλά και τότε δεν θα 
τους βγαίνει αυτό το «μπράβο», γιατί το αεροπλάνο δεν θα έχει ωραιά χρώματα ή γιατί δεν 
θα έχουμε 20 πτήσεις καθημερινά από τη Νέα Υόρκη και το Τόκιο Και να σκεφτεί κανείς, 
ότι όλοι αυτοί κόπτονται για το καλό της Πάρου. Θαυμάστε τους!!!

Αν το νέο αεροδρόμιο εξελίσσεται, τα λιμενικά έργα καρκινοβατούν. Γιατί άραγε; 
Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να έχεις ταμείο 3,5 – 4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ σήμερα και το 
μόνο που κάνεις είναι μελέτες και σχέδια στην άμμο, δίπλα στο κύμα; 

Το ανεξάρτητο κρατίδιο του Δ.Λ.Τ.  σαν την καλή κλώσα έχει καθίσει πάνω στα εκατομ-
μύρια του Ταμείου και περιμένει να πολλαπλασιαστούν. Αν όμως έρθουν τα αρπακτικά 
της τρόικα, ξένης και εγχώριας και τα’ αρπάξουν, τότε ποιος θα πάει φυλακή;

Γιατί δεν μιλάνε για το εμπορικό λιμάνι που όπως μας έλεγαν έχουν επικαιροποιή-
σει τη μελέτη του Μώλου και το έργο είναι κοντά στο να υλοποιηθεί;

Γιατί δεν μιλάνε για την προβλήτα των Γερμανών στου Καλακώνα, που είναι έργο σχε-
δόν έτοιμο και θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 50 σκάφη; 

Γιατί δεν καλούν τους ανθρώπους της θάλασσας, Παριανούς και Αντιπαριώτες που αφι-
λοκερδώς μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα από κάθε άλλο εκλεγμένο, που η σχέση του 
με τη θάλασσα είναι μόνο το καλοκαιρινό κολύμπι;

Γιατί αλλάζουμε σήμερα το σχέδιο για τις πλωτές εξέδρες, όταν το έργο αυτό έχει πάρει 
υπογραφές έγκρισης από 16 αρμόδιους οργανισμούς και ήταν έτοιμο να υλοποιηθεί και 
να δώσει «φιλί ζωής» στην τουριστική οικονομία των νησιών μας; 

Θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα που εδώ και δύο χρόνια περνάει από 
στόμα σε στόμα: Κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Γαβαλά στην προεδρεία του Δ.Λ.Τ. θα 
τοποθετηθούν πλωτές εξέδρες;

Είναι απαράδεκτο, οι γονείς και οι δάσκαλοι να διαμαρτύρονται για την ακαταλ-
ληλότητα της καθαρίστριας στο Δημοτικό της Νάουσας και οι «πολιτικοί» να σκέπτονται τις 
ψηφοθηρικές τους δεσμεύσεις και να μην αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. 

Πως είναι δυνατόν, η υγεία των παιδιών να μπαίνει στην πλάστιγγα με τα λίγα ψηφαλά-
κια που ελπίζουν ότι θα πάρουν;

 
Κωβαίος και Μπαφίτης από τη Σχολική Επιτροπή έδειξαν αποφασιστικότητα έστω 

και αν στην Νάουσα χάσουν κάποιους ψήφους. Αντιθέτως, Κάγκανη και Ισιγώνης εξά-
ντλησαν την ευαισθησία τους στην υπεράσπιση της κυρίας που θα μείνει άνεργη… Η ίδια 
όμως δεν φρόντισε να υπερασπιστεί τη θέση και τη δουλειά της, κάνοντάς την σωστά, 
ώστε το σχολείο να είναι καθαρό και να μην κινδυνεύει η υγεία των 240 παιδιών. 

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) 
at: www.facebook.com/paroslife

If you have a smart phone, just 
download QRReader and scan this QR 
code and you will have a link straight 
to all the What's On information for 
Paros & Antiparos.

