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Εδώ και τώρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την απο-
κατάσταση των σπηλαιώσεων στο λιμάνι της Παροικιάς,
το θέμα «εμπορικό λιμάνι» φαίνεται να παίρνει το δρόμο
του, Πολεοδομικό γραφείο και ΣΧΟΠ δρομολογείται
επίσης η λειτουργία τους, ενώ αν κινηθούν άμεσα και
αποτελεσματικά οι αρμόδιοι φορείς, θα αναπτυχθεί ο
εναλλακτικός τουρισμός και κατ’ επέκταση, η επιμή-
κυνση της τουριστικής περιόδου. Η ευκαιρία δίνεται με
τη λειτουργία στο νησί μας καταδυτικού και αλιευτικού
τουρισμού. Αυτά τουλάχιστον τα έργα δεσμεύτηκε να
βοηθήσει στην υλοποίησή τους, ο υφυπουργός Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Καμμένος, που το περα-
σμένο Σάββατο συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των
τοπικών αρχών, στο Δημαρχείο, οι οποίοι του ανέπτυξαν
τα προβλήματα και πρόβαλαν τα αιτήματά τους στον
υφυπουργό, ζητώντας λύσεις. 

Ο κ. Καμμένος, ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του,
για κάθε αίτημα ξεχωριστά και αν οι αρμόδιοι φορείς
αδράξουν την ευκαιρία, για όσα τουλάχιστον έργα δε-
σμεύτηκε ο υφυπουργός, δεν αποκλείεται να γίνουν
πράξη.

Συγκεκριμένα, για το θέμα των σπηλαιώσεων, που τέ-
θηκε από το Δήμαρχο και την πρόεδρο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου, ο υφυπουργός, ο οποίος ήταν ενή-
μερος για την κατάσταση, κάλεσε την κ. Σκαραμαγκά
στο γραφείο του στο υπουργείο, να δουν όλες τις παρα-
μέτρους και τα διαδικαστικά, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Θα σας βοηθήσω με το δικό μου επιτελείο. Θα πάμε
πόρτα - πόρτα σε όλες τις υπηρεσίες ώστε να ξεπερά-
σουμε τα γραφειοκρατικά όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί
πρόκειται για άκρως επείγουσα διαδικασία. Η αποκατά-
σταση από φυσική καταστροφή, είναι θέμα πολιτικής
προστασίας και πρέπει να προχωρήσει άμεσα».

Συνέχεια στη σελ. 5

Ας αρπάξουμε την ευκαιρία 
Θετικός ο Πάνος Καμμένος στα Παριανά αιτήματα

Προσπάθεια να προχωρήσει το ζήτημα του προσκυνηματικού Τουρισμού στην Πάρο, με φόντο την Εκατονταπυλιανή, καταβάλει η Επι-
τροπή Τουρισμού του Δήμου. Για να ευοδωθεί η προσπάθεια, έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη Παροναξίας,
του οποίου η συμβολή είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί και να απευθυνθεί στην Αρχιεπισκοπή, η οποία ενισχύει την προοπτική του προσκυ-
νηματικού τουρισμού στη χώρας. Όπως μάλιστα ανέφερε στη ΦτΠ, ο υπεύθυνος για δημόσιες σχέσεις με τα ξένα κράτη της Αρχιεπισκοπής,
Αρχιμανδρίτης Σπ. Κατραμάδος, «γίνονται προσπάθειες να προβληθεί κάθε χριστιανικό μνημείο, κάθε προσκυνηματικός τόπος της Εκ-
κλησίας μας». 

Η κ. Τριβυζά, στο πλαίσιο αναζήτησης τρόπων ανάδειξης των προσκυνημάτων στο νησί, συναντήθηκε με τον αρχιμανδρίτη κ. Κατραμάδο,
ο οποίος δέχτηκε να συνδράμει στην προσπάθεια, πρότεινε μάλιστα το 2010 να γίνει στην Πάρο ένα Πανορθόδοξο Συνέδριο με τίτλο «Οι
Παναγιές του Αιγαίου».

Η κ. Τριβυζά συναντήθηκε στη συνέχεια και με τον Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικο στον οποίο μετέφερε όλες τις απόψεις και συμ-
φώνησαν στη διοργάνωση του Πανορθόδοξου Συνεδρίου, εφόσον ληφθεί οριστική απόφαση και στην έκδοση εντύπων με όλες τις Παρια-
νές εκκλησίες και τα μοναστήρια.                                                                                                                                                                         Συνέχεια στη σελ. 4

Προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού

Με επίκεντρο την Εκατονταπυλιανή
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Ζητήματα εργασίας
Ποιοι άνεμοι πνέουν σήμερα στην πολύ-

χρωμη κοινωνία των εργαζομένων στην Πάρο; 
- Όλα φαίνεται να παίρνουν δρόμο ανεξάρ-

τητα από τη βούληση και τις προθέσεις των αν-
θρώπων. Κεντρικός σχεδιασμός δεν φαίνεται να
υπάρχει για την τύχη των νησιών, ενώ αόρατες
δυνάμεις κινούν διάφορες σκόρπιες πρωτοβου-
λίες. Τι είναι καλό για τον τόπο, τι ανοίγει προ-
οπτικές για το μέλλον, δεν το γνωρίζουμε,
μάλλον βαδίζουμε στα τυφλά, ενώ οι φορείς της
τοπικής εξουσίας και οι υπηρεσίες σπάνια βρί-
σκουν κοινή γλώσσα. Σε συνεργασία με τους
εργοδότες και τους εργαζόμενους η αυτοδιοί-
κηση με την κεντρική διοίκηση έπρεπε να λει-
τουργούν γραφείο εργασίας που να χαράσσει
διεξόδους και να βρίσκει λύσεις, να ρυθμίζει θέ-
ματα εποχιακής απασχόλησης. 

- Έχει εγκαταλειφθεί επικίνδυνα ο πρωτογε-
νής τομέας παραγωγής, που θα μπορούσε να
προσφέρει πολλές λύσεις σε ώρες μάλιστα κρί-
σης. Πρώτον, προϊόντα εκλεκτά και απαλλαγ-
μένα από επικίνδυνες ουσίες. Δεύτερον,
απασχόληση και εισόδημα πλάι στα άλλα. Τρί-
τον,  σοβαρότερη μέριμνα για την τύχη της γης
που απόμεινε. Μιλούμε για τη «βαριά βιομη-
χανία του τουρισμού» και αφήσαμε στην τύχη
τους τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλι-
εία. Σοβαρές μελέτες δεν γίνονται για την πε-
ραιτέρω πορεία των πραγμάτων και
βρισκόμαστε μακριά απ’ το Συνέδριο Ψαράδων
του 1983 (πρωτοβουλία Παπαζώη). Γίναμε

απέραντο ξενοδοχείο και τα
άλλα τα αφήσαμε όλα.

- Η ασφάλιση και μέριμνα
για την υγεία και περίθαλψη
παραμένουν πάντα πρώτα αιτή-
ματα. Θετικά είναι όσα έχουν
γίνει. Χρειάζονται όμως και-
νούριες πρωτοβουλίες και κα-
λύτερη οργάνωση. 

Αναγνωρίζουμε τις προσπά-
θειες των γιατρών, των νοση-
λευτών και όσων εμπλέκονται
στο θέμα, αλλά κάτι περισσό-
τερο περιμένουμε από του κεν-
τρικούς φορείς, για να μην
παραλύουμε με υποσχέσεις για
το άγραφτο μέλλον.

- Η ποιότητα ζωής αποτελεί σημαντικό αί-
τημα και προϋποθέτει: α) Τη συνοχή των αν-
θρώπων και την αίσθηση κοινής πατρίδας και
μοίρας. β) Την προστασία του περιβάλλοντος,
ως κοινού χώρου μέσα στον οποίο ζούμε. γ)
Την ανάπτυξη δυνατοτήτων, ώστε ο καθένας να
γίνεται χρήσιμος και να συμμετέχει. δ) Την ψυ-
χαγωγία. Εκμετάλλευση δεν είναι μόνο αυτό
που σου παίρνουν ως χρήμα, αυτό που δεν σου
δίνουν. Είναι και η ποιότητα ζωής που σου πα-
ρουσιάζουν και αυτό που δεν σου επιτρέπουν να
δώσεις. Εδώ διάφοροι σύλλογοι και εθελοντές
προσφέρουν υπηρεσίες, απαιτείται όμως μεγα-
λύτερη στήριξη και τόλμη νέων πρωτοβουλιών. 

- Ενώ έγιναν αποφασιστικά βήματα για τα
σχολεία και την άθληση, μένουμε ακόμα πίσω
σε σχέση με τις ανάγκες και τις εξελίξεις. Ο
Οίκος της Ευγηρίας τον οποίο λειτουργεί ήδη η
Εκκλησία, δεν αρκεί για τις μεγάλες ανάγκες
και θα πρέπει να προγραμματίσει η αυτοδιοί-
κηση τα επόμενα βήματα. Σε κάθε μεγάλο Δήμο
ίσως θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η σοβαρή
μέριμνα για την τρίτη ηλικία.

- Οι εργαζόμενοι όλοι αποτελούν ζωντανή
κοινωνία πολιτών και η καλλιέργεια ενότητας
και συμμετοχής, ώστε να αναλαμβάνονται πρω-
τοβουλίες για ένα καλύτερο μέλλον στο νησί και
παντού, αποτελούν σοβαρές προτεραιότητες.
Ούτε η ενότητα, ούτε η συμμετοχή έχουν επι-
τευχθεί, χρειάζονται κι άλλες προσπάθειες.

-Από το νεοσύστατο σύλλογο ιδιωτικών
υπαλλήλων περιμένουμε εξελίξεις. Στο μεταξύ η
συνεργασία μεταξύ όλων των συλλόγων εργα-
ζομένων πρέπει να προχωρήσει. Είναι εντυπω-
σιακό που τέτοιες συνεννοήσεις έχουν μικρή
πρόοδο.

Χρίστος Γεωργούσης
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Την Αντίπαρο επισκέφθηκε την περασμένη Κυ-
ριακή, ο Περιφερειάρχης Χ. Κόκκινος, συνοδευό-
μενος από κομματικά στελέχη της ΝΔ.

Σε σύσκεψη που έγινε στο κοινοτικό κατά-
στημα παρουσία της προέδρου, κοινοτικών συμ-
βούλων, των εργολάβων του έργου της
πλακόστρωσης της παραλιακής οδού και πολιτών,
εξετάστηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν για
τη συνέχιση των εργασιών ανάπλασης της παρα-
λιακής, γιατί λείπουν αρκετές αδειοδοτήσεις από
δημόσιες υπηρεσίες. Ο κ. Κόκκινος υποσχέθηκε
να μεσολαβήσει για την απεμπλοκή αυτού του

έργου. Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης θέ-
ματα που αφορούν στην εξέλιξη των έργων που
μέσω του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και άλλων
προγραμμάτων βρίσκονται σε φάση υλοποίησης
στο νησί, όπως η βελτίωση οδών του νησιού, η εξέ-
λιξη των έργων για δίκτυο αποχέτευσης και βιο-
λογικού καθαρισμού και η μονάδα αφαλάτωσης,
έργο που όπως πληροφόρησε τους παρευρισκό-
μενους ο  κ. Κόκκινος έχει ήδη προεγκριθεί και
αναμένεται η τελική έγκριση του προγράμματος
του ΕΟΧ, ώστε η μονάδα αφαλάτωσης της Αντι-
πάρου να είναι μία από τις πρώτες  που θα υλο-
ποιηθούν, αντιμετωπίζοντας  το πρόβλημα
λειψυδρίας του νησιού.

Όπως δήλωσε ο κ. Κόκκινος, μέσω του ΠΕΠ
Νοτίου Αιγαίου και του προγράμματος ΘΗ-
ΣΕΑΣ έχουν διατεθεί για την Αντίπαρο πάνω από
2.700.000 €.

Ομιλία Κώστα Φαρούπου
Στα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί, στην

έλλειψη αναπτυξιακών έργων και στο κακό κλίμα

που επικρατεί στο κοινοτικό συμβούλιο λόγω των
παράνομων μεταδημοτεύσεων και όλα όσα ακο-
λούθησαν, αναφέρθηκε ο κοινοτικός σύμβουλος
από τη μειοψηφία, Κώστας Φαρούπος. Ήταν ιδι-
αίτερα αναλυτικός και κλείνοντας την ομιλία του
ζήτησε από τον Περιφερειάρχη να επιβάλει τη νο-
μιμότητα στην Αντίπαρο.

Απαντώντας ο κ. Κόκκινος, συνέστησε «υπο-
μονή» στη μειοψηφία και σημείωσε ότι όπως φαί-
νεται η κ. Μανέτα θα ολοκληρώσει τη θητεία της. 

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Κόκκινος
ζήτησε από όλους του κοινοτικούς συμβούλους να
εντείνουν τις προσπάθειές τους μέσα σε πνεύμα
συναίνεσης και συνεργασίας και εξέφρασε την
αμέριστη και έμπρακτη συμπαράστασή του στο
έργο τους.

Ο κ. Κόκκινος πριν από την αναχώρησή του
από την Αντίπαρο επιθεώρησε το έργο αξιοποί-
ησης του Σπηλαίου Αντιπάρου προϋπολογισμού
972.000 €, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και θα
εγκαινιασθεί από τον ίδιο την Πέμπτη 7 Μαΐου
και ώρα 7:30 μ.μ.

Στην Αντίπαρο ο Περιφερειάρχης Χ. Κόκκινος

Προήδρευσε σε σύσκεψη
για τα προβλήματα του νησιού

Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 59
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, μίνι 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 

O πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος» σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Καρδιοανα-
πνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ)», οργανώνουν δύο μονοήμερα σεμινάρια Ανανηπτών στη Βα-
σική Υποστήριξη της Ζωής και τον  Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό.

Το σεμινάριο αυτό έχει αναγνωριστεί και πιστοποιηθεί από τη θεσμοθετημένη από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνισης (ΕΕ-
ΚΑΑΝ), και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC).

Απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν και δεν προαπαιτεί άλλες ιδιαίτερες γνώ-
σεις πέραν της μελέτης του εγχειριδίου του σεμιναρίου, που θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες με την
εγγραφή τους.

Μετά την παρακολούθηση όλου του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι Ανανήπτες στη Βασική
Υποστήριξη της Ζωής και τον  Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (BLS/AED provider) αναγνωρι-
σμένοι από την ΕΕΚΑΑΝ και το ERC.

Την ευθύνη της επιστημονικής οργάνωσης του σεμιναρίου έχει η ΕΕΚΑΑ και υπεύθυνος του σεμι-
ναρίου είναι ο κ. Θεόδωρος Ξάνθος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια διάλεξη και ασκήσεις σε προσομοιωτές.
Οι ημέρες και ώρες των σεμιναρίων είναι:

Παρασκευή 22/5  από 4:00μ.μ. έως 9:00μ.μ.
Σάββατο 23/5 από 11:30π.μ. έως 4:30μ.μ.
Χώρος διεξαγωγής: 2ο Δημοτικό Σχολείο Πα-

ροικίας
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 40€   
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινω-

νήσουν με την κ. Παλασία Γεωργιάδου για πληρο-
φορίες και εγγραφές τηλ.  6937034981,  e-mail
palasgeo@yahoo.gr. 

