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Να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να διαφημίσουμε
την Πάρο σε Πανελλαδικά ΜΜΕ 

Ακτοπλοϊκή επάρκεια
Οδηγίες του ΥΕΝ προς
το Λιμεναρχείο Πάρου
για τους διασώστες του
ναυαγίου «Εξπρές Σαμίνα»

Άνοιξε
ο δρόμος

Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη στο
Λιμενικό Σώμα, των νέων ανθρώπων που 

είχαν βοηθήσει στη διάσωση των ναυα-
γών του Σαμίνα και αποδεδειγμένα έθε-
σαν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Ήδη,
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έδωσε
οδηγίες στο Λιμεναρχείο Πάρου, να προ-
χωρήσει στις διαδικασίες που προβλέπει
ο νόμος. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν
θα ενταχθούν σ΄αυτό το διαγωνισμό που
αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα, ή σε
επόμενο του Λιμενικού Σώματος, το βέ-
βαιο ωστόσο είναι ότι θα προσληφθούν.

Να θυμίσουμε, ότι στις 13 Φεβρουα-
ρίου, ψηφίστηκε από τη Βουλή μία τρο-
πολογία της βουλευτού των Κυκλάδων
της Ν.Δ. Άριας Μανούσου – Μπινοπού-
λου για την πρόσληψη αυτών των ατό-
μων, χωρίς εξετάσεις στο Λιμενικό Σώμα
και μάλιστα η κ. Μπινοπούλου, πέτυχε να
επιμηκυνθεί το όριο ηλικίας. Η τροπολο-
γία προβλέπει: «Όσοι μετείχαν ενεργά
στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυ-
νευόντων ατόμων του ναυαγίου του « Εξ-
πρές Σαμίνα», την 26η Σεπτεμβρίου
2000 και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος
της ηλικίας τους, εισάγονται χωρίς εξετά-
σεις και αθλητικές δοκιμασίες, στο Λιμε-
νικό Σώμα. Οι σχετικές αιτήσεις τους
δύναται να υποβληθούν εντός προθε-
σμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση της
παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης».

Τα ατυχήματα και οι διαρροές στα αντλιοστάσια λυμάτων της ΔΕΥΑΠ το τελευταίο διάστημα ακολουθούν
το ένα το άλλο. Μετά τη μεγάλη υπερχείλιση από τον αγωγό λυμάτων στην Παροικιά, είχαμε νέα το χειμώνα
στο αντλιοστάσιο του Μώλου, πρόσφατα είχαμε δύο φορές στον αγωγό λυμάτων στα Λιβάδια και την Τε-
τάρτη 4 Μαρτίου στο αντλιοστάσιο στη Νάουσα, στο δρόμο προς Κολυμπήθρες. Η «ατέλεια», από ό,τι φαί-
νεται στα αντλιοστάσια, οφείλεται κυρίως στις παλιές μελέτες με τις οποίες κατασκευάστηκαν και προέβλεπαν
αγωγούς με τη μπούκα στη θάλασσα, ώστε στο όποιο μπλοκάρισμα, τα λύματα να διοχετεύονται στο νερό και
ούτε γάτα ούτε ζημιά κατά τον εγκέφαλο που είχε τη φαεινή ιδέα εκείνη την εποχή. Αυτά λοιπόν τα λάθη του
παρελθόντος τρέχει και δεν φτάνει η ΔΕΥΑΠ για να τα διορθώσει και όλα δείχνουν, ότι σύντομα θα έχει το
επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή καμία διαρροή στη θάλασσα.                                                    Συνέχεια στη σελ. 4

Εκσυγχρονίζεται το αποχετευτικό δίκτυο

Για την προστασία της θάλασσας 

Με τους καλύτερους οιωνούς, τουλάχιστον σε
ότι αφορά στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, ξεκινά
η νέα τουριστική σαιζόν, αφού σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτι-
λίας, δρομολογούνται, λίγο πριν από το Πάσχα,
ταχύπλοα της Hellenic seaways, που προστίθεν-
ται στα ήδη υπάρχοντα σταθερά δρομολόγια της
Blue Star, στο καθημερινό δρομολόγιο του
«Αδαμάντιος Κοραής» και στα δρομολόγια του
«Νήσος Μύκονος». 

Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα καλό ατού για
την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης.  Γι’
αυτό, θα πρέπει να συνδυαστεί με μεγάλη διαφη-
μιστική καμπάνια σε ΜΜΕ Πανελλαδικής εμβέ-
λειας, για την προσέλκυση τουριστών από το
εσωτερικό, αλλά και επαφές με διαφημιστικά φυλ-
λάδια με Tour oreraitores του εξωτερικού, όσο
το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να προ-
λάβουμε τη νέα σαιζόν. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με έγκυρες
πληροφορίες από το ΥΕΝ, 

Η Ναυτιλιακή εταιρία Hellenic sea ways κα-
τέθεσε δρομολόγια προς έγκριση στο υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας, που προβλέπουν τη δρο-
μολόγιση του High speed 5, τη ναυαρχίδα του
στόλου των ταχύπλοων, από τις 7.30 το πρωί, από
Πειραιά προς Πάρο - Νάξο με επιστροφή το με-
σημέρι για Πειραιά και το απόγευμα της ίδιας
ημέρας, 5.30, το High speed 4 από Πειραιά για
Πάρο - Νάξο με επιστροφή 9.30μ.μ. από Πάρο

για Πειραιά. Επίσης, το High sreed 3 θα δρομο-
λογηθεί από τη Ραφήνα για Τήνο - Μύκονο -
Πάρο με επιστροφή Ραφήνα δύο φορές την
ημέρα. 

Σε αυτά θα προστεθεί και η δρομολόγηση των
flying cat 4 και 3 τα οποία, το ένα θα ξεκινάει από

Μύκονο το πρωί και το άλλο από Ηράκλειο, επί-
σης το πρωί μέσω Πάρου και θα διασταυρώνουν
τα δρομολόγιά τους. Το ένα θα πηγαίνει από
Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Ίο, Πάρο, Μύκονο
και το άλλο από Μύκονο, Πάρο, Ιο, Σαντορίνη,
Ηράκλειο.                                   Συνέχεια στη σελ. 5

Εκλογές σήμερα
στον Εμπορικό

Σύλλογο Πάρου -
Αντιπάρου

Πανάξιος
κυπελλούχος

Κυκλάδων
ο Νηρέας

Για πρώτη φορά στην
50χρονη ιστορία του     Σελ. 10
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Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 52
Έτος ίδρυσης 1945

Ιδρυτής:       Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυντής: 
Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης
Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα: Ελισάβετ Κατροδαύλη-Ραγκούση
Διαφημίσεις: Εμπορικό τμήμα Τηλ.: 22840 28025
Τηλ.: 22840 53555 – FAX 22840 53055
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ΤΗΝ   ΘΑ  ΒΡΕΙΤΕ:

Στην Παροικία: Σημεία διανομής εφημερί-
δων: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερει-
ακός), Μπιζά Ελένη (Εκατονταπυλιανή), 
Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ Ατλάντικ, 
Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιεία: Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλι-
πράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδι-
ών Πώλος Τουρς, εταιρείες ταχυμεταφορών 
Γενική, ACS, Avant Travel, Wind, Μ/Μ 
Ζούμ, View cafe,  Οπωροπωλείο Αλιπρά-
ντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), 
Γιάννης Ρούσσος AUDIOPHILE, βιβλιο-
πωλείο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ.
Άγιοι Απόστολοι: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο, 
Φούρνος  Ραγκούση
Νάουσα: Σημεία διανομής εφημερί-
δων: Σαραντινού Μαργαρίτα, Π. Σκα-
λιστή, Σ/Μ Ευρωαγορά,  Κατσίμπαρος, 
Σπυριδούλα. Αρτοποιεία: Μαργαρίτη, 
Μπατίστα, Τσουνάκη, Smart computers Φί-
λιππος Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευα�ελία 
χρωματοπωλείο. ERKYNA T�VEL(νέο)
Υστέρνι: Ξυλόφουρνος
Πρόδρομος: Αρτοποιείο η Παράδοση
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
Μάρμαρα: Φούρνος Χ. Ζουμή,
Μάρπησσα: βιβλιοπωλείο ΚΑΛΗΜΕΡΑ, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ  5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
Λογαράς:  Σ/Μ  Μελανίτης
Δρυός: Σ/Μ  Ανουσάκης, μινι Μάρκετ
Στέλιος 
Αλυκή: Σ/Μ Proton, περίπτερο  Ιωάννη 
Χανιώτη,  περίπτερο Βρεττού Νικολάου.
Αγκαιριά: Παραδοσιακός Φούρνος
Σωτήρες: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
Κώστος: Καφενεία Α. Μπάλιου,  
Τάσου Ρούσσου
Λεύκες: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο  Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
Αντίπαρος: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε τη  

καλέστε μας στο 22840 53555 

Οξυμμένα είναι τα προβλήματα στους δύο παιδι-
κούς σταθμούς του νησιού, που από το 2000 έπα-
ψαν να είναι κρατικοί, καθώς μεταβιβάστηκαν στο
Δήμο Πάρου και σήμερα παρουσιάζουν ελλειμ-
ματικούς προϋπολογισμούς. Και αυτό, γιατί η Κυ-
βέρνηση, από τη μια «πέταξε» το μπαλάκι στους
Δήμους, από την άλλη όμως, τους μειώνει τα
έσοδα (τέλη παρεπιδημούντων), με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους. 
Με  αφορμή  τα  προβλήματα  χρηματοδότησης
των   δύο Παιδικών  Σταθμών, ο Δήμαρχος Χρ.
Βλαχογιάννης, απευθύνεται με επιστολή του προς
τον υπουργό Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο και
ζητεί να προβεί σε ενέργειες ώστε  να  εξασφαλι-

Επιστολή Βλαχογιάννη σε Παυλόπουλο για τους Παιδικούς Σταθμούς

«Αυξήστε την ετήσια χρηματοδότηση»
σθεί   αύξηση   της  ετήσιας  χρηματοδότησής  τους
από  τους   ΚΑΠ   για    την   κάλυψη   των   λει-
τουργικών και   μισθοδοτικών   αναγκών   τους.  
Στην επιστολή επισημαίνεται, «ότι το ετήσιο κό-
στος λειτουργίας κάθε παιδικού σταθμού που φι-
λοξενεί 50-60 νήπια  και  απασχολεί έξι (6)
υπαλλήλους  ανέρχεται   στις  252.000  €   περί-
που   ετησίως, ενώ   αντίστοιχα  το   οικονομικό
έτος  2008  το   ποσό    της  ετήσιας  χρηματοδό-
τησης  από   τους  ΚΑΠ   έφθασε  τις  144.000 €,
οι   οποίες  μαζί   με  το   ποσό   των   16.000 €  που
προέρχονται   από   τα  τροφεία,   διαμόρφωσαν
το   συνολικό   ποσό   ΕΣΟΔΩΝ   των  160.000  €
για  κάθε  Σταθμό,   δηλαδή   3.200 €  ετησίως  για
κάθε  παιδί. Η   πραγματικότητα  αυτή   διαμορ-
φώνει   την  ανάγκη   συμπληρωματικής  επιχορή-
γησης  του   ποσού   των   92.000  €  για  κάθε
Παιδικό   Σταθμό   και   συνολικά  των  184.000
€  ετησίως.  
»Επειδή   δε  οι   Παιδικοί Σταθμοί   ως  δημοτικά
ΝΠΔΔ,   με  την  έναρξη   της  ισχύος  των   δια-
τάξεων   του   άρθρου   26  του   Ν.  2880/2001
(ΦΕΚ 9/30-1-01/ Α΄)   υπάγονται   στην  επο-
πτεία  του   Δήμου   στην  διοικητική   περιφέρεια

του   οποίου   λειτουργούν,   αντιλαμβάνεστε  ότι
για  τον   Δήμο   μας,    σε  μια  περίοδο   έντονης
οικονομικής  κρίσης  και   που   τα  έσοδά  μας  συ-
νεχώς  μειώνονται   (φόρος  παρεπιδημούντων)
και τα   έξοδά  μας συνεχώς  αυξάνονται εξαιτίας
της  εκχώρησης  νέων   αρμοδιοτήτων,   οι  οποίες
δεν   συνοδεύονται  με  τις  αντίστοιχες  χρηματο-
δοτήσεις  εκ   μέρους  της  πολιτείας:  
Είναι   αδύνατη   η   κάλυψη   της  διαφοράς  των
184.000,00 €  ετησίως  για  τους  2  Παιδικούς
Σταθμούς  που   λειτουργούν  στην   Διοικητική
μας  ευθύνη.
Είναι   αδύνατο   να  κλείσουμε  ή   να  υπολει-
τουργήσουμε  τις  δομές  αυτές,   αφού   οι   ανάγ-
κες  του   Δήμου   μας  και   οι   πιέσεις  των
Δημοτών   μας  συνεχώς  αυξάνονται».
Κλείνοντας την επιστολή ο Δήμαρχος, με την πα-
ράκληση «για  τις  άμεσες   ενέργειές  σας  ώστε
να  επαναπροσδιοριστεί   η   ετήσια  χρηματοδό-
τηση  από   τους  ΚΑΠ   για  τους  δύο  (2)  Παι-
δικούς  Σταθμούς, οι  οποίοι   εξυπηρετούν   όλο
το   Νησί  -  Δήμο και η οποία,  απ’ ότι έχουμε δια-
πιστώσει, είναι η   χαμηλότερη   από   τις  αντί-
στοιχες  του   Ν.  Κυκλάδων».  

Φροντίδα
για το νερό

Ημερίδα για το νερό διοργανώνουν
«Αρχίλοχος», Δήμος, και ΔΕΥΑΠ (Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης) τον ερχόμενο Μάιο.
Δεν γνωρίζουμε αν τα πορίσματα του συνεδρίου
που διοργάνωσε το 2000 ο Δήμος, είναι γνωστά
και έδωσαν ήδη πυξίδα προσανατολισμο. Απ’ τις
πολλές παλιές συναντήσεις καταφέραμε να
υιοθετήσουμε άραγε καλύτερους τρόπους
διαχείρισης του νερού; 

Πρώτο ζήτημα είναι να αντιμετωπιστεί
σοβαρά το πρόβλημα του νερού απ’ την
κυβέρνηση και τους κρατικούς φορείς.
Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες ασυντόνιστες και η
σύγχυση εμποδίζει την ορθή διαχείριση των
υδάτων.

Δεύτερο είναι τα πεπραγμένα περιφέρειας και
νομαρχίας. Έχουν  πλήρη εικόνα των υπόγειων
αποθεμάτων για κάθε νησί και τις καθημερινές
ανάγκες, όπως διαγράφονται σήμερα;
Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που είχαν αρχίσει ή
όλα αφέθηκαν στον αυτόματο πιλότο; Πώς
καταλήξαμε στη σημερινή αναρχία με τις
γεωτρήσεις και τις πισίνες και στην απουσία κάθε
ελέγχου;

Τρίτο είναι τι πράττει ο Δήμος Πάρου. Έχει
μπροστά του εικόνα της κατάστασης των
υπόγειων λεκανών, προγραμματίζονται μελέτες,
έχουν επισημανθεί οι σπατάλες που γίνονται και
οι τρόποι περιορισμού, λαμβάνονται μέτρα για
ένα πιο δύσκολο μέλλον με την αύξηση του
πληθυσμού, την μεγέθυνση των απαιτήσεων και
την ελάττωση των αποθεμάτων; Πρέπει  να

ζητήσουμε και πάλι από το
Δήμο:

- Να εμπνεύσει στους πολίτες
την ανάγκη οικονομίας. Να
υπάρξει μια συνεχής εκστρατεία
ενημέρωσης στην οποία να
συμπεριληφθούν και τα σχολεία.
Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις
επιχειρήσεις που καταναλώνουν
πολύ νερό και να ασκείται
έλεγχος για μια λογικότερη
διαχείριση. Να περιορίσουμε
την καθημερινή σπατάλη.

- Να λάβει όλα τα μέτρα για
τη συνεχή βελτίωση του δικτύου,
ώστε να περιοριστούν οι
διαρροές και οι απώλειες.

- Να προωθήσει ιδέες και λύσεις για τα  αιώνια
προβλήματα με τις πισίνες και τις γεωτρήσεις.
Να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια
ικανοποιητική πολιτική ελέγχου, γιατί ακόμα και
οι ανεπαρκείς σχετικές διατάξεις δεν
εφαρμόζονται. 

- Να επεξεργαστεί και να εφαρμόσει μια νέα
πολιτική πόσιμου νερού με την αξιοποίηση
πηγών και πηγαδιών, ώστε να εκλείψει το άγος
του πλαστικού μπουκαλιού.

- Να συνεχίσει τις έρευνες για την κατανομή
των υδάτων του υπεδάφους κι εκεί που χρειάζεται
η σύγχρονη τεχνολογία να προχωρήσει, ώστε να
αποφορτίζεται το δίκτυο σε περιόδους κρίσεων
και κατά τους μήνες του καλοκαιριού.  

- Να λάβει μέτρα, ώστε να αποφύγουμε τη
ρύπανση και μόλυνση των υπόγειων υδάτων. 

- Να οργανωθεί αρχείο με όλες τις συζητήσεις
και τα πορίσματα που έχουν εξαχθεί, για να μην
αρχίζουμε κάθε φορά απ’ την αρχή.

Τέταρτο ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς οι
δημότες. Έχουμε επινοήσει όλους τους τρόπους
για να περιορίσουμε τη σπατάλη και να
βοηθήσουμε σε μια ορθολογικότερη διαχείριση;
Ο πολίτης μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομία
με τις υπόγειες δεξαμενές, με τρόπους
αποθήκευσης και χρήσης του βρόχινου νερού. Η
επαναχρησιμοποίηση  του νερού λ.χ. στις
εξοχικές κατοικίες για την άρδευση θα μειώσει
τις μεγάλες δαπάνες του καλοκαιριού. Από την
άλλη απαιτείται φροντίδα στις νέες οικοδομές,
ώστε να μη μολυνθούν τα νερά από τους
εκατοντάδες βόθρους που δεν πληρούν τους
κανόνες υγιεινής. 

Περιμένουμε απ’ τις συζητήσεις να καταλή-
ξουμε σε ένα καλύτερο τρόπο συμπεριφοράς όλοι
μας απέναντι σε ένα αγαθό που δεν περισσεύει.

Χρίστος Γεωργούσης

αι
ρε

τι
κά

Ξεκίνησαν την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, οι εργασίες εγκατάστασης του Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτι-
κών Ινών του Δήμου Πάρου. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Γ΄ ΚΠΣ με προϋπολογισμό
463.000 ευρώ.

Οι εργασίες γίνονται κατά μήκος της παραλιακής της Παροικιάς και αφορούν μικρής έκτασης εκ-
σκαφή για την τοποθέτηση οπτικής ίνας, δηλαδή χαντάκι 0,1 μ. πλάτους Χ 0,45 μ. βάθους. Οι εργα-
σίες θα συνεχιστούν από το Δημαρχείο - Περιφερειακό - Γκίκα - Γήπεδο - παραλιακή οδό και σε ένα
τμήμα από το παλιό Δημαρχείο έως το κτίριο Δημητρακόπουλου και τη Βιβλιοθήκη και αναμένεται να
ολοκληρωθούν το αργότερο σε δύο μήνες. Γι΄αυτό ο Δήμος ζητεί από τους οδηγούς να αποφεύγουν να
παρκάρουν στους χώρους εργασίας, ώστε να βοηθηθεί η ομαλή υλοποίηση του έργου. 

Η εγκατάσταση οπτικών ινών, σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές με τις υπηρεσίες και τις τράπεζες, σύνδεση με Δημόσιες υπηρεσίες, δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια,
Λυκεια, ΕΠΑΛ και ΔΕΥΑΠ, στην περιοχή της οποίας θα αναπτυχθεί το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης,
με δυνατότητα επέκτασής του και σε άλλα Δημοτικά διαμερίσματα. Στο δελτίο Τύπου του Δήμου ανα-
φέρεται: «Ο Δήμος Πάρου ανήκει στις πόλεις που συμμετέχουν στον Ψηφιακό Κόσμο της Κοινωνίας
της Πληροφορίας του αύριο, ανοίγοντας «ηλεκτρονικές λεωφόρους».

Τοποθέτηση οπτικών ινών στην Πάρο

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών
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Στην ανάδειξη των παραδοσιακών μονοπατιών
της Πάρου, προχωρά ο Δήμος, ενώ φαίνεται πως
ο στόχος να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ, έχει επι-
τευχθεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις του βουλευτή
Γ. Βρούτση, ο οποίος απέσπασε τη δέσμευση του
υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, κατά την
πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί του.

Όπως ανέφερε στη ΦτΠ, η αντιπρόεδρος της
Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου, Μαρία Τρι-
βυζά, είναι διαδρομές που καλύπτουν απόσταση
95,5 χιλιόμετρα σε όλη την Πάρο, η μελέτη έχει
ήδη ολοκληρωθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του
ΕΟΤ, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1 εκ.
ευρώ και αναμένεται η ένταξή του σε Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα. 

Για τη φετινή περίοδο όμως, θα υπάρξουν πέντε
περιπατητικές διαδρομές, οι οποίες μόνο θα ση-
μανθούν, ενώ θα εκθοθεί ένας χάρτης που θα
βοηθά τους επισκέπτες. 

Σε ότι αφορά στην προβολή του νησιού, υπήρξε
επικοινωνία με τον προϊστάμενο στο γραφείο
ΕΟΤ της Σόφιας, Λ. Ευθυμίου, ο οποίος συμφώ-
νησε σε συνεργασία με το Δήμο μας, στέλνοντας
ομάδες δημοσιογράφων προκειμένου να εντάξουν
οι Βούλγαροι την Πάρο στο πρόγραμμά τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, έρχεται στην Πάρο τις ημέ-
ρες του Πάσχα ο Άντονι Γκεργίεφ, εκδότης του
περιοδικού «Πάμε Ελλάδα», που εκδίδεται στη
Βουλγαρία, για να προβάλει το Παριανό Πάσχα.
Αμέσως μετά, έρχεται μία άλλη ομάδα με τουρι-
στικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, 8 τον
αριθμό, οι οποίοι θα επισκεφθούν Πάρο-Αντί-
παρο, Νάξο και Μύκονο. Το πρόγραμμα έχει ήδη
σταλεί για οριστικοποίηση στο Δ/ ντή του ΕΟΤ.
Οι 8 επισκέπτες θα φιλοξενηθούν από τους Δή-
μους και την Κοινότητα Αντιπάρου, ενώ η Ναυ-
τιλιακή εταιρία Blue Star θα καλύψει τα εισιτήριά

τους. Τα αεροπορικά εισιτήρια θα καλυφθούν
από τα γραφεία ΕΟΤ του Εξωτερικού. 

Ακόμη, κατά τη συμμετοχή του Δήμου στην έκ-
θεση στις Βρυξέλλες, η αντιδήμαρχος κ. Κάγκανη
και ο κ. Τσαγκλής, αντιδήμαρχος Νάξου, έκαναν
επαφές με το Δ/ντή του γραφείου του ΕΟΤ και
γίνεται μία αποστολή, τέλος Μαίου για περίπου
μία εβδομάδα, που θα επισκεφθεί τα τρία νησιά
Πάρο-Αντίπαρο-Νάξο στο πλαίσιο της κοινής

μας παρουσίασης στις εκθέσεις. 

Γιάννης Βρούτσης
Εν τω μεταξύ, τη δέσμευση του Υπουργού

Τουριστικής Ανάπτυξης, απέσπασε ο βουλευτής
Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτσης, για ένταξη στο
ΕΣΠΑ, του έργου ανάδειξης και προστασία του
δικτύου παραδοσιακών μονοπατιών της Πάρου.
Ο κ. Βρούτσης, που συναντήθηκε με τον κ. Μαρ-
κόπουλο στις 5 Μαρτίου, έθεσε και άλλα αιτή-
ματα στον υπουργό που αφορούν τα νησιά των
Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων, την κατασκευή
του νέου αεροδρομίου Πάρου, τη βελτίωση των
υφιστάμενων λιμενικών υποδομών στο νησί μας
και την ένταξη στο ΕΣΠΑ των τουριστικών και
αλιευτικών καταφυγίων της Αλυκής και της Αν-
τιπάρου.  Ο κ. Μαρκόπουλος υποσχέθηκε ότι θα
θέσει προς συζήτηση τα ζητήματα αυτά στον
υπουργό Μεταφορών κ. Στυλιανίδη, τον οποίο
θα συναντήσει και ο κ. Βρούτσης. 

Με πρωτοβουλία Βρούτση ένταξη στο ΕΣΠΑ

Ανάδειξη παραδοσιακών μονοπατιών 
Λετζιονέλα ναι, αλλά όχι
ο παθογόνος οργανισμός
που προκαλεί πνευμονία 

Ειδικό συνεργείο
αποστείρωσε σωληνώσεις

και μηχανήματα
Με επιτυχία αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα

που προέκυψε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, με το
μικρόβιο που εντοπίστηκε στο οδοντιατρείο, το
οποίο ακούει στο όνομα Λετζιονέλα. Η αντί-
δραση ήταν άμεση τόσο από τη Διοικούσα Επι-
τροπή, όσο και από τους γιατρούς, οι οποίοι
προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(κλείσιμο οδοντιατρείου, αναλύσεις κ.λπ.), ενώ
άμεσα έφτασε στο Κέντρο Υγείας συνεργείο
από την Αθήνα για την αποστείρωση – απολύ-
μανση μηχανημάτων και σωληνώσεων, την ευ-
θύνη του οποίου είχε η παθολόγος κ. Φράγγου. 

Σύμφωνα με τη γιατρό, Λετζιονέλα πνευμό-
φιλα που προκαλεί τη νόσο των Λεγεονάριων,
δεν υπάρχει στο Κέντρο Υγείας, γιατί η «μό-
λυνση» είναι σε μικρότερο ποσοστό από αυτό
που είναι το όριο. Δηλαδή, ανιχνεύονται άλλα
είδη Λετζιονέλας στο δίκτυο ύδρευσης του
Κ.Υ., που δεν είναι παθογόνα, ώστε να προκα-
λέσουν πνευμονία. Από τις αναλύσεις, διαπι-
στώθηκε ότι δεν υπάρχει παθογόνος
οργανισμός πουθενά, ούτε στο οδοντιατρείο.
Προληπτικά όμως απομονώθηκε το οδοντια-
τρείο από το δίκτυο και στο εξής θα έχει αυτο-
νομία με ειδικό σύστημα που τοποθετείται και
μόνο απεσταγμένο νερό, για να μην υπάρξει
πρόβλημα στο εξής.

Η κινητοποίηση στο Κ.Υ. έγινε με αφορμή
ένα μη επιβεβαιωμένο κρούσμα λετζιονέλας σε
ένα από τα νησιά των Κυκλάδων. Οι πρώτες
αναλύσεις που έγιναν είχαν βγει όλες αρνητι-
κές, οι δεύτερες είχαν αυτό το υψηλό ποσοστό
και γι’ αυτό αποφασίστηκε η εξυγίανση της
ύδρευσης και η αυτονομία, με απεσταγμένο
πλέον νερό, του οδοντιατρείου.
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Εκσυγχρονίζεται το αποχετευτικό δίκτυο

Για την προστασία της θάλασσας 
Συνέχεια από τη σελ. 1
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Στ.

Φραγκούλη, τις επόμενες ημέρες τοποθετείται
ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο θα ελέγχει,
κατά κάποιο τρόπο, τη λειτουργία όλων των αντ-
λιοστασίων. Ήδη όμως έχουν κατασκευαστεί
εφεδρικές δεξαμενές δίπλα σε ορισμένα αντλιο-
στάσια, όπως για παράδειγμα στην παραλία του
Λογαρά και αλλού, για την αποφυγή διαρροών
στη θάλασσα. 

Κύριε Φραγκούλη, σε τι χρησιμεύουν αυτές
οι δεξαμενές δίπλα σε ορισμένα αντλιοστάσια
λυμάτων;

Αυτές οι δεξαμενές, οι οποίες είναι μία στο Ν.3,
μετά τα Φύκια και στο Ν4, κατασκευάστηκαν
από τη ΔΕΥΑΠ, γιατί σε αυτά τα σημεία συσ-
σωρεύεται η μεγάλη κατανάλωση. Γι’ αυτό, για
κάθε ενδεχόμενο, έγινε ένας βοηθητικός χώρος
παράλληλα με τις δεξαμενές, για να προλάβουμε
το οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει. Γενικά όμως,
η κατασκευή των αντλιοστασίων είναι με μελέτες
της Νομαρχίας και στη συνέχεια της Περιφέ-
ρειας και έχουν δικλίδες ασφαλείας. Δηλαδή, όλα
τα αντλιοστάσια είναι εφοδιασμένα με γεννή-
τριες, που λειτουργούν σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος. Επίσης, κάθε αντλιοστάσιο διαθέτει
τρεις αντλίες και συνήθως, λειτουργεί η μία. Σε
περίπτωση δυσλειτουργίας, αυτόματα παίρνει
μπροστά η δεύτερη και αν υπάρξει πρόβλημα και
σ’ αυτήν, παίρνει μπροστά η τρίτη. 

Στην περίπτωση του αντλιοστασίου της Νά-
ουσας δεν λειτούργησε το αλάρμ, γιατί δεν έχει
τοποθετηθεί. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα; 

Το αλάρμ, ο φάρος δηλαδή, είναι για τους πε-
ραστικούς, αν το δουν να μας ειδοποιήσουν.
Στην προκειμένη περίπτωση, η ειδοποίηση για
το πρόβλημα έγινε αυτόματα με το τηλέφωνο και
έσπευσε επιτόπου το συνεργείο της επιχείρησης.
Έχουμε εγκαταστήσει όλα τα συστήματα που

απαιτούνται, ώστε να προλαβαίνουμε  τα ατυχή-
ματα, τα οποία, τα περισσότερα οφείλονται σε
διακοπή ρεύματος. 

Το περασμένο Σάββατο για παράδειγμα, μας
αναστάτωσε η ΔΕΗ, η οποία απρογραμμάτιστα
διέκοψε την παροχή ρεύματος σε όλη τη Νά-
ουσα. Το αποτέλεσμα ήταν να βγουν όλα τα συ-
νεργεία για να ελέγξουν τα αντλιοστάσια, να
δουν αν λειτουργούν κανονικά. Και εδώ θα
ήθελα να πω ότι έχουμε πρόβλημα με τη ΔΕΗ, η
οποία όταν οι διακοπές είναι πολύωρες και προ-
γραμματισμένες μας ειδοποιεί. Όταν είναι μικρές
δεν το κάνει, ενώ το έχουμε ζητήσει κα εγγρά-
φως, γιατί για μας είναι πρόβλημα και η μικρή
διακοπή. 

Στο αντλιοστάσιο της Νάουσας τι έγινε;
Υπήρξε μία διακοπή του ρεύματος, που ήταν

στιγμιαία, αλλά αρκετή για να δημιουργήσει το
πρόβλημα.

Φοβάμαι όμως, ότι υπήρξε ανθρώπινος παρά-
γοντας, γιατί βρέθηκε ανοιχτό το ρολόι της
ΔΕΗ έξω από το αντλιοστάσιο και έλειπε μία
ασφάλεια. 

Η γεννήτρια δεν λειτούργησε;
Λειτούργησε, αλλά η μεταγωγή του ρεύματος

στη γεννήτρια πρέπει να δημιουργηθεί με ομα-
λές συνθήκες. Όταν λοιπόν έξω το ρολόι έχει πα-
ραβιαστεί, δεν μπορεί να γίνει ομαλή λειτουργία.
Το ερευνούμε, γιατί και παλιότερα είχαμε φθο-
ρές σε αντλιοστάσια και η ΔΕΥΑΠ έχει καταθέ-
σει δύο μηνύσεις κατ’ αγνώστων. 

Με το αντλιοστάσιο στο Μώλο τι γίνεται;
Ακόμη δεν έχει παραλειφθεί το έργο από τη

ΔΕΥΑΠ. Εάν η ανάδοχος εταιρία δεν αντικατα-
στήσει τα κινέζικα υλικά, δεν θα το παραλά-
βουμε. 

Από δω και πέρα τι γίνεται, θα ληφθούν κά-
ποια πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν
στο μέλλον ανάλογα φαινόμενα; 

Επιβαρύνεται η επιχείρηση με ένα ποσό της
τάξης των 60.000 ευρώ και έχει προγραμματίσει
να τοποθετήσει τις επόμενες ημέρες ένα ηλε-
κτρονικό σύστημα, το οποίο θα ελέγχει τη λει-
τουργία όλων των αντλιοστασίων και στην
περίπτωση δυσλειτουργίας να έχουμε άμεσα
γνώση. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, μετά
την εγκατάσταση και αυτού του συστήματος, να
υπάρξει άλλο ατύχημα, εκτός αν κάποιος απρό-
βλεπτος παράγοντας εξουδετερώσει και την τε-
λευταία λεπτομέρεια του ηλεκτρονικού αυτού
συστήματος. 

Επίσης, έχουμε κατανείμει την ευθύνη των
υπαλλήλων, ώστε ανά πάσα στιγμή, όταν συμβεί
κάποιο πρόβλημα, αμέσως να σπεύσει ο υπάλλη-
λος της κοντινής περιοχής και να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα.

Οι υπερωρίες που καταγράφονται γίνονται
κυρίως για έλεγχο όλων των αντλιοστασίων. Η
επιχείρηση επιβαρύνεται με ένα σεβαστό ποσό,
για υπερωρίες, ώστε να υπάρχει ασφάλεια. 

Εκείνο που θέλω να τονίσω, είναι ότι έχουμε
σεβαστεί πάρα πολύ το θαλάσσιο περιβάλλον και
γι’ αυτό δαπανώνται πάρα πολλά χρήματα για να
ελέγχονται συνεχώς όλα τα αντλιοστάσια. 

Έλεγχος και από το Λιμεναρχείο
Το ατύχημα στο αντλιοστάσιο της Νάουσας,

καταγγέλθηκε αμέσως στο Λιμεναρχείο και επί
τόπου έσπεσαν λιμενικοί, διαπίστωσαν τη διαρ-
ροή και συνέλαβαν τον Δ/ντή της ΔΕΥΑΠ, κατ’
εφαρμογή της αυτοφόρου διαδικασίας. Όπως
είπε ο Λιμενάρχης κ. Κουντρομιχάλης, «εξ αφορ-
μής του γεγονότος αυτού, η υπηρεσία μας θα διε-
νεργήσει ελέγχους σε όλα τα αντλιοστάσια
λυμάτων της ΔΕΥΑΠ για να διαπιστώσει εάν
λειτουργούν κανονικά».  

Μέλημά μας η προστασία του περιβάλλοντος
Πρώτο μέλημα της ΔΕΥΑΠ και του Δήμου,

είναι η προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δήλωσε στη ΦτΠ
ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και πρόσθεσε ότι
η προσπάθεια είναι συνεχής, ώστε να μηδενι-
στούν τα προβλήματα. 

Σε καλό δρόμο βρίσκεται η διασύνδεση των νησιών με το δίκτυο
της ΔΕΗ στη Στερεά Ελλάδα, το οποίο θα μηδενίσει τους ρύπους
του διοξειδίου που εκπέμπονται στο περιβάλλον. 

Δύο εκπρόσωποι της Επιχείρησης, Οι κ.κ. Βουσδέκης και Γεωρ-
γόπουλος, επισκέφθηκαν την περασμένη εβδομάδα το Δήμαρχο της
Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη και συζήτησαν μαζί του το συγκεκριμένο
ζήτημα. Όπως είπε ο κ. Βλαχογιάννης, «πρόκειται για ένα πολύ με-
γάλο έργο, προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ. Έχει εγκριθεί η
προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αμέσως, ίσως στην
επόμενη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο θα γνωμοδοτή-

σει για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Είναι ένα έργο τερά-
στιας σημασίας, αφού θα έχουμε ενέργεια από τη διασύνδεση: Λαύ-
ριο - Σύρος - και μετά Σύρο Πάρο Νάξο - Μύκονο - Σύρο και
Εύβοια. 

Το έργο προβλέπεται να δημοπρατηθεί στις αρχές του 2010, από
την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί σε τρία χρόνια».

Ένα από τα θετικά στοιχεία του έργου σύμφωνα με το Δήμαρχο,
είναι ότι θα σταματήσει να λειτουργεί το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη
Νάουσα, που εκπέμπει ρύπους διοξειδίου, το οποίο στο εξής, θα απο-

τελεί ψυχρή εφεδρεία, δηλαδή αν συμβεί οτιδήποτε, θα λειτουργή-
σει για να τροφοδοτήσει με ρεύμα όλες τις περιοχές του άξονός του. 

Το νέο κυκλικό σύστημα διασύνδεσης της ΔΕΗ δεν εκπέμπει ρύ-
πους ούτε σε υγρά, ούτε σε στερεά, ούτε σε αέρια, θα χρειαστεί όμως
να κατασκευαστεί ένας σταθμός υποβιβασμού, ένα ογκώδες κτίριο,
900 τ.μ., και ύψους 7,5 μέτρων, δίπλα στο υπάρχον, σε οικόπεδο
που θα αγοράσει η ΔΕΗ από ιδιώτες με τους οποίους έχει έρθει σε
ήδη σε συμφωνία.

Από την πλευρά του Δήμου, ζητείται να τηρηθούν, η αρχιτεκτο-
νική και οι περιβαλλοντικοί όροι. 

Σε περίπου 4 χρόνια η διασύνδεση των νησιών με το δίκτυο της ΔΕΗ 

Μηδενίζονται οι ρύποι
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Τέλος, το συμβατικό νεότευκτο πλοίο

«Νήσος Μύκονος», δρομολογείται από
Πειραιά στις 8.45 κάθε βράδυ, για Πάρο,
Νάξο, Σάμο, Ικαρία.  

Εν τω μεταξύ, ήδη ξεκίνησε τα δρομολό-
γιά του το πλοίο ΔΙΑΓΟΡΑΣ της Blue Star
Ferries, από Πειραιά προς Καστελλόριζο
μέσω Πάρου.

Νέο δρομολόγιο
BLUE STAR FERRIES
Το δρομολόγιο του ΔΙΑΓΟΡΑ, ανακοί-

νωσε η εταιρία. Στην ανακοίνωση αναφέρε-
ται: «Η Attica Group, με ιδιαίτερη χαρά
ανακοινώνει την έναρξη από την Τρίτη 3
Μαρτίου, της σύνδεσης Πειραιάς – Κα-
στελλόριζο, με το πλοίο ΔΙΑΓΟΡΑΣ της
εταιρίας Blue Star Ferries.

»Το δρομολόγιο θα εκτελείται μία φορά
την εβδομάδα ως ακολούθως:

από 03/03/09 έως 31/05/09 & από
01/10/09 έως 31/10/09

»Από Πειραιά ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ αναχώ-
ρηση 15:00 με άφιξη στο Καστελλόριζο ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ 11:10 (μέσω Πάρου-Καλύμνου
-Κω-Ρόδου).

»Από Καστελλόριζο ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ανα-
χώρηση 11:40 με άφιξη στον Πειραιά ΠΕΜΠΤΗ
08:55 (μέσω Ρόδου-Κω-Καλύμνου).

από 01/06/09 έως 30/09/09
»Από Πειραιά ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ αναχώρηση

15:00 με άφιξη στο Καστελλόριζο ΤΡΙΤΗ 13:55
(μέσω Πάρου-Νάξου-Καλύμνου-Κω-Νισύρου-
Τήλου-Ρόδου).

»Από Καστελλόριζο ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ αναχώ-
ρηση 14:25 με άφιξη στον Πειραιά ΤΕΤΑΡΤΗ
12:55 (μέσω Ρόδου-Τήλου-Νισύρου-Κω-
Καλύμνου-Νάξου-Πάρου).

»Με τη δρομολόγηση του F/B ΔΙΑΓΟΡΑΣ,
αλλάζουν τα δεδομένα στο θαλάσσιο ταξίδι για το

Καστελλόριζο, προσφέροντας με συνέπεια υπη-
ρεσίες υψηλού επιπέδου στους κατοίκους του νη-
σιού και στους επισκέπτες».

Σε εκκρεμότητα ωστόσο, εξακολουθεί να πα-
ραμένει το θέμα της σύνδεσης της Πάρου με τη
Θεσσαλονίκη.

Θα προλάβουμετο Πάσχα;
Η δρομολόγηση όλων αυτών των πλοίων, είναι

συγκριτικό πλεονέκτημα για το νησί, έναντι
των άλλων ανταγωνιστικών προορισμών.
Κερδισμένη θα βγεί η Πάρος, όχι μόνο από
την επάρκεια των δρομολογίων, αλλά και
γιατί η Hellenic sea ways θα εφαρμόσει νέα
τιμολογιακή πολιτική στα εισιτήρια των τα-
χύπλοων, στα οποία με την έκπτωση, η τιμή
τους θα φτάνει αυτές των συμβατικών
πλοίων. Αυτό οφείλεται τόσο στον ανταγω-
νισμό, όσο και στη μεγάλη μείωση της τιμής
του πετρελαίου, που δίνει τη δυνατότητα στις
Ναυτιλιακές εταιρίες να προβούν σε μει-
ώσεις. 

Και εδώ είναι η ευκαιρία, το ζήτημα είναι
αν θα προλάβουμε. Με τόσα δρομολόγια, η
Πάρος, που είναι ήδη προσφιλής προορι-
σμός, μπορεί να κερδίσει μεγάλο κομμάτι από
την τουριστική «πίτα», εάν οι αρμόδιοι φο-
ρείς σπεύσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την
ευκαιρία. Άμεσα θα πρέπει να διαφημίσουν
το νησί εντός και εκτός συνόρων. Μία με-
γάλη διαφημιστική καμπάνια σε ΜΜΕ πα-
νελλαδικής εμβέλειας, αλλά και με αποστολή
προσπέκτους σε μεγάλους Tour Operators

με τις ομορφιές του νησιού και τις παραλίες, θα
λειτουργήσει υπέρ και θα προσδώσει οφέλη και
στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον του-
ρισμό, που και αυτοί με τη σειρά τους, θα πρέπει
να συνεργαστούν και να προσφέρουν ποιότητα
και καλές τιμές. 

Αν τρέξουμε λίγο, θα προλάβουμε να διαφημί-
σουμε το Πάσχα στην Πάρο, αλλά και γενικότερα
τις διακοπές στα δύο νησιά μας. 

Να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να διαφημίσουμε την Πάρο σε Πανελλαδικά ΜΜΕ 

Ακτοπλοϊκή επάρκεια

Επισκευές στο
λιμανάκι της Αλυκής

Τα μικροέργα που ζητούν οι
αλιείς να γίνουν στο αλιευτικό
καταφύγιο της Αλυκής, φαίνε-
ται να υλοποιούνται. Την περα-
σμένη εβδομάδα, επισκέφθηκε
το λιμανάκι η πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Βάσω Σκαραμαγκά, με έναν τε-
χνικό από το Δήμο, ο οποίος θα
πραγματοποιήσει τη μελέτη για
την αποκατάσταση των δια-
βρώσεων και για ότι άλλο απαι-
τείται, θα κοστολογήσει το
έργο και στη συνέχεια το Δ.Λ.Τ, αφού πάρει και την έγκριση του Λιμενάρχη, θα προχωρήσει σε
απευθείας ανάθεση. 
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Με πρωτοβουλία του Δήμου πραγματοποιήθηκαν
στις 6 και στις 7 Μαρτίου, σε Νάουσα και Παροι-
κιά αντίστοιχα δύο μουσικές βραδιές, «αφιέρωμα
στον Νίκο Ξυλούρη και στο έντεχνο Κρητικό τρα-
γούδι» ερμηνευμένο από Παριανούς καλλιτέχνες.
Τόσο στη Νάουσα, όσο και στον Αρχίλοχο πολύς
ήταν ο κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα,
μεταξύ των οποίων, ο Δήμαρχος και Δημοτικοί
Σύμβουλοι, οι οποίοι απόλαυσαν τους Παριανούς
καλλιτέχνες και τα κρητικά ακούσματα. 
Η επόμενη συναυλία θα γίνει το Σάββατο 14
Μαρτίου  στη ΜΑΡΠΗΣΣΑ  - αίθουσα Αγροτο-
λέσχης.
Συμμετέχουν: Αποστολάκης Δημήτρης   μπάσο,
Μακριδάκης  Κώστας  Κρητική λύρα – λαούτο-
τραγούδι, Μπαρμπαρής Γιάννης βιολί, Πατέλης
Μάριος  ντράμς, Τσουνάκης Μιχάλης  κιθάρα -
τραγούδι
Ώρα έναρξης 21:00΄-
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Βραδιές Ξυλούρη 8 Μάρτη: Ημέρα της Γυναίκας

Ψωμί και
τριαντάφυλλα

…ο κόσμος μας ακούει να τραγουδάμε “ψωμί και
τριαντάφυλλα, ψωμί και τριαντάφυλλα”.
Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός είναι και για τους
άνδρες ο αγώνας μας
Γιατί είναι των γυναικών παιδιά και τους γεννάμε
πάλι,
Φτάνει πια ο παιδεμός σ’ όλη μας τη ζωή,
Πεινάνε οι ψυχές και όχι το σώμα μόνο
“Δώστε μας Ψωμί και Δώστε μας Τριαντάφυλλα” 
Απόσπασμα από ποίημα του Τζέιμς Όπενχαϊμ,
αφιερωμένο στην απεργία των εργατριών, το οποίο
έκτοτε αγαπήθηκε πολύ και έγινε ύμνος της
αμερικανικής εργατικής τάξης (επίσης τίτλος για
μια πολύ καλή ταινία με θέμα τον αγώνα
μεταναστριών για καλύτερες συνθήκες δουλειάς).
8 Μαρτίου 1857 - Διαδήλωση των υφαντριών στη
Νέα Υόρκη για μείωση των ωρών εργασίας από 16
σε 12 και για εξίσωση του μεροκάματου με αυτού
των ανδρών.
Χρειάστηκε να περάσουν 53 χρόνια για να οριστεί
αυτή η ημέρα ως «ημέρα της Γυναίκας» στη
δεύτερη Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών στην
Κοπεγχάγη και 120 χρόνια για να την ορίσει ο
ΟΗΕ «Ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας και
για την Ειρήνη». Αυτά μετά από ατέλειωτους
αγώνες, δύο Παγκόσμιους Πολέμους (όπου
χρειάζονταν τις γυναίκες να μπουν στα εργοστάσια
να καλύψουν τις θέσεις των ανδρών που
πολεμούσαν).
Σήμερα, 152 χρόνια μετά, αν ρίξουμε μια ματιά στη
θέση της γυναίκας στην κοινωνία δεν ξέρω κατά
πόσο μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένες από
αυτό που κερδίσαμε μετά από τόσα χρόνια αγώνων
και σίγουρα το αντάλλαγμα που δώσαμε είναι πολύ
βαρύτερο.
Και πρέπει να συνεχίσει να δίνει πολύ περισσότερα
για να έχει τις ίδιες απολαβές με έναν άνδρα στην
αντίστοιχη θέση, είτε αυτές λέγονται αναγνώριση
είτε μετρώνται σε χρηματικές αποδοχές.
Σήμερα που βαράνε τα καμπανάκια για απολύσεις,
οι γυναίκες τα ακούμε πιο δυνατά και οι ισχυροί
εταίροι μας στη Ε.Ε ξεκινάνε τις περικοπές στις
συντάξεις αφαιρώντας κεκτημένα από τις γυναίκες.
Θέλουν λέει να μας εξισώσουν με τους άντρες, λες
και γίναμε ίσες στα θετικά και δεν το πήραμε
χαμπάρι;
20% χαμηλότεροι οι μισθοί των γυναικών έναντι
αυτών των ανδρών στην Ελλάδα, κερδίσαμε όμως
ισοτιμία με τους άνδρες στα εμφράγματα, λόγω
του αυξημένου στρες για να είμαστε καλές στα
επαγγελματικά μας καθήκοντα (μήπως και
σπάσουμε τη γυάλινη οροφή), ενώ παράλληλα θα
πρέπει να είμαστε άψογες μητέρες, σύζυγοι και
ερωμένες, γύρω στο ίδιο ποσοστό και η συμμετοχή
της γυναίκας στο Κοινοβούλιο - μάλλον θα
χρειαστεί δουλειά πολλή για να γυρίσει ο ήλιος.
Αλλά μη το βάζετε κάτω. Αισιοδοξία κορίτσια.
Αύριο η κάθε Μαίρη Παναγιωταρά έξω στα
μπαράκια να το γιορτάσουμε και από μεθαύριο
ξανά στον αγώνα.                    Ιωάννα Παπαγεωργίου

«Θάλασσά μου» -
Χορευτική παράσταση στο ΝΗΡΕΑ
Πιστός στο ανοιξιάτικο ραντεβού που έχει καθιε-

ρώσει από το 2004 με τις «Διαδρομές παράδοσης», ο
Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου θα παρουσιάσει
το Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 στην αίθουσα του
ΑΜΕΣ «ΝΗΡΕΑΣ» στις 20.00 τη θεματική παρά-
σταση παραδοσιακών χορών, τραγουδιών και δρώμε-
νων με τον τίτλο «Θάλασσά μου». Σε αυτή θα
συμμετέχουν χορευτές από όλα τα τμήματα ενηλίκων
του συλλόγου. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι το εστια-
τόριο ΠΕΡΒΟΛΑΡΙΑ, τα καταστήματα ΤΑΝΤΑ-
ΝΗΣ και το καφέ-μπαρ ΜΠΡΙΚΙ. Ο ΧΟΝ καλεί τα
μέλη και τους φίλους του να τον τιμήσουν με την παρουσία τους.

Εκδρομές στην Πάρο από το Τμήμα Πεζοπορίας του ΧΟΝ
Την πρώτη του πεζοπορία πραγματοποίησε το νεοσύστατο τμήμα πεζο-

πορίας του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου το Σάββατο 7 Μαρτίου
2009. Πενήντα μέλη και φίλοι του συλλόγου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
του και περπάτησαν στο κέντρο του νησιού (Λεύκες, Βυζαντινό μονοπάτι).
Στις επόμενες εβδομάδες, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, θα ακο-
λουθήσουν κι άλλες πεζοπορίες σε διάφορες περιοχές του νησιού μας.

Ο ΧΟΝ στη Νάουσα Ημαθίας
Στο ονομαστό καρναβάλι της Νάουσας Ημαθίας

πήρε μέρος με μεγάλη επιτυχία ο ΧΟΝ με 20μελή απο-
στολή χορευτών και μουσικών του. Ο Παριανός όμι-
λος συμμετείχε στο δεύτερο μέρος της παρέλασης της
Κυριακής 1 Μαρτίου, ενώ μετά το πέρας της παρέλα-
σης παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς και τραγού-
δια της Πάρου και των Κυκλάδων στην πλατεία
Καρατάσου, στο κέντρο της πόλης. Την καλλιτεχνική
επιμέλεια του προγράμματος είχε ο χοροδιδάσκαλος
και πρόεδρος του ΧΟΝ Παναγιώτης Σπύρου, ενώ την
ομάδα πλαισίωσαν οι μουσικοί Παναγιώτης Κοτσώ-
νης (βιολί, τραγούδι), Γιάννης Σίνης (λαούτο, τρα-

γούδι) και Νίκος Σαρρής (τουμπελέκι). Η φιλοξενία (από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο «Αράπιτσα») και η υποδοχή από τον κόσμο ήταν ιδιαίτερα θερ-
μές. Τα μέλη της Παριανής αποστολής έγιναν δεκτά στο δημαρχιακό μέ-
γαρο από το Δήμαρχο της πόλης κ. Τάσο Καραμπατζό, όπου
παρακολούθησαν το δρώμενο «Γιανίτσαροι και Μπούλες», ενώ ο πρόεδρος
Π. Σπύρου έδωσε συνέντευξη στον τοπικό συνεργάτη της ΕΤ3. Αξίζει να
σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τέταρτη φορά που ο σύλλογος εκπροσώπησε την
Πάρο στο Ναουσαίικο καρναβάλι, (οι προηγούμενες φορές ήταν το 1997,
το 2000 και το 2001).

Χορευτικός όμιλος Νάουσας Πάρου εν δράση 

Η αποστολή του ΧΟΝ έξω από
το Δημαρχείο της Νάουσας

Αρχίλοχος και επιστολές αγάπης
Ο Αρχίλοχος ο Πάριος ονειρεύεται ν’ αγγίξει το χέρι της Νεοβούλης και οι μαθητές και συνάδελφοι που γράφουν στο Χρίστο Γεωργούση ονει-
ρεύονται ν΄αγγίξουν μιαν αγάπη με φτερά που ελαφρώνουν και ελευθερώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Τα μυστικά νήματα που συνδέουν τον Αρ-
χίλοχο με τους συγγραφείς μαθητές και καθηγητές θα επιχειρηθεί να φωτιστούν στην παρουσίαση δύο βιβλίων:
-Αρχίλοχος ο Πάριος και η ιμερτή του Πάρος και
-Δίψα Αγάπης
Κυριακή 15 Μαρτίου, Ώρα 7.30 στον «Αρχίλοχο». Συνεργαζόμενοι φορείς Δήμος Πάρου, ΔΕΠΑ και «Αρχίλοχος».



7Τετάρτη 11 Μαρτίου ‘09 Φωνή της Πάρου

Παρέλαση μασκαράδων και γαϊτανάκι στην Αλυκή
Την Κυριακή 1η Μαρτίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς γιόρτασε την τελευταία μέρα της Από-
κριας με την  παρέλαση των μασκαράδων και την αναβίωση του εθίμου «γαϊτανάκι» στην Αλυκή.
Οι μασκαράδες, μεγάλοι και μικροί  ξεκίνησαν από την Αγκαιριά και κατέληξαν πεζοί στην Αλυκή,
όπου τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες διασκέδασαν στη θέα των πολυάριθμων μασκαράδων, που
χόρευαν γύρω από το «πειρατικό καράβι» - άρμα που κατασκεύασαν μέλη του συλλόγου. Στη συνέ-
χεια,  έξι ζευγάρια χόρεψαν γύρω από το γαϊτανάκι αναβιώνοντας το έθιμο. Οι καλύτεροι μικροί μα-
σκαράδες βραβεύτηκαν.       
Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί τον  Γιώργο Παρούση για την ευγενική προσφορά του, τον Γιάννη
Παντελαίο για την τεχνική υποστήριξη, καθώς και τον Γιάννη  Μπαλίκο για την μουσική επιμέλεια
της εκδήλωσης. 

Βραδιά με γέλιο
Μια βραδιά με γέλιο προσέφεραν οι δύο κωμι-
κοί Χρ. Ζαραλίκος και Θ. Παπαγεωργίου στο
κέντρο ENVI στην Παροικιά. Την εκδήλωση
διοργάνωσαν το «Πάνθεον» και το «Corner
Srorts».

Δήμος Πάρου και Επαρχείο, αντιδρούν στην προσωρινή παύση
λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Πάρου,
λόγω οικονομικών προβλημάτων, γι’ αυτό και προχώρησαν σε
ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Υγείας, με τα
οποία επισημαίνουν την αναγκαιότητα των μονάδων και ζητούν
άμεση λύση στα προβλήματα. Για το ίδιο θέμα, κατέθεσε ερώ-
τηση στη Βουλή, ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π.
Ρήγας. 
Στο ψήφισμα - επιστολή του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη προς
τον υπουργό Υγείας Δ. Αβραμόπουλο, μεταξύ των άλλων ανα-
φέρεται: «Το έργο της  Κινητής  Μονάδας Ψυχικής Υγείας
στο νησί μας είναι τεράστιο και οι προσφερόμενες υπηρεσίες
ανεκτίμητες.
»Γνωρίζουμε  και   βιώνουμε  τη δύσκολη   οικονομική   συγ-
κυρία,  αλλά  γνωρίζουμε  επίσης  το   λεχθέν   δια  στόματος  του
Πρωθυπουργού  της  χώρας, ότι η Υγεία και η   Παιδεία  εξαι-
ρούνται από τα  όποια  μέτρα  αντιμετώπισης  της  κρίσης. 
»Ο Δήμος  Πάρου   στήριξε  υλικά  και   ηθικά  τη λειτουργία
της  κινητής  μονάδας  ψυχικής  υγείας  στο   νησί   μας  και   γι’
αυτό   απαιτεί   τη  λήψη   όλων   των   απαραίτητων   μέτρων,
ώστε   η   μονάδα  να  επαναλειτουργήσει   άμεσα  και   να  προ-
σφέρει   απρόσκοπτα  τις  υπηρεσίες  της  στους  συμπολίτες  μας,
που   τις  έχουν   ανάγκη  και   τις  δικαιούνται  σύμφωνα  με την
συνταγματική   επιταγή.
»Η   άμεση   επαναλειτουργία  της  κινητής  μονάδας  ψυχικής
υγείας  αποτελεί   χρέος  της  πολιτείας  προς  τους  κατοίκους
των   νησιών   μας. Αναμένουμε  τις  άμεσες  ενέργειές σας».    

Το Επαρχιακό Συμβούλιο
Το θέμα έθεσε την περασμένη εβδομάδα στο Επαρχιακό Συμ-
βούλιο η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, η οποία αναφέρθηκε
στα προβλήματα λόγω υποχρηματοδότησης της μονάδας, επι-
σήμανε ότι στο διάστημα της 5ετούς λειτουργίας της εξυπηρε-
τήθηκαν σε Πάρο και Αντίπαρο 5.000 άτομα και πως ο αριθμός
αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο και στη συνέχεια διαμορφώθηκε

ψήφισμα διαμαρτυρίας, που θα σταλεί στο υπουργείο Υγείας
και στον υπουργό.
Στο ψήφισμα, επιβεβαιώνεται η σπουδαιότητα των υπηρεσιών
για τις τοπικές κοινωνίες, απαιτείται «η συνέχιση λειτουργίας
των δομών αυτών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου
για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς», καθώς και η ενίσχυση και
αναβάθμισή τους με πιο συχνή παρουσία ψυχιάτρων προς όφε-
λος της κοινωνίας των πολιτών», δηλώνεται «η συμπαράσταση
και στήριξη στα προβλήματα των εργαζομένων» και διεκδικεί-
ται «η καταβολή των απαιτούμενων δαπανών λειτουργίας, προ-
κειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους». 

Ερώτηση στη Βουλή
Ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βου-
λευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας, ο οποίος ασκεί έν-
τονη κριτική στον κ. Αβραμόπουλο, για την κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί και που οδηγεί σε κλείσιμο τις Κινητές Μονάδες
Ψυχικής Υγείας Κυκλάδων.
Ο κ. Ρήγας, «με δεδομένο ότι ο τομέας της ψυχικής υγείας, ιδι-
αίτερα στο νησιωτικό χώρο, πρέπει να απολαμβάνει την ιδιαί-
τερη φροντίδα και μέριμνα μιας σύγχρονης πολιτείας», ρωτά
τον υπουργό:
1. Προτίθεσθε να χρηματοδοτήσετε άμεσα τις Κινητές Μονάδες
Ψυχικής Υγείας Δυτικών και Βορειοανατολικών Κυκλάδων
(ΕΠΑΨΥ) ώστε να καταβληθούν οι οφειλόμενοι μισθοί στους
εργαζόμενους σε αυτές και να εξοφληθούν οι ιδιώτες πιστωτές
των εν λόγω μονάδων;
2. Έχετε διασφαλίσει τους απαραιτήτους οικονομικούς πόρους
ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα και η απρόσκοπτη λει-
τουργία των εν λόγω Κινητών Μονάδων στο μέλλον;
3. Πως αντιλαμβάνεστε ως Υπουργείο την υλοποίηση της συν-
ταγματικής επιταγής για εφαρμογή ειδικών πολιτικών που θα
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών πε-
ριοχών και θα βοηθούν στην οικονομική και κοινωνική τους
ανάπτυξη; 

Ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς Αβραμόπουλο από Δήμο
και Επαρχείο για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας 

«Λύστε τα προβλήματα»

Ανάκληση αδείας για τον «Μαρινόπουλο»
Με απόφαση της Πολεοδομίας Νάξου, από 23/209 με αριθμό Πρωτ.
749 ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 788/08 οικοδομική άδεια στο όνομα της
εταιρίας BROTHERS COMPANY A.E. στη θέση «Βάγια» Παροι-
κιάς Πάρου.

Νέες επιχειρήσεις στις Κυκλάδες
χρηματοδοτεί το υπουργείο Ανάπτυξης 

«Επιχειρώ 2009»
Στη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων στις Κυκλάδες προχωρά το
Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος «Επιχειρώ 2009».
Η χρηματοδότηση κάθε επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι αυξημένη
για τα νησιά μέχρι 5.000 κατοίκους και θα ανέρχεται στο 60%, έναντι
των υπόλοιπων περιοχών της χώρας, όπου η χρηματοδότηση θα ανέρ-
χεται στο 50%. Το σημαντικό αυτό πρόγραμμα, που εξήγγειλε ο
Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, απευθύνεται στους νέους
και τις γυναίκες επιχειρηματίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύ-
τερες δυσκολίες στην ίδρυση μιας νέας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, το
Υπουργείο Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει επιχειρηματικά σχέδια που
υποβάλλονται από νέους 18 έως 39 ετών και γυναίκες έως 55 ετών. Οι
υποβαλλόμενες προτάσεις πρέπει να έχουν προϋπολογισμούς από
30.000€ έως 200.000 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός των χρηματο-
δοτήσεων θα φτάσει συνολικά τα 250.000.000 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες
του προγράμματος από τον ΕΟΜΜΕΧ και την Ειδική Γραμματεία Αν-
ταγωνιστικότητας (τηλ. κέντρο 801 11 36 300) και την ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr

Σχολείο Μοντεσόρι στην Πάρο 
Μια ομάδα γονιών διάφορων εθνικοτήτων, έχουν αρχίσει μια συζήτηση για την
πιθανότητα να υπάρξει ένα σχολείο στην Πάρο με το σύστημα Μοντεσόρι.
Μια συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους θα γίνει την Πέμπτη 12 Μαρ-
τίου στις 10:00 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Μυρσίνη (πίσω από το ταχυδρομείο
στην Παροικιά).
Ένας ειδικός στο σύστημα Μοντεσόρι (ιδρυτής σχολείου Μοντεσόρι στην Κη-
φισιά), θα είναι στην Πάρο και θα μιλήσει για τα βήματα που χρειάζονται στο
να γίνει ένα τέτοιο σχολείο στην Πάρο.
Εάν θέλετε να έλθετε στη συνάντηση, επικοινωνήστε με τη Vicki Preston,  τηλ.
22840-42092 – email: vicki@paroslife.
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Ζητείται κοπέλα από την Παροικία για 
γραμματειακή υποστήριξη. Ηλικίας 18 
έως 30 ετών. Γνώσεις Α�λικά και Η/Υ. 
Να διαθέτει μεταφορικό μέσο. Ώρες 
επικοινωνίας 9-13:00. Τηλ: 6932 
224454, 6944333076

Το κατάστημα GALLERY DE BEAUTE, 
ζητάει πωλήτριες για μόνιμη απασχόλη-
ση Τηλ:22840 22669

Ζητείται πεπειραμένος υπάλληλος για εται-
ρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων με γνώσεις 
Η/Υ, αγγλικών. Τηλ: 2284028459 

Ζητείται πεπειραμένος μηχανικός αυ-
τοκινήτων Τηλ: 22840 28459

Ζητούνται 2 σερβιτόρες για καλοκαι-
ρινή σεζόν σε καφετέρια στην Παροι-
κία. Τηλ: 6932925047

Το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 4* στη 
Χρυσή Ακτή ζητεί υπά�ηλο υποδοχής 
με γνώση Α�λικών και προγράμματος 
κρατήσεων. Μπάρμαν, σερβιτόρο Α’ και 
βοηθούς σερβιτόρου για το εστιατόριο 
με γνώση Α�λικών. Τηλ: 2106232080 
& βιογραφικά στο φαξ 2106232082 ή 
στο posidon@otenet.gr 

Ζητείται πωλήτρια για μόνιμη απασχό-
ληση στο κατάστημα «ΗΣΑΙΑΣ» στη 
Νάουσα. Τηλ: 6978337394-95, 210 
6847616

Ζητείται πωλήτρια για μόνιμη εργα-
σία, στο αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο 
«Αρτόπολις». Πληροφορίες, κ. Γιώρ-
γος Τηλ: 22840 24966 

Ζητείται καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στην Νάουσα. Εργασία από 15 Μαρτί-
ου. Πληροφορίες στο τηλ 6972 601031 

Ζητείται υπά�ηλος για κατάστημα εν-
δυμάτων. Απαραίτητη γνώση α�λι-
κών. Ετήσια απασχόληση Τηλ: 6978 
997232

Ζητείται προσωπικό για πλήρη και με-
ρική απασχόληση στο νέο κατάστημα 
ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
στην Παροικία. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο 
κο Πετρόπουλο. Τηλ: 22840 28688 
Κιν: 6973293339 

Ζητείται κοπέλα για ταμείο σε κατά-
στημα τροφίμων στη Νάουσα, απασχό-
ληση όλο το χρόνο. Τηλ: 22840 53316

Ζητείται κοπέλα για ψυγείο σε κατά-
στημα τροφίμων στη Νάουσα, απασχό-
ληση όλο το χρόνο. Τηλ: 22840 53316

Ζητείται πεπειραμένη πωλήτρια για 
κατάστημα ένδυσης στην Παροικία. 
Τηλ: 22840 21950

Ζητείται κοπέλα για μπουφέ – σέρβις 
σε καφετέρια για απογευματινή εργα-
σία στην Νάουσα. Τηλ: 6973 745218, 
22840 51833

Ζητείται κοπέλα για την RECEP-
TION ενοικιαζόμενων βιλών πολυτε-
λείας, στην περιοχή Λίμνες (1 χλμ. από 
την Νάουσα). Η γνώση Α�λικών και 
Η/Υ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Παρα-
καλούνται οι ενδιαφερόμενες να επικοι-
νωνούν με το τηλέφωνο. Τηλ: 22840 
51858, 6982 204251

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Κυρία με γνώσεις Α�λικών και Η/Υ, 
ζητάει εξάωρη (6) εργασία, περιοχή 
Μάρπησσα – Δρυός Τηλ: 6946744636

Ντουέτο μπουζούκι, κιθάρα, τραγου-
δούν και οι δύο πλούσιο ρεπερτόριο, ζη-
τούν συνεργασία με ταβέρνα για καλο-
καιρινή σεζόν. Τηλ: 6946 029 160, 
2108647406

Παραδίδονται μαθήματα για μπουζούκι 
(τρίχορδο, τετράχορδο), τζουρά, μπαγλα-
μά, μαντολίνο. Απ. Σταύρακας Τηλ: 
6976828526 Επίσης μαθήματα για τύ-
μπανα, κρουστά, ρυθμικό σολφέζ Μαν. 
Ακάλεστος Τηλ: 6977 335656

Κυρία αναλαμβάνει δίσκους για μνημό-
συνα. Τηλ: 6945563625

Κοπέλα ζητά εργασία ως καθαρίστρια ή για 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ: 6987926645

Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη και τον 
καθαρισμό οικιών. Τηλ: 6949 162858

Βέλγος τεχνικός με 35ετη πείρα ανα-
λαμβάνει καθαρισμό και συντήρηση 
καυστήρων. Ε�υημένη οικονομία στα 
καύσιμα. Τηλ: 6974059820 

Καθηγήτρια γα�ικών με σπουδές στη 
Γα�ία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. 
Τηλ: 6973516500

Κυρία ζητεί εργασία εσωτερική να πε-
ριποιείται ηλικιωμένη κυρία ή κύριο. 
Διαθέσιμη από 01/01/2009. Τηλ: 6977 
810527

Κυρία, Ε�ηνίδα, με πο�ές δυνατότη-
τες για εργασία σε γραφείο, χώρους 
εστίασης ή φύλαξη παιδιών, μιλάει αγ-
γλικά και γα�ικά, ζητάει απογευματι-
νή απασχόληση στην Παροικία. Τηλ: 
6932629045

Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη μικρών 
παιδιών πρωινές ώρες, περιοχή Παροι-
κία. Τηλ: 6938464857

Ε�ηνίδα αναλαμβάνει οικιακές εργα-
σίες. Τηλ: 6943668768 

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκεί-
ου, τιμές προσιτές. Τηλ: 6946 713374

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Πωλείται ψητοπωλείο-σουβλατζίδικο, 
εν ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, στην 
παραλία της Παροικίας. Τηλ: 6973 
438183 

Πωλείται μηχανή του καφέ SAN 
MARKO, 1 χρόνου, σχεδόν αχρησιμο-
ποίητη και μια λουκουμαδιέρα διπλή. 
Τιμή 1.500€ εκάστη Τηλ: 6942057912

Πωλείται FIAT TEMP� STATION. 
Τηλ: 2284091360

Πωλείται σκάφος 7,50 m με καμπίνα, 
κουζίνα, τουαλέτα. Πετρέλαιο 260hp 
έσω έξω με 180 ώρες. Δεκτός κάθε έλεγ-
χος. Έτοιμο για να πέσει στη θάλασσα. 
Περιοχή Παροικία. Τηλ: 6946461056

Πωλείται μαύρο μετα�ικό κρεβάτι με 
στρώμα ολοκαίνουργιο διστάσεις 
160Χ200 Μόνο 200 € Τηλ: 6946-
610288, 6945-055718

Πωλείται κατάστημα γυναικείων ενδυ-
μάτων, ανακαινισμένο, στο περιφερεια-
κό Παροικίας. Τηλ: 6972831474

Πωλείται μπαλκονόπορτα PVC, μονό-
φυ�η, λευκή, μισή ταμπλά, μισή τζάμι, 
διάσταση 1,97Χ1,10. Τιμή ευκαιρίας 
Τηλ: 6946332797

Πωλείται BMW, μοντέλο 1989 σε άρι-
στη κατάσταση, 1800cc, αυτόματο. 
Τηλ: 6974391998  

Πωλείται μοτοσικλέτα HONDA XLV 
1000 cc, μοντέλο 2004. Τιμή 6.000€. 
Τηλ: 6972399363

Πωλείται σκάλα στρο�υλή inox με πα-
τήματα γυαλί (κρακελέ), 3,5 m X 1,5 m 
διάμετρο στη μισή τιμή αγοράς. Τηλ: 
22840 21950 

Πωλείται επιχείρηση υποδημάτων & 
αξεσουάρ γνωστής και καταξιωμένης 
φίρμας στη Νάουσα Πάρου, σε πολύ λο-
γική τιμή, λόγω μετοίκησης. Τηλ: 
6938748863 

Πωλείται MAZDA 123 COUPE, δε-
κτός έλεγχος στην Suzuki στη Παροι-
κία. Τηλ: 6974059810

Πωλείται Honda Civic, μοντέλο ’93, με 
καινούρια ζαντολάστιχα και CD player, 
1.300 κυβικά, τιμή 1.000 ευρώ. Τηλ: 
6934948314

Μικροεπισκευές, βαψίματα, πέργκολες. 
Απογευματινές ώρες. Τηλ: 6987 926645

Πωλείται τρακτεράκι Kubota 18hp. 
Τηλ: 6942826399

Πωλείται αυτοκίνητο BMW E36 
cabrio, σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 
6942826399

Πωλείται το Εργαστήρι Υφαντών και 
Ειδών Λαϊκής Τέχνης ‘‘ΑΝΕΜΗ’’ στην 
κεντρική Πλατεία του Καφενείου Λεύ-
κες - Πάρου Τηλ: 6973 743181, 22840 
41838

Πωλούνται ζάντες, καινούριες αμετα-
χείριστες, 17’’ από Honda civic μοντέ-
λο 2007. Τηλ: 6974069312 (18:00-
22:00)

Πωλείται αυτοκίνητο ALFA ROMEO 
μοντέλο 1999, δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ: 6939730762

Πωλείται φορτηγό 3 τόνων (μικτό βά-
ρος), κατά�ηλο και για αγροτικό. Τηλ: 
6977802945

Ζητείται άλετρο με 4 υνιά για τρακτέρ 
40 ίππων. Τηλ: 6932616784

Ζητείται συνεργάτης για επιχείρηση 
καφέ, snack bar, σε πλήρη λειτουργία, 
στην Αλυκή. Τηλ: 6932577711

Πωλείται επιχείρηση μπαρ – εστιατό-
ριο πλήρως εξοπλισμένο 140τμ διώρο-
φο με μπαλκόνι. Τηλ: 6937 195346

Πωλείται αυτοκίνητο PEUGEOT GTI 
1600 κυβικά κάμπριο, με ηλεκτρικά πα-
ράθυρα δερμάτινο σαλόνι, ζάντες, στην 
τιμή των 3.000€. Πληροφορίες Τηλ: 
6937 175405. 

Πωλούνται ξυλουργικά μηχανήματα, 
πλάνη-σύνθετο, μιλάνα 1800, κορδέλα-
ιμάντας, radial 5hp, μάρκας Omega. 
Τηλ: 6938088657

Πωλείται Seat Ibiza, 16βάλβιδο, 
1.400cc, 105 ίπποι, μοντέλο '00. Περιο-
χή Νάουσα. Τιμή 3.000€. Τηλ: 6938 
940955 

Πωλείται επιχείρηση Mini Market σε 
λειτουργία στην Νάουσα. Τιμή 
25.000€. Τηλ: 6972092392 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται στη Παροικία προς Κα-
κάπετρα οικία πέτρινη 56 τ.μ. με 1 
υπνοδωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, 
βεράντες, κήπο, θέση στάθμευσης, κε-
ντρική θέρμανση, a/c, τιμή 500 € Τηλ: 
6978010678

Ενοικιάζεται κατάστημα, υπό κατα-
σκευή στην περιοχή Σταυρός Παροικί-
ας. Τηλ: 6977086703

Ενοικιάζεται αίθουσα 70 τ.μ., καινούρ-
για κατασκευή, απεριόριστη θέα. Τηλ: 
6946368012

Ενοικιάζεται κατάστημα 90 τ.μ. στη 
Νάουσα στο ποτάμι, έναντι ΑΜΕΣ 
ΝΗΡΕΑΣ Τηλ: 6946790979

Ενοικιάζονται επα�ελματικοί χώροι 
στον περιφερειακό της Νάουσας Τηλ: 
6977200338,2284023353

Νάουσα, διαμέρισμα 65 τ.μ. με βερά-
ντα, καλοριφέρ, parking, θέα θάλασσα, 
8 λεπτά από το κέντρο. Μεσιτικό Καρο-
λίνα Ιωαννίδου, λιμάνι Νάουσας Τηλ: 
6944856105, 210 7213500

Ενοικιάζεται σπίτι νεόκτιστο, 180τ.μ., 
3 κρεβατοκάμαρες, αυτόνομη θέρμαν-
ση. Περιοχή Άμπελος (1 χλμ. Από Πα-
ροικία), με θέα στο λιμάνι. Τιμή 950€. 
Τηλ: 22840 23771, 6979718070

Ενοικιάζεται στην Παροικία κατάστη-
μα 156μ2 στην Αγία Φωτεινή (πλησίον 
Εκκλησίας). Τηλ: 22840 23242, 
6945804190

Ενοικιάζονται χώροι 35 τ.μ. & 60 τ.μ., 
στο ΙΚΑ, περιφερειακός Παροικίας. 
Τηλ: 22 84023353, 6992092352 

Ενοικιάζεται οικία 2 ορόφων, 90 τ.μ., 
περιοχή Αγ. Δημήτριος – Νάουσα, για 
επα�ελματική χρήση. Τηλ: 210 
9732283, 6944 687683 

Στην περιοχή Κλήματα ενοικιάζεται 
ισόγεια γκαρσονιέρα, για όλο το χρόνο, 
με θέα την Παροικία, με θέρμανση, τιμή 
350,00€. Τηλ: 6977070920 

Ενοικιάζεται κατάστημα 65τμ στον 
Περιφερειακό Παροικίας. Τηλ: 
2284022813 (από 8μμ-11μμ) 6977 
269614

Ενοικιάζονται στην Πίσω Αλυκή δια-
μερίσματα δυάρια. επιπλωμένα για όλο 
τον χρόνο, μόνο σε Έ�ηνες. Τηλ: 
2284092283, 6946217141 

Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος 
30τμ στην Παροικία, πλησίον διασταύ-
ρωσης Γκίκα. Τηλ: 6936529225

Ενοικιάζεται κτήμα 6 στρ. στον δρόμο 
Παροικίας – Νάουσας, χωρίς οίκημα 
για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ: 6977 034 
894

Ενοικιάζεται κατάστημα στο Μαράθι, 
200 τμ, νέα οικοδομή με 4 στρέμματα 
οικόπεδο, πάνω σε κεντρικό δρόμο. 
Τηλ: 6972026581

Ενοικιάζεται επα�ελματικός χώρος 
ως ξυλουργείο με τα αντίστοιχα μηχα-
νήματα στην περιοχή Πυργάκι Δρυού. 
Τιμή 600€. Τηλ: 6938 088657 - απο-
γευματινές ώρες. 

Ενοικιάζεται μονοκατοικία 35 τμ, δί-
χωρη στις Λεύκες. Τηλ: 6972 214833, 
210 2137061

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Ενοικιάζεται οικόπεδο στην Νάουσα, 
εντός οικισμού, 310 τ.μ., συντελεστής 
δόμησης 0,7 Τηλ: 22840 41246, 
6945275152

Ενοικιάζεται κτήμα πλησίον περιφε-
ρειακού Παροικίας, πίσω από τη ΔΕΗ, 
για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ: 6972 
885741 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Δίνεται οικόπεδο για αντιπαροχή στην 
Νάουσα, εντός οικισμού, 310 τ.μ., συ-
ντελεστής δόμησης 0,7 Τηλ: 22840 
41246, 6945275152

Πωλείται οικόπεδο 589 τ.μ. στο κέντρο 
της Παροικίας (διασταύρωση Λευκών–
Νάουσας) Τηλ: 22840 21569, 6977 
367790

Πωλείται αγρόκτημα, στη θέση Τρυ-
πητή, 15 στρέμματα Τηλ: 22840 23875

Πωλείται αγροτεμάχιο 2 στρεμμάτων 
στην περιοχή Έλητας, επί της λεωφό-
ρου. Τιμή 113. 000€ Τηλ:6937409409

Πωλείται αγροτεμάχιο στην περιοχή 
Θαψανών, 21 στέμματα, με παλιά οικεία 
και τρεχούμενο νερό πηγής. Πρόσβαση 
με αυτοκίνητο Τηλ: 22840 41168, 6934 
301484

Πωλείται αμπέλι στην περιοχή Θαψα-
νών, 9 στρέμματα, κα�ιεργήσιμο ή και 
για ά�η χρήση. Πρόσβαση με αυτοκί-
νητο. Τηλ: 2284041168, 6934301484

Πωλείται αγροτεμάχιο 1.060 τ.μ. στον 
οικισμό του Αγίου Γεωργίου στην Αντί-
παρο με θέα το Δεσποτικό. Τηλ: 22840 
23183, 210-8055216 

Πωλείται αγροτεμάχιο 4.581,00 τ.μ., 
οικοδομήσιμο περιοχή Υστέρνι (3χλμ 
από Νάουσα), θέα θάλασσα, τιμή 
150.000€. Τηλ: 6972072915

Πωλείται αγροτεμάχιο 2.767,50 τ.μ, οι-
κοδομήσιμο εκτός οικισμού, επί της 
επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μαρ-
μάρων. Τιμή 65.000€. Τηλ: 6971 
894290 

Πωλείται κτήμα στο Καμπί Αγκαιριάς 
10.600 τ.μ., πανοραμική θέα στην Αντί-
παρο. Τηλ: 6934040558

Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ, οικοδο-
μήσιμο επί της επαρχιώτικης οδού Πα-
ροικίας – Νάουσας, 1, 5 χλμ. από Πα-
ροικία, στον Άγιο Ραφαήλ. Τηλ: 210 
8041920, 6948 872161 

Πωλείται κτήμα 1.300 τ.μ. με άδεια οι-
κοδομής 65 τ.μ., στην περιοχή Κ ΑΠΗ 
νοτίως του νησιού, με θέα την Αντίπα-
ρο. Τιμή πώλησης 75.000 €. Τηλ.: 210 
89 59826, 6939558633

Πωλείται κτήμα 6 στρεμμάτων στην 
Αντίπαρο στη θέση Βειβούνια, θέα θά-
λασσα και από τις δύο πλευρές. Τιμή 
180.000€. Τηλ: 6972697319

Πωλείται κτήμα 55 στρεμμάτων στην 
Αντίπαρο, θέση Καμπανιές, θέα και από 
τις δύο πλευρές. Τιμή 700.000€. Τηλ: 
6972 697319

Πωλείται οικόπεδο 200τμ (κτίζει 56τμ 
και 80τμ υπόγειο), εντός σχεδίου, με 
άδεια οικοδομής στην περιοχή Πούντα 
Αντιπάρου. Τιμή 42.000€. Τηλ: 210 60 
38757, 6979 038202

Γλυσίδια, πωλείται αγροτεμάχιο 6 
στρεμμάτων με 3 ημιτελής πέτρινες κα-
τοικίες με υπόγειο και δεξαμενή. Τηλ: 
6977901285

Παροικία, οικόπεδο 2 στρέμματα, 
εντός σχεδίου, κατά�ηλο για επα�ελ-
ματική χρήση, 800.000€. Τηλ: 6979 
395654

Κρωτήρι, οικόπεδο 4 στρέμματα, άρτια 
οικοδομήσιμο, με θέα θάλασσα, 
150.000€. Τηλ: 6974711553

Λεύκες Αγιάσι πωλείται οικόπεδο 
950τμ εντός σχεδίου. Τηλ: 6945112134

Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικι-
σμού 1600τμ, 60.000 ευρώ. Τηλ: 6946 
837009. 

Πωλείται αγροτεμάχιο 13 στρέμματα, 
1,5 χλμ από Νάουσα, άρτια οικοδομήσι-
μο με 180 ελιές. Τηλ: 6932224454

Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικι-
σμού, επιφάνειας 1000τμ οικοδομήσιμο 
(χτίζει 400τμ) 150μ από θάλασσα. 
Τηλ: 6979 172959

Kαμάρες Παροικία, πωλείται οικόπε-
δο 4 στρεμμάτων, άρτια οικοδομήσιμο, 
χτίζει 200 τμ ισόγειο και 200 μ2 υπό-
γειο. Τηλ: 6949 100753

Πωλείται αγροτεμάχιο 14, 5 στρέμμα-
τα με θέα την Αντίπαρο, θέση Δενδρολί-
βανο Τούμπες. Τηλ: 6932083094

Λεύκες, οικόπεδο 600 τμ άρτια οικοδο-
μήσιμο. Τηλ: 2109315961 κ. Χανιώτης

Λεύκες θέση Απάτι, κτήμα 2500τμ, 
χτίζει 200 τμ με 30 ελαιόδεντρα. Τηλ: 
6976 553886

Πωλείται κτήμα 3.715 τ.μ. με παλαιά 
πέτρινα κτίσματα 90 τ.μ., με δικαίωμα 
επιπλέον δόμησης 135 τ.μ., στο δρό-
μο Λευκών – Παροικίας, Απάτι. Τηλ: 
22840 43053, 6955191300 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Πωλείται studio στην περιοχή Καλα-
μάσκα, κοντά στις Πεταλούδες, 50 τ.μ. 
πετρόκτιστο, 1ου ορόφου, με θέα θά-
λασσα. Τηλ: 2108959826, 6939558633

Αλυκή, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι 
χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανε-
ξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλο-
ριφέρ, air condition, ειδική κατασκευή, 
κήπος 810 τ.μ., πισίνα. 460.000 €. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ: 693 
2285768

Αγκαιριά, οικία 113 τ.μ., πετρόκτιστη 
με την ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, πέρ-
γολες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 
285.000 € www.paroshomes.livadas.
de Τηλ: 6932285768. 

Έλητας, οικία 117 τ.μ. 2 μεγάλες κρε-
βατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπά-
νια, τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισί-
να, βεράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000 € www.paroshomes.livadas.
de Τηλ: 6932285768. 

Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κα-
τοικία ισογείου, ανακαινισμένη, 50 τ.μ. 
με 2 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, 
τζάκι, κοντά στην Εκατονταπυλιανή. 
82.000 € www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ: 6932285768. 

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πε-
τρόχτιστη οικία 89 τ.μ., καλοριφέρ, 
πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 € 

www.paroshomes.livadas.de Τηλ: 693 
2285768

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πε-
τρόχτιστη οικία 60 τ.μ., θέα θαλάσσης 
και λιμανιού, καλοριφέρ, πάρκινγκ, βε-
ράντες, πέργολες. 138.000 € www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932 285 
768 

Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 45 τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βε-
ράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 
85.000 € www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ: 6932285768

Καμπί, οικία 95, 3 τ.μ. πετρόχτιστη, με 
κτήμα 2.000 τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, 
ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
185.000€ www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ: 6932285768

Καμπί, οικία 50 τ.μ. περίπου, πετρόχτι-
στη, με κτήμα 1.000 τ.μ., βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
95.000€ www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ: 6932285768

Κάμπος Βουτάκου, οικία 85 τ.μ. πετρό-
χτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέρ-
γολες, κήπος περιφραγμένος. 205.000€ 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ: 693 
2285768

Κάμπος – Βουτάκος, μεζονέτα, πλήρως 
εξοπλισμένη, 124 τ.μ. με 3 WC, βερά-
ντα με θέα, τζάκι, τριφασικό ρεύμα, 
νερό από ΔΕΥΑΠ, εντός τ.μ. οικόπεδου 
γεμάτο δέντρα (φοίνικες, συκιές, αρο-
κάριες, οπωροφόρα), με ιδιωτικό δρόμο 
Τηλ: 6956477148

Πωλείται δυάρι τ.μ., 150.000€, Μι-
σθωμένο, ενοίκιο 420€. Τηλ: 6972 
831474

Πωλείται διαμέρισμα τ.μ., στα σύνορα 
Ηράκλειο –Μεταμόρφωσης, με εντοι-
χιζόμενη κουζίνα, πλυντήριο, τέντες, 
αποθήκη και πάρκινγκ. Τιμή 200.000€. 
Τηλ: 6972831474

Πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 
76 τ.μ. & 60 τ.μ. στον Κορυδα�ό,Αθή-
να Τηλ: 6937394436, 210 5622980

Νάουσα–Κολυμπήθρες, πωλούνται πέ-
τρινες κατοικίες, παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής, δίπλα το κύμα Τηλ: 6977 
200388, 22840 23353

Πωλείται κατοικία στη θέση Κριός 
(Βούτημα), 81τ.μ., κατασκευής ’99, σε 
άριστη κατάσταση, επιπλωμένη, θέα 
στη θάλασσα, μεγάλη βεράντα και κή-
πος, διαθέτει μεγάλο υπόγειο. Τηλ: 
6936687273 

Πωλείται γκαρσονιέρα προσόψεως 33 
τμ σε άριστη κατάσταση, πλησίον Με-
τρό, περιοχή Άγιος Παύλος Αθήνα. 
Τιμή: 37.000€ Τηλ: 22840 52655, 
6976433642

Πωλείται Μεζονέτα σε τρία επίπεδα 
στην περιοχή Καλαμάσκα κοντά στις 
Πεταλούδες σε 1,5 στρέμματα 180 τ.μ. 
Τιμή πώλησης 270.000 €. Τηλ.: 210 
8959826 - 6939 558633

Πεταλούδες, μεζονέτα σε 3 επίπεδα 
ακατοίκητη, μέσα σε 11,5 στρέμματα 
κτήμα, εύκολη πρόσβαση από κεντρικό 
δρόμο, 270.000€ Τηλ: 6932 316382, 
2284091058

Πωλείται διαμέρισμα στην Κα�ίπολη 
Πειραιά, Μαυρομιχάλη 85, 45 τμ με αυ-
τόνομη θέρμανση, αποθήκη και γκα-
ράζ. Τηλ: 6977 492936

Στο κέντρο του οικισμού στην Νάουσα 
πωλείται στούντιο 35τμ. Τηλ: 6944 
572961

Μεζονέτα 110τμ εντός οικισμού στη 
Νάουσα, θέρμανση, τζάκι, 2 λουτρά, βε-
ράντες, πωλείται πλήρως εξοπλισμένη. 
Tηλ: 6944 572961

Πωλείται διαμέρισμα στη Νάουσα 45 
τμ και 15τμ βεράντα στον 1ο όροφο με 
τζάκι. Τηλ: 6932424964

Λεύκες, πωλείται οικία 2 δωματίων στο 
κέντρο του χωριού, όψεως επί κεντρι-
κού δρόμου, πλησίον αρτοποιείου. Τηλ: 
6976 553886

Τιμοκατάλογος για τις μικρές α�ελίες

Απλή α�ελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιωτών ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις
1. Απλή α�ελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιώτες  . . . . . . . . . . . . . .5 €
2. Απλή α�ελία μέχρι 15 λέξεις Μεσίτες  . . . . . . . . . . . . . .3 €
3. Απλή α�ελία με πλαίσιο  . . . . . . . . . . . . 10 €
4. Α�ελία με φωτογραφία και 15 λέξεις  . . . . . . . . . . . . 15 €
5. Πέρα των 15 λέξεων  . . . . . . . . .   0,25 € ανά λέξη
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Επαφές για τη δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων Ο.Α.Ε.Ε. στις Κυκλάδες, έχει ξεκινήσει η βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Άρια Μανού-
σου-Μπινοπούλου, η οποία κατέθεσε και ερώτηση στη Βουλή. Απάντηση δόθηκε από τον Διοικητή του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία, δημι-
ουργούνται παραρτήματα σε Σύρο, Μύκονο, Νάξο και Σαντορίνη. 

Για τα υπόλοιπα νησιά, μεταξύ των οποίων και στην Πάρο, το μπαλάκι περνάει στους εμπορικούς συλλόγους. 
Συγκεκριμένα, με βάση όσα αναφέρει η κ. Μπινοπούλου, από την 16 Φεβρουαρίου 2009 σε επιστολή του ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμός

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) κ. Κων/νου Παπαθανασίου, αλλά και από την επικοινωνία που είχε η ίδια με τον Οργανισμό, «εμφανίζεται
διαφοροποίηση στα αριθμητικά στοιχεία των ασφαλισμένων που υπάρχουν στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε. σε σχέση με αυτά που αναφέρουν οι κατά τόπους
Εμπορικοί Σύλλογοι. Γι’ αυτό και προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου μας, θα πρέπει όλοι οι Εμπορικοί Σύλλογοι, να συστηματοποιήσουν
τις ενέργειές τους, ώστε να επιτύχουμε  το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα».

Λειτουργία περιφερειακών τμημάτων Ο.Α.Ε.Ε στις Κυκλάδες

Θα αργήσει το παράρτημα στην Πάρο
Εκλογές στον ΕΣΠΑ 

Με τη μεγαλύτερη έως τώρα συμμετοχή των μελών
του, ο Εμπορικός Σύλλογος πραγματοποίησε την
τακτική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Τα θέ-
ματα που κυριάρχησαν, ήταν η δημιουργία γρα-
φείου ΟΑΕΕ στην Πάρο, και η αντιμετώπιση των
φαινόμενων δημιουργίας Πολυκαταστημάτων έξω
από τα όρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει η νο-
μοθεσία. 
Ομόφωνα εγκρίθηκαν, ο απολογισμός του απερχό-
μενου Δ.Σ. και ο οικονομικός απολογισμός. 
Οι εκλογές θα γίνουν σήμερα Τετάρτη στα γραφεία
του Εμπορικού Συλλόγου, από τις 10 το πρωί έως
τις 6 το απόγευμα, παρουσία δικαστικού επιμελητή.

Επίσκεψη μαθητών
στο Γηροκομείο

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου η καθηγήτρια κ.
Αναστασία Ρασιώτη με αντιπροσωπεία μαθητών
από το Β1 τμήμα του Γυμνασίου Παροικίας επι-
σκέφτηκαν το Γηροκομείο. Οι μαθητές προσέφεραν
στους παππούδες δώρα. Η πρωτοβουλία της επί-
σκεψης συγκίνησε και ταυτόχρονα έδωσε μεγάλη
χαρά στους παππούδες που έχουν ανάγκη την
αγάπη του κάθε Παριανού, με όποιο τρόπο και αν
αυτή εκφράζεται.  

Ευχαριστήριο
Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009 το 2ο Δημο-
τικό σχολείο Παροικίας Πάρου πραγματοποίησε
τον αποκριάτικο χορό του στην αίθουσα του πολι-
τιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικία.
Το Δ.Σ. του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ευ-
χαριστεί θερμά τους παρακάτω για την πολύτιμη
συνεισφορά τους: Τον πολιτιστικό σύλλογο του Αρ-
χιλόχου για την παραχώρηση της αίθουσας. Τις αρ-
τοποιίες: Του Αλιπράντη Στέλιου, Ζουμή Χρήστου,
Ραγκούση Νικόλαου για τα περίφημα αρτοσκευά-
σματά τους. Το Balloon Center Μαούνης Χριστό-
δουλος για την προσφορά των μπαλονιών. Την
κάβα Τάσος Σαρρής.

Η Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Πάρου -
Αντιπάρου διοργανώνει ανοιχτή
συγκέντρωση, την Κυριακή 15
Μαρτίου, στις 11 το πρωί στην
αίθουσα του “Αρχίλοχου”, με
ομιλητή τον βουλευτή και τ.
υπουργό  Δημήτρη Ρέππα.

Υποβολή μηχανογραφικών για απόφοιτους Β΄ Κύκλου ΤΕΕ 
Από το Επαγγελματικό Λύκειο ( ΕΠΑ.Λ.) Πάρου γνωστοποιείται ότι οι απόφοιτοι Β΄ Κύκλου
του πρώην ΤΕΕ μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για συμμετοχή στις Πανελλαδι-
κές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΑΤΕΙ)  από 9  έως 20 Μαρτίου. Η υποβολή του δελτίου θα γίνει στο Γραφείο Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης στη Σύρο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Πάρου κ. Φλέσσα Νικόλαο στο τηλ. 22840-24124.

Πρόσκληση 
Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Πάρου σας προσκαλεί την Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 18:30
στην  αίθουσα του Τεχνικού Λυκείου,   ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ στην θέση “Μάρμαρο” της Παροικίας,
για την τελετή βράβευσης των καλύτερων αθλητών του Ν.Ο.Π. για το έτος 2008.

Ο Πρόεδρος                              Ο Γ. Γραμματέας
Ε. Πώλος                                       Γ. Φωσκίνης

Αναγγελίες γάμου
* Ο Μπαρμπαρής Δημήτριος του Στυλιανού και της Ανθής το γένος Μαγγανά, που γεννήθηκε
στην Αθήνα και μένει στην Πάρο θα παντρευτεί τον Απρίλιο την Αβράμη Όλγα του Κωνσταντί-
νου και της Ανδρομάχης, το γένος Ασκητίδου, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας και μένει
στην Πάρο.

* Ο Καλαφάτης Νικήτας του Διονυσίου και της Αικατερίνης, το γένος Σκορδούλη, ο οποίος γεν-
νήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου και διαμένει στην Πάρο, θα παντρευτεί την Κουρουνιώτη
Ερατώ του Παντελή και της Κυριακής, το γένος Τσαγρή, η οποία γεννήθηκε και κατοικεί στη Χίο. 
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αθλητισμός

Έγραψε ιστορία, την  Πέμπτη 5 Μαρτίου, στο
δημοτικό στάδιο της Άνω Σύρου ο ΑΜΕΣ Νη-
ρέας Νάουσας Πάρου. Έπειτα από εκπληκτική
εμφάνιση επικράτησε με 4-2 του ΑΟ Πάγου
Σύρου στον 27ο τελικό του κυπέλλου Κυκλάδων
στο ποδόσφαιρο και κατέκτησε πανάξια το κύ-
πελλο για πρώτη φορά στην πενηντάχρονη ιστο-
ρία του. Ήταν το καλύτερο δώρο που έκαναν οι
παίκτες και το προπονητικό τιμ της ομάδας στους
ηρωικούς φιλάθλους που ακολούθησαν την απο-
στολή στη Σύρο, αλλά και σε όλους τους Παρια-
νούς φιλάθλους. Ο Νηρέας ανώτερος κατάφερε
στο 30' να προηγηθεί με 3-0 και να "καθαρίσει"
στην ουσία την υπόθεση “κατάκτηση του κυπέλ-
λου”.

Τα γκολ
Στο 8’ ο Νάτσης προσπάθησε να βρει μέσα

στην περιοχή τον Μοστράτο, στην προσπάθεια
του όμως ο αρχηγός του Πάγου Βαγγέλης Γλύκας
να διώξει έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας
του.

Στο 27’ ο Ζορμπαλάς έπειτα από εξαιρετικό
συνδυασμό των παικτών του Νηρέα με κεφαλιά
από το ύψος του πέναλτι διπλασίασε τα τέρματα
για τον Νηρέα.

Ο Μοστράτος στο 31’ έδειξε την κλάση του
καθώς τελείωσε με εξαιρετικό τρόπο την αντεπί-
θεση της ομάδας του με σουτ από το ύψος της πε-
ριοχής κάνοντας το 3-0.

Ο Μαραγκός στο 35’ εκμεταλλεύτηκε με τον
καλύτερο τρόπο αδράνεια των αμυντικών και το
λάθος του Ντουγέρογλου και μείωσε σε 3-1.

Στο 67’ ο Μοστράτος με ωραίο πλασέ από το
σημείο του πέναλτι έκανε το 4-1.

Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Ελ Μπα-
ραγκέ με κεφαλιά καραμπόλα σε λάθος απομά-
κρυνση του Βασιλόπουλου μείωσε σε 4-2 που
ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. 

Ο Νηρέας έχασε και άλλες κλασσικές ευκαιρίες
για να διευρύνει το σκορ.

Με 10 παίκτες τελείωσαν και οι δύο ομάδες τον
τελικό. Αρχικά ο Πάγος έμεινε με παίκτη λιγότερο
καθώς ο Πρέκας στο 80’ αντίκρισε την δεύτερη

κίτρινη-κόκκινη κάρτα του Σουλτάνη. Πέντε
λεπτά αργότερα ο Μπιρμπίλης συνέχισε τη φάση,
είχε υποδειχθεί σε θέση οφσάιντ, σημείωσε γκολ
με αποτέλεσμα να δεχθεί κι αυτός τη δεύτερη κί-
τρινη-κόκκινη κάρτα του διαιτητή. 

Α.Ο. Πάγος Σύρου: Δεσύπρης, Τζώρτζης,
Ορφανός, Μανωλιός (71’ Παράβαλος), Πρελο-
ρέντζος, Μπαλόπητας, Πρέκας, Μαραγκός, Γλύ-
κας (61’ Ελ Μπαραγκέ), Σαμιωτάκης (78’
Λουμής).

ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου: Ντουγέρο-
γλου (46’ Σκιαδάς), Τσάνη, Αράπη (65’ Καράμ-
πελας), Νάτσης, Γρηγοριάδης, Γρίβας,
Μαυρίδης, Μπιρμπίλης, Βασιλόπουλος, Ζορμπα-
λάς (35’ λ.τ. Παντελαίος), Μοστράτος.

Ήταν η τρίτη φορά που βρέθηκε σε τελικό κυ-
πέλλου Κυκλάδων ο Νηρέας. Το 1984 στη Σύρο
είχε ηττηθεί με 1-0 από τον ΑΟ Σύρου και πέρυσι
πάλι στη Σύρο είχε ηττηθεί με 2-1 από τον ΑΟ
Μυκόνου. Ο Νηρέας στο τελικό είχε τη συμπα-
ράσταση περίπου 30 φιλάθλων του.

Πανάξια κυπελλούχος Κυκλάδων

Συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του εμφάνιση
στον τελικό του κυπέλλου ο Νηρέας, την περα-
σμένη Κυριακή, επιβλήθηκε με 5-2 των Βριλησ-
σίων στο δημοτικό στάδιο της Παροικιάς για την
19η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαί-
ρου της Δ’ Εθνικής. Ήταν μια νίκη οξυγόνο για
την ομάδα της Πάρου που παλεύει για την σωτη-
ρία της. Τα γκολ σημείωσαν ο Μοστράτος στο
60’, 81’, 86’, ο Μαυρίδης στο 77’ (πεν.), και ο Κα-
ράμπελας στο 88’.
Την Κυριακή ο Νηρέας παίζει στο Αιγάλεω με τον
Θεμιστοκλή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο

για τις 16:00 αλλά η ώρα θα αλλάξει έπειτα από
σχετικό αίτημα του Νηρέα (αποφασίζει αύριο η
ΕΠΟ) για τις 13:00 ή τις 13:30.

Δ’  Εθνική - 19η αγωνιστική
Αποτελέσματα
Αθηναϊκός - Καλλονή: 2-1
Απόλλων Σμύρνης - Άγιαξ Ταύρου: 2-0
Θεμιστοκλής - Δόξα Βύρωνα: 2-0
Νέα Ιωνία - Άγιος Ιερόθεος: 1-1
Νηρέας - Βριλήσσια: 5-2
Ολυμπιακός Λιοσίων - Άγιοι Ανάργυροι: 1-0

Πεύκη – ΠΑΟ Ρουφ: 0-1
Βαθμολογία
1 ΠΑΟ Ρουφ 43 41-15
2 Νέα Ιωνία 38 31-14
3 Άγιος Ιερόθεος 38 32-16
4 Απόλλων Σμύρνης 38 25-10
5 Καλλονή 36 29-16
6 Θεμιστοκλής 27 18-15
7 Άγιοι Ανάργυροι 25 20-20
8 Αθηναϊκός 23 26-25
9 Ολυμπιακός Λιοσίων 23 23-24
10 Νηρέας 19 22-26

11 Άγιαξ Ταύρου 18 24-38
12 Πεύκη 17 20-33
13 Δόξα Βύρωνα 15 19-40
14 Βριλήσσια 7 10-48
20η αγωνιστική (15 Μαρτίου - 16:00)
Αγιαξ Ταύρου - Νέα Ιωνία
Αγιοι Ανάργυροι - Αθηναϊκός
Βριλήσσια - Α.Ο.-Πεύκη
Δόξα Βύρωνα - Ολυμπιακός Λιοσίων
Θεμιστοκλής - Νηρέας
Καλλονή - Αγιος Ιερόθεος
ΠΑΟ Ρουφ - Απόλλων Σμύρνης

Έβγαλε «πεντάσφαιρο» ο Νηρέας και πήρε νίκη-οξυγόνο

Πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου Κυκλάδων

“Εννιάρα”
ο Α.Ο. Πάρου

Με εννέα γκολ φιλοδώρησε ο Α.Ο. Πάρου τον Μαρ-
πησσαϊκό στη Μάρπησσα (1-9) για την 17η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κυκλάδων.
Επίσης νικηφόρο ήταν και το παιχνίδι του Αστέρα
Μαρμάρων στα Μάρμαρα με 4-2 επί της Αναγέννη-
σης Νάξου.
2ος όμιλος αποτελέσματα
Α.Ο. Μαρπησσαϊκός - Α.Ο. Πάρου: 1-9
Α.Ο. Πανναξιακός - Α.Ο. Πανθηραϊκός: 2-0
ΚΕΜΑΣ Ίου - Α.Ο. ΛΑΒΑ: αναβλ.
Α.Ο. Κορωνίδας - ΑΜΣ Φιλωτίου: 0-2
Αστέρας Μαρμάρων - Αναγέν. Νάξου: 4-2
Α.Ο. Καρτεράδος – Αστέρας Τραγαίας: 4-1

Βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ Βαθ. Αγ. Γκολ

1. Α.Ο. Καρτεράδος 41 17 34-18
2. Α.Ο. Πανναξιακός 40 17 64-15
3. Α.Ο. Πάρου 39 17 53-17
4. Α.Ο Πανθηραϊκός 33 16 47-13
5. ΑΜΣ Φιλώτι 29 16 30-23
6. Αστέρας Μαρμάρων 22 16 26-41
7. Αστέρας Τραγαίας 18 16 16-23
8. Λάβα Εμπορίου 17 16 21-33
9. Αναγέννηση Νάξου 15 17 26-55
10. Α.Ο Κορωνίδα 13 17 26-44
11. ΚΕΜΑΣ Ίου 4 16 12-40
12. Μαρπησσαϊκός 2 16 21-54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΦΟ
Τη Κυριακή 15/03 και ώρα 12:00 με 14:00, στο
ξενοδοχείο Galinos στη Παροικία, θα πραγματο-
ποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοι-
κητικού συμβουλίου του συνδέσμου μας. Θα
προηγηθεί οικονομικός και διοικητικός απολογι-
σμός.
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση υπο-
ψηφιοτήτων στο τηλ. 6956511040
e-mail. pefoparou_antiparou@hotmail.com
Η κατάθεση υποψηφιοτήτων θα γίνεται δεκτή
μέχρι και τις 13/3/09.
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A
Στα Λιβάδια γίνεται ένα μεγάλο έργο. Αντικαθίσταται ο
κεντρικός αγωγός λυμάτων με την τελευταία λέξη της τε-

χνολογίας. Η πολύ σοβαρή αυτή δουλειά, όμως, δεν μας δίνει το δι-
καίωμα να καταστρέψουμε την παραλία με τα μπάζα του έργου. Ας
είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, γιατί αν δεν προσέξουμε τη θά-
λασσά μας, θα μας εκδικηθεί. Πάρε μέτρα πρόεδρε, πριν είναι
αργά.

A
Καράβια απ’ ό,τι φαίνεται θα έχουμε πολλά. Τα εισιτήρια,
λόγω ανταγωνισμού, θα είναι φθηνότερα. Κόσμο θα έχουμε;

Ποια προσπάθεια επί της ουσίας έχει γίνει για την προβολή της
Πάρου - Αντιπάρου;
Πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε το Πάσχα, πρέπει να επι-
λέξουμε στόχους στο εσωτερικό και εξωτερικό και να παρουσιά-
σουμε τις ομορφιές των νησιών μας, να παρουσιάσουμε την
πληρότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, να κάνουμε γνωστή τη
γαστρονομία μας…
Πρέπει να παλέψουμε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
κρίσης. Μ’ ακούει κανείς;

A
Στη γενική συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου, έγινε πολύ
συζήτηση για το πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετω-

πίζουν και οι Παριανοί επιχειρηματίες. «Οι τράπεζες ως πριν από

λίγο καιρό, «σκόρπαγαν» απλόχερα δάνεια σε όλους και τώρα
μας «στραγγαλίζουν», δήλωσε ο πρόεδρος. Να περιμένουμε από
το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί, πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί
το «έμφραγμα»;

A
Στην πίτα του Εμπορικού Συλλόγου για το θέμα των πολυ-
καταστημάτων, ο πρόεδρος ζήτησε καθαρές θέσεις από τους

παρευρισκόμενους πολιτικούς. Τις καθαρές κουβέντες των πολι-

τικών ζήτησε και η Γ.Σ. του Συλλόγου. Εμείς παραθέτουμε επι-
γραμματικά την τοποθέτηση των πολιτικών στο μικρόφωνο της
εκδήλωσης.
Δήμαρχος: Απόλυτη συμπαράσταση στον Εμπορικό Σύλλογο.
Έπαρχος: Ευχές για ότι καλό.
Συρμαλένιος: Αγωνιστική συμπαράσταση.
Σ. Μαύρος: Συμπαράσταση μέσα από άρθρο στη ΦτΠ
Γ. Βρούτσης: Όλα καλά με ευχές.
Χρειάζεται να διευκρινίσουμε τίποτα; Έτσι κι’ αλλιώς είναι πολύ
καθαρές οι κουβέντες τους…

A
Νταβατζής προαγωγός, προστάτης, αγαπητικός, (μτφ.)
πρόσωπο που εμφανίζεται ως προστάτης ενός χώρου, συ-

στήματος, επαγγελματικής ομάδας κ.α. αποκτώντας προσωπικά
οφέλη από αυτά. (Λεξικό Μπαμπινιώτη).

A
ΚΟΥΪΖ: Ποια υποψηφιότητα θα επιλέξει τελικά; Υποστη-
ρίζει σε κύκλους Παριανούς ότι θα είναι υποψήφια δήμαρ-

χος, σε άλλο νησί δηλώνει ότι θα είναι υποψήφια βουλευτής, ενώ σε
δικούς της ανθρώπους λέει ότι θα ξαναείναι  υποψήφια για Έπαρ-
χος. Καλό θα ήταν να προσθέσει στη γκάμα υποψηφιοτήτων και τη
θέση της προέδρου της Αντιπάρου, μήπως καθαρίσουμε με τη Βαρ-
βάρα γιατί τη βλέπω και τρίτη φορά πρόεδρο.                             Ν.Λ.Ρ.

μικρά-μικρά μικρά-μικρά μικρά-μικρά μικρά-μικρά μικρά-μικρά

A
«Όταν δεν μπορείς να δείρεις το γαϊδούρι χτυπάς το
σαμάρι», λέει σοφά ο λαός μας.

Κάποιοι δεν «βολεύονται» με την επιτυχημένη παρουσία
ένα χρόνο τώρα της «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» και άρχι-
σαν τις «εχθροπραξίες». Σε 2-3 σταντς στη Παροικία
αφαιρούν τα φύλλα της εφημερίδας μόλις ο διανομέας τα
τοποθετεί σε αυτά. Όσα φύλλα και αν «αποσύρουν» οι
φίλοι μας, καλό μας κάνουν, γιατί δείχνουν ότι η ΦτΠ
κάνει καλά τη δουλειά της. Για εμάς είναι εύκολο τα 4.000
φύλλα να τα αυξάνουμε μέχρι να κουραστούν. Εσείς όταν
δε βρίσκετε τη «Φωνή» μας, τηλεφωνήστε μας και θα
φροντίσουμε να πάρετε την εφημερίδα άμεσα. Τους ευχα-
ριστούμε για το κακό που νομίζουν ότι μας κάνουν.

Ένα σημαντικό έργο επιτελείται από τους
γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου, προς
όφελος των ασθενών και του κοινού γενικότερα.
Καταβάλλονται προσπάθειες για τη μείωση των
αντιβιοτικών, για τη σωστή διατροφή, ενώ με-
ριμνούν και για τους καπνίζοντες, στους οποί-
ους θα γίνει Σπιρομέτρηση (έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας), Μάρτιο, Απρίλιο
και Μάιο.

Όπως ανέφερε στη ΦτΠ, η παθολόγος κ.
Φράγκου, η οποία πρωτοστατεί στα συγκεκρι-
μένα προγράμματα, στις 12 και 13 Μαρτίου έρ-
χεται στην Πάρο η καθηγήτρια Λοιμοξιολογίας
κ. Γιαμαρέλλου με δύο συνεργάτες της, οι
οποίοι θα μιλήσουν σε γονείς και παιδιά, με
σκοπό των περιορισμό της κατανάλωσης αντι-
βιοτικών. Θα γίνουν δύο ομιλίες, μία στη Νά-
ουσα και μία στην Παροικιά και ήδη οι γιατροί
του Κέντρου Υγείας έχουν ενημερώσει τους
Συλλόγους Γονέων του νησιού. 

Η προσπάθεια αυτή, έχει ξεκινήσει από τις
αρχές του χειμώνα, με «εκπαίδευση» στους
γιατρούς, ώστε να γράφουν λιγότερα φάρμακα,
με ερωτηματολόγια προς τους γονείς, που ήδη
έχουν επιστραφεί και θα εξαχθούν από αυτά
συμπεράσματα για την κατανάλωση αντιβιοτι-
κών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Ετοιμάζεται επίσης ένα είδος διαγωνισμού σε
δημοτικά και νηπιαγωγεία, ώστε να υπάρχει ει-
κόνα για τα παιδιά και οι γιατροί να γνωρίζουν
όταν ένα παιδί ασθενεί, εάν πρόκειται για ιό ή
λοίμωξη και να λειτουργούν αναλόγως. Δη-
λαδή, ανάλογα με την περίπτωση, να χορηγούν
ή να μην χορηγούν φάρμακα. Όλα τα παραπάνω,
θα έχουν ολοκληρωθεί έως το Μάιο, οπότε και θα
ανακοινωθούν επίσημα τα αποτελέσματα του εγ-
χειρήματος και για του χρόνου, έχει προγραμμα-

τιστεί να γίνουν αφίσες κατά των πολλών φαρμά-
κων, από τα ίδια τα παιδιά.   

Αγωγή υγείας
Σε εξέλιξη είναι επίσης, τα διατροφολογικά

προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία. Οι
γιατροί του Κ.Υ. είναι συνδεδεμένοι με το Συμ-
βουλευτικό Κέντρο Διατροφής μέσω του Εθνικού
Συστήματος της μονάδας τηλεϊατρικής του Σι-
σμανόγλειου Νοσοκομείου και έτσι λειτουργεί

κάθε Τρίτη διατροφολογικό ιατρείο για παιδιά
και έφηβους μέσα από το τηλέφωνο. Γίνεται επί-
σης, αγωγή στα σχολεία και για το αλκοόλ. Για
καλύτερα αποτελέσματα και πλήρη ενημέρωση
του κοινού, έρχεται στις 3-4-5 και 6 Απριλίου, η
διευθύντρια του Διατροφολογικού – Συμβου-
λευτικού Κέντρου του Σισμανόγλειου, η οποία
θα μιλήσει στους γονείς.

Στο μικροσκόπιο
οι καπνίζοντες…
Από ιατρικό έλεγχο θα περάσουν όσοι καπνί-

ζουν ή είναι πρώην καπνιστές και είναι άνω των
45 ετών. Οι καπνιστές αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα, που ή δεν τα γνωρίζουν ή δείχνουν
…ανοχή στα συμπτώματα, δηλαδή στον επί-
μονο βήχα, στη δυσκολία της αναπνοής, στα
συχνά πτύελα (φλέματα) και στο συχνό κρυο-
λόγημα. Με σκοπό την επισήμανση αυτών των
συμπτωμάτων – προβλημάτων και τους κινδύ-
νους που ενδεχομένως κρύβουν, έχει προγραμ-
ματιστεί να γίνει Σπιρομέτρηση (έλεγχος της
αναπνευστικής λειτουργίας),  την Τρίτη 17
Μαρτίου στο Αγροτικό ιατρείο  Νάουσας από
τις 10 έως τις 2.00 μ.μ. και την Τετάρτη 18
Μαρτίου τις ίδιες ώρες στο Κέντρο Υγείας Πα-
ροικιάς.

Η εξέταση αυτή γίνεται σε συνεργασία με την
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία, ομάδα
ΧΑΠ. Η Σπιρομέτρηση θα επαναληφθεί τον
Απρίλιο, που θα γίνει σε Μάρπησσα,  Αλυκή,
Λεύκες και Κώστο και το Μάιο, δύο ημέρες στη
Νάουσα και τρεις μέρες στην Παροικιά. Επίσης,

θα έρθουν στο νησί υπεύθυνοι της ομάδας ΧΑΠ
και του άσθματος. Όσοι έχουν πρόβλημα θα συμ-
πληρώσουν κάποιο πρωτόκολλο, θα δημιουργη-
θούν φάκελοι και θα χορηγούνται θεραπείες.

Σημαντικά προγράμματα σε εξέλιξη
στο Κέντρο Υγείας Πάρου

Για μείωση αντιβιοτικών -
σωστή διατροφή -

«φραγή» στο κάπνισμα