CONTINUING... 

until 30 Sep, Exhibition by Jiannis Bagourdas 
(photography) at Anti Art Gallery, Kastro, Antiparos.  
Duration: 15-30/9, daily 11am-1pm & 7pm-12am. 
Info: 694-489-8924, 697-440-0035, http://www.
facebook.com/anti.antiparos
 
until 30 Sep, "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  

until 30 Sep, Group painting & sculpture exhibition 
"Keep Running Greece" with artists Apostolos Lavdas, 
Maria Ktistopoulou, Konstantinos Rammos, Angelos 
Razis, Yiannis Koutsouris, Ioannis Karakatsanis & 
Angelos Panagiotidis at the Venus Art Gallery, Astir 
of Paros Hotel, Kolymbithres.  Duration 14/7-30/9. 
Info: 22840 57976-84,  www.astirofparos.gr,  www.
natasalavda.gr

until 30 May 2013, Maria Vlanti (sculpture) & 
Nikos Vlachos (painting) exhibition at Franca Scala 
Restaurant, Paroikia, tel: 22840-24407, 7.30pm-
12.30am.  Nikos Vlachos at Fotis Αrt Café, Aghios 
Dimitris, Naoussa, 10am-3am, tel: 697-033-9326. 
Duration 9/6-30/5/13. Info: 697-033-9326, Medusa 
Art Gallery 210-724-4552, www.medusaartgallery.
com

SEPTEMBER 2012
  
BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE FIRST 
RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!

21-23 Sep, "Vocal Journey" workshop with Amit 
Carmeli at Tao's Center, Ambelas.   Info: 22840-
28882,  www.taos-greece.com
 
21 Sep, 9pm, Theatrical Team of the Women's 
Association of Marpissa and AMES Marpissaikos 
meeting at the Agrotoleschi Hall to discuss the new 
theatrical season.  Info: Yemeliati Lambrini on 697-
433-2624 or Katerina Kefala on 697-283-5714.
http://www.facebook.com/pages/Σύλλογος-Γυναι-

κών-Μάρπησσας-Πάρου/163391883703656
 
22 Sep, 7pm, Presentation of the book "Odysseas 
Elytis" by Dimitra Sofianou at the Paros Public 
Library. Speakers: Moschoula Kontostavlou, Christos 
Georgoussis and Eleni Arkouli. Info: KDEPAP (Cultural 
Dept) at Paros Town Hall 22843-60167/8.
 
22 Sep, 7.30pm, Book launch "Parian Chronicles - 
Foreign Affairs With a Greek Island" presentation and 
reception at Damianos Taverna, Ambelas. Info: 694-
494-0437.
 
23-29 Sep, Yoga workshop with Oona Giesen in 
Alyki. Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.com
 
23 Sep, 9pm, Theatrical peroformance "Eleni h o 
Kenanas" by Alexandra Sakellopouloulou, Nireas 
Hall, Naoussa.
 
24 Sep, Myrtidiotissa (Virgin of the Myrtle) festival at 
Aghios Antonios on Kefalos Hill near Marpissa.
 
25-26 Sep, Celebration for the Chapel of Ag. Ioannis 
o Theologos (St. John the Theologian) in Drios. 25/9 
@ 7.30pm Esperinos service, 26/9 @ 7.30-10am 
Liturgy, roads are strewn with olive branches and the 
priest leads a procession round the village. Info: Anna 
22840-41010.
 
26 Sep, 11th anniversary of the Samina Express 
tragedy memorial service at Ekatontapyliani church, 
Paroikia and the chapel of Ag.Ioannis Theologos,  
Korakies. Info: 22840-21243.  
 
27 Sep, World Tourism Day. See www.unwto.org
  
28 Sep-1 Oct, Cross Country MTB Camp with Awake 
Paros. Info: 693-652-9302, www.awakeparos.gr

29 Sep, 11am-2pm & 3-6pm, "Anybody can 
Dance" music & dance improvisation workshop for 
adults with Olympia Agalianou at Olympus Gym, 
Livadia, Paroikia. Info: 22840-24495 9am-3pm, 694-
465-5200 9am-3pm, www.efparos.gr. http://www.
facebook.com/events/296456697127820/
 
30 Sep, "Anybody can Dance" music & dance 
improvisation workshop for parents & children 4-7yrs 
(11am-12.30pm) and body percussion 8-12yrs (1-
2.30pm) with Olympia Agalianou at Olympus Gym, 
Livadia, Paroikia. Info: 22840-24495 9am-3pm, 694-
465-5200 9am-3pm, www.efparos.gr
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/296456697127820/
 
30 Sep, 7pm, "Modern Society & Violence" 
discussion in Mando Mavroyenous Square, Paroikia. 
Info: KDEPAP (Cultural Dept) at Paros Town Hall 
22843-60167/8.

πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς

Γιορτή για την
«Ύψωση του Τιμίου Σταυρού» 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και φέτος οι 
εκδηλώσεις για την «Ύψωση του Τιμίου Σταυρού», 
στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου σε Αγκαιριά και Αλυκή.

Την παραμονή του Σταυρού πλήθος κόσμου προ-
σκύνησε το σύμβολο της Χριστιανικής πίστης που 
υψώθηκε από τους ιερείς κατά τη διάρκεια του πα-
νηγυρικού εσπερινού.

Ανήμερα το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, ο κα-
θιερωμένος βασιλικός μοιράστηκε από τον ιερέα και 
οι κριθαροκουλούρες  με τα σταφύλια από τη εκκλη-
σιαστική επιτροπή  σε όλους του παρευρισκομένους.

Όπως κάθε χρόνο τα μέλη του πολιτιστικού συλλό-
γου μοίρασαν την παραδοσιακή ρεβιθάδα με άφθο-
νο κρασάκι, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Το ίδιο βράδυ, στον λιμανάκι της Αλυκής, παρου-
σιάστηκε μια εντυπωσιακή εκδήλωση  με παραδοσι-
ακούς χορούς από την Κρήτη από το μουσικοχορευτικό όμιλο Χανίων «Ο Ψηλορείτης»,  χο-
ρούς από την Πάρο από τον σύλλογο γυναικών Μάρπησσας,  χορούς από Μακεδονία, Σάμο και 
Θράκη από το χορευτικό συγκρότημα του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς με τρία τμήματα 
παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων.

Μικρασιατική συνάντηση
στο Άσπρο Χωριό

Για 8η συνεχή χρονιά υλοποιήθηκε και φέτος ο θεσμός της Μικρασιατικής συνάντη-
σης με επίκεντρο το Άσπρο Χωριό γνωστό για τις μικρασιάτικες ρίζες του.

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης ο τοπι-
κός πολιτιστικός σύλλογος «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» σε συνεργασία με το Μουσικοχορευτικό Συ-
γκρότημα και την Χορωδία Νάουσας Πάρου οργάνωσαν και φέτος τις εκδηλώσεις για 
την Μικρασία φιλοξενώντας τον Μικρασιατικό Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ» 
Νέας Λαμψάκου Ευβοίας. 

Το πρωί της Κυριακής 9 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του 
Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλινίκου, αντιπροσωπείες των Συλλόγων  πλαισίωσαν 
κατά τη λιτανεία την ιερή εικόνα του Οσιομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης στο Άσπρο 
Χωριό ανάμεσα σε πλήθος κόσμου.

Το βράδυ της Κυριακής 9 Σεπτεμβρίου στο Άσπρο Χωριό δόθηκε η ευκαιρία στον 
κόσμο που παραβρέθηκε, να παρακολουθήσει μια πανδαισία μουσικής, χορών, θεα-
τρικών δρώμενων και τραγουδιών της Μικρασίας, της Ίμβρου, και της Πάρου. 

Η εκδρομή του «Ατλαντίς»
Εξαήμερη εκδρομή διοργανώνει από 5 - 10 Οκτωβρίου σε Ναύπλιο, Μυκήνες, Επί-

δαυρο, Γαλατά, Πόρο,Πόρτο Χέλι, Σπέτσες, Ερμιόνη και Ύδρα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ» Ασπρου Χωριού. Η συμμετοχή είναι 300 ευρώ το άτομο (συμπεριλαμβά-
νεται η μεταφορά με πούλμαν,  η διαμονή στο Ναύπλιο με πρωινό και δείπνο καθημε-
ρινά, ξεναγήσεις, και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πόρου, Σπετσών και Ύδρας. Συμμετοχές 
έως 30/09/2012 στα τηλέφωνα 6948517080 και 6973590509.



∆είτε τον ανανεωµένο
ηλεκτρονικό οδηγό επαγγελµατιών

Πάρου - Αντιπάρου - Αθήνας

µε όλες τις διαφηµίσεις
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