Λόγω του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σεμινάριο ανανηπτών
στον «Αρχίλοχο 
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Το μεγάλο πρόβλημα της αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων
των νησιών των Κυκλάδων εν’ όψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου, έθεσε ο Βουλευτής Κυ-
κλάδων κ. Γιάννης Βρούτσης στον Υφυπουργό Εσωτερικών  κ. Αθ. Νάκο σε συνάντηση τους, την πε-
ρασμένη εβδομάδα στο Υπουργείο.

Ο κ. Βρούτσης μετέφερε και ανέλυσε στον Υπουργό το δίκαιο αίτημα της ΤΕΔΚ Κυκλάδων και των
Δημάρχων περί άρσης της νομοθετικής  απαγόρευσης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας από
τους Δήμους και τις Κοινότητες των νησιών μας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αν-
ταποκρινόμενος στο αίτημα του κ. Βρούτση, ο κ. Νάκος δεσμεύθηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα
καταθέσει άμεσα στη Βουλή  νομοθετική διάταξη με την οποία θα νομιμοποιούνται για το διάστημα από
1.1.2009 έως 31.12.2009 οι συμβάσεις των ΟΤΑ του νομού Κυκλάδων και ολόκληρης της χώρας σχε-
τικά με την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες.  Επίσης, ο κ. Νάκος ενημέρωσε τον κ. Βρού-
τση, ότι μέχρι το τέλος  Ιουνίου σε συνάντηση που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου
Εσωτερικών, θα καθορισθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την οριστική λύση του προβλήματος
σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και την ΠΟΕ- ΟΤΑ.

Όπως είναι γνωστό, η υπάρχουσα νομική απαγόρευση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας από τους
Δήμους και τις Κοινότητες των νησιών μας σε ιδιώτες δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην καθη-
μερινότητα κατοίκων και επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν
διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα δημιουργίας υπηρεσιών καθαριότητας με προσωπικό, το οποίο
να απασχολείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Λύθηκε το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε εξαι-
τίας της αοριστίας στην απόφαση της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης για το ωράριο των καταστημάτων τις
Κυριακές και τις αργίες. Μετά την έκκληση – ανα-
κοίνωση που απηύθυνε ο Εμπορικός Σύλλογος προς
την έπαρχο Γρηγορία Πρωτολάτη, αποσαφηνίστηκε
το ζήτημα. 

Στην ανακοίνωση - έκκληση του Εμπορικού Συλ-
λόγου υπογραμμίζεται: «Το θερινό ωράριο έχει ξε-
κινήσει από 1η Απριλίου, ήδη σήμερα έχουμε 30
Απριλίου και αύριο έχουμε την Αργία της Πρωτο-
μαγιάς. Τα καταστήματά μας πρέπει να δουλέψουν
και να εξυπηρετήσουν όπως έκαναν όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια, τους κατοίκους και τους επισκέ-
πτες των νησιών μας. Για  μας ισχύει μέχρι νεοτέρας
το θερινό ωράριο που έχουμε ανακοινώσει.

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης είναι απαρά-
δεκτο την ώρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε μια

ανάσα οικονομική να απειλούμαστε ότι θα έρθει κλι-
μάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας για να επιβάλλει
ποινές για ένα ωράριο που ο σύλλογός μας έγκαιρα
έχει ανακοινώσει και που χρόνια τώρα εφαρμόζει.

Εκφράζοντας την ανησυχία αλλά και την αγανά-
κτηση των εμπόρων των νησιών μας για την κατά-
σταση αυτή, κάνουμε έκκληση στην Έπαρχο Πάρου
Αντιπάρου κυρία Γρηγορία Πρωτολάτη, σαν εκ-
πρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να πα-
ρέμβει άμεσα (μέσα σε δύο-τρεις ημέρες) και να
ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της Νομαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης για το κατατεθειμένο και ανακοινωμένο
θερινό ωράριο και να σταματήσει τις απειλούμενες
κυρώσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας λόγω της
αοριστίας της απόφασής  τους.

Ο Εμπορικός Σύλλογος προασπίζοντας τα συμ-
φέροντα  των εκατοντάδων επαγγελματιών των νη-
σιών, προσδοκά ότι το πρόβλημα που προέκυψε, θα

ξεπεραστεί άμεσα και δεν θα είναι ένα νέο «χτύπημα
κάτω από την μέση»για τον Εμπορικό Κόσμο των
νησιών μας».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Έπαρχος, τονίζεται
μεταξύ άλλων: «Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες των
εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων
τροφίμων της περιοχής του Επαρχείου Πάρου, ότι
σήμερα 30 Απριλίου 2009 κοινοποιήθηκε στη Νο-
μαρχία Κυκλάδων η σύμφωνη γνώμη του υπουρ-
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης, για τη διεύρυνση του
ωραρίου και ότι αυθημερόν εκδόθηκε, μετά τη θετική
γνωμοδότηση του Εργατικού Κέντρου στο οποίο
υπάγεται και ο Σύλλογος Εργαζομένων Πάρου και η
προβλεπόμενη κατά το νόμο απόφαση Νομάρχη, που
δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο παρερμηνείας
για την εφαρμογή του θερινού ωραρίου στην περιοχή
μας».

Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος για την περαι-

τέρω καλή σχέση μεταξύ εμπόρων και εργαζομένων,
έχει καλέσει σε συνάντηση το Σάββατο 9 Μαΐου την
Επιθεώρηση Εργασίας και το Σύνδεσμο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων, οι εκπρόσωποι του οποίου, δηλώνουν
προκαταβολικά ότι αποδέχονται το προτεινόμενο εκ
των προτέρων από τον Εμπορικό Σύλλογο ωράριο,
αλλά  καλούν όλους να δεσμευτούν για ΝΟΜΙΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Συνδέσμου
Ιδιωτικών Υπαλλήλων τονίζεται: Δεν θέσαμε ΠΟΤΕ
και δεν θέτουμε θέμα ωραρίου.

Τα αιτήματα του σωματείου  είναι απλά.
Α. Τήρηση της νομιμότητας στις εργασιακές σχέ-

σεις.
Β. Οι εργαζόμενοι να αμείβονται σύμφωνα με όσα

ορίζει ο νόμος για Κυριακές – Αργίες – Υπερωρίες.
Γ. Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για όλους.
Δ. Πάταξη της εισφοροδιαφυγής.

Λύθηκε το πρόβλημα του ωραρίου μετά την παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου

Με γνωμοδότηση Νομαρχίας και υπουργείου 

Συγχαρητήρια
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενι-
κού Λυκείου Παροικιάς, συγχαίρει τα παιδιά
για το δεύτερο βραβείο που πήραν στο διαγω-
νισμό του παραδοσιακού χορού, στο πλαίσιο
του περιφερειακού καλλιτεχνικού διαγωνι-
σμού που έγινε στη Σύρο. Επίσης, συγχαί-
ρουμε τα παιδιά που πήραν μέρος στους
πανκυκλαδικούς αγώνες στίβου στη Σύρο και
διακρίθηκαν: Ο Αν. Βούσουλας πρώτη θέση
στα 400 μ., ο Στ. Κρητικός δεύτερη θέση στα
100 μ., ο Β. Ανδριέλος δεύτερη θέση στα
3.000 μ., ο Αρ. Μπουρμπούκης τρίτη θέση στο
άλμα εις μήκος, ο Κ. Τσούκος τέταρτη θέση
στα 200 μ., ο Δ. Καπαρός πέμπτη θέση στη
σφαίρα και η Ανεζίνα Μπαλόγλου τέταρτη
θέση στο άλμα εις μήκος.
Ευχαριστούμε τον κ. Κ. Κούτρα και την κ. Ε.
Μαλιώτη για τη συνεισφορά τους στις εκδη-
λώσεις αυτές, καθώς και το Δήμο Πάρου για
την παραχώρηση των παραδοσιακών στολών
στα παιδιά.
Σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!

Συνάντηση Βρούτση με υφυπουργό Εσωτερικών Α. Νάκο
Οριστική λύση στην αποκομιδή των σκουπιδιών στις Κυκλάδες

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για περιορισμό της εισα-
γωγής και παραγωγής Υδραργύρου με σκοπό την προστασία
του περιβάλλοντος (Κοινοτική Οδηγία 2007/51/ ΕΚ), όπως
έχει ήδη ανακοινωθεί από τον ΕΟΦ, σταματά η διάθεση στην
αγορά από τις 3 Απριλίου α) Υδραργυρικών θερμομέτρων πυ-
ρετού και β) Σφυγμομανομέτρων υδραργύρου για το ευρύ
κοινό, των οποίων όμως επιτρέπεται η διάθεση σε νοσοκομεία
και επαγγελματίες υγείας.
Διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
1. Δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα απόσυρσης των θερμομέ-
τρων που διατηρούν οι καταναλωτές προς χρήση και δεν

υπάρχει κίνδυνος από τη συνέχιση αυτής της χρήσης δεδομέ-
νου ότι η διακοπή διάθεσης αφορά περιβαλλοντικούς λόγους
και όχι λόγους υγείας. 
2. Οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διακίνηση των
θερμομέτρων (Φαρμακεία, Φαρμακαποθήκες), θα πρέπει να
αναμείνουν σχετικές οδηγίες για τη διαχείριση των αποθεμά-
των από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Γενικό Χημείο Κράτους,
ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΟΦ).

3. Οι πολίτες μπορούν να συνεχίζουν κανονικά την χρήση
τους. Όταν κάποιο υποστεί βλάβη μπορούν να το αποθηκεύ-
σουν και όταν βγουν οι σχετικές οδηγίες, ενδεχομένως θα

πρέπει να το  επιστρέψουν σε κάποιο φαρμακείο. Αν πάλι κά-
ποιο σπάσει, το πετάμε στον κάδο των απορριμμάτων, ΟΧΙ
ΣΕ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, χωρίς να το πιάσουμε με
γυμνά χέρια, μαζί με το σφουγγάρι με το οποίο έχουμε σκου-
πίσει. Στην συνέχεια θα οδηγηθεί μαζί με τα υπόλοιπα απορ-
ρίμματα στο ΧΥΤΑ. Εκεί ο υδράργυρος θα καταλήξει
αργότερα μαζί με τα στραγγίσματα στο βιολογικό του
ΧΥΤΑ. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη λύση αλλά είναι η μόνη
εφικτή προς το παρόν.

Για τον Σύνδεσμο,
ο πρόεδρος Γιώργος Καρατζάς

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντιπάρου

Θερμόμετρα υδραργύρου
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Για να γίνουν όλα αυτά και να αναπτυχθεί ο

θρησκευτικός τουρισμός στην Πάρο, συστήθηκε
μία ομάδα υπό την Τουριστική Επιτροπή από
τους: Μαρία Τριβυζά, Στέλλα Φυρογένη, Κώστα
Μπιζά και Χριστίνα Φωκιανού. 

Η ομάδα αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός δι-
κτύου πάνω στο νησί με επίκεντρο την Εκατοντα-
πυλιανή και ενός δικτύου με τα μοναστήρια και τις
εκκλησίες του νησιού με στοιχεία από την ιστορία
τους. Ο Μητροπολίτης Καλλίνικος θα μιλήσει με
τους ιερείς των ενοριών και τους μοναχούς, ώστε
να παραμένουν κάποιες ώρες της εβδομάδας ανοι-
χτές οι εκκλησίες για τους επισκέπτες.

Η κ. Τριβυζά, αλλά και η κ. Φυρογένη, εκτι-
μούν ότι δεν θα πρέπει να χαθεί η ευκαιρία με τους
Ρώσους και οι σχέσεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί.
Μάλιστα στις 11 Μαίου που έρχονται στην Πάρο
οι Ρώσοι Ιστιοπλόοι και ο Αρχιμανδρίτης Αλέ-
ξανδρος, εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας, θα
πρέπει να γίνει ο σωστός χειρισμός από την Του-
ριστική Επιτροπή και την Μητρόπολη, ώστε να
ανοίξει ο δρόμος και να έχουμε επισκέπτες μέσω
του «θρησκευτικού τουρισμού» από τη χώρα
αυτή.  

Να σημειωθεί, ότι στο πρόσφατο ταξίδι του
υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης στη Μόσχα
και μετά τις συναντήσεις του με το Ρώσο Αρχιεπί-
σκοπο, συμφωνήθηκε να βοηθήσουν και οι δύο
πλευρές στην ανάπτυξη του προσκυνηματικού
τουρισμού στις δύο χώρες. Επίσης, ο υφυπουργός
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Καμμένος

στη σύσκεψη στο Δημαρχείο το περασμένο Σάβ-
βατο, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του θρησκευ-
τικού τουρισμού από τις Ανατολικές χώρες, οι
οποίες, όπως είπε, αναπτύσσουν μεγάλη αγορα-
στική δύναμη. 

Το Αιγαίο πρόσθεσε, έχει πολλά προσκυνήματα
και σε συνδυασμό των δρομολογίων μεταξύ των
νησιών μπορεί να αναπτυχθεί και αυτό το είδος
του εναλλακτικού τουρισμού και αναγνώρισε ότι
η Πάρος έχει την υποδομή για την ανάπτυξη προ-

σκυνηματικού τουρισμού. 
Έχουμε τη διάθεση και θα συμβάλουμε στην

ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, τονίζει
στη ΦτΠ ο Μητροπολίτης κ. Καλλίνικος, εκτιμά
όμως ότι θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ενέργειες,
όπως ο δρόμος για τον Άγιο Γεώργιο στη Λαγ-
κάδα, η διάνοιξη των μονοπατιών που συνδέουν
πολλά σημεία της Πάρου με προσκυνήματα και
ασφαλώς να ετοιμαστεί και να κυκλοφορήσει έν-
τυπο, οδηγός προσκυνηματικού τουρισμού.

Προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού

Με επίκεντρο την Εκατονταπυλιανή
Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης -
Αποχέτευσης Πάρου 

Ανακοίνωση για
διακοπή νερού

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 7
Μαίου 2009, θα γίνει διακοπή της υδρο-
δότησης από τις 8.00 το πρωί έως τις 2.00
μ.μ. στην Παροικιά και συγκεκριμένα στις
περιοχές Έλητας, Κουνάδος, Περιφερει-
ακός έως τη Βαθιά Στράτα, Παρασπό-
ρος, Γερμανικά, Αγία Άννα,
Συνοικισμός, Καλελέ, Λιβάδια, Κλήματα
και Αγία Φωτεινή, λόγω εργασιών καθα-
ρισμού της δεξαμενής των Αγίων Αναργύ-
ρων.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι των συνοικι-
σμών αυτών, να λάβουν υπόψη τους τις δυ-
σκολίες και να φροντίσουν για την
εξυπηρέτησή τους.

Πρόσκληση
Η Σχολική Σύμβουλος Μουσικής Κυκλά-
δων, οι προϊστάμενοι των γραφείων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης προσκαλούν τους Παριανούς
και τους Αντιπαριώτες στις «Μουσικές
Συναντήσεις» των σχολείων, την Κυριακή
10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην Πανα-
γία Εκατονταπυλιανή.  

Διερευνητικές επισκέψεις Βούλγαρων και Ρώσων στην Πάρο

Αγώνας της Τουριστικής Επιτροπής να κατακτηθεί η αγορά των δύο χωρών
Τις δύο αγορές, της Ρωσίας και της Βουλγαρίας επιδιώκει να κα-

τακτήσει η Τουριστική Επιτροπή Πάρου και όλα δείχνουν ότι ο
στόχος θα επιτευχθεί. Μετά την προκαταρκτική επίσκεψη των
ιστιοπλόων από τη Ρωσία, ολόκληρη η ομάδα των οποίων αναμένε-
ται στην Πάρο στις 11 Μαΐου, το νησί μας επισκέφθηκαν δύο ομά-
δες Βουλγάρων δημοσιογράφων, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν από το
Δήμο και ξεναγήθηκαν σε ολόκληρο τη νησί. Ικανοποιημένοι από
την επίσκεψη, θα μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους στην πατρίδα
τους και θα τις δημοσιοποιήσουν (καθώς και τις συνεντεύξεις από
εκπροσώπους φορέων και παραγόντων), μέσα από τα Μ.Μ.Ε. στα
οποία εργάζονται. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, η Πάρος είναι άγνωστος προορι-
σμός για τους Βούλγαρους, οι οποίοι προτιμούν για τις διακοπές
τους την Ελλάδα, αφού σήμερα στη χώρα τους τα καταλύματα στη
Μαύρη Θάλασσα, είναι πολύ ακριβά. 

Η πρώτη ομάδα των δημοσιογράφων που έμεινε στην Πάρο από
τις 17 Απριλίου έως τις 21 του μήνα, κατέγραψε το Πάσχα της
Πάρου, παρακολουθώντας, την  Αποκαθήλωση στην Παναγία Εκα-
τονταπυλιανή και στον Άγιο Γεώργιο Λαγκάδας,   το έθιμο της
«Ρεβυθάδας» στον Δραγουλά, την Περιφορά του Επιταφίου και
τις  Αναπαραστάσεις στη Μάρπησσα, την Ανάσταση στην Παντά-
νασσα της Νάουσας,   τη Γιορτή και τη Λιτανεία της Αγάπης στη
Μάρπησσα και τη Νάουσα.   Επισκέφθηκαν επίσης, όλους τους οι-
κισμούς, τις παραλίες, Μουσεία  κλπ.   

Οι δημοσιογράφοι, Αntony Georgieff και Dimana Trankova,
μόνιμοι συνεργάτες του   Γραφείου ΕΟΤ Σόφιας, εκδίδουν και αρ-
θρογραφούν στα  περιοδικά:  HIGH   FLIGHTS  (περιοδικό  αε-
ροδρομίου)  VAGA  BOND και GO   GREECE.   

Η δεύτερη ομάδα, που έμεινε στην Πάρο από   22 Απριλίου έως
26 του μήνα, συνοδευόταν από το Δντή του Γραφείου ΕΟΤ Σόφιας
Λεωνίδα Ευθυμίου.

Επισκέφθηκε  όλους  τους  Οικισμούς,  παραλίες,   Μουσεία,  Μο-
ναστήρια,  πήγε στο πανηγύρι  Ζωοδόχου  Πηγής  στο   Άσπρο
Χωριό και γενικά σε όλα τα αξιοθέατα του νησιού. Την Παρασκευή
24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας  των δημο-
σιογράφων με τουριστικούς πράκτορες και τα Προεδρεία των Συλ-
λόγων  του Τουριστικού Τομέα, με την παρουσία του Δημάρχου
στο Οινοποιείο   «ΜΩΡΑΪΤΗ»      

Οι   δημοσιογράφοι    από   τα  Μ.Μ.Ε. 
1. Travel channel, Τηλεόραση, Mr Smilen Antonov Savov
2. Travel channel, Mr Stanimir Ivanov Chernev
3. Odyssey, Μηνιαίο περιοδικό για τον τουρισμό, Mrs Kara-

boikova-Ivanova, Lina Marinova 
4. Odyssey, Mrs Peeva Katya Pete

5. Telegraph Daily, Ημερήσια εφημερίδα, Mr Vladimir
Dvoretz

6. TV7, Τηλεόραση, Mrs Monika Gadzhar
7. TV7, Mr Emilian Dinov
8. Sega Daily, Ημερήσια εφημερίδα, Mr Yavor Evtimov
9. NOVA  TELEVISION, Mr  Evgeni Gencev.
Κοινή άποψη όλων των δημοσιογράφων, αλλά και του Δντή του

Γραφείου ΕΟΤ   Σόφιας, είναι ότι γρήγορα μπορεί να ανοίξει η
αγορά της Βουλγαρίας για το Νησί   μας. Με δεδομένα, ότι οι Βούλ-
γαροι ταξιδεύουν τους μήνες Μάιο - Ιούνιο και   Σεπτέμβριο -
Οκτώβριο λόγω πολλών αργιών αυτές τις περιόδους, ότι ταξιδεύουν
για προσκυνηματικό τουρισμό, αλλά και το γεγονός ότι τα δικά τους
τουριστικά  θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας είναι ακριβότερα από
αυτά του νησιού μας, υπάρχει προοπτική, η Πάρος να μπει στους
προορισμούς των Βούλγαρων τουριστών .   

Η   συνεργασία του Δήμου Πάρου με το Γραφείο ΕΟΤ Σόφιας
θα  συνεχιστεί   με  μία  νέα  αποστολή τουριστικών πρακτόρων και
δημοσιογράφων, το Φθινόπωρο.  

Ευχαριστήριο
Ο Δήμος Πάρος ευχαριστεί όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν

στη διοργάνωση   και επιτυχή έκβαση της επίσκεψης των δύο απο-
στολών στο Νησί μας.

Το Γραφείο ΕΟΤ  Σόφιας και το Δντη του Λεωνίδα   Ευθύμιου.

Την Blue Star Ferries και το πρακτορείο ERΚYNA TRAVEL
για την εξασφάλιση   των εισιτηρίων.     

Τα ξενοδοχεία «ΛΕΝΑ» στο Λογαρά, «CANALE’  S» στη Νά-
ουσα,   «ALEXANDROS»  στη  Νάουσα

Τα Τουριστικά Γραφεία ERΚYNA TRAVEL και ΑΝΕΜΟ-
ΜΥΛΟΣ, για  τις  μεταφορές εντός του νησιού. 

Το Τουριστικό Γραφείο «ΚΥΚΛΑΔΕΣ» και την Χριστίνα
Μπογιατζή για τη διάθεση   ενός αυτοκινήτου.  

Τα εστιατόρια «ΧΑΡΟΥΛΑ» στη Μάρπησσα, «ΜΑΡΓΑ-
ΡΙΤΑ» στον Αμπελά,   «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» στα Λιβάδια Παροι-
κιάς, την καφετερία «COFFE TIME» στο  Λογαρά, την Πιτσαρία
«Στου ΜΑΝΩΛΗ» στην Αλυκή.

Το Οινοποιείο «ΜΩΡΑΪΤΗ».   
Τη Χριστίνα Φωκιανού, διπλωματούχο Ξεναγό για τις πολύωρες

και πολυήμερες  ξεναγήσεις. 
Την Βίβιαν Μαλαματένιου φοιτήτρια - ξεναγό και τον κ. Ματ-

θαίο Παπαμιχαήλ εκ   μέρους του Συλλόγου Ξεναγών Ελλάδος για
την ξενάγηση στις 18 /4.

Τους Τουριστικούς Πράκτορες και τα Προεδρεία των Συλλό-
γων του Νησιού.  

Την Τουριστική Επιτροπή η οποία είχε τη συνολική επιμέλεια
των επαφών και της  διοργάνωσης των επισκέψεων των Βουλγά-
ρων Δημοσιογράφων. 

Φοιτητές της σχο-
λής Ναυτικών Δο-
κίμων της
Μόσχας που βρί-
σκονται στην
Πάρο συνομιλούν
με τον Δήμαρχο
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LOGIC- 7 

Θετικός ο Πάνος Καμμένος στα Παριανά αιτήματα

Ας αρπάξουμε την ευκαιρία
Συνέχεια από τη σελ. 1
«Στα όριά της έχει φτάσει η ανοχή της Παροι-

κιάς», ανέφερε ο κ. Καμμένος, σε ότι αφορά στη
δημιουργία εμπορικού λιμανιού, που τέθηκε από
όλους τους παρευρισκόμενους στο Δήμο. Δε-
σμεύτηκε να βοηθήσει, με την προϋπόθεση να
υπάρξει συμφωνία για τη χωροθέτηση και να μην
γίνουν ενστάσεις και προσφυγές στο Συμβούλιο
της Επικρατείας. Εάν αυτό γίνει, είπε ο υφυπουρ-
γός, εγώ θα έρθω στο νησί μαζί με τον Γ.Γ. Λιμέ-
νων κ. Βλάχο για να προχωρήσουμε το έργο.
Τόνισε μάλιστα ότι αυτά τα έργα εντάσσονται
άμεσα στο ΕΣΠΑ και αυτό θα γίνει εφόσον υπάρ-
ξει συμφωνία για το χώρο, σε τοπικό επίπεδο. Ο κ.
Καμμένος βέβαια, όπως διευκρίνισε στη συνέχεια,
μιλούσε για την κατασκευή μίας μεγάλης προ-
βλήτας στην οποία θα γίνονται οι φορτοεκφορ-
τώσεις των διαφόρων υλικών, ώστε να φύγει η
εμπορική δραστηριότητα από την Παροικιά. Η
πρόταση έγινε αποδεκτή και απομένει να εξευρε-
θεί ο κατάλληλος χώρος, τον οποίο δεν θα επηρε-
άζουν ιδιαίτερα οι καιρικές συνθήκες και δεν θα
έχει χαρακτηριστεί η περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ, γιατί
υπάρχει ο κίνδυνος προσφυγής στο ΣτΕ και μπλο-
κάρισμα του έργου.

Για το Σχέδιο Πόλης της Παροικιάς, ο υφυ-
πουργός ανέφερε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει δια-
δικασία από την αρχή για νέο σχέδιο. Είναι όμως
ένα θέμα, που θα εξεταστεί, όπως είπε ο Δήμαρ-
χος και σε σχέση με το Γενικό Πολεοδομικό του
νησιού.

Για τη δημιουργία Πολεοδομικού γραφείου και
ΣΧΟΠ στην Πάρο ή ένταξη στο ΣΧΟΠ της
Νάξου, γιατί όπως είπε η Έπαρχος, δεν διευκολύ-
νει η λύση της Σύρου, ο κ. Καμμένος, διευκρίνισε

ότι η πολιτική βούληση υπάρχει και πρότεινε να
στείλει τους συνεργάτες του ώστε να βρεθεί η κα-
τάλληλη λύση. 

Σε ότι αφορά στον τουρισμό, η άποψη του υφυ-
πουργού, είναι να γίνει επιμήκυνση της τουριστι-
κής περιόδου, με την ανάπτυξη των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού. Γι’ αυτό και πρότεινε να γίνει
σε