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Η ΦτΠ στο πλαίσιο της υπεύθυνης δημοσιο-
γραφικής ενημέρωσης των αναγνωστών της,
δημοσιοποιεί σήμερα το πρώτο μέρος της δη-
μοσκόπησης, που πραγματοποιήθηκε το τε-
λευταίο διάστημα τηλεφωνικώς από την
εταιρία DATA R.G., σε δείγμα 400 ατόμων.
Τα προβλήματα που εντοπίζονται για το
Δήμο Πάρου, αλλά και των Δημοτικών Δια-
μερισμάτων, η αξιολόγηση του έργου της δη-
μοτικής αρχής μετά την αλλαγή δημάρχου
και η δημοτικότητα των πρωταγωνιστών της
πολιτικής ζωής του τόπου μας, είναι τα πρώτα
στοιχεία από τη δημοσκόπηση που παρου-
σιάζουμε σήμερα. 

Το δεύτερο μέρος της έρευνας, που αφορά
στην εκλογική συμπεριφορά των Παριανών
ψηφοφόρων σε σχέση με τις δημοτικές εκλο-
γές, προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθεί. Η
εξώδικος παρέμβαση ενός από τους «κρινό-

μενους» δεν μας το επιτρέπει. Σεβόμενοι
τους λόγους που επικαλείται λόγω της ιδιαί-
τερης επαγγελματικής του ιδιότητας, δεχό-
μαστε αυτή τη στιγμή το αίτημά του.
Ελπίζουμε έως την επόμενη έκδοση της ΦτΠ
να βρεθεί λύση και να ξεπεράσουμε αυτή την

εμπλοκή, ώστε να δοθούν στη δημοσιότητα
και τα άλλα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Οι επισημάνσεις και οι προτεραιότητες για
τα προβλήματα που αναδείχτηκαν από τη
συγκεκριμένη δημοσιοποίηση θα αποτελέ-

σουν για τη ΦτΠ οδηγό για την «εξέταση»
όλων των υποψηφιοτήτων στις επερχόμενες
εκλογές. Θα χρειαστεί πολλές φορές να επα-
νέλθουμε στο κεφάλαιο αυτό των προβλημά-
των, μιας και η αντιμετώπισή τους απαιτεί
πολύ μεγάλη προσπάθεια από πολλούς και
φυσικά χρειάζεται και πολύ χρόνο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτό της εκλογικής
συμπεριφοράς των Παριανών ψηφοφόρων,
τα δεδομένα θα αλλάζουν όσο πλησιάζουμε
στο χρόνο διεξαγωγής των δημοτικών και νο-
μαρχιακών εκλογών, συνέπεια της μεταβολής
του γενικότερου πολιτικού κλίματος και δεν
αποκλείεται να αλλάξουν και τα πρόσωπα που
θα πρωταγωνιστήσουν τελικά στις δημοτικές
εκλογές. 

Η ΦτΠ θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και
εγκυρότητα τη δημοσιογραφική της δουλειά,
με γνώμονα την πρόοδο και την ανάπτυξη
των μικρών κοινωνιών της Πάρου και της
Αντιπάρου, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνα-
τότητες που μας δίνει η επιστημονική έρευνα
για την καταγραφή όλων των ζητημάτων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας στη σελ. 4-5

Πρώτη προτεραιότητα για τους Παριανούς

Νοσοκομείο, αεροδρόμιο, 
εμπορικό λιμάνι

Όλοι εµείς
απο την

σας ευχόµαστε 
Καλή Ανάσταση!

Το επόμενο φύλλο
της “Φωνής της Πάρου”
θα κυκλοφορήσει
στις 29 Απριλίου
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Εμείς και
οι άλλοι

Η αγωνία αυτοπροσδιορισμού και αυτοπρο-
στασίας μας φέρνει από νωρίς περισσότερο σε
σχέσεις αντιπαλότητας με τους άλλους, παρά σε
φιλικά ανοίγματα και πειραματισμούς. Είναι
τόση η ανάγκη άμυνας, που γίνεται βίωμα και,
αν δεν υπάρχουν αντίπαλοι, πρέπει να τους ανα-
καλύψουμε. Ο άνθρωπος κατευθύνει τη δράση
του με βάση την ψυχολογία και τον χαρακτήρα
του, τις παρακαταθήκες της συνήθειας και τον
κοινωνικό του περίγυρο. Επιπροστίθενται οι δε-
δομένες συνήθειες της πολιτικής με τις διαιρέ-
σεις.

Ας ρίξουμε μια ματιά στη λογική και τις συμ-
περιφορές των μικροχώρων μέσα στους οποίους
ζούμε, των οικισμών, των χωριών και των πό-
λεων. Ας ερευνήσουμε πώς ζούμε στην Πάρο και
Αντίπαρο. Η καταχωρημένη πολιτική και κοι-
νωνική συνήθεια, το υπάρχον καθεστώς, είναι
κυρίως να κατασκευάζουμε αντιπάλους. Τώρα με
τους πολλούς ξένους τα έχουμε κάπως σαστίσει,
αλλά ας μη τους εντάξουμε στις παρούσες σκέ-
ψεις. Ας μείνουμε στα δικά μας, όπου εκείνο που
κυριαρχεί, είναι να περιφρουρήσουμε τα κάστρα
μας. 

Οι πολιτικές διαμάχες, παρά το ότι δεν υπήρχε
παλιά ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση, έφτα-
ναν μέχρι τα χωριά και δημιουργούσαν  χωριστά
καφενεία. Βενιζελικοί, βασιλικοί κι αργότερα δε-
ξιοί, αριστεροί, κεντρώοι. Σήμερα, ενώ έχουν αμ-
βλυνθεί οι αντιπαλότητες, δεν έχει προχωρήσει

η άλλη λογική. Της άμβλυνσης
των αντιθέσεων, της συναντίλη-
ψης και της ενότητας. Η δράση
σε κλειστά κυκλώματα δεν ανοί-
γει τις λογικές και τις σκέψεις
και δεν βοηθά σε μια νέα ποι-
ότητα ζωής, όπου στον κύκλο
μας κάθε φορά θα εισέρχονται
καινούριοι άνθρωποι, με το εν-
δεχόμενο να πειστούν με τις
δικές μας ιδέες και τις δικές μας
αξίες. 

Η μεταφορά πολιτικών διαι-
ρέσεων από την Αθήνα στην πε-
ριφέρεια προξενεί ζημιά, καθώς
ενισχύει τις τοπικές αντιθέσεις

και χαλαρώνει τη συνοχή και τη συγγένεια. Αντί
να παράγεται αυτόνομη πολιτική σκέψη, μετα-
φέρονται σχήματα και έριδες από το κέντρο. Το
μεγαλύτερο κακό όμως βρίσκεται στο ότι οι προ-
σωπικές μας σχέσεις επηρεάζονται βαθιά και χά-
νουμε ευκαιρίες να ανοίξουμε λογαριασμούς με
πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Κάτι πολύτιμο
μπορεί να πάρουμε απ’ αυτούς, ίσως συμβεί μια
απροσδόκητη σύνθεση των ιδεών μας, μπορεί να
ωφεληθούμε απ’ το «πάρε-δώσε» σκέψεων και
τρόπων ζωής. Φτάνουμε στο σημείο ακόμα και
εκεί που χωρούν όλοι, να βρίσκουμε δικαιολογίες
αποκλεισμών. Η κινητικότητα ιδεών και πρωτο-
βουλιών συχνά εξαντλείται στον κύκλο μας.

Τολμηρότερο και αποδοτικότερο είναι να
ανοίγουν τα σύνορα, να διευρύνονται τα όρια της
ελευθερίας, των γνωριμιών και των σχέσεων, με
αποτέλεσμα ευρύτερες λογικές στα τρέχοντα ζη-
τήματα του νησιού και περισσότερη συμμετοχή.
Ατομικές συμπεριφορές διεύρυνσης των ορίων
θα παράγουν  πιο εύφορη γενικότερη πολιτική,
που με τη σειρά της ενθαρρύνει πλουσιότερες
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Παράλληλα με
τα στερεότυπα της πολιτικής πρέπει να επανε-
κτιμηθεί η στάση μας απέναντι στη ζωή και να
αναδειχθεί μια πιο γενναία ατομική φιλοσοφία
συμπεριφοράς. Ποιότητα ζωής και θετικά συ-
ναισθήματα είναι απ’ τα πρώτα ζητούμενα. Η
πρόκληση είναι να ξεπερνούμε τις συμβάσεις και
να διαμορφώνουμε περιβάλλον με περισσότε-
ρους φίλους και λιγότερους αντιπάλους. Αλλιώς
ο καθένας μένει με την αυτάρκεια των κύκλων
του και ζει αποστερούμενος τη ζωτικότητα των
άλλων. Το μέγα ζήτημα όμως είναι να τους κερ-
δίσουμε τους ανθρώπους.

Χρίστος Γεωργούσης
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Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 57
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 

Στην πρόταση του ΚΚΕ «Για την Παιδεία
των λαϊκών αναγκών», αναφέρθηκαν οι ομι-
λητές, στη συγκέντρωση που έγινε την Τε-
τάρτη 8 Απριλίου στον «Αρχίλοχο» από την
Κομματική Οργάνωση Βάσης Πάρου Κ.Κ.Ε.
Όπως είπαν, στο πλαίσιο αντίστασης στον
καπιταλισμό, το ΚΚΕ προτείνει: Ενιαίο δω-
δεκάχρονο σχολείο και αποκλειστικά δημό-
σια και δωρεάν Παιδεία, που θα προβλέπει,
ιδιαίτερα μέτρα για τα παιδιά των μετανα-
στών και των παιδιών με μαθησιακές δυσκο-
λίες και καλεί εκπαιδευτικούς και γονείς να
αγωνιστούν γι’ αυτό το σχολείο και για μια καλύτερη ζωή. 
Είναι, τόνισαν, καθήκον γονιών και εκπαιδευτικών να μπολιάσουν τις ζωές
των μαθητών με γόνιμα ιδανικά, κόντρα στην αστική εξουσία, που θέλει πο-
λίτες χωρίς κριτική σκέψη.

Οι ομιλητές επεσήμαναν ότι το κόμμα τους
προτείνει ρήξη με την κυρίαρχη πολιτική με
όπλο την πείρα των μαζών και τη λαϊκή συμ-
μαχία. Και με τη διαπίστωση ότι ο καπιταλι-
σμός «έχει φάει τα ψωμιά του», το ΚΚΕ ζητεί
την ψήφο των πολιτών στις Ευρωεκλογές,
ώστε να ισχυροποιηθεί το κόμμα και να αλ-
λάξει χέρια η εξουσία. Τόνισαν μάλιστα οι
ομιλητές, πως δεν χρειάζεται να συμφωνεί κα-
νείς σε όλα με το ΚΚΕ, για να δώσει την ψήφο
του, φτάνει να συμφωνεί σε ένα: «απειθαρ-
χία-ανυπακοή-αντεπίθεση στις επιταγές της

πλουτοκρατίας».
Ομιλητές ήταν οι, Αλέκος Αρβανιτίδης μέλος του τμήματος παιδείας της
Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. και Νίκος Αλεξίου Ε.Λ.Μ.Ε. Πάρου- Αντιπάρου- ΠΑ.ΜΕ.
Εκπ/κών.

Συγκέντρωση στον « Αρχίλοχο» της Κομματικής Οργάνωσης Βάσης Πάρου Κ.Κ.Ε.

«Ανυπακοή στις επιταγές της πλουτοκρατίας»

Στη λίστα αναμονής του ΥΠΕΧΩΔΕ εμπορικό λιμάνι και αεροδρόμιο
Στην Αθήνα μετά το Πάσχα ο Δήμαρχος για …εξηγήσεις

Στη λίστα αναμονής του ΥΠΕΧΩΔΕ, βρίσκονται τα δύο μεγάλα έργα υποδομής της Πάρου, το εμ-
πορικό λιμάνι και το νέο αεροδρόμιο. Η απάντηση του υπουργείου προς το βουλευτή Κυκλάδων του
ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγα, είναι σαφής και απογοητευτική. Για το μεν εμπορικό λιμάνι διαφαίνεται κάποια ελ-
πίδα να προχωρήσει, για το αεροδρόμιο όμως, εξανεμίζονται, καθώς, σύμφωνα με την απάντηση, το
έργο δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά που πρόκειται να δημοπρατηθούν μέσα στο 2009. Το καλό νέο
είναι πάντως ότι θα λάβουν μέσα στο 2009 τις αποζημιώσεις τους οι ιδιοκτήτες, των οποίων τα ακί-
νητα απαλλοτριώθηκαν για τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου.

Από την απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ θορυβήθηκε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος ζήτησε
ραντεβού με την ηγεσία του υπουργείου, που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα, μετά το Πάσχα. Θέλω,
είπε ο Δήμαρχος, να μου πουν από το ΥΠΕΧΩΔΕ το χρονοδιάγραμμα. Αφού το αεροδρόμιο δεν συμ-
περιλαμβάνεται στα έργα για το 2009, να μου πουν πότε θα συμπεριληφθεί και σε ποια φάση βρισκό-
μαστε.

Να θυμίσουμε, ότι ο κ. Βλαχογιάννης δεν έχει πάρει ακόμη απάντηση από τον υπουργό Γ. Σουφλιά
στην επιστολή του από 10 Ιουλίου 2008, για το εμπορικό λιμάνι. Να θυμίσουμε επίσης, ότι ομόφωνα
Δημοτικό Συμβούλιο και Επαρχιακό Συμβούλιο, ψήφισαν την ένταξη των δύο αυτών έργων στο ειδικό
πρόγραμμα ενίσχυσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου περιόδου 2007-2013. 

Η Απάντηση
Στην απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ προς τον κ. Ρήγα αναφέρεται:

Α. Λιμένας Πάρου
Η ιεράρχηση των λιμενικών έργων, που θα συγ-

χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», θα
γίνει σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής
Συντονισμού Ανάπτυξης Λιμένων και λαμβάνον-
τας υπόψη τις σχετικές προτεραιότητες της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όσον αφορά στο έργο
του Εμπορικού λιμανιού της Πάρου, ισχύουν τα
παρακάτω:

Στη ΣΑΜ 070 του υπουργείου μας (Εθνικοί
πόροι), είναι ενταγμένη η μελέτη «Προγραμμα-
τικό Σχέδιο (Προκαταρκτική Έκθεση) νέου λιμέ-
νος Πάρου. Οριστική μελέτη έργων Α΄ φάσης και
συναφείς μελέτες», με προϋπολογισμό 400.000
ευρώ και πίστωση για το έτος 2009 39.000 ευρώ,
ώστε να αποπληρωθεί η αρχική μελέτη (συνολικής
αμοιβής 106.799,83 ευρώ). Το εναπομένον ποσό
του προϋπολογισμού, έχει προβλεφθεί για να κα-
λύψει αμοιβές λοιπών μελετών στο υπόψη λιμάνι,
οι οποίες δεν αφορούν τεχνικές μελέτες, αλλά με-
λέτες διερεύνησης εναλλακτικών επιλογών για τη
θέση χωροθέτησης του λιμένος, ύστερα από προ-
σφυγή κατοίκων του νησιού στο Συμβούλιο της
Επικρατείας.

Β. Αεροδρόμιο Πάρου
«Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Δ7/Α/7551/

854/24-2-2009 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας, το αεροδρόμιο της Πάρου δεν
έχει συμπεριληφθεί στα έργα που πρόκειται να δη-
μοπρατηθούν εντός του έτους 2009.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10727/ΔΕ1065/25-
2-2009 έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών,
έχει μεταφερθεί το απαιτούμενο ποσό για την απο-
ζημίωση των δικαιούχων στο λογαριασμό κατηγο-
ρίας εξουσιοδότησης πληρωμής της ΣΑΕ 077 του
ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τέλος, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ. 406/γ/6-
3-2009 έγγραφο της ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. Ελλάδας, έχει
ήδη διαβιβαστεί στο Εθνικό Τυπογραφείο η ανα-
κοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης δικαιούχων
απαλλοτριωθέντων ακινήτων για τη δημιουργία
νέου Αερολιμένα στη νήσο Πάρο και εντός τακτού
χρονικού διαστήματος, οι δικαιούχοι θα προβούν
στην είσπραξή της.
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Πρώτη προτεραιότητα για τους Παριανούς

Νοσοκομείο, αεροδρόμιο, εμπορικό λιμάνι

Όταν ο τοπικός πληθυσμός ερωτήθηκε για τα προβλήματα που
θεωρεί ότι αντιμετωπίζει το νησί του, έγιναν πολλές αναφορές
όπως άλλωστε και σε κάθε νησί.  Η διαφορά από ανάλογα ευ-
ρήματα σε άλλους δήμους είναι πως στην Πάρο αναφέρονται
περισσότερα προβλήματα, αλλά με λιγότερο έντονο τρόπο. 
Η έλλειψη Νοσοκομείου είναι το πρώτο σε αναφορά πρόβλημα
σε όλα τα διαμερίσματα του νησιού. Σε μεγάλα ποσοστά ανα-
φέρεται η έλλειψη αεροδρομίου, κύρια από τους κατοίκους της
Νάουσας.  
Επίσης η κακή οδοποιία η οποία αναφέρετε από τους κατοί-
κους όλων των διαμερισμάτων.
Πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι και η έλλειψη εμπορικού λι-
μανιού η οποία αναφέρεται περισσότερο από τους κατοίκους
της Παροικίας. 
Ομοίως και το κυκλοφοριακό, το οποίο αναφέρεται έντονα
από τους κατοίκους της Παροικιάς, αλλά και της Νάουσας.

2. Προβλήματα των
Δημοτικών Διαμερισμάτων
Όταν οι κάτοικοι ερωτήθηκαν για τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν στο διαμέρισμα το οποίο ζουν, έδωσαν απαντήσεις που
ποικίλουν. Στην Παροικιά ως πρώτο πρόβλημα αναφέρθηκε το
κυκλοφοριακό και έλλειψη θέσεων Parking. Στην συνέχεια η
κακή οδοποιία και οι λακκούβες. Δηλαδή προβλήματα γύρω
από την χρήση του αυτοκινήτου. Τέτοιες απαντήσεις οι δημο-
σκοπήσεις συνήθως λαμβάνουν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ακο-
λουθεί η έλλειψη νοσοκομείου και στην συνέχεια το εμπορικό
λιμάνι.  
Στην Νάουσα ως πρώτο πρόβλημα με σημαντική απόσταση από
το δεύτερο αναφέρεται η κακή οδοποιία και οι λακκούβες. Στην
συνέχεια αναφέρονται τα ίδια περίπου προβλήματα με τα υπό-
λοιπα διαμερίσματα. Οξυμένο – αναλογικά με άλλες περιοχές-
αναφέρεται το πρόβλημα της συγκοινωνίας και της έλλειψης κα-
θαριότητας.

Στα υπόλοιπα διαμερίσματα -που για λόγους μη επαρκούς δείγμα-
τος ενοποιήθηκαν σε μια ομάδα- εκτός από την κακή οδοποιία ανα-
φέρεται με ένταση η έλλειψη αποχετευτικού συστήματος. 

Προβλήματα των κατοίκων
1. Προβλήματα του Δήμου

Αξιολόγηση έργου 
νυν δημοτικής αρχής
Η αξιολόγηση των ερωτωμένων σχετικά με το έργο την νυν δη-
μοτικής αρχής συγκρινόμενη με την προηγούμενη είναι πως -σε
γενικές γραμμές- η κατάσταση έμεινε ίδια. Και στους τέσσερις το-
μείς δράσεως για τους οποίους ερωτήθηκαν η πλειοψηφία ανα-
φέρει πως η κατάσταση «παρέμεινε η ίδια». 
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Δημογραφικά στοιχεία

Ωστόσο σε όλους τους τομείς υπάρχει τμήμα του εκλογικού σώ-
ματος το οποίο θεωρεί πως η κατάσταση βελτιώθηκε και άλλο που
θεωρεί ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε. 

Δημοτικότητα πολιτικών προσώπων στο σύνολο του εκλογικού σώματος

Η ταυτότητα της έρευνας

Ψηφοφόροι που γνωρίζουν
Βλαχογιάννης Χρήστος ......................................................7,06
Πρωτολάτη Γρηγορία..........................................................6,95
Κουντρομιχάλης Ηλίας ........................................................6,28
Λούης Κοντός ......................................................................5,82
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Το διαχωρισμό τους από το Περιφερειακό κλιμάκιο Ατ-
τικής, αποφάσισαν τα μέλη του Περιφερειακού κλιμα-
κίου της Π.Ο.Σ.Ε.Η. νομών Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου
και Σάμου, στη σύσκεψη που έγινε στις 11 Απριλίου στο
ξενοδοχείο ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ στην Πάρο, με πρωτοβου-
λία του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Πάρου-Αν-
τιπάρου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αλ. Καρπο-
δίνη, η απόφαση ελήφθη, γιατί θα διευκολύνει στην επί-
λυση των προβλημάτων τους, καθώς το Περιφερειακό
κλιμάκιο θα αποκτήσει περισσότερη ευελιξία και δεν θα
«χάνονται» τα προβλήματα στο Περιφερειακό
κλιμάκιο της Αττικής, στο οποίο εντάσσονται 72
Σύνδεσμοι.
Η απόφαση αυτή, είπε ο κ. Καρποδίνης, θα τεθεί
για επικύρωση στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που θα
συνεδριάσει στις 29 Μαίου, ενώ την επομένη 30
του μηνός θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέ-
λευση των 72 Συνδέσμων (ΠΟΣΕΗ), στα Χανιά. 
Στη σύσκεψη στην Πάρο παραβρέθηκαν και το-

ποθετήθηκαν, οι πρόεδροι της ΠΟΣΗΕ και ΠΟΣΕΗ κ.κ.
Δάρρας και Τζούντος, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και η Έπαρχος Γρηγορία Πρω-
τολάτη. 
Κατατέθηκαν επίσης από όλους τους ομιλητές, απόψεις και
προτάσεις επί των κλαδικών προβλημάτων, ώστε να μετα-
φερθούν στην Ομοσπονδία και να προωθηθούν λύσεις.

Σύσκεψη του Περιφερειακού κλιμακίου των ηλεκτρολόγων στην Πάρο

Αποφασίστηκε ο διαχωρισμός του από το κλιμάκιο Αττικής
Στα σκαριά η ίδρυση

τμήματος ΟΑΕΕ
στην Πάρο

Τη δέσμευση, να προχωρήσει η
ίδρυση του τμήματος ΟΑΕΕ στην
Πάρο, απέσπασε ο βουλευτής Κυ-
κλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτσης, από
την υπουργό Απασχόλησης Φάνη
Πετραλιά, κατά τη συνάντηση που
είχε μαζί της την περασμένη εβδο-
μάδα.

Στη συνάντηση παρίσταντο και
εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλό-
γου Σαντορίνης, με το ίδιο αίτημα,
που ικανοποιήθηκε από την
υπουργό και αναμένεται άμεσα να
ιδρυθεί γραφείο ΟΑΕΕ στο νησί
τους. 

Να σημειωθεί, ότι δεν κατέστη
δυνατή η παρουσία εκπροσώπων
του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου,
γιατί δεν υπήρχαν θέσεις στο αερο-
πλάνο της γραμμής.

Ευχές 
Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά
θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμον. 
[Ιωαν.16,33].
Το Γυμνάσιο Νάουσας σας εύχεται
Καλό Πάσχα και Ανάσταση παντού.

Ηρακλής Χατζόπουλος
Δ/ντής Γυμνασίου
Νάουσας Πάρου.

Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Αναποτελεσματικό λόγω διχασμού
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στις 3 Απριλίου ο

προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου. Τον προϋπολογισμό ψήφισαν όλα τα πα-
ρόντα μέλη, πλην της προέδρου Βάσως
Σκαραμαγκά, η οποία ψήφισε λευκό στη δική της
πρόταση. Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν και
πάλι οι κ.κ. Φραγκούλης, Γαβαλάς και οι ανα-
πληρωτές τους.

Ωστόσο, η ψήφιση του προϋπολογισμού, η
οποία έγινε μετ’ εμποδίων, όπως και η ψήφιση του
τεχνικού προγράμματος, δεν δίνουν ελπίδες για

την προώθηση και υλοποίηση των έργων, καθώς
από τις διαδικασίες προκύπτει ότι το Δ.Σ. είναι
διχασμένο στη λογική των παραταξιακών σκοπι-
μοτήτων. 

Με αυτές τις πρακτικές, τα εκατομμύρια ευρώ
που διαθέτει το Δ.Λ.Τ., θα παραμείνουν αδιά-
θετα και τα έργα μόνο στα χαρτιά.
Προϋπολογισμός Δ.Λ.Τ. 2009
Έσοδα
Τακτικά ......................................1.330.000 ευρώ
Έκτακτα ............................................96.000 ευρώ

Έσοδα ΠΟΕ ....................................50.000 ευρώ
Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων ................39.659,61 ευρώ
Χρηματικό υπόλοιπο ..........1.758.082,91 ευρώ
Σύνολο εσόδων ....................3.273.742,52 ευρώ
Έξοδα
Έξοδα λειτουργικά ....................1.300.907 ευρώ
Επενδύσεις τεχνικό πρόγραμμα ..1.482.000 ευρώ
Πληρωμές ΠΟΕ ......................455.938,77 ευρώ
Αποθεματικό ..............................34.896,75 ευρώ
Σύνολο εξόδων ....................3.273.742,52 ευρώ
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Είναι γνωστό ότι στις 18 Μαρτίου 2009 εκδικάστηκαν 2 μηνύ-
σεις του Νίκου Παπαευσταθίου κατά Στέλιου Φραγκούλη, χωρίς
αντιδικία, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σύρου, για συκοφαν-
τική δυσφήμιση του πρώτου. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής
διαδικασίας, αναγνώστηκε δήλωση του κ. Φραγκούλη σύμφωνα
με την οποία δεν είχε «καμία πρόθεση να θίξει την τιμή και την
υπόληψη του μηνυτή Νικολάου Παπαευσταθίου». Κατά τον κ.
Παπαευσταθίου ο κ. Φραγκούλης, δια του συνηγόρου του, ζήτησε
επί πλέον και «συγνώμη», κάτι που διαψεύδει ο κ. Φραγκούλης σε
δελτίο τύπου που απέστειλε στον τοπικό τύπο, με ημερομηνία 31-
3-2009. Μετά τις δηλώσεις του συνηγόρου υπεράσπισης ενώπιον
του δικαστηρίου, ο κ. Παπαευσταθίου απέσυρε τις κατηγορίες
κατά του κ. Φραγκούλη και η ιστορία έληξε χωρίς να υπάρξει κα-
ταδικαστική απόφαση σε βάρος του κ. Φραγκούλη.

Του δικαστηρίου αυτού, προηγήθηκε συνάντηση με δική μου
πρωτοβουλία, στο γραφείο του Δημάρχου Χρήστου Βλαχογιάννη
με παρόντες τον Δήμαρχο, τον κ. Στέλιο Φραγκούλη και τον δι-

κηγόρο του Δήμου κ. Κώστα Φιφλή. Είχε προηγηθεί, επίσης, δική
μου επικοινωνία με τον κ. Παπαευσταθίου, ώστε μετά από σχετική
δήλωση του κ. Φραγκούλη να μην επιμείνει (ο κ. Παπαευσταθίου)
και  να αποσύρει τις μηνύσεις. Η πρόθεση του κ. Παπαευσταθίου
επιβεβαιώθηκε και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του ο
Δήμαρχος.

Αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, ήταν να μην παραστεί  στο
δικαστήριο ο κατηγορούμενος κ. Στέλιος Φραγκούλης καθώς και
οι μάρτυρες υπεράσπισης και κατηγορίας, παρά μόνο κ. Κώστας
Φιφλής. Το τι συνέβη κατά την ακροαματική διαδικασία θα το μά-
θουμε από τα επίσημα πρακτικά της δίκης.

Ο κ. Στέλιος Φραγκούλης στο δελτίο τύπου που εξέδωσε κάνει
αναφορά και στην πρωτοβουλία που πήρα και για τη συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Ερμής» την παραμονή
της δίκης στο Εφετείο Αιγαίου, ώστε να μην υπάρξει καταδικα-
στική απόφαση κατά του κ. Παπαευσταθίου. Το έπραξα εξαιτίας
της βεβαιότητας που έχω, ότι, στις ενέργειες του κ. Παπαευστα-

θίου, δεν υπήρξε δόλος και επειδή ο κ. Παπαευσταθίου, ως πρό-
εδρος του ΕΚΑΒ είναι εξαιρετικά χρήσιμος για την Πάρο. Μια εν-
δεχόμενη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του θα τον
απομάκρυνε αμέσως από τη θέση που κατέχει στο ΕΚΑΒ. Ο κ.
Φραγκούλης δε συμφώνησε μαζί μου, η δίκη πραγματοποιήθηκε
με αντιδικία και το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τους κατηγο-
ρουμένους. 

Η δικαστική διαμάχη έληξε ανάμεσα στις δύο πλευρές  και η δη-
μοσιογραφική συντήρηση μιας υπόθεσης που ταλαιπώρησε εκτός
από τους πρωταγωνιστές και την πολιτική ζωή της Πάρου δεν έχει
πλέον κανένα νόημα.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί είναι πολλά και σύν-
θετα και όσο ποκαιρός θα πολλαπλασιάζονται σε αντίθεση με το
ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας για την τοπική αυτοδιοίκηση
που συνεχώς μειώνεται. 

Η Πάρος οδηγείται σε τροχιά παρακμής και εμείς «τυρβάζο-
μεν περί πολλά». 

Η σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ είναι ο στόχος του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πάρου – Αντιπάρου, πρόεδρος του οποίου είναι ο
δημοτικός Σύμβουλος Γ. Καρατζάς.
Όπως ο ίδιος αναφέρει στη ΦτΠ, αυτό θα γίνει
όταν ο Σύνδεσμος θα παραλάβει το έργο από την
ανάδοχο εταιρία. Παραδέχεται ότι αυτή τη στιγμή,
υπάρχουν προβλήματα, «γιατί δεν εφαρμόζεται
πλήρως η μελέτη λειτουργίας του ΧΥΤΑ». Για πα-
ράδειγμα, δεν γίνεται σωστή επιχωμάτωση. Πολ-
λές φορές πέφτει πολύ χώμα και αυτό έχει σαν
συνέπεια και το κόστος να αυξάνεται (καθώς το
χώμα πληρώνεται), αλλά και να γεμίζει το κύτταρο.
Άλλες πάλι φορές γίνεται λιγότερη επιχωμάτωση,
με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσοσμία στην περιοχή
και παράλληλα, να παίρνει ο αέρας όλα τα ελαφρά
αντικείμενα (σακούλες, χαρτιά κλπ.) και να τα με-
ταφέρει στους γύρω λόφους.   
Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ο χρόνος παράδο-
σης του έργου, αφού ο ΧΥΤΑ είναι σε δοκιμαστική
λειτουργία, ενώ εκκρεμούν, η τοποθέτηση νέων
μεμβρανών, που αυτή τη φορά θα κολληθούν για
να μην υπάρξουν τα προβλήματα του παρελθόντος

και κάποιες ακόμη μικροδουλιές. Όταν όμως θα
γίνει αυτό, ο κ. Καρατζάς τονίζει ότι ο Σύνδεσμος
θα φροντίσει για τη σωστότερη και οικονομικά συμ-
φερότερη λειτουργία του, ώστε να γίνεται σωστή
επιχωμάτωση, αλλά και καθαρισμός του περιβάλ-
λοντα χώρου. Η μείωση του κόστους λειτουργίας,
σύμφωνα με τον κ. Καρατζά, θα προέλθει, εκτός
των άλλων, από τη σωστή ανακύκλωση, που συνε-
πάγεται λιγότερα σκουπίδια, άρα μείωση του κό-

στους, όταν ο 1 τόνος σκουπιδιών στοιχίζει 60
ευρώ. Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδεσμος θα ξεκι-
νήσει νέα καμπάνια ενημέρωσης και ενεργοποίησης
του κόσμου, δεν έχει ωστόσο, αποφασιστεί ακόμη η
μορφή που θα δοθεί.
Ένα ακόμη πρόβλημα δυσλειτουργίας της ανακύ-
κλωσης, είναι ότι δεν υπάρχει το κατάλληλα εκπαι-
δευμένο προσωπικό.
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίστηκε

ομόφωνα η εκπαίδευση προσωπικού φορέα λει-
τουργίας του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. Διαχειριστικής
Ενότητας Ν. Πάρου και Ν. Αντιπάρου». Η εκπαί-
δευση σε σχέση με την εφαρμογή της λειτουργίας
του ΧΥΤΑ, ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα 6
Απριλίου, θα είναι δεκαήμερη και αφορά άτομα που
ήδη εργάζονται στο Δήμο. Τα άτομα αυτά, θα εκ-
παιδεύσουν στη συνέχεια, το προσωπικό του Συν-
δέσμου, όταν αυτό θα προσληφθεί, όπως
προβλέπεται από τη νομοθεσία και θα είναι με συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Καρατζά, όταν ο
ΧΥΤΑ περάσει με την παράδοσή του στο Σύνδε-
σμο, θα αλλάξουν όλα προς το καλύτερο, άλλωστε
δεσμεύεται για περισσότερη φροντίδα και επιστα-
σία, ώστε και μείωση του κόστους λειτουργίας να
υπάρξει και καθαρότερος περιβάλλον χώρος. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο
προετοιμάζεται για την παραλαβή του έργου, ψή-
φισε στις 19 Μαρτίου τον προϋπολογισμό του
2009. Τα έσοδα είναι 941.143 ευρώ, τα έξοδα
909.350 ευρώ και το αποθεματικό είναι 31.793
ευρώ.

Δήλωση - απάντηση του Κώστα Αργουζή στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Στέλιο Φραγκούλη

Γιώργος Καρατζάς στη ΦτΠ

«Όταν παραλάβουμε το ΧΥΤΑ
θα φροντίσουμε
για τη σωστή
λειτουργία του»
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Νάουσα, βίλλα 210τμ σε 8στρ οικόπεδο, πισί-
να, σάουνα, ανεξάρτητο studio, μεγάλες βε-
ράντες, κήπο, με καταπληκτική θέα σε μια από 
τις καλύτερες περιοχές.

10min από το κέντρο της Νάουσας, στην περιοχή 
Φιλίζι, 2 βίλλες 240τμ έκαστη, σε 11στρ παραθαλάσ-
σιο οικόπεδο, ένα έτοιμο & το άλλο ημιτελές. 3υ/δ, 
3 μπάνια, καθιστικό, τζάκι, country house (1υ/δ και 
μπάνιο), έκαστο, με υπέροχη ανεμπόδιστη θέα.

Δρυός, σε απόσταση 
αναπνοής από τη θά-
λασσα μια κατοικία 
124τμ σε 500τμ οικό-
πεδο, σε διαχρονική κυ-
κλαδίτικη αρχιτεκτο-
νική. Αποτελείται από 
2υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα, 
τραπεζαρία, καθιστι-
κό με τζάκι, βεράντες 
εμπρός και πίσω, ξεχω-
ριστώ ξενώνα, περπα-
τώντας 50μ κατεβαί-
νουμε σε prive αμμώδη 
παραλία. 

Παρασπόρος, καταπληκτικό παραθαλάσσιο 
οικόπεδο 8στρ, με άδεια για 500τμ, με κατα-
πληκτική θέα. 

Παροικία – Δήλιο, εδώ ο Θεός Απόλλωνας διάλεξε να κάνει το ιερό του. Διώροφη κατοικία 130τμ 
(συν ανεξάρτητο υπόσκαφο ξενώνα) σε 3,5στρ οικόπεδο, 3υ/δ, πισίνα, υπέροχη ανεμπόδιστη 
θέα το λιμάνι της Παροικίας, τα γύρω νησιά και το ηλιοβασίλεμα. 

Στο ωραιότερο προάστιο 
της Νάουσας, τον Άγιο Αν-
δρέα, μόνο 2km από το 
γραφικό λιμανάκι της Νά-
ουσας, κατοικία 132τμ, 
3υ/δ, 3 μπάνια, κουζίνα, 
τραπεζαρία – καθιστικό 
με τζάκι, βεράντες εμπρός 
και πίσω με χτιστούς κα-
ναπέδες και μαρμάρινα 
τραπέζια, πωλείται πλή-
ρως επιπλωμένη και εξο-
πλισμένη, σε τιμή ευκαιρί-
ας, με μαγευτική θέα τον 
κόλπο της Νάουσας. 

Νάουσα, πολυτελής βίλλα 260τμ μόλις 100μ 
από την παραλία των Αγίων Αναργύρων και 5 
λεπτά από το κέντρο της Νάουσας.

Τζάνε, σε ύψωμα, κτήμα 20στρ με εύκολη 
πρόσβαση και αμφιθεατρική θέα προς Νάξο 
και Χρυσή Ακτή. 

Χρυσή Ακτή – Τσερδάκια, οικόπεδο 8,6στρ 
με μοναδική θέα και τα γειτονικά νησιά, 115μ 
πρόσοψη σε δρόμο και 400μ από τη δημοφι-
λέστερη παραλία της Χρυσής Ακτής.

Νάουσα, προάστια, βίλλα 284τμ σε 13στρ οικόπεδο, 
θέα Αιγαίο & Νάξο. Προσεγμένη, φτιαγμένη με εξαι-
ρετικά υλικά και γούστο. Άνετο σαλόνι με τζάκι, τρα-
πεζαρία, κουζίνα με αποθήκη, 2υ/δ με μπάνιο, το κυ-
ρίως με τζακούζι, γκαρνταρόμπα, γραφείο, βεράντες, 
κρήνη & bbq. Δυνατότητα για επιπλέον δόμηση. 

Κολυμπήθρες, επικλινές οικόπεδο 13στρ, 
120μ πρόσοψη σε κοινοτικό δρόμο, με φα-
νταστική και ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο 
της Νάουσας. 

Παραδοσιακή πέτρινη βίλλα 520τμ, αγνα-
ντεύει από ψηλά τον κόλπο της Παροικίας και 
το ηλιοβασίλεμα. 

Νάουσα, σε λόφο, κατοικία 200τμ σε 4στρ οικόπεδο, 
με 3 μεγάλα υ/δ, 2 μπάνια, καθιστικό, κουζίνα, κεντρ. 
θέρμανση, ξενώνας 18τμ & αποθήκη 15τμ. Πανορα-
μική θέα θάλασσα & νησιά, 5 λεπτά από Νάουσα.



 Πάρος Παραθαλάσσια Οικόπεδα 
Χρυσή Ακτή, δύο βήματα από αμμώδη παραλία, κατα-
πληκτικό οικόπεδο 4στρ, με ανεμπόδιστη θέα θάλασσα 
και Νάξο. Κωδ.: 1805
Ανατολικά της Νάουσας, 2 όμορα παραθαλάσσια οικό-
πεδα των 7,6στρ έκαστο, με εντυπωσιακή θέα, έχει μο-
νοπάτι που καταλήγει σε prive παραλία. Κωδ.: 1151
Φιλίζι, 2 δυσεύρετα παραθαλάσσια οικόπεδα των 
11,5στρ και 9,5στρ, με καταπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα θάλασσα και Νάξο. Κωδ.: 1881
Βουτάκος, καταπληκτικό παραθαλάσσιο οικόπεδο 
17στρ (χωρισμένο ήδη σε 4 όμορα οικόπεδα), με άδεια, 
υπέροχη θέα Αντίπαρο. Κωδ.: 2078
Νότια, σε μια από τις καλύτερες περιοχές, μοναδικό πα-
ραθαλάσσιο οικόπεδο, 6στρ με οικοδομική άδεια για 
400τμ + πισίνα, καταλήγει σε αμμώδη παραλία. Έχει 
όλες τις προδιαγραφές για βίλλα υψηλού επιπέδου. 
Κωδ.: 2034

 Πάρος Οικόπεδα 
Παροικία, οικόπεδο 2.300τμ, εντός οικισμού, με υπέρο-
χη ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο της Παροικίας, 800μ 
από το κέντρο. Κατατμήται σε 2 οικόπεδα που χτίζουν 
200τμ έκαστο συν υπόγεια. Κωδ.: 2084
Μώλος, οικόπεδο 1.000τμ εντός οικισμού, με πανορα-
μική θέα στον κόλπο του Μώλου, 400μ από την παρα-
λία. Κωδ.: 2083
Νάουσα – Ξιφάρα, 3 όμορα οικόπεδα των 9στρ έκαστο, 
με άδεια για 200τμ κατοικία έκαστο, μόλις 100μ από την 
παραλία, με θέα θάλασσα. Κωδ.: 2085
Οικόπεδο 6,8στρ, δεύτερο από θάλασσα (το μπροστι-
νό δεν κτίζει λόγο μικρού μεγέθους),  στην εκπληκτι-
κή παραλία του Μώλου, με θέα τη Νάξο, σε εκπληκτική 
τιμή!!! Διαθέτει δικό του πηγάδι και στέρνα. Κωδ.: 945
Παροικία – Άγιος Γεώργιος, οικόπεδο 12,9στρ, με ΝΕΑ 
άδεια 7 κατοικιών, από 66τμ έως 105τμ και με θέα το 
σε σχήμα καρδιά λιμάνι της Παροικίας Πάρου. Κωδ.: 
2068
Κοντά στην Αλυκή, οικόπεδο 6,4στρ, αμφιθεατρικό, 
βλέπει Αντίπαρο. Κωδ.: 2087
Αστέρας, οικόπεδο 5,4στρ, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε 
ήσυχη περιοχή, ρεύμα και όλες οι παροχές, μόλις 5min 
από τη Νάουσα. Κωδ.: 2090

Κώστος, οικόπεδο 6,2στρ, άρτιο και οικοδομήσιμο, με 
θέα και πολύ καλή τιμή. Κωδ.: 1920
Αμπελάς, οικόπεδο 32στρ, 2ο από θάλασσα, εύκολη 
πρόσβαση, με υπέροχη θέα Αμπελά, Νάξο και γύρω νη-
σιά. Κωδ.: 2094
Χρυσή Ακτή, καταπληκτικό οικόπεδο 13στρ, σε ύψωμα, 
με φοβερή θέα θάλασσα και Νάξο. Κωδ.: 2004
Δυτικά, οικόπεδο 12,3στρ, 600μ από την Πούντα ένα-
ντι Αντιπάρου, με υπέροχη ανεμπόδιστη θέα θάλασσα, 
Αντίπαρο και ηλιοβασίλεμα. Κωδ.: 1090
Νοτιοδυτικά, κτήμα 10στρ, σε πλαγιά, με καταπληκτι-
κή και ανεμπόδιστη θέα Αντίπαρο και ευρύτερη περι-
οχή. Κωδ.: 1343
Στο ήρεμο περιβάλλον των Γλυφών, κτήμα 5,8στρ με 
άδεια οικοδομής, 3ο από την αμμώδη παραλία, με ανε-
μπόδιστη θέα. Κωδ.: 1423
Χρυσή Ακτή – Μεσσάδα, 2ο από θάλασσα 2 όμορα οι-
κόπεδα των 7στρ έκαστο, υπερυψωμένα με εντυπωσι-
ακή ανεμπόδιστη θέα. Κωδ.: 1805
Αμπελάς, σε ύψωμα, κτήμα 6στρ, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, με υπέροχη θέα θάλασσα και Νάξο. Κωδ.: 2067
10min από το λιμάνι της Παροικίας στη θέση Κριός, 
οικόπεδο 9στρ με υπέροχη θέα. Έχει χαρτί δασικού. 
Κωδ.: 1630
Κώστος, οικόπεδο 13στρ, σε πολύ καλή τιμή, πολλές 
ελιές, καταπληκτική θέα, μόλις 5min από τη Νάουσα. 
Μια από τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Κωδ.: 
1836

 Πάρος Πολυτελείς Κατοικίες 
Νάουσα, μόλις 2 λεπτά από το λιμανάκι, κατοικία 180τμ 
σε 1,5στρ οικόπεδο, με πισίνα, 4υ/δ, καταπληκτική ανε-
μπόδιστη θέα στον κόλπο της Νάουσας. Κωδ.: 1886
Νάουσα – Φιλίζι, καταπληκτική παραθαλάσσια βίλ-
λα 260τμ σε 8,5στρ οικόπεδο, με επιπλέον άδεια για 
145τμ, πισίνα, κεντρική θέρμανση, κήπο, καταπληκτι-
κή θέα προς Νάξο. Κωδ.: 1912
Νότια, σε μια από τις καλύτερες περιοχές της Πάρου, 
μοναδική παραθαλάσσια βίλλα 550τμ, 4υ/δ με ατομικό 
μπάνιο το καθένα, κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, αποθη-
κευτικό χώρο, μεγάλη πισίνα, βεράντες, δωμάτιο υπη-
ρεσίας, 2 ξενώνες, bbq με εξωτερική κουζίνα, μονοπά-
τι που καταλήγει στην παραλία, με ανεμπόδιστη θέα. 
Κωδ.: 2095
Κρωτήρι, ανεξάρτητη μονοκατοικία 3 επιπέδων 500τμ, 
θέα θάλασσα & κόλπο Παροικίας, σε 3.800τμ οικόπεδο,  
4 υ/δ, 3 μπάνια, το 1 master υ/δ με μπάνιο, γκαρντα-
ρόμπα, καθιστικό με τζάκι, μεγάλη τραπεζαρία και κου-
ζίνα, υπόγειο γκαράζ για 3 αυτοκίνητα, βεράντα, πέρ-
γκολα & bbq, βοηθητικούς χώρους. Kεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμό & ηλιακό θερμοσίφωνα. Κωδ.: 1871

 Πάρος Κατοικίες 
Νάουσα – Υστέρνι, παραδοσιακή πέτρινη κατοικία 
145τμ (+ ξενώνα 80τμ), βγαλμένη από τα παραμύθια, 
σε 1στρ εντός οικισμού πνιγμένο στο πράσινο, με δικό 
του πηγάδι, με 3υ/δ, τζάκι, εσωτερική αυλή, ανεξάρ-
τητο ξενώνα 80τμ, ενιαίος ιδανικός για ατελιέ καλλιτέ-
χνη. Κωδ.: 2063
Λογαράς, 3 νησιώτικες κατοικίες σε συγκρότημα, 64τμ 
με 2υ/δ και βεράντα, 50τμ με 1υ/δ και βεράντες και 
στον όροφο 80τμ με 2υ/δ και μεγάλες βεράντες, κυριο-
λεκτικά πάνω στο κύμα. Κωδ.: 2080
5min από το κέντρο της Νάουσας, λιθόκτιστη κατοι-
κία 74τμ, 2υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα, σαλόνι και τζάκι. 
Κωδ.: 400
Λεύκες, ισόγειες & διώροφες κατοικίες από 60τμ έως 
90τμ, καθιστικό με ανοιχτή κουζίνα, w/c, 1 - 2 υπνο-
δωμάτια, πέτρινες βεράντες, εξωτ. τοίχοι 50εκ. προ-
σφέρουν θερμομόνωση, ανοίγματα στις μπαλκονό-
πορτες & μικρές παραθύρες για φυσικό εξαερισμό. 
Τζάκι με πυρότουβλα & κτιστή καμινάδα στην κουζί-
να. Κωδ.: 1922
Παροικία – Κουνάδος, κατοικία 93τμ, βρίσκεται σε μια 
ήρεμη πλαγιά πάνω από την Παροικία και απολαμβάνει 
την πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τα γειτονικά νησιά. 
Η κατοικία περιλαμβάνει 2υ/δ, 2w/c, κουζίνα με τραπε-
ζαρία, καθιστικό με τζάκι, αποθήκη, μεγάλες βεράντες 
με εντυπωσιακή θέα. Κωδ.: 1979
Παραδοσιακές εξοχικές κατοικίες 100μ. από παραλία 
Μώλου, ανατολικά της Πάρου. Διαμερίσματα από 50τμ 
- 80τμ με 1 ή 2 υ/δ, βίλες με 2 ή 3 υ/δ και μεζονέτες με 
2 ή 3 υ/δ. Εξαίσια τοποθεσία, προσεγμένη κατασκευή, 
καλά διαμορφωμένοι περιβάλλοντες χώροι. Ιδανική 
λύση για επένδυση & απόλαυση διαμονής. Κωδ.: 1591
Νάουσα, κατοικία 70τμ με 2υ/δ, μπάνιο, κουζίνα, κα-
θιστικό, ξενώνας 50τμ, με θέα τον κόλπο της Νάουσας. 
Κωδ.: 1940
Σε ήσυχη πλαγιά & σε κτήμα 4.493τμ, 800μ από πα-
ραλία Κολυμπήθρες & 2 χλ από την Νάουσα, 2 ανε-
ξάρτητες κατοικίες 290τμ & 295τμ, θέα στη θάλασ-
σα, σε 3 επίπεδα. Καθιστικό, τζάκι, κουζίνα, τραπεζα-
ρία, 1 κυρίως υ/δ με μπάνιο & 2υ/δ με μπάνιο, ξενώ-
νας με 1υ/δ, κουζινάκι, μπάνιο. Κλειστό parking, θέρ-
μανση, δεξαμενές νερού. Οι κατοικίες χρήζουν αποπε-
ράτωσης. Κωδ.: 2052
Σάντα Μαρία, 4 κατοικίες από 94τμ έως 130τμ, 3-4υ/δ, 
2 μπάνια, τζάκι, γκαράζ, μεγάλες βεράντες, 400μ από 
την παραλία, με θέα θάλασσα. Κωδ.: 1531
Δρυός, κατοικία 240τμ, με 4υ/δ, 3w/c, κουζίνα, τραπε-
ζαρία, καθιστικό, εγκατάσταση για καλοριφέρ, με θέα 
θάλασσα. Κωδ.: 1448
Σε έκταση 22 στρ είναι κτισμένες με πολλή αγάπη και 
γούστο 9 ανεξάρτητες παραδοσιακές κατοικίες 45 τμ., 

η κάθε μία και διαθέτουν ανεξάρτητες βεράντες με θέα 
στην θάλασσα, αυτόνομο κλιματισμό, T.V., αυτόνομη 
δορυφορική λήψη, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μπά-
νια υπενδεδυμένα με μάρμαρο, τηλέφωνο, πλυντήριο 
και parking. Η φυσική ομορφιά του τοπίου  προσφέρει 
και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα. 
Σε απόσταση μόλις 100μ από τα σπίτια βρίσκεται η αμ-
μώδης παραλία των Γλυφών και υπάρχει μονοπάτι που 
οδηγεί από το οικόπεδο προς τη Θάλασσα και σε ένα 
απάνεμο κολπίσκο που μπορεί να αράξει φουσκωτό ή 
σκάφος. Στα 150μ απόσταση υπάρχει μία παραδοσιακή 
ταβέρνα με ελληνικές γεύσεις. Κωδ.: 2092
Σε μια εκπληκτική θέση πάνω από τη θάλασσα με θέα 
το ηλιοβασίλεμα και μόνο 5 λεπτά από την Παροι-
κια, κατοικία 120τμ, 3υ/δ, πισίνα, μεγάλες βεράντες 
και κήπο, 2 θέσεις parking σε ευρύχωρο συγκρότημα. 
Κωδ.: 2000
Στην υπέροχη περιοχή της Σάντα Μαρίας έξω από τη 
Νάουσα, 4 πολυτελείς κατοικίες με υπέροχη θέα θάλασ-
σα και πολύ κοντά στις όμορφες παραλίες. Κωδ.: 1995
Λίγα λεπτά από το Δρυό, 2 διώροφες κατοικίες με 2υ/δ, 
φτιαγμένες με καλό γούστο και μεράκι, και οι δύο έχουν 
ανεμπόδιστη θέα θάλασσα. Κωδ.: 2045
Στο ομορφότερο προάστιο της Νάουσας στον Άγιο Αν-
δρέα, που απέχει 2km από το γραφικό λιμανάκι, κατοι-
κία 180τμ με καταπληκτική θέα στον κόλπο της Νάου-
σας, 3υ/δ, 3 μπάνια, κουζίνα, καθιστικό με τζάκι, μεγά-
λες βεράντες εμπρός και πίσω, bbq και διαμορφωμένο 
κήπο. Κωδ.: 2024
Σε απόσταση αναπνοής από την πασίγνωστη και φημι-
σμένη περιοχή  Κολυμπήθρες στη Νάουσα, 2 λιθόκτι-
στες διώροφες κατοικίες των 100τμ και 165τμ, με προ-
σοχή στις λεπτομέρειες, με πλούσια κυκλαδίτικη αρχι-
τεκτονική, προσφέρουν 2-3υ/δ, 2-3 μπάνια, κουζίνα, 
καθιστικό με τζάκι, λιθόκτιστα σκαλοπάτια στην κύ-
ρια είσοδο, μεγάλες βεράντες με υπέροχη θέα. Κωδ.: 
2041
Αμπελάς, παραδοσιακή μονοκατοικία 3 επιπέδων 
280τμ σε κτήμα 5.050τμ, σε ήσυχη περιοχή, ηρεμία & 
απομόνωση. Στο ισόγειο, μεγάλο σαλόνι, τζάκι, κουζί-
να με πάσο, τραπεζαρία & w/c. Μεταξύ ισογείου & ορό-
φου, κυρίως υ/δ με μπάνιο & ένα υ/δ με μπάνιο. Στον 
όροφο, studio ανεξάρτητο με μεγάλη βεράντα & ξεχω-
ριστή είσοδο. Στο υπόγειο, διαμέρισμα 55τμ με τζάκι, 
γκαράζ 28τμ, αποθήκες, λεβητοστάσιο, δωμάτιο μπόι-
λερ και δεξαμενή νερού. Στον εξωτερικό χώρο, ένας ξε-
νώνας, σκεπαστό αίθριο με bbq, ελαιόδεντρα & κυπα-
ρίσσια περιμετρικά της πετρόχτιστης μάντρας. Η κατοι-
κία χρήζει αποπεράτωσης. Κωδ.: 1784

 Αντίπαρος Παραθαλάσσια Οικόπεδα 
Παραθαλάσσιο οικόπεδο 8,3στρ ιδανικό για πολυτελή 
εξοχική κατοικία, στη δυτική ακτή της Αντιπάρου, με 

θέα το ηλιοβασίλεμα και μια τεράστια αμμουδιά ακρι-
βώς μπροστά του. Κωδ.: 1936
Αντίπαρος, παραθαλάσσια έκταση 40στρ, σ’ ένα από 
τα καλύτερα σημεία του νησιού, πάνω σε αμμώδη πα-
ραλία, κατατετμημένο σε 5 οικόπεδα των 8στρ. Κωδ.: 
2098

 Αντίπαρος Οικόπεδα 
Οικισμός Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου. Μετά από 2 χρό-
νια περίπου φειδωλούς προσφοράς, είμαστε στην ευ-
χάριστη θέση να διαθέτουμε 5 οικόπεδα στο αγαπημέ-
νο χωριό όλων.
Οικόπεδο 34,5στρ, σε ύψωμα της ενδοχώρας της Αντι-
πάρου, όλο καθαρό από τη δασική υπηρεσία, και θέα 
από Πάρο μέχρι Σίφνο, σε εξαιρετικά καλή τιμή. Κωδ.: 
1409
Δύο όμορα οικόπεδα, συνολικής έκτασης 8.090τμ (2 
ανεξάρτητοι τίτλοι), μόλις 800μ από υπέροχη αμμώδη 
παραλία στη δυτική πλευρά της Αντιπάρου, πωλούνται 
μαζί. Κωδ.: 1926
Οικόπεδο 7,1στρ στο βορειοδυτικό τμήμα της Αντιπά-
ρου, μόλις 200μ από καταπληκτική αμμώδη παραλία. 
Κωδ.: 2033
Οικόπεδο 4.5στρ πάνω από το χωριό της Αντιπάρου, με 
εμβέλεια θέας από τις “Πόρτες” έως και μετά τη “Μα-
κριά Μύτη” της Πάρου. Κωδ.: 1724
Οικόπεδο 15στρ, μόλις 100μ από εκπληκτική παραλία 
στην ανατολική πλευρά της Αντιπάρου, με άνετη πρό-
σβαση στο χωριό και το λιμάνι του νησιού, και υπέροχη 
θέα στην Πάρο. Κωδ.: 2093
Οικόπεδο 19,5στρ μόλις δεύτερο από παραλία, στο 
ηλιοβασίλεμα της Αντιπάρου, κατάλληλο και για ξενο-
δοχειακή μονάδα. Κωδ.: 2032
Στο ήρεμο περιβάλλον της Αντιπάρου, νοτιοδυτικά δί-
πλα στο Σωρό, σε ύψωμα, κτήμα 10στρ με καταπληκτι-
κή και ανεμπόδιστη θέα θάλασσα. Κωδ.: 2035
Αντίπαρος, σε ύψωμα, στο πολύ γνωστό μέρος του νη-
σιού το Σωρό, κτήμα 8,9στρ, με καταπληκτική ανεμπό-
διστη θέα. Κωδ.: 1966

 Αντίπαρος Κατοικίες 
Αντίπαρου, στον Άγιο Γεώργιο, 2 μεζονέτες 200τμ, σε 
1στρ οικόπεδο εντός οικισμού, πολύ κοντά στη θάλασ-
σα, θέα στο πέλαγος - Δεσποτικό - ηλιοβασίλεμα. Ελ-
κυστικές τιμές, πωλούνται μαζί ή ανεξάρτητα. Κωδ.: 
2007
Αντίπαρου, στον Άγιο Γεώργιο, οικόπεδο 10στρ σε κο-
ρυφή πλαγιάς, με δύο παλιές κατοικίες ανακαινισμέ-
νες, νέα πέτρινη διώροφη οικοδομή υπό κατασκευή, 
ένα ανεμόμυλο, πανοραμική θέα στο πέλαγος - Δεσπο-
τικό - ηλιοβασίλεμα. Κωδ.: 2008

Πολυτελέστατες - μοντέρνες κατοικίες, εξοπλισμένες, 
από 63τμ έως 83τμ με κήπο, πισίνα και 2 θέσεις parking 
κάθε. 5 κατοικίες σε οικόπεδα 8στρ για άνετη διαβίω-
ση όλο το έτος. 400μ από το χωριό της Αντιπάρου, απέ-
ραντη θέα από Πόρτες έως Μακριά Μύτη της Πάρου. 
Κωδ.: 1949
Ετοιμοπαράδοτες νεόδμητες κατοικίες, τύπου μαιζο-
νέτας με έξτρα ΜΗ διαμορφωμένο στούντιο, των 100 
και πλέον τετραγωνικών μέτρων, με αυτόνομο parking, 
bbq, και περιβάλλοντα χώρο με πισίνα και υπέροχη θέα 
από ανατολή έως δύση στον οικισμό του Αγίου Γεωργί-
ου της Αντιπάρου. Κωδ.: 1579
Μονοκατοικία 130τμ, επιπλέον χώροι & υπόλ. συντε-
λεστή σε 4,3στρ οικόπεδο, 1.200μ από το λιμάνι της 
Αντιπάρου, 200μ από παραλία. Σύγχρονες ανέσεις με-
ρικώς επιπλωμένη, υπέροχοι εξωτερικοί χώροί, κήπους 
που χαλαρώνουν και απομονώνουν από τους γείτονες! 
Κωδ.: 253
Διαμέρισμα 82τμ πρώτου ορόφου, με 2 προσόψεις, 
τμήμα του Ενετικού Κάστρου της Αντιπάρου. Κωδ.: 
1786
Αντίπαρος, καταπληκτική βίλλα 250τμ σε 9στρ οικό-
πεδο, σε ύψωμα, με ανεμπόδιστη θέα στο ηλιοβασίλε-
μα. Σε υψηλού επιπέδου περιοχή. 3υ/δ, 4w/c, σωμάτιο 
υπηρεσίας, bbq, πισίνα, ξενώνας (1υ/δ και καθιστικό). 
Κωδ.: 2054

 Αντίπαρος Επιχειρήσεις 
Κέντρο νυχτερινής διασκέδασης 150τμ με κήπο 200τμ 
και εξωτερικό μπαρ. Πωλείται ως επιχείρηση και ο χώ-
ρος ενοικιάζεται. Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και δυνα-
τότητα λειτουργίας ολόκληρο το χρόνο. Στην Αντίπαρο 
τη δεδομένη χρονική στιγμή ΔΕ λειτουργεί κάτι ανάλο-
γο, ούτε την καλοκαιρινή περίοδο. Κωδ.: 1954
Ελληνικού τύπου εστιατόριο στην παραλία του λιμα-
νιού της Αντιπάρου, με πλήρη εξοπλισμό και δυνατότη-
τα λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πωλείται 
ως επιχείρηση και ο χώρος ενοικιάζεται. 

 Επαγγελματικά Ακίνητα 
Πάρος, περιοχή Νάουσας, συγκρότημα καταστημά-
των και διαμερισμάτων σε μεγάλο οικόπεδο επί κε-
ντρικότατου δρόμου και με τεράστια υπόγεια αποθή-
κη. Κωδ.: 2088
Αθήνα, άριστο πολυώροφο κτήριο επί της Λεωφ. Βου-
λιαγμένης, γωνιακό, κοντά στο metro, μοντέρνας αι-
σθητικής, με τρέχοντα ενοίκια άνω των 400.000 € ετη-
σίως. Ιδιαίτερα αξιόλογη επενδυτική πρόταση. Κωδ.: 
2089
Στον πιο εμπορικό δρόμο της αγοράς στην Παροικία, δι-
ώροφο κτήριο το οποίο πωλείται τμηματικά ή ολόκλη-
ρο. Κατάλληλη θέση για εμπορική χρήση. Κωδ.: 1417

Πάρος
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Λεύκες, μοναδικό επικλινές οικόπεδο 12στρ, 
που το αγκαλιάζει ο δρόμος ο οποίος κατα-
λήγει στο βυζαντινό μονοπάτι, με πανοραμι-
κή ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο και τη Νάξο. 
Σε πολύ καλή τιμή.

4,5km πριν από το γραφικό χωριό της Νάου-
σας, 2 λιθόκτιστες κατοικίες των 114τμ και 
130τμ, φτιαγμένες με υψηλή αισθητική και με-
ράκι, σε μικρή γειτονική απόσταση από γνω-
στό καλλιτέχνη του ελληνικού πενταγράμμου.

Πάρος, μεταξύ Φάραγγα και Αλυκής, μόλις 190μ από τη θάλασσα πωλούνται (μαζί ή χωριστά) 2 
όμορα οικόπεδα, 5στρ έκαστο. Υψηλού επιπέδου περιοχή, με νοτιοδυτικό προσανατολισμό. Κα-
ταπληκτική, ανεμπόδιστη θέα. 

Στον Κριό της Πάρου και μόλις 300μ από τη 
φημισμένη παραλία Μαρτσέλο 3 μεζονέτες 
πλήρως εξοπλισμένες, με το κλειδί στο χέρι. 

Ανατολικά, 2km από το γραφικό λιμανάκι της 
Νάουσας, κτήμα 12,8στρ με φανταστική αμ-
φιθεατρική θέα. Κατάλληλο για όλες τις χρή-
σεις. 

Από ανθρώπους με μεράκι και γούστο δημιουρ-
γήθηκαν 2 παραδοσιακές κατοικίες εξαιρετικής 
αρχιτεκτονικής σε οικόπεδο 5,7στρ και συνολι-
κής επιφάνειας 235τμ, διαθέτει 4υ/δ, 4 μπάνια, 
καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, κοινόχρηστη 
πισίνα με υπερχείλιση, βεράντες και κήπο. 

Αγκαιριά, υπέροχη κατοικία 75τμ, θέα Αντίπαρο & 
ηλιοβασίλεμα, 2υ/δ, βεράντες, πισίνα (κοινόχρη-
στη). Επιπλωμένο και πλήρως εξοπλισμένο. 



ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται υπά�ηλος για το τουριστικό 
γραφείο «AVANT». Τηλ: 22840 22302

Ζητείται κοπέλα για καθαρισμό δωματίων 
ξενοδοχείου στη Νάουσσα. Τηλ: 6972 
601031

Ζητείται για εμπορική επιχείρηση οδηγός με 
γ κατηγορία δίπλωμα οδήγησης και πωλη-
τής. Τηλ: 6974939405 

Το ξενοδοχείο Αργοναύτης στην Παροικία, 
ζητάει υπά�ηλο για την υποδοχή, για την 
τουριστική περίοδο 2009, με προϋπηρεσία. 
(απαραίτητη γνώση Αλικών και χρήση 
Η/Υ)Τηλ: 6944625219

Ζητείται κυρία Ε�ηνίδα για μπουφέ σε 
snack bar στην Παροικία. Τηλ:6975770203

Ζητείται σερβιτόρος/α για εργασία σε καφε-
τέρια στην Νάουσσα Τηλ:6974787497

Η εταιρεία Euroxenia Hotel Management & 
Tourism Consulting Ζητάει για ξενοδοχείο 
5* στην Πάρο, καμαριέρες, Υπεύθυνη πλυ-
ντηρίων, Σερβιτόρους Ala carte, barman, 
μάγειρα Β΄ Γ ,́ λάτζες. Ε-mail: hrquality@
euroxenia.com fax: 22410 70645, Tηλ: 
22410 70641 

Ζητείται κοπέλα για ψητοπωλείο στη Μάρ-
πησσα. Τηλ: 6972296728

Ζητείται υπά�ηλος για το κατάστημα 3Μ, 
περιφερειακός Παροικία. Πληροφορίες Σή-
φης Ριτζάκης. Τηλ: 22840 28383

Ζητείται πωλήτρια για το κατάστημα 3Μ, 
περιφερειακός Παροικία. Πληροφορίες Σή-
φης Ριτζάκης. Τηλ: 22840 28383

Ζητείται υπά�ηλος για Gallery στην Πα-
ροικία, γνώστης Αλικών, για χρονική περί-
οδο ΑΠΡΙΛΙΟ- ΟΚΤΩΒΡΙΟ Τηλ: 
6945084731

Ζητείται ψήστης για ψησταριά, περιοχή 
Δρυός Τηλ: 22840 41178

Το κομμωτήριο ΧΤΕΝΑ κ ΨΑΛΙΔΙ, ζητάει 
κοπέλα με γνώσεις κομμωτικής για εργασία. 
Παραλία Αλυκής, Τηλ: 22840 91172, 
6945047477 κα Έφη

Ζητείται πεπειραμένος υπά�ηλος για εται-
ρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων με γνώσεις 
Η/Υ, αλικών. Τηλ: 2284028459 

Ζητούνται 2 σερβιτόρες για καλοκαιρινή σε-
ζόν σε καφετέρια στην Παροικία. Τηλ: 
6932925047

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

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

Ζητείται υπά�ηλος για κατάστημα ενδυμά-
των. Απαραίτητη γνώση αλικών. Ετήσια 
απασχόληση Τηλ: 6978 997232

Ζητείται πεπειραμένη πωλήτρια για κατά-
στημα ένδυσης στην Παροικία. Τηλ: 22840 
21950

Ζητείται κοπέλα για μπουφέ – σέρβις σε κα-
φετέρια για απογευματινή εργασία στην Νά-
ουσα. Τηλ: 6973 745218, 22840 51833

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Κυρία Ε�ηνίδα αναλαμβάνει καθαρισμό οι-
κιών. Τηλ: 6944517614

ΙΤΑΛΙΚΑ-ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλικες 
& παιδιά. Προετοιμασία Celi 1, 2, 3, 
Diploma, κρατικό πιστοποιητικό Τηλ: 
6974365805 

Κοπέλα ζητάει εργασία σε εστιατόριο . Βρα-
δυνές ώρες Τηλ: 6987 926645

Κηπουρός αναλαμβάνει την κα�ιέργεια και 
φροντίδα κήπων Τηλ: 6936414437 

Κυρία με γνώσεις Αλικών και Η/Υ, ζητάει 
εξάωρη (6) εργασία, περιοχή Μάρπησσα – 
Δρυός Τηλ: 6946744636

Ντουέτο μπουζούκι, κιθάρα, τραγουδούν 
και οι δύο πλούσιο ρεπερτόριο, ζητούν συ-
νεργασία με ταβέρνα για καλοκαιρινή σεζόν. 
Τηλ: 6946 029 160, 210 8647406

Παραδίδονται μαθήματα για μπουζούκι 
(τρίχορδο, τετράχορδο), τζουρά, μπαγλαμά, 
μαντολίνο. Απ. Σταύρακας Τηλ: 
6976828526 Επίσης μαθήματα για τύμπανα, 
κρουστά, ρυθμικό σολφέζ Μαν. Ακάλεστος 
Τηλ: 6977 335656

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

Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη και τον κα-
θαρισμό οικιών. Τηλ: 6949 162858

Βέλγος τεχνικός με 35ετη πείρα αναλαμβά-
νει καθαρισμό και συντήρηση καυστήρων. 
Ευημένη οικονομία στα καύσιμα. Τηλ: 
6974059820 

Καθηγήτρια γα�ικών με σπουδές στη Γαλ-
λία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ: 
6973516500

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

Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη μικρών παι-
διών πρωινές ώρες, περιοχή Παροικία. Τηλ: 
6938464857

Ε ηνίδα αναλαμβάνει οικιακές εργασίες. 
Τηλ: 6943668768 

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, τιμές 
προσιτές. Τηλ: 6946 713374

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Πωλείται επιχείρηση υποδημάτων και αξε-
σουάρ γνωστής και καταξιωμένης φίρμας 
στη Νάουσα Πάρου, λόγω μετοίκησης 
Τηλ: 6938 748863 

Ζητείται σπίτι προς ενοικίαση για οικογέ-
νεια για όλο το χρόνο, με 3 δωμάτια στην 
περιοχή της Νάουσας. Τηλ: 6972385544 
κος Ραφτόπουλος.

Πωλείται μηχανάκι Yamaha �, μοντέλο 
1997, σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 6976 
867352

Πωλείται επιχείρηση καφέ- εστιατορίου, 
110τ.μ στην παραλία της Παροικίας, έτοιμη 
προς χρήση. Τιμή λογική. Τηλ: 6972275549, 
6946361552 

Πωλείται επιχείρηση κομμωτηρίου στην 
Παροικία, λόγω μετοίκησης. Δεκτές προτά-
σεις για οποιαδήποτε ά�η χρήση. Τηλ: 
6973497925

Πωλείται κατάστημα γυναικείων ενδυμά-
των, ανακαινισμένο στον περιφερειακό Πα-
ροικίας. Τιμή 50.000€. Tηλ: 6972831474

Πωλείται εστιατόριο café bar σε λειτουργία, 
όλο το χρόνο, λόγω μετοίκησης, περιοχή Λο-
γαρά. Τηλ: 6938 336922, 6936626776 

Ενοικιάζεται κάρτα οδικού μεταφορέα Τηλ: 
6973034905 

Πωλείται εξοπλισμός ταβέρνας σε άριστη 
κατάσταση Τηλ: 22840 51040

Πωλείται Βάρκα Νηρέας 4,40 be, ταχύπλοο 
με γέφυρα, τιμονιέρα, μηχανή 25 hp mercury, 
5 hp βοηθητική, με 40 ώρες λειτουργία. 2 
ετών σε γκαράζ. Τιμή 9000 €. Αντα�άσσε-
ται με Νηρέας επίπεδη με λαγουδέρα μηχανή 
Τηλ: 6944377690

Πωλείται ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο, εν 
ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, στην παρα-
λία της Παροικίας. Τηλ: 6973438183 

Πωλείται μηχανή του καφέ SAN MARKO, 
1 χρόνου, σχεδόν αχρησιμοποίητη και μια 
λουκουμαδιέρα διπλή. Τιμή 1. 500 € εκάστη 
Τηλ: 6942057912

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

Πωλείται τρακτεράκι Kubota 18hp. Τηλ: 
6942826399

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

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

Πωλείται επιχείρηση μπαρ – εστιατόριο 
πλήρως εξοπλισμένο 140 τ.μ. διώροφο με 
μπαλκόνι. Τηλ: 6937 195346

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

Πωλείται επιχείρηση Mini Market σε λει-
τουργία στην Νάουσα. Τιμή 25.000 €. Τηλ: 
6972092392 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται μονοκατοικία με 1 κρεβατοκά-
μαρα, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, με μεγάλη βε-
ράντα με πέργκολα, περιοχή Αγ. Ραφαήλ. 
Τηλ: 22840 22881

Ενοικιάζεται κατάστημα 160τμ με ιδιόκτητο 
parking, στη Παροικία.Τηλ: 22840 25292, 
6945 120247 

Άσπρο Χωριό, ενοικιάζεται  studio 40 τ.μ., 
επιπλωμένο 5ετίας, σε συγκρότημα με πισί-
να, θέα στη θάλασσα. Τηλ: 6944 152788

Ενοικιάζεται στην Αλυκή κατοικία με πλή-
ρης εξοπλισμό 90τ.μ, 30μ από τη θάλασσα 
για μόνιμη διαμονή. Τηλ: 22840 41485 

Ενοικιάζεται κατάστημα 200 τ.μ. με υπό-
γειο 200 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000,00 τ.μ. στην 
περιοχή Πούντα. Τηλ: 6945 996458 

Ενοικιάζεται σπίτι, δυο κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, κουζίνα στον Έλητα Τηλ: 22840-
22881

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

Ενοικιάζεται κατάστημα, υπό κατασκευή 
στην περιοχή Σταυρός Παροικίας. Τηλ: 
6977086703

Ενοικιάζεται αίθουσα 70 τ.μ., καινούργια 
κατασκευή, απεριόριστη θέα. Τηλ: 6946 
368012

Ενοικιάζονται επαελματικοί χώροι στον 
περιφερειακό της Νάουσας Τηλ: 6977 
200338, 22840 23353

Ενοικιάζεται σπίτι νεόκτιστο, 180 τ.μ., 3 
κρεβατοκάμαρες, αυτόνομη θέρμανση. Πε-
ριοχή Άμπελος (1 χλμ. Από Παροικία), με θέα 
στο λιμάνι. Τιμή 950 €. Τηλ: 22840 23771, 
6979 718070

Ενοικιάζονται χώροι 35 τ.μ. & 60 τ.μ., στο 
ΙΚΑ, περιφερειακός Παροικίας. Τηλ: 22840 
23353, 6992092352 

Ενοικιάζεται οικία 2 ορόφων, 90 τ.μ., περιο-
χή Αγ. Δημήτριος – Νάουσα, για επαελμα-
τική χρήση. Τηλ: 210 9732283, 6944 
687683 

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

Ενοικιάζεται κατάστημα 65 τ.μ. στον Περι-
φερειακό Παροικίας. Τηλ: 2284022813 
(από 8μμ-11μμ) 6977 269614

Ενοικιάζονται στην Πίσω Αλυκή διαμερί-
σματα δυάρια. επιπλωμένα για όλο τον χρό-
νο, μόνο σε Έ�ηνες. Τηλ: 2284092283, 
6946217141 

Ενοικιάζεται επαελματικός χώρος 30 τ.μ. 
στην Παροικία, πλησίον διασταύρωσης Γκί-
κα. Τηλ: 6936529225

Ενοικιάζεται επαελματικός χώρος ως ξυ-
λουργείο με τα αντίστοιχα μηχανήματα στην 
περιοχή Πυργάκι Δρυού. Τιμή 600 €. Τηλ: 
6938 088657 - απογευματινές ώρες.  

Ενοικιάζεται μονοκατοικία 35 τ.μ., δίχωρη 
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 περιφερειακού 
Παροικίας, πίσω από τη ΔΕΗ, για οποιαδή-
ποτε χρήση. Τηλ: 6972 885741 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πωλείται αγροτεμάχιο στα Λιβάδεια Παροι-
κίας 8,4 στρέμ., οικοδομήσιμο με άδεια υπό 
έκδοση για 310 τμ με ελιές, πηγάδι, 540μ από 
τη θάλασσα. Τηλ: 22840 23793, 6946 
025951

Πωλείται αγροτεμάχιο οικοδομήσιμο με κα-
τοικία στον Αγ. Ραφαήλ, επί της επαρχιακής 
οδού Παροικίας- Νάουσας. Τηλ: 210 
8041920, 6948 872161
Πωλείται κτήμα 1300τμ, νότια στο νησί, με 
άδεια οικοδομής 65τμ. Τιμή 75.000 €. Τηλ: 
6939 558633, 22840 91058 
Πωλείται οικόπεδο 450 τ.μ. εντός οικισμού, 
θέα απεριόριστη Τηλ: 6944 152788
Πωλείται οικόπεδο, 580τ.μ. εντός σχεδίου 
στην Παροικία  Τηλ: 22840 21569, 6977 
367790
ΠΟΥΝΤΑ - Οικόπεδο γωνιακό 720 τ.μ. 
εντός οικισμού, απόσταση 200 μ. από θάλασ-
σα. Τιμή 75.000 € FIRST CHOICE Real 
Estate  6948-052042
Κριός, αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων με θέα το 
λιμάνι της Παροικίας, Τιμή 150.000€  
FIRST CHOICE Real Estate  6948-052042
Καλαμαύκα, αγροτεμάχιο,άρτιο και οικοδο-
μήσιμο  5 στέμματα, υπέροχη θέα ανεμπόδι-
στη. τιμή 150.000€ FIRST CHOICE Real 
Estate  6948-052042
Πάρος αγροτεμάχιο, ευκαιρία 6.000 τμ, 
στον Άγιο Χαράλαμπο (προς Ααιριά), 
30.000 € Οικοδομήσιμο. Μεσιτικό Καρολί-
να Ιωαννίδου 6944856105, 2284052225
Πάρος, από Αγία Κυριακή προς Κώστος, 
6.000 τμ,θέα ωραιότατη, ανεμπόδιστη. Με-
σιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου 6944856105, 
2284052225
Πρόδρομος, αγροτεμάχιο οικοδομήσιμο, με 
ωραιότατη θέα. Τιμή συζητήσιμη-ευκαιρίας. 
Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου 6944856105, 
2284052225
Τσουκαλιά, οικοδομήσιμο, κτήμα, κτίζει 
200τ.μ., πλησίον θαλάσσης, ευκαιρία. Μεσι-
τικό Καρολίνα Ιωαννίδου 6944856105, 
2284052225
Πωλείται οικόπεδο 700 τ.μ.,εντός οικισμού, 
χτίζει 100 τ.μ. Τηλ: 22840 92256 
6949162899 
Πωλείται αγροτεμάχιο, άρτιο, οικοδομήσι-
μο, 5300 τ.μ., περιοχή Μάρπησσα, θέση Αφ-
κουλάκη. Τιμή: 90.000 € Τηλ: 6948963151
Πρόδρομος, οικόπεδο στον κεντρικό δρόμο 
11 στρέμματα. Επίσης 1. 300 & 1. 500 τ.μ. 
εντός οικισμού 22840 52337 – 6936002020 
ΠΑΡΟΣ CENT¡L ESTATE
Ζητούνται αξιόλογα οικόπεδα, με άδεια οι-
κοδομής, για άμεση αγορά ή αντιπαροχή. 
22840 52337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT¡L ESTATE, Περιφερειακός Νά-
ουσας
Νάουσα - Υστέρνι, οικόπεδο 4 στρέμματα, με 
άδεια 22840 52337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT¡L ESTATE
Νάουσα – Αστέρας, οικόπεδο 4 στρέμματα 
170.000 € 22840 52337 – 6936002020 ΠΑ-
ΡΟΣ CENT¡L ESTATE
Δίνεται οικόπεδο για αντιπαροχή στην Νά-
ουσα, εντός οικισμού, 310 τ.μ., συντελεστής 
δόμησης 0,7 Τηλ: 22840 41246, 6945275152
Πωλείται οικόπεδο 589 τ.μ. στο κέντρο της 
Παροικίας (διασταύρωση Λευκών–Νάου-
σας) Τηλ: 22840 21569, 6977 367790
Πωλείται αγρόκτημα, στη θέση Τρυπητή, 
15 στρέμματα Τηλ: 22840 23875
Πωλείται αγροτεμάχιο 2 στρεμμάτων στην 
περιοχή Έλητας, επί της λεωφόρου. Τιμή 
113. 000 € Τηλ: 6937409409
Πωλείται αγροτεμάχιο 1. 060 τ.μ. στον οικι-
σμό του Αγίου Γεωργίου στην Αντίπαρο με 
θέα το Δεσποτικό. Τηλ: 22840 23183, 210-
8055216 
Πωλείται αγροτεμάχιο 4. 581,00 τ.μ., οικο-
δομήσιμο περιοχή Υστέρνι (3χλμ από Νάου-
σα), θέα θάλασσα, τιμή 150.000 €. Τηλ: 
6972072915
Πωλείται αγροτεμάχιο 2. 767,50 τ.μ., οικο-
δομήσιμο εκτός οικισμού, επί της επαρχιακής 
οδού Προδρόμου – Μαρμάρων. Τιμή 65.000 
€. Τηλ: 6971 894290 
Πωλείται κτήμα στο Καμπί Αγκαιριάς 10. 
600 τ.μ., πανοραμική θέα στην Αντίπαρο. 
Τηλ: 6934040558
Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ, οικοδομήσιμο 
επί της επαρχιώτικης οδού Παροικίας – Νά-
ουσας, 1, 5 χλμ. από Παροικία, στον Άγιο Ρα-
φαήλ. Τηλ: 210 8041920, 6948 872161 
Πωλείται κτήμα 1. 300 τ.μ. με άδεια οικοδο-
μής 65 τ.μ., στην περιοχή ΚΑΠΗ νοτίως του 
νησιού, με θέα την Αντίπαρο. Τιμή πώλησης 
75.000 €. Τηλ: 210 89 59826, 6939558633
Πωλείται κτήμα 6 στρεμμάτων στην Αντί-
παρο στη θέση Βειβούνια, θέα θάλασσα και 
από τις δύο πλευρές. Τιμή 180.000 €. Τηλ: 
6972697319
Πωλείται οικόπεδο 200 τ.μ. (κτίζει 56 τ.μ. 
και 80 τ.μ. υπόγειο), εντός σχεδίου, με άδεια 
οικοδομής στην περιοχή Πούντα Αντιπάρου. 
Τιμή 42.000 €. Τηλ: 210 60 38757, 6979 
038202

Γλυσίδια, πωλείται αγροτεμάχιο 6 στρεμμά-
των με 3 ημιτελής πέτρινες κατοικίες με υπό-
γειο και δεξαμενή. Τηλ: 6977901285
Παροικία, οικόπεδο 2 στρέμματα, εντός σχε-
δίου, κατά�ηλο για επαελματική χρήση, 
800.000 €. Τηλ: 6979 395654
Κρωτήρι, οικόπεδο 4 στρέμματα, άρτια οι-
κοδομήσιμο, με θέα θάλασσα, 150.000 €. 
Τηλ: 6974711553
Λεύκες Αγιάσι πωλείται οικόπεδο 950 τ.μ. 
εντός σχεδίου. Τηλ: 6945112134
Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 
1600 τ.μ., 60.000 ευρώ. Τηλ: 6946 837009. 
Πωλείται αγροτεμάχιο 13 στρέμματα, 1,5 
χλμ από Νάουσα, άρτια οικοδομήσιμο με 180 
ελιές. Τηλ: 6932224454
Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού, 
επιφάνειας 1000 τ.μ. οικοδομήσιμο (χτίζει 
400 τ.μ. ) 150μ από θάλασσα. Τηλ: 6979 
172959
Kαμάρες Παροικία, πωλείται οικόπεδο 4 
στρεμμάτων, άρτια οικοδομήσιμο, χτίζει 200 
τ.μ. ισόγειο και 200 μ2 υπόγειο. Τηλ: 6949 
100753
Λεύκες, οικόπεδο 600 τ.μ. άρτια οικοδομή-
σιμο. Τηλ: 2109315961 κ. Χανιώτης
Λεύκες θέση Απάτι, κτήμα 2500 τ.μ., χτίζει 
200 τ.μ. με 30 ελαιόδεντρα. Τηλ: 6976 
553886
Πωλείται κτήμα 3. 715 τ.μ. με παλαιά πέ-
τρινα κτίσματα 90 τ.μ., με δικαίωμα επιπλέ-
ον δόμησης 135 τ.μ., στο δρόμο Λευκών 
– Παροικίας, Απάτι. Τηλ: 22840 43053, 
6955191300 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Αλυκή, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι ,4 
υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώ-
νας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
βεράντες, καλοριφέρ, air condition, ειδική 
κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισίνα. 460.000 
€. Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768
Αγκαιριά, οικία 113τ.μ., πετρόκτιστη με την 
ποιο ωραία θέα του νησιού για απαιτητικούς. 
Μεγάλες βεράντες, πέργολες, bbq, κήπος 
φυτεμένος, γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768. 
Έλητας, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατοκά-
μαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια,  τζακούζι, 
σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με πέρ-
γολες, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 320.000 € Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768.
Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κατοικία 
ισογείου, ανακαινισμένη, 50τ.μ. με 2 κρεβα-
τοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, τζάκι, κοντά 
στην Εκατονταπυλιανή. 75.000 € Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές.www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.
Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768
Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 60τ.μ., θέα θαλάσσης και λιμα-
νιού, καλοριφέρ, πάρκινγκ, βεράντες, πέργο-
λες. 138.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 
Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη οικία 
45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, πέρ-
γολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000 €  Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768
Καμπί, οικία 95,3τ.μ. πετρόχτιστη, με κτήμα 
2.000τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 185.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768
Καμπί, οικία 50τ.μ. περίπου, πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.000τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, τα-
ράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 95.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768
Κάμπος Βουτάκου, οικία 85τ.μ. πετρόχτι-
στη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμα-
ρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768
Νάουσα, θέση Ανάληψη, οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο 300τ.μ., με άδεια για 50τ.μ. + 50τ.μ. 
υπόγειο. 65.000€, έτερον χωρίς άδεια 
45.000€  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768
Άσπρο Χωριό, πωλείται studio 40 τ.μ.,  επι-
πλωμένο 5ετίας, σε συγκρότημα  με πισίνα, 
θέα στη θάλασσα. Τιμή 95.000€ Τηλ: 6944 
152788
ΝΑΟΥΣΑ ΒΟΥΝΑΛΙ -  Οικία 44 τ.μ. με 
αυλή και 20 τ.μ. ταράτσα, ένα υ/δ, ένα μπάνιο, 

σαλόνι με τζάκι, αυτόνομη κεντρική θέρμαν-
ση. Τιμή 90.000 €  FIRST CHOICE Real 
Estate 6948-052042
ΠΑΡΟΙΚΙΑ - Οικία 87 τ.μ. ισόγεια, 2 υ/δ, 
αυλή, αυτόνομη κεντρική θέρμανση. Τιμή 
125.000 € FIRST CHOICE Real Estate 
6948-052042
Παροικία, 45 τμ, 1ου ορόφου, πλήρως ανα-
καινισμένη. Τιμή 125.000€ FIRST 
CHOICE Real Estate  6948-052042
Πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 85τμ, 
80τμ, 76τμ & 60 τμ στον Κορυδα�ό & 2 μα-
γαζιά 50τμ σε Νεάπολη & Κορυδα�ό. Κατα-
σκευαστική εταιρεία Αντιπαριώτης Τηλ: 
2105629980, 6937394436 
Λεύκες, πωλούνται Αρχοντικό 160τμ, Πα-
λαιό κατοικήσιμο με οικόπεδο, εύκολη πρό-
σβαση αυτοκινήτου και ένα παλαιό οίκημα 
50τμ 40.000€. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννί-
δου 6944856105, 22840 52225
Μάρπησσα, μονοκατοικία μικρή ανεξάρτη-
τη, παλαιά με αυλή. τιμή 50.000€. Μεσιτικό 
Καρολίνα Ιωαννίδου 6944 856105, 22840 
52225
Πάρος, καινούργια παραθαλάσσια 40-60 
τμ, τα μοναδικά στο νησί μπροστά στη θά-
λασσα, Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου 
6944856105, 2284052225
Πρόδρομος, εντός σχεδίου 100τμ (για κάθε 
χρήση) στα μπετά, σε 700τμ οικόπεδο. Τιμή 
100.000€. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου 
6944 856105, 22840 52225
Πρόδρομος, οικία 150 τμ σε 4000τμ κτήμα, 
απεριόριστη θέα. Τιμή 200.000€ Μεσιτικό 
Καρολίνα Ιωαννίδου 6944 856105, 22840 
52225 
Πωλείται οικία 115 τ.μ. σε καταπράσινο κτή-
μα 4000 τ.μ. με άδεια άνω ορόφου, δημοτική 
ύδρευση, 1 χλμ από Νάουσα, θέση Καντινε-
λιές, θέα απεριόριστη, Τιμή 400.000 € Τηλ: 
6942772023
Πωλείται οικία 50 τ.μ., με βεράντα 30 τ.μ. σε 
οικόπεδο 365 τ.μ., εντός οικισμού, Δημοτικό 
Διαμέρισμα Γλυσσιδίων Τηλ: 22840 92256 
/ 6949162899
Κατοικία 95 τ.μ., εξ’ολοκλήρου πέτρινη, πα-
ροχές ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, κεντρική θέρμανση 
800 μέτρα από το κέντρο της ΝάουσαςΕκδο-
ση τραπεζικών δανείων 2284052337 – 
6936002020 ΠΑΡΟΣ CENT¡L 
ESTATE
Κατοικίες από 40 τ.μ. έως 60 τ.μ. με όλες τις 
παροχές ετοιμοπαράδοτες, 40 μέτρα από κε-
τρική πλαζ, και 400 μέτρα από το κέντρο της 
Νάουσας. Εκδοση τραπεζικών δανείων 
2284052337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT¡L ESTATE
Μάρπησσα, παλιά κατοικία, κατοικήσιμη, 
πλήρως εξοπλισμένη, Τιμή: 60.000 € 
2284052337 – 6936002020 ΠΑΡΟΣ 
CENT¡L ESTATE
Πωλείται studio στην περιοχή Καλαμάσκα, 
κοντά στις Πεταλούδες, 50 τ.μ. πετρόκτιστο, 
1ου ορόφου, με θέα θάλασσα. Τηλ: 
2108959826, 6939558633
Κάμπος – Βουτάκος, μεζονέτα, πλήρως εξο-
πλισμένη, 124 τ.μ. με 3 WC, βεράντα με θέα, 
τζάκι, τριφασικό ρεύμα, νερό από ΔΕΥΑΠ, 
εντός τ.μ. οικόπεδου γεμάτο δέντρα (φοίνι-
κες, συκιές, αροκάριες, οπωροφόρα), με ιδιω-
τικό δρόμο Τηλ: 6956477148
Νάουσα–Κολυμπήθρες, πωλούνται πέτρινες 
κατοικίες, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, δί-
πλα το κύμα Τηλ: 6977 200338, 22840 
23353
Πωλείται κατοικία στη θέση Κριός (Βούτη-
μα), 81 τ.μ., κατασκευής ’99, σε άριστη κατά-
σταση, επιπλωμένη, θέα στη θάλασσα, μεγά-
λη βεράντα και κήπος, διαθέτει μεγάλο υπό-
γειο. Τηλ: 6936687273 
Πωλείται Μεζονέτα σε τρία επίπεδα στην πε-
ριοχή 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 ακατοί-
κητη, μέσα σε 11,5 στρέμματα κτήμα, εύκολη 
πρόσβαση από κεντρικό δρόμο, 270.000 € 
Τηλ: 6932 316382, 2284091058
Πωλείται διαμέρισμα στην Κα�ίπολη Πει-
ραιά, Μαυρομιχάλη 85, 45 τ.μ. με αυτόνομη 
θέρμανση, αποθήκη και γκαράζ. Τηλ: 6977 
492936
Στο κέντρο του οικισμού στην Νάουσα πω-
λείται στούντιο 35 τ.μ. . Τηλ: 6944 572961
Μεζονέτα 110 τ.μ. εντός οικισμού στη Νάου-
σα, θέρμανση, τζάκι, 2 λουτρά, βεράντες, πω-
λείται πλήρως εξοπλισμένη. Tηλ: 6944 
572961
Πωλείται διαμέρισμα στη Νάουσα 45 τ.μ. και 
15 τ.μ. βεράντα στον 1ο όροφο με τζάκι. Τηλ: 
6932424964
Λεύκες, πωλείται οικία 2 δωματίων στο κέ-
ντρο του χωριού, όψεως επί κεντρικού δρό-
μου, 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 αελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιώτες  . . . . . . . . . . . . . .5  €
2. Απλή αελία μέχρι 15 λέξεις Μεσίτες  . . . . . . . . . . . . . .3  €
3. Απλή αελία με πλαίσιο  . . . . . . . . . . . . 10  €
4. Αελία με φωτογραφία και 15 λέξεις  . . . . . . . . . . . . 15  €
5. Πέρα των 15 λέξεων  . . . . . . . . . . 0,25  € ανά λέξη
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ÔçëÝöùíï êñáôÞóåùí 22840 52362

Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Δευτέρα η εκκαθάριση όλων των
παράνομων χωματερών, που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές
της Πάρου και μολύνουν τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ το θέαμα
είναι άκρως αποκρουστικό. Και αυτό γιατί, δεν είναι μόνο τα
μπάζα και τα κλαδιά των δέντρων, αλλά και ασυνείδητοι, που
πετούν σακούλες με σκουπίδια, δίπλα στους κάδους που
υπάρχουν εκεί, αλλά και διάφορα νεκρά ζώα. 

Έτσι, μετά τη δημοπρασία που έγινε στο Δήμο την
περασμένη Παρασκευή, άρχισε από τη Μεγάλη Δευτέρα η
αποκομιδή όλων των απορριμάτων και μπαζών. Για να μην
επαναληφθεί όμως το φαινόμενο και για να κλείσουν αυτές οι
εστίες μόλυνσης μια για πάντα, ο Δήμος, σύμφωνα με τις
πληροφορίες, ετοιμάζει «Κανονισμό Καθαριότητας», οποίος
μεταξύ των άλλων προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για τους
παρανομούντες. Δηλαδή, για όλους όσοι ανεξέλεγκτα πετούν
τα σκουπίδια τους όπου τους έρθει βολικά…

Ο Δήμος Πάρου εξέδωσε ανακοίνωση και ζητεί από τους
πολίτες να είναι περισσότερο προσεκτικοί.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Αγαπητοί   Συμπολίτες, οι Άγιες Ημέρες του Πάσχα

πλησιάζουν και το νησί μας πρέπει να είναι πανέτοιμο να
υποδεχθεί τους πολυπληθείς επισκέπτες του. Ο Δήμος μας στο
πλαίσιο των προετοιμασιών για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό όλων
των οικισμών ξεκίνησε μία υπεράνθρωπη προσπάθεια.

Επειδή, λόγω διαδικαστικών δυσκολιών που δεν οφείλονται σε μας
(απαιτείται νομοθετική ρύθμιση), καθυστερεί η πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού καθαριότητας και το μόνιμο προσωπικό, παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες, είναι αδύνατο να αντεπεξέλθει, ζητάμε την κατανόηση και τη
συνεργασία σας ώστε και φέτος η Πάρος να αποτελέσει το παράδειγμα
στην καθαριότητα και την παραδοσιακή εμφάνιση.

Μην τοποθετείτε σακούλες και άλλα αντικείμενα εκτός των κάδων.
Ειδοποιείστε το 1562 για τη συλλογή άχρηστων ογκωδών αντικειμένων.
Ευπρεπίστε και ασβεστώστε το χώρο μπροστά από τις οικίες και τα

καταστήματά σας. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑ».

Όλα καλά με το High Speed5
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των επιβατών του High Speed5, στο οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε μία από τις

τέσσερις κύριες μηχανές του, την ώρα που έπλεε ανατολικά της Κύθνου και κατασβέστηκε από τα μέλη του πληρώ-
ματος. 

Το πλοίο την περασμένη Παρασκευή, 10 Απριλίου, είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά στις 7.30 το πρωί για
Πάρο - Νάξο - Ιο - Θήρα με 512 επιβάτες και 36 ναυτικούς, που είναι όλοι καλά στην υγεία τους. 

Λόγω της πυρκαγιάς όμως και για προληπτικούς λόγους το High Speed5, κατέπλευσε 
στη Σέριφο και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στο High Speed4 και προωθήθηκαν

στους προορισμούς τους. 
Το πλοίο, έως ότου επισκευαστεί, αντικαθίσταται από το High Speed4.

Ανοίχτηκε η προσφορά αγοράς οικοπέδου
για την ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πάρου

570.000 ευρώ το τίμημα
Απέναντι από το ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ βρίσκεται το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το 2ο Γυμνάσιο

Πάρου. Την περασμένη Τετάρτη 8 Απριλίου, στο Επαρχιακό Συμβούλιο, ανοίχτηκε η οικονομική προ-
σφορά παρουσία του ιδιοκτήτη κ. Λάζαρη. Πρόκειται για δύο όμορα ακίνητα συνολικής έκτασης πε-
ρίπου 17 στρεμμάτων και η τιμή τους είναι 570.000 ευρώ. 

Όπως ανέφερε η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, τα οικόπεδα πληρούν τους όρους της διακήρυξης
και έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή του Επαρχείου και την επιτροπή για τα σχολικά κτί-
ρια. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, όπως και του Νομαρχιακού Συμβουλίου την επόμενη ημέρα.

Ξεκίνησε η αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών από τις «παράνομες» χωματερές

«Κανονισμό Καθαριότητας» θα επιβάλει ο Δήμος

Ευχαριστήριο 
Το Δ/Δ Λευκών ευχαριστεί θερμά τους κ.κ. Κυδωνιέα Κων/νο, Κυδωνιέα Δημήτρη, Κυδωνιέα Νικόλα,
Κυδωνιέα Ιωάννη, Ρούσσο Μιχάλη, Ρούσσο Γεώργιο, Βιτζηλαίο Ηλία, Τριαντάφυλλο Κων/νο του
Αντ., Ρούσσο Μηνά και Περράκη Κων/νο, για την εθελοντική τους εργασία στο χτίσιμο ενός τοίχου
στο Άσπρο Χωριό για διάνοιξη δρόμου. Η προσφορά και η προθυμία τους βοήθησε στη γρήγορη εκτέ-
λεση του έργου, που ήταν αναγκαίο να υλοποιηθεί. 

Η Πρόεδρος του Δ/Δ Λευκών Τριανταφύλλου Μαρία
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Η παγκόσμια οικονομική κρίση πυροδοτήθηκε
προ επταμήνου στην Αμερική κυρίως λόγω της
αγοράς ακινήτων. Αυτή η κρίση γενικεύτηκε και
εξαπλώθηκε στην Ευρώπη χωρίς όμως να φτάσει
ουσιαστικά στην Ελλάδα. Αυτό συνέβη κυρίως
διότι στη Ελλάδα δεν έχουμε βαριά βιομηχανία,
ούτε και τράπεζες με υψηλού ρίσκου εξαρτήσεις,
όπως π.χ. από τοξικούς τίτλους. Αντιθέτως έχουμε
κατά μέσο όρο μεγαλύτερα εισοδήματα από τα
στατιστικώς επίσημα (παραοικονομία) που πάντα
ενισχύουν την κατανάλωση και το γύρισμα του
χρήματος. 

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ -
ΠΩΣ ΑΡΧΙΣΑΝ  ΟΛΑ (ΗΠΑ)\
ΗΠΑ 2000 - 2006
Οι τιμές των κατοικιών στην Αμερική αυξάνον-

ται συνεχώς και οι πολίτες τρέχουν να δανειστούν
και ν’ αγοράσουν για να προλάβουν την άνοδο.
Έτσι σπρώχνουν τις τιμές ψηλότερα σ’ έναν αυτο-
τροφοδοτούμενο κύκλο ($10,5 ΤΡΙΣ τα στεγα-
στικά δάνεια στις ΗΠΑ - 124% αυξήθηκαν οι τιμές
ακινήτων την περίοδο 97 - 06).

Για να προσελκύσουν περισσότερους δανειολή-
πτες, οι τράπεζες άρχισαν να χορηγούν δάνεια σε
άτομα με όλο και χαμηλότερα εισοδήματα – που δύ-
σκολα θα μπορούσαν να τα αποπληρώσουν (δάνεια
SUB PRIME) – ελπίζοντας ότι η συνεχιζόμενη
άνοδος των τιμών θα κάλυπτε τη διαφορά σε περί-
πτωση μη πληρωμής.

Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά οι τράπεζες μέσα
στη εφορία τους διαπίστωσαν ότι χρειάζονταν πε-
ρισσότερο ρευστό για να μπορούν να δανείζουν σε
περισσότερους. Ήδη είχαν συσσωρεύσει τεράστιο
αριθμό δανείων και τους τελείωνε το μετρητό για
να συνεχίσουν. “Πακετάρουν”, λοιπόν, τα δάνεια
που είχαν, τα ονομάζουν ομόλογα και τα πουλάνε
σε άλλες τράπεζες και επενδυτές ανά τον κόσμο
(αυτό ονομάζεται τιτλοποίηση δανείων). Στην
ουσία η τράπεζα “πουλάει” τα μελλοντικά της
έσοδα, δηλαδή παίρνει μετρητά σήμερα και οι δό-
σεις που καταβάλλουν οι δανειολήπτες για την απο-
πληρωμή των δανείων τους πηγαίνουν στους
επενδυτές. Έτσι η τράπεζα αυξάνει το κεφάλαιό της
και τη δυνατότητά της να ξαναδανείσει χρήματα σε
νέους δανειολήπτες. (Αυτή είναι η βάση των μετέ-
πειτα γνωστών ως τοξικών τίτλων).

2006: Η FED ανεβάζει τα επιτόκια. Ακριβαί-
νουν τα δάνεια. Οι τιμές των ακινήτων είναι τόσο
ακριβές που αποθαρρύνονται νέοι αγοραστές. Συμ-
φέρει να νοικιάζεις σπίτι παρά να πληρώνεις δόσεις.

2007 ΣΚΑΕΙ Η ΦΟΥΣΚΑ

ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΗΠΑ)
Πτώση τιμών ακινήτων
Εκτιθέμενοι δανειολήπτες (sub prime) αδυνα-

τούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων
Τα σπίτια τους κατάσχονται και μπαίνουν στον

πλειστηριασμό
Η ήδη υπερφορτωμένη αγορά κατακλύζεται από

ακίνητα προς πώληση, γεγονός που ρίχνει και άλλο
τις τιμές κ.ο.κ.

2008
Πανικός στις τράπεζες. Διαπιστώνεται ότι οι τιτ-

λοποιήσεις με sub prime δανεία είχαν μεγαλύτερο
πιστωτικό κίνδυνο απ’ όσο νόμιζαν οι επενδυτές και
οι τράπεζες που τους είχαν αγοράσει. Οι τράπεζες
γράφουν τεράστιες πραγματικές και λογιστικές ζη-
μιές (2 - 3 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ οι ζημιές τραπεζών
λόγω τοξικών ομόλογων).

Τα χρηματιστήρια καταρρέουν προκαλώντας
πανικό

Πιστωτική κρίση - Μείωση ρευστότητας: Οι
τράπεζες παγώνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές, οι
επενδυτές σταματούν να δανείζουν τις τράπεζες και
οι τράπεζες τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

Η κρίση μεταδίδεται στην πραγματική οικονο-
μία. Πρώτα, δε, στους κλάδους που στηρίζονται
στις πιστώσεις, όπως ο κατασκευαστικός και τ’ αυ-
τοκίνητα. Η πτώση των πωλήσεων υποχρεώνει επι-
χειρήσεις να κάνουν απολύσεις ή και να κλείσουν.
Αυτό επιταχύνει την πτώση των πωλήσεων, αφού
όλοι γίνονται πιο συντηρητικοί στις αγορές τους
λόγω των ανησυχιών για ανεργία.

Όλα αυτά βασίστηκαν σε ακρότητες και υπερ-
βολές του Αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος. Ο κόσμος βυθίστηκε σε μια τεράστια
κρίση που, όπως και οι προηγμένες, θα φύγει και οι
πληγές θα επουλωθούν. Η αποφασιστικότητα και
οι ενέργειες της νέας Αμερικανικής κυβέρνησης
δείχνουν ότι η ανάκαμψη θ’ αρχίσει σχετικά σύν-

τομα (περίπου σ’ ένα χρόνο), και μετά σύντομα θα
επουλωθούν και οι πληγές. Σε χώρες όπως η Ελ-
λάδα, όπου η κρίση έχει σημαντικά μικρότερο αν-
τίκτυπο και ήταν περισσότερο ψυχολογικό
φαινόμενο, θα υπάρξουν πληγές που θ’ αργήσουν
ιδιαίτερα να επουλωθούν (π.χ. ισοζύγιο τρεχουσών
πληρωμών, έλλειμμα κ.λπ.). Αν υπάρχει ένα μάθημα
απ’ όλα αυτά είναι το “παν μέτρον άριστον”. Πα-
ραβίαση του μέτρου, υπερβολές και ακρότητες, κα-
θεστώς ανισορροπίας, όλα αυτά, αργά ή γρήγορα
έχουν ανεξέλεγκτες και επώδυνες καταστάσεις.

Στην Ελλάδα η παγκόσμια κρίση μας πλήγωσε
δημοσιονομικά (χρέος, έλλειμμα κ.λπ.). Δεν είχε
όμως σαρωτικές παρενέργειες στην πραγματική οι-
κονομία. Η κρίση στην πραγματική οικονομία της
χώρα μας είναι σε σημαντικό βαθμό ψυχολογικό
φαινόμενο που δημιουργήθηκε αρχικά και συντη-
ρείται από τα media, στην προσπάθειά τους να πε-
τύχουν μεγάλες τηλεθεάσεις και ακροαματικότητες,
που με τη σειρά τους (και εφ’ όσον τις πετύχουν)
είναι ο καταλύτης για να πιέσουν τους διαφημιζό-
μενους να διαφημίσουν στις ανάλογες εκπομπές (το
διαφημιστικό χρήμα αποτελεί το κύριο αν όχι μόνο
έσοδο των μέσων και η ακροαματικότητα το μέσο
για να εισπράξουν).

Δυστυχώς, το άνωθεν περιγραφόμενο ψυχολο-
γικό φαινόμενο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
πραγματική οικονομία. Η καταστροφολογία και η
καλλιέργεια ανασφάλειας για το αύριο φέρνει
αναστολή πάσης  μορφής κατανάλωσης ή επέν-
δυσης που με τη σειρά της μειώνει τζίρους, συρ-
ρικνώνει εταιρείες και που συχνά οδηγεί σε
απολύσεις. Σε αυτά, βέβαια, συνδράμει και η δυ-
στοκία των τραπεζών να προσφέρουν χρήμα στην
αγορά, φαινόμενο όμως που αργά αλλά σταθερά θα
διορθώνεται. Στα ανωτέρω υπάρχουν, βέβαια, 2
εξαιρέσεις: 

α) Η βραχυπρόθεσμη κατανάλωση δεν μειώνε-
ται. Στην κρίση, και με προϋπόθεση ότι υπάρχει
ρευστότητα, ο κόσμος ξοδεύει για το σήμερα (δια-
σκέδαση, διακοπές κ.λπ.), φοβούμενος το αύριο. Γι’
αυτό το λόγο τα κέντρα διασκέδασης είναι γεμάτα,
Χριστούγεννα και Καθαρά Δευτέρα στους βασι-
κούς προορισμούς δεν έπεφτε καρφίτσα κ.λπ.

β) Η δεύτερη εξαίρεση αφορά τους συνανθρώ-
πους μας με πολύ αδύναμη οικονομική κατάσταση
(π.χ. γενιά 700€, χαμηλοσυνταξιούχοι κ.λπ.) που
οι ειδήμονες ορίζουν περίπου στο 20% του λαού
μας. Η κατηγορία αυτή των συνανθρώπων μας πιέ-
ζονται σήμερα ακόμη περισσότερο, αλλά κατά συν-
τριπτική πλειοψηφία τα προβλήματά τους δεν
οφείλονται στην παρούσα κρίση αλλά προϋπήρχαν

αυτής.
Τέλος, η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε

την χώρα μας δημοσιονομικά (ύψος χρέους, ελ-
λείμματος κ.λπ.). Ο αυξανόμενος δανεισμός της Ελ-
λάδος σε συνδυασμό με την εξοργιστική κρατική
αδυναμία είσπραξης των οφειλομένων και μείωσης
δαπανών δημιουργούν τριγμούς στη διαχείριση της
Ελληνικής οικονομίας. Η επιτυχής ή μη αντιμετώ-
πιση αυτής της κατάστασης θα έχει τελικά το ανά-
λογο αποτέλεσμα και στην πραγματική οικονομία.

Τούτων δοθέντων ας αναφερθούμε σε σκέψεις,
παρενέργειες και προβλέψεις για την οικονομική
δραστηριότητα στο νησί μας και ειδικότερα για την
αγορά ακινήτων. Σημειώσατε δε, ότι η αγορά ακι-
νήτων είναι ίσως η μεγαλύτερη οικονομική αλυ-
σίδα στο νησί μας -ίσως μεγαλύτερη και από την
τουριστική. Σκεφτείτε τον τεράστιο αριθμό επαγ-
γελμάτων (πέραν των 800) που συνδέονται με το
ακίνητο άμεσα ή έμμεσα.

Η ανωτέρω περιγραφείσα τόση για βραχυπρό-
θεσμη κατανάλωση (κυρίως σε θέματα διασκέδα-
σης και διακοπών) εν μέσω κρίσης (αληθινής ή
ψυχολογικής), μας κάνει αισιόδοξους για την επερ-
χόμενη τουριστική περίοδο στην Πάρο. Μην εκ-
πλαγείτε αν υπάρξει και άνοδος αριθμού Ελλήνων
επισκεπτών. Δυστυχώς, όμως, παραμένει άγνωστη
η συμπεριφορά των ξένων τουριστών.

Η οικοδομική δραστηριότητα έχει παγώσει. Κυ-
ρίως δε, αυτή που αφορά τους κατασκευαστές (όχι
τους ιδιώτες). Δεν προβλέπεται, δε, να αναθερμαν-
θεί πριν το τέλος του χρόνου τουλάχιστον. Η κρίση
κατ’ ουσία και με υπερβολή έφερε νωρίτερα αυτό
που ανεμένετο σε περίπου 2 χρόνια. Οι κατα-
σκευαστές εξέδωσαν μεγάλο αριθμό αδειών έχον-
τας αγοράσει γη σε επενδυτικά λογικές τιμές. Τιμές
που επιτρέπουν κερδοφορία της τάξης του 35% σε
2 - 3 χρόνια. Η κρίση μείωσε πρόσκαιρα την ζήτηση
και οι εργασίες πάγωσαν. Αν δεν υπήρχε η κρίση
όμως, θα ολοκληρώνονταν οι τρέχουσες άδειες, και
μετά οι επόμενες θα βασίζονταν σε ακριβότερη γη.
Τόσο ακριβότερη που για να ανταπεξέλθει ο κατα-
σκευαστής, με ένα λογικό κέρδος, θα έπρεπε να
πουλάει σε τιμές που βραχυπρόθεσμα η αγορά της
Πάρου δεν θα δεχόταν. Άρα ούτως ή άλλως αναμέ-
ναμε μια μικρή (1 - 2 χρόνια) περίοδο αναπροσαρ-
μογής κατά την οποία οι τιμές των κατοικιών θα
έφταναν στο επιθυμητό για τους κατασκευαστές
επίπεδο. Τα ανωτέρω, βεβαίως, δεν επηρεάζουν την
οικοδόμηση από ιδιώτες. Αντίθετα την πριμοδο-
τούν, δεδομένου ότι χρειάζονται λιγότερα χρήματα
για την ολοκλήρωση της κατοικίας τους.

Επιπροσθέτως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πά-

γωμα της οικοδομικής δραστηριότητας ανεμένετο
από έγκυρους αναλυτές πανελλαδικώς και άσχετα
από όποια κρίση, καθ’ όσον μέχρι το 2003-04 κα-
τασκευάζονταν 100.000 κατοικίες ετησίως. Μετά,
ξαφνικά πήγαμε περίπου στις 300.000 κατοικίες,
χωρίς αυτό να δικαιολογείται από ανάλογη πληθυ-
σμιακή ή εισοδηματική ανάπτυξη. Ήταν, λοιπόν,
θέμα ελάχιστου χρόνου να μεταβούμε σε ένα διετές
καθεστώς παγώματος της οικοδομικής δραστηριό-
τητας, που η κρίση έφερε νωρίτερα κατά 1-2 χρό-
νια.

Τέλος, σημειώσατε ότι τα πρώτα σημάδια ανά-
καμψης μόλις εμφανίσθηκαν. Στην Αμερική, εκεί
που όλα άρχισαν και εξαπλώθηκαν παντού, το Φε-
βρουάριο και μετά από 8 μήνες, καταγράφηκε για
πρώτη φορά απροσδόκητο άλμα 22,2% στις ενάρ-
ξεις ανέγερσης κατοικιών.  Όλοι αναμένουν να δουν
αν το φαινόμενο θα επαναληφθεί το Μάρτιο και
Απρίλιο. Αν συμβεί, θα θεωρηθεί ως τάση, και θ’
αρχίσουν ν’ αλλάζουν πολλά διεθνώς. 

Σε καθεστώς κρίσης η αγορά ακινήτων γυρίζει
συνήθως σε αγορά γης. Αυτό συμβαίνει διότι κρίση
σημαίνει ανασφάλεια και η ανασφάλεια οδηγεί σε
αναζήτηση των ασφαλέστερων και αποδοτικότε-
ρων τοποθετήσεων χρημάτων. Κάποτε τέτοια το-
ποθέτηση ήταν ο χρυσός. Εδώ και πολλά χρόνια,
τέτοια τοποθέτηση είναι η γη. Ιστορικά λοιπόν, στη
διάρκεια κρίσεων η ζήτηση για αγορά γης ανέβαινε
και βέβαια ακολουθούσαν και οι τιμές. Σήμερα
όμως στην Πάρο οι τιμές γης παραμένουν σταθε-
ρές. Αυτό συμβαίνει διότι τα προηγούμενα 2 χρόνια
προεξόφλησαν την λογική αύξηση του 2009, ενώ
συγχρόνως οι αγοραστές επηρεαζόμενοι από τα
media αναμένουν να τις βρουν πτωτικές.

Ο έχων σήμερα μετρητά είναι σε καλύτερη δια-
πραγματευτική θέση (buyers market). Σημει-
ώσατε όμως ότι αυτή η δύναμη στα χέρια των
αγοραστών είναι παροδική, καθ’ όσον είναι αντι-
στρόφως ανάλογη από την ροή δανείων από τις
τράπεζες. Όσο οι τράπεζες ανοίγουν την δανειακή
στρόφιγγα, τόσο η δύναμη του μετρητού στα χέρια
του αγοραστού μειώνεται. Άρα, η έγκαιρη και τα-
χεία χρήση της πρόσκαιρης δύναμης στα χέρια των
αγοραστών (cash) είναι κρίσιμη. 

Έχει εμφανισθεί περιορισμένος αριθμός ευκαι-
ριών σε γη ή κατοικίες (20% κάτω από τιμή 2008).
Τέτοια περιστατικά ήταν πάντα γύρω στο 1-2%
των προς διάθεση ακινήτων, ενώ τώρα φτάνουν το
3% και πολύ συχνά δεν αφορούν ακίνητα top ποι-
ότητος, αλλά αυτά που συνήθως έχουν μεγαλύτερη
δυσκολία ρευστοποίησης. Στην ουσία, και λόγω της
εντυπωσιακής ανάπτυξης της Πάρου και της Αντι-
πάρου τα περισσότερα ακίνητα αποτελούν σχετική
ευκαιρία σε σύγκριση με την αναμενόμενη τιμή
τους στα επόμενα 4 - 5 χρόνια.

Το Φεβρουάριο 2009 η έγκυρη εταιρεία δημο-
σκοπήσεων OPINION Research πραγματοποίησε
έρευνα σχετικά με την αγορά ακινήτων το 2009.
Στην έρευνα αυτή το 7% του δείγματος εκδήλωσε
πρόθεση / απόφαση να προβεί σε αγορά ακινήτου
το 2009.  Αυτό, αναγόμενο σε ετήσια συμβόλαια,
μας δίνει αριθμό συμβολαίων μόλις 8% λιγότερα
από το 2008. Η πρόθεση αγοράς αυτού του 7% βα-
σίσθηκε στις τρέχουσες τιμές ακινήτων τον Φε-
βρουάριο 2009. Επιπροσθέτως το 43% αυτών
αναμένουν ελαστικοποίηση δανείων και πτώση επι-
τοκίων για να προβούν σε αγορά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΥ / ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Λόγοι: - Στην κρίση η ζήτηση για γη ανεβαίνει
(ασφαλέστερη τοποθέτηση).

Η Πάρος έχει μεγάλη και ανερχόμενη ζήτηση
που με την προϋπόθεση βελτίωσης / προσαρμογής
των υποδομών θα συνεχίσει αυξανόμενη τουλάχι-
στον για την επόμενη 15ετία.

Μηδενικό κόστος διατήρησης γης. Ο πωλητής
συνήθως κληρονόμησε την γη και δεν έχει υποχρε-
ώσεις που πηγάζουν απ’ αυτήν.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΤΩΤΙΚΕΣ

Λόγοι:- Πτωτικές λόγω μεγάλης προσφοράς και
μικρότερης ζήτησης (λόγω αύξησης ζήτησης γης).

Ελαφρώς πτωτικές διότι αντίθετα από την γη, ο
πωλητής έχει εκταμιεύσει χρήμα για να χτίσει και
κάποια στιγμή θέλει να το πάρει πίσω. Σημειώσατε
όμως ότι η πλειοψηφία των κατασκευαστών δεν βα-
σίζεται σε δανεισμό και έτσι θεωρεί ότι μπορεί να
αντέξει.

Οικονομική κρίση
& αγορά ακινήτων

σε Πάρο - Αντίπαρο

Του
Δημήτρη

Μέξη
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Ξεχάστε για πάντα
τις δυσάρεστες οσµές 

και το άδειασµα του βόθρου σας.

Απλά - εύκολα - οικολογικά
και αν θέλετε χρησιµοποιείστε το νερό για πότισµα!

Παροικία Πάρος  ·  τηλ./fax: 22840 24447  ·  κιν.: 6977 509362  &  6936 696486

· Η καλύτερη λύση σε περιοχές χωρίς 
σύνδεση µε κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης

· Αθόρυβη λειτουργία, χωρίς οσµές

· Σύγχρονη τεχνολογία µε αξιοπιστία και ασφάλεια 
για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία

www.biokyclos.gr
        

και το άδειασµα του βόθρου σας.
τις δυσάρεστε

Ξεχάστε για πάντα

  

και το άδειασµα του βόθρου σας.
ς ς οσµέτις δυσάρεστε

Ξεχάστε για πάντα

      

Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα “Νάουσα Πάρου”

Πασχαλινές εκδηλώσεις
Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα
Πάρου» διοργανώνει σειρά Πασχαλινών εκδη-
λώσεων σε διάφορα σημεία του νησιού συμβάλ-
λοντας στην προβολή της τοπικής παραδοσιακής
μουσικής και του χορού.
Το πρόγραμμα:
Κυριακή Πάσχα, 19/4, στις 20:15 στην Κεντρική
Πλατεία της Νάουσας: Παραδοσιακοί χοροί και
τραγούδια από την Μικρά Ασία, την Κύπρο, τις
Κυκλάδες και την Πάρο, με ζωντανή μουσική.
Πέμπτη 23/4 (Αγίου Γεωργίου): 11:00, στην
Κεντρική Πλατεία της Αγγεριάς, χοροί των Κυ-
θήρων και της Πάρου .
Παρασκευή, 24/4 (Ζωοδόχου Πηγής), 11:00,
στην Πλατεία, χοροί της Θάσου, της Ίμβρου και
της Πάρου.

«Αρσενικό και
παλιά δαντέλλα»

Η θεατρική ομάδα του ΝΗΡΕΑ, προκειμέ-
νου να ευχαριστήσει το κοινό της, επανα-
λαμβάνει τη μαύρη κωμωδία «Αρσενικό και
παλιά δαντέλλα», του Kasselring, το Μάιο.
Συγκεκριμένα, οι παραστάσεις θα επαναλη-
φθούν στις 8-9-10 Μαίου στις 9.00 το
βράδυ στην αίθουσα του ΝΗΡΕΑ.

IPAC
Διαλέξεις

στην «Αποθήκη» 
Κάθε Τετάρτη 7.30μμ στην αίθουσα Τέχνης
«Αποθήκη», πραγματοποιούνται διαλέξεις
και συζητήσεις πάνω στην τέχνη. 
Ο κύκλος ομιλιών ξεκίνησε την Τετάρτη 25
Μαρτίου και κλείνει την Τετάρτη 29 Απρι-
λίου, με διαφορετικούς ομιλητές κάθε φορά. 
Βραδιές με ενδιαφέρον, εμπνευσμένη συζή-
τηση και ανταλλαγή απόψεων θα συνοδεύον-
ται με κρασί και επιλεγμένα τυριά.
Οι διαλέξεις είναι δωρεάν και δεν είναι απα-
ραίτητο να είστε μέλος του IPAC. Απλώς να
αγαπάτε και να εκτιμάτε την τέχνη.
Σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου
«Η ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης»
Απόστολος Πολυζωίδης: Αντιπρόεδρος του
IPAC
Καθηγητής Ορθοπεδικής Χειρουργικής
Τετάρτη 22 Απριλίου
«Θυσαυροί της Φύσης και του Πολιτισμού
στο Αιγαίο»
Πέτρος Νικολαϊδης: Ωκεανογράφος, βιολό-
γος, φυσιολόγος, μηχανολόγος, επαγγελμα-
τίας δύτης. Υπήρξε μέλος της ομάδας του
Κουστώ και του National Geographic
Τετάρτη 29 Απρίλιου «Εικονογραφία: Η ει-
κόνα και η αντοχή της στον χρόνο»

Πανηγύρι
Αγίου Γεωργίου
στην Αγκαιριά

Την Πέμπτη 23 Απριλίου
μετά τη Θεία Λειτουργία
σας προσκαλούμε  στο προ-
αύλιο της εκκλησίας του Αγ.
Γεωργίου  να γιορτάσουμε
με παραδοσιακούς χορούς,
ψήσιμο του οβελία και
άφθονο ντόπιο κρασί. Σας
περιμένουμε! 
Δήμος Πάρου, Τοπικό Συμ-
βούλιο, Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αγκαιριάς

Μαρία Χανιώτη 
Πρόεδρος του πολιτιστικού

Συλλόγου Αγκαιριάς 

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ»
διοργανώνει και φέτος παραδοσιακό παζάρι με Πασχαλινά
είδη και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Το παζάρι θα είναι
ανοικτό ολόκληρη την Μ. Εδομάδα και την εβδομάδα του
Πάσχα (Κυριακή των Βαίων 12/04 έως την Παρασκευή της
Ζωοδόχου Πηγής 24/04 εκτός από την Κυριακή του Πάσχα)
και θα λειτουργήσει στην αίθουσα δίπλα από τον Ι.Ν. Ζωοδό-
χου Πηγής πρωινές ώρες 10:00-14:00 και απογευματινές ώρες
17:00-20:00.
Επίσης το βράδυ της Μ. Παρασκευής στη διάρκεια της λιτά-
νευσης του Επιταφίου  και του Μ. Σαββάτου στην Ανάσταση
θα πραγματοποιηθούν αναπαραστάσεις με θέματα των
Παθών. 
Τέλος ανήμερα του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής μετά
το πέρας της Θείας  Λειτουργίας θα ακολουθήσουν τα παρα-
δοσιακά κεράσματα στο χώρο του πολιτιστικού κέντρου με φα-
γητό, χορό και άφθονο κρασί.

Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΤΛΑΝΤΙΣ»
Πασχαλινές δραστηριότητες 

Στον Αρχίλοχο
Το πρόγραμμα της Μεγάλης Παρασκευής για τους
οικισμούς Μαρμάρων και Προδρόμου είναι το εξής:
Μάρμαρα
11:00 Ακολουθία Μεγάλων Ωρών
14:00 Εσπερινός Αποκαθήλωσης
20:00 Ακολουθία Ιερού Επιταφίου
22:00 Περιφορά Ιερού Επιταφίου. 
Πρόδρομος
10:00 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών
12:00 Εσπερινός της Αποκαθήλωσης. Στην αί-
θουσα εκδηλώσεων ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προ-
δρόμου Σκόπας ο Πάριος θα προσφέρει
παραδοσιακή νηστίσιμη ρεβυθάδα και χταπόδι στα
κάρβουνα.
20:30 Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου
22:30 Περιφορά Ιερού Επιταφίου. κατά την περι-
φορά του Επιταφίου γίνονται από νέους και νέες
του χωριού αναπαραστάσεις από τη Ζωή και τα
Πάθη του Χριστού
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Με το φως
της Ανάστασης...
του Σταμάτη Μαύρου

Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες της Σαρακοστής και την κορύφωση της
εβδομάδας των Παθών του Κυρίου με την προσμονή της Ανάστασης του Θεανθρώπου.  Στα νησιά
μας η Μεγάλη Εβδομάδα εξελίσσεται μέσα σε πνεύμα κατάνυξης, θρήνου και υποδειγματικής απλό-
τητας.  Από τις μεγάλες εκκλησίες ως τα μικρά μας εκκλησάκια η έκφραση και η δήλωση της πίστης,
η προσήλωση στο Θείο Δράμα, βρίσκονται στο επίκεντρο της ζωής μας.  

Η Θεία Ανάσταση σηματοδοτεί την Ανάσταση της ελπίδας για κάθε άνθρωπο, γιατί όλοι μας εί-
μαστε παιδιά του Θεού με κοινές ανάγκες, με συμπληρωματικά όνειρα αλλά κυρίως με κοινό τόπο
μοναδικό, πανέμορφο και ασύγκριτο.  Κυρίως γιατί σ’ αυτόν τον τόπο γεννηθήκαμε, μεγαλώνουμε
και επιθυμούμε να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας.  Το καίριο ερώτημα που τίθεται, κατά συνέπεια,
είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να το διατηρήσουμε πανέμορφο και να του προσδώσουμε εκείνα

τα χαρακτηριστικά που η ανθρώπινη απληστία τού αφαιρεί; 

Αναμφίβολα μπορούμε να κάνουμε πολλά, αλλά χωρίς καμία ελπίδα εάν επιδιώξουμε
να τα κάνουμε μόνοι μας, ο καθένας ακολουθώντας τον μοναχικό του δρόμο. Η πολιτική
εφευρέθηκε για να μπορεί να συνενώνει δυνάμεις ώστε με κοινή δράση να επιτυγχά-
νουμε τα ποθητά αποτελέσματα, που οι περισσότεροι συμφωνούμε να πραγματοποι-
ήσουμε.  Απαράβατος κανόνας επιτυχίας είναι η τήρηση από όλους των κανόνων και
των νόμων που θεσπίζουμε.  

Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές μας, τον πλούτο
μας και τα προσόντα των νησιωτών - κυρίως, γιατί πολλές φορές οι συμπατριώτες μας
αντιμετωπίζονται ως απλοί ψηφοφόροι.  Έτσι, οι δυνατότητες για ισόρροπη ανάπτυξη

των νησιών μας με τη δημιουργία υποδομών όχι μόνο στον τουριστικό τομέα αλλά και στους υπό-
λοιπους τομείς της οικονομίας μας, αγροτικό, κτηνοτροφικό, αλιείας, παροχής άλλων υπηρεσιών,
εκπαίδευσης, υγείας, δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί στον βαθμό που μπορούν και στον βαθμό που
οφείλουμε να αναπτύξουμε. 

Στα λόγια είμαστε όλοι καλοί,˙ το αιώνιο δίλημμα βρίσκεται στην εφαρμογή τους ή στη διαιώ-
νιση των συζητήσεων και των αναλύσεων για τα έργα που απαιτούνται.  Και επειδή στην πολιτική
οι υπεκφυγές και τα μεγάλα λόγια ήταν πάντα στη μόδα, ένας τρόπος υπάρχει για να ξεπεραστούν:
οι τοπικές κοινωνίες, οι κοινωνίες των πολιτών, με τον Δήμο και τους συλλογικούς φορείς να θέ-
σουν την ατζέντα των θεμάτων, να διαμορφώσουν προτεραιότητες που θα επιλεγούν με την αρχή
της πλειοψηφίας και να κληθούν όλοι και όλες στην υπηρέτηση και στην πραγματοποίηση των στό-
χων που έχουν τεθεί.  Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με νεφελώματα και με παρα-
γοντισμούς, χωρίς διέξοδο και λειτουργική υποστήριξη των μεγάλων μας επιλογών.

Έχω θέσει κατ’ επανάληψη τις προτεραιότητες που κατά τη γνώμη μου οφείλουμε να θέσουμε
στην Πάρο και την Αντίπαρο.  Δηλώνω πρόθυμος να στηρίξω με κάθε τρόπο την υλοποίησή τους
και έχω διακρίνει πάρα πολλούς άλλους, που χωρίς βεντετισμούς και αλαζονεία, δίχως μικρότητες
και καιροσκοπισμό, ενδιαφερόμαστε να συμβάλουμε στη συλλογική προσπάθεια.  

Μόνο μαζί μπορούμε. Και αυτό που μπορούμε είναι πολύ σημαντικότερο από αυτό που, αν
αδιαφορήσουμε, θα επιτρέψουμε στους ελάχιστους να δημιουργήσουν στον τόπο μας χωρίς εμάς,
για εμάς και για τα παιδιά μας.  

Η αδιαφορία, επειδή δήθεν «όλοι ίδιοι είναι» ή επειδή «τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει στην Ελ-
λάδα» ή επειδή «όλα είναι στημένα», είναι η εύκολη λύση που θα μας επιτρέψει να ζούμε μια προ-
σωπική, ιδιωτική, αλλά τελικά μίζερη ζωή.  Έχουμε οποιονδήποτε λόγο αυτό να το ανεχτούμε και
τελικά με την απραξία μας να το συντηρήσουμε; Μήπως η παθογένεια της χώρας μας δεν οφείλε-
ται στην άποψη πολλών ότι σ’ αυτή τη χώρα τίποτα δεν μπορει να αλλάξει; Αντίθετα μαζί μπορούμε.  

Εύχομαι Καλή Ανάσταση, χαρά, υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας.  Και ας
έχουμε στο νου μας ότι οι ευχές είναι προσωπική υπόθεση για τον καθένα από εμάς.  Όμως η πραγ-
ματοποίησή τους είναι υπόθεση που μας αφορά όλους.

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ και
υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων
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Ερώτηση Ρήγα στη Βουλή για τις διακομιδές στις Κυκλάδες

Σε κίνδυνο η ζωή των Κυκλαδιτών 
Ερώτηση προς τους υπουργούς Υγείας και Εμ-

πορικής Ναυτιλίας κατέθεσε ο Βουλευτής Κυκλά-
δων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας, για το θέμα των
διακομιδών στις Κυκλάδες.

Αφορμή, ένα ακόμη περιστατικό με ασθενείς από
το Κέντρο Υγείας Πάρου, για τη μεταφορά των
οποίων στο νοσοκομείο Σύρου, στις 4 Απριλίου,
δόθηκε εντολή από το Λιμεναρχείο της Νάξου
προς το αλιευτικό σκάφος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ
ΙΙ».

Όπως αναφέρει ο κ. Ρήγας, το συγκεκριμένο
αλιευτικό σκάφος που πραγματοποιεί σχεδόν το
90% των διακομιδών ασθενών από τα νησιά του
συμπλέγματος της Παροναξίας δεν διαθέτει τον
παραμικρό εξοπλισμό ούτε την υποτυπώδη υπο-
δομή για την ασφαλή μεταφορά προσώπων. Στη
συγκεκριμένη δε περίπτωση, με τους ασθενείς από
την Πάρο, είχε θαλασσοταραχή και οι επιβαίνον-
τες ασθενείς καθώς και οι συνοδοί τους  έφθασαν στη Σύρο σε κατάσταση «σοκ», τραυματισμένοι από
την διαρκή πρόσκρουσή τους στα τοιχώματα της μικρής καμπίνας του σκάφους και κυριολεκτικά «μου-
σκεμένοι» από την θάλασσα που κατέκλυζε συνεχώς την  καμπίνα.

Ο κ. Ρήγας τονίζει επίσης, «πως αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι το σύνολο των σκαφών του Λι-
μενικού Σώματος στις Κυκλάδες παραμένει εκτός λειτουργίας με την δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν
πιστώσεις για την αποκατάσταση των βλαβών και την προμήθεια ανταλλακτικών.

»Αποτελεί αποθέωση της ολιγωρίας και της γραφειοκρατίας το γεγονός της καθήλωσης στο έδαφος
για περισσότερο από ένα μήνα του υγειονομικού αεροσκάφους της Πάρου εξαιτίας διαδικαστικών εκ-
κρεμοτήτων ευθύνης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Με δεδομένο ότι όλο και πιο συχνά μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή των κατοίκων των νησιών
μας εξαιτίας της ανυπαρξίας ενός - έστω και υποτυπώδους – συστήματος διακομιδών ασθενών, ο κ.
Ρήγας ρωτά τους υπουργούς:

Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε, ώστε η διακομιδή ασθενών από τα νησιά των Κυκλάδων προς τις κα-
τάλληλες υγειονομικές μονάδες να πραγματοποιείται σε συνθήκες που δεν θα επιδεινώνουν την κατά-
σταση της υγείας τους και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ζωή τους και τη ζωή των συνοδών τους ;

Πότε επιτέλους θα επισκευαστούν οι ζημιές των σκαφών του Λιμενικού Σώματος στις Κυκλάδες
ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία και να αναλάβουν το έργο της διακομιδής ασθενών ;

Πότε θα υλοποιηθεί η εξαγγελία του Υπουργού Υγείας που έγινε πριν από οκτώ μήνες στη Νάξο
σχετικά με την προμήθεια έξη σύγχρονων υγειονομικών σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν για την δια-
κομιδή ασθενών στο νησιώτικο χώρο; 
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Μοναδικές προσφορές     

 και δώρα για το Πάσχα,

      τώρα και στη Νάουσα!

Κατάστημα Νάουσας
Πλατεία Νάουσας

Τηλ.: 22840 51860

Kατάστημα Παροικίας
Περιφερειακός Παροικίας

Τηλ.: 22840 22669

Ένας κόσµος µοναδικός όσο κι εσύ

Άσκηση
Αεροναυτικής Συνεργασίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Πανελλήνια Εκπαιδευ-
τική Άσκηση Αεροναυτικής Συνεργασίας που διοργάνωσε  η
Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΟΔ, σε συνεργασία με το
Τμήμα Υγρού Στοιχείου.

Η Άσκηση, διάρκειας δύο ημερών, πραγματοποιήθηκε  στις
4 με 5 Απριλίου 2009 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ν.
Μαρμαρά της Χαλκιδικής και περιελάμβανε:

Ομιλία στην 113 πτέρυγα μάχης από τους αξιωματικούς για
θέματα διάσωσης,  διάσωση πληρώματος και υποστήριξη πυ-
ροσβεστικού αεροσκάφους. (CL-415 CL 215) 

Τεχνική ενημέρωση για τη χρήση και τις δυνατότητες θερ-
μικών καμερών στην έρευνα και στη διάσωση στη θάλασσα. 

Πραγματοποίηση δοκιμών σε επικοινωνία δύτη με στεριά
και εναέρια μέσα, καθώς και με το θάλαμο επιχειρήσεων
(ΕΚΣΕΔ) και το ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ.

Πρακτική εξάσκηση σε χρήση θερμικών καμερών.
Χρήση RADAR-SART-Παθητικών ανακλαστήρων.
Εντοπισμό θυμάτων στη θάλασσα και σε απόκρημνη ακτή

- Εντοπισμό σωστικής λέμβου.
Πραγματοποίηση σεναρίων με τη βοήθεια πλωτών μέσων

και ελικοπτέρου.
Την άσκηση παρακολούθησαν μέλη του Υπουργείου Εμ-

πορικής Ναυτιλίας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας,  του Λιμενικού Σώματος, των Ειδικών Δυνάμεων, της
κρατικής Ομάδας Διάσωσης Κύπρου,  της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας. Από την
ΕΟΔ Κυκλάδων,  συμμετείχαν ο Πρόεδρος κος Γ. Μπαρμ-
παρίγος και τα μέλη Σ. Καλαλές, Μ. Καλακώνας και Β. Ιωαν-
νίδης.  

Το Παράρτημα Κυκλάδων ευχαριστεί την BLUE STAR
FERRIES, το ERKYNA TRAVEL και τον κ. Δημήτρη Πε-
τρόπουλο για τη δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου της ομά-
δας.

Δυνατό ξεκίνημα και στα LASER
Τέσσερις αθλητές της κατηγορίας  Laser 4.7 εκπροσώπησαν τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου
στο διασυλλογικό αγώνα για σκάφη 5 κατηγοριών, που έγιναν στις 4 και 5 Απριλίου 2009
στη θαλάσσια περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.
Διοργανωτές ήταν τρεις όμιλοι οι: ΝΟΕΦ, ΝΟΔ, και ΝΑΟΕΦ. 
Στα   Laser 4.7 συμμετείχαν 58 αθλητές από 14 ομίλους και παρά τον εντονότατο συναγωνι-
σμό οι αθλητές μας διακρίθηκαν καταλαμβάνοντας τις  θέσεις  2, 14, 15 και 43 της γενικής
κατάταξης  με πρώτη τη Βαλεντίνα Σκούρτη, δεύτερη τη Σταυρούλα Θεοχάρη , τρίτο το
Ρωμανό Φωσκίνη και τέταρτο το Ματθαίο Σαρρή.
Στον ίδιο θαλάσσιο χώρο έγιναν την περασμένη εβδομάδα οι αγώνες πρόκρισης για την
εθνική ομάδα και έτσι ο αγώνας αυτός συντέλεσε σημαντικά στην προετοιμασία και εξοι-
κείωση των αθλητών μας με τον συγκεκριμένο στίβο.
Ο Ν.Ο.Π. ευχαριστεί τους χορηγούς του:
Τη ναυτιλιακή εταιρεία BLUE STAR FERRIES
Την εταιρεία ΜAGIC MARINE
Την εταιρεία SYLOR 
Την εταιρεία “Μ. ΒΕΡΔΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” - “GOODY’S”
Την εταιρεία DSK FOILS

Τις μαθηματικές ελπίδες παραμονής του
στην Δ’ Εθνική θέλει να διατηρήσει ο
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου που
αγωνίζεται την Κυριακή 26 Απριλίου
εκτός έδρας με τον Αθηναϊκό.
Η ομάδα της Πάρου μετά την εντός
έδρας ήττα από τον πρωτοπόρο
Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0 έμεινε στους
22 βαθμούς πέντε διαφορά από την
ομάδα που βρίσκεται πάνω από τη
γραμμή υποβιβασμού. Κάθε άλλο
αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη στο
συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι
καταδικαστικό τρεις αγωνιστικές πριν
από το φινάλε του πρωταθλήματος.
Ο προπονητής του Νηρέα Νίκος
Μοστράτος δεν θα έχει στη διάθεσή του

μόνο τον τιμωρημένο Γρίβα.
Ο Νηρέας θα ζητήσει, όπως κάνει σε κάθε
εκτός έδρας παιχνίδι, από την ΕΠΟ την

αλλαγή ώρας του παιχνιδιού.
Έτσι η αναμέτρηση του
Αθηναϊκού με τον Νηρέα
αναμένεται να ξεκινήσει στις
13:00.
Η 26η αγωνιστική
περιλαμβάνει ακόμα τις
παρακάτω αναμετρήσεις:
(Κυριακή 26 Απριλίου -
17:00)
Απόλλων Σμύρνης - Νέα Ιωνία

Ολυμπιακός Λιοσίων - Άγιος
Ιερόθεος
Πεύκη - Καλλονή

Θεμιστοκλής - Άγιαξ Ταύρου
Βριλήσσια - Άγιοι Ανάργυροι
ΠΑΟ Ρουφ - Δόξα Βύρωνα

Για να ελπίζει στην σωτηρία του έστω και μαθηματικά ο Νηρέας θέλει…

Μόνο νίκη με Αθηναϊκό

Ισοπαλίες
για τις

ομάδες μας
Αγγλικό σκορ είχαμε στη
Μάρπησσα την Κυριακή 12
Απριλίου για το ποδοσφαι-
ρικό πρωτάθλημα Κυκλά-
δων. Ο Μαρπησσαϊκός
ήρθε ισόπαλος 4-4 με τον
Αστέρα Τραγαίας. Ισόπαλο
0-0 έληξε το παιχνίδι στη
Σαντορίνη, την ίδια μέρα,
ανάμεσα στη Λάβα Σαντο-
ρίνης και τον Αστέρα Μαρ-
μάρων.

Βαθμολογία
Ομάδα Αγ Βαθ. Σύνολο Εντός Εκτός

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1. Απόλλων Σμύρνης 23 50 14-8-1 38-14 8-3-0 21-5 6-5-11 7-9
2. ΠΑΟ Ρουφ 23 50 16-2-5 47-20 9-0-2 31-8 7-2-3 16-12 
3. Αγιος Ιερόθεος 23 47 14-5-4 37-20 8-1-2 20-8 6-4-2 17-12
4. Νέα Ιωνία 23 45 12-9-2 42-17 5-6-1 16-9 7-3-1 26-8
5. Καλλονή 23 45 14-3-6 37-20 10-2-0 25-6 4-1-6 12-14
6. Ολυμπιακός Λιοσίων 23 30 9-3-11 28-32 8-1-2 19-6 1-2-9 9-26
7. Θεμιστοκλής 23 29 7-8-8 20-19 4-7-1 13-6 3-1-7 7-13
8. Αθηναϊκός 23 28 7-7-9 35-29 4-4-3 18-10 3-3-6 17-19
9. Αγιοι Ανάργυροι 23 28 7-7-9 23-26 6-4-2 19-11 1-3-7 4-15
10. Αγιαξ Ταύρου 23 27 7-6-10 34-42 6-4-2 25-18 1-2-8 9-24
11. Νηρέας 23 22 5-7-11 23-28 5-1-6 17-13 0-6-5 6-15
12. Πεύκη 23 21 6-3-14 26-43 4-1-6 15-18 2-2-8 11-25
13. Δόξα Βύρωνα 23 16 4-4-15 23-51 3-2-7 11-19 1-2-8 12-32
14. Βριλήσσια 23 7 1-4-18 14-66 1-2-8 8-32 0-2-10 6-34



A
Άχαρος ο ρόλος του ομαδάρχη, αγαπητέ Χρήστο, γιατί
πρέπει να κάνεις και να πεις πράγματα που ίσως δεν τα πι-

στεύεις. 
Γιατί πως αλλιώς εξηγείς τα παρακάτω; 
- Επικαλέστηκες «άγνοια» και είδες ευθύνες μόνο σ’ αυτόν που
δεν «δίδαξε» και όχι σ’ αυτούς που εισηγούνται, ενώ δεν γνωρί-
ζουν και δεν ρωτούν για να μάθουν. Δεν είδες και δεν άκουσες
εκείνο το «ήξερα αλλά δεν μίλησα»;
- Επικαλείσαι παραδειγματικά τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια
στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ξεχνάς ότι οι προηγούμενες
διοικήσεις βρίσκονται σε δικαστική αναμονή;
- Επισήμανες και συμφωνώ μαζί σου, ότι όταν εισηγείσαι ένα
θέμα δεν μπορείς να ψηφίζεις λευκό. Αλλά δυστυχώς είδες μόνο
το ένα λευκό.
- Δεν άκουσες τις κραυγές για να αγνοήσουμε τη νομιμότητα και
να κάνουμε …έργα, ενώ είδες «εκτροπές» και δεν είπες τίποτα
για τους «θεματοφύλακες» που ψήφισαν λευκό για τον προϋπο-
λογισμό του Δ.Λ.Τ. στο δημοτικό συμβούλιο.
- Προσπάθησες να βρεις δικαιολογίες γιατί δεν νομιμοποιήθη-
καν λιμενικά έργα, όπως ορίζει ο ν.3554/2007 άρθρο 15 και δεν
σκέφτηκες ότι θα ήταν απλούστερα  τα πράγματα σήμερα, αλλά
και γι’ αυτούς που θα κατηγορηθούν για την προηγούμενη πε-
ρίοδο του Δ.Λ.Τ.
- Τέλος, για το ζητούμενο που είναι ΤΑ ΕΡΓΑ δεν είπες τίποτα.

Δύο χρόνια απραξία και αντί να προτρέψεις το νέο Δ.Σ.του
Δ.Λ.Τ., ώστε να προχωρήσει άμεσα σε δράση, προσπαθούσες να
δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα, λευκά, απουσίες... 
Το θέμα δεν είναι να γίνει ένας οργανισμός, που για τα λειτουρ-
γικά έξοδα θα δαπανά το 80% των εσόδων του. Αυτό, συμφωνώ,
ψήφους θα φέρει, ΕΡΓΑ δεν θα γίνουν, αφού δεν θα περισσεύουν
χρήματα.

A
Δήμαρχος  Χρήστο μου, Δήμαρχος και όχι ομαδάρχης. 

A
Πολλά ειρωνικά σχόλια γράφτηκαν και πολλά περισσό-
τερα ειπώθηκαν για τον ερχομό των Ρώσων.

«Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια», λέει ο λαός
μας και έχει απόλυτο δίκιο.
Ας σεβαστούμε όμως τις προσπάθειες των εθελοντών του τουρι-
σμού και ας βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί στο τέλος όλοι θα
ωφεληθούμε. Οι καιροί απαιτούν τέτοιες θαρραλέες προσπά-
θειες, που πρέπει να επιβραβεύονται και όχι να λοιδορούνται.  

A
Μιας και λέμε για τους Ρώσους, ερωτώ και περιμένω απάν-
τηση. Θα έχουν τις λιμενικές διευκολύνσεις που ζήτησαν

(νερό, δέστρες, ρεύμα, αποχέτευση) κυρία πρόεδρε ή θα τους χά-
σουμε μετά την πρώτη επίσκεψή τους;

A
Ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης συναντήθηκε στη
Μόσχα με το Ρώσο Πατριάρχη και συμφώνησαν για την

ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού. Ο Δήμος Πάρου με το
σεβασμιότατο μητροπολίτη μας πρέπει να απαιτήσουν να ενταχ-
θεί και το Ιερό προσκύνημα της Εκατονταπυλιανής, στο πλαίσιο
αυτής της συμφωνίας.

ΝΡΛ

Αν είσαι και παπάς...

A
Παρασκευή 10 Απριλίου, ώρα 12 μεσημέρι. Στην πλατεία
Εκατονταπυλιανής, έξω από την κεντρική είσοδο σταθ-

μεύει ένα τζιπ και ο ιερέας οδηγός το αφήνει εκεί και μπαίνει στην
εκκλησία. Λίγο αργότερα η δημοτική αστυνομία γράφει μια
κλήση για παράνομη στάθμευση και την αφήνει στο απείθαρχο
όχημα. Ο ιερέας εξέρχεται βλέπει την κλήση και βάζει τις φωνές
έξαλλος. Ρωτά το όνομα του υπαλλήλου και προχωρεί σε απειλές.
Ρωτούμε: Η πλατεία του ναού  είναι χώρος στάθμευσης για τα
αυτοκίνητα των ιερέων; 
Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει ο ιερέας είναι να βάλει τις
φωνές και να απειλεί ή να εξηγήσει για ποιον λόγο πήγε το τζιπ,
μέχρι την πόρτα του ναού; 
Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε. Η κλήση θα σβηστεί και στο χορό
της ασυδοσίας θα είναι πρώτοι όλοι εκείνοι, που έπρεπε να μας
δίνουν το καλό παράδειγμα. Κ.Λ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
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Ανοιξιάτικη Πάρος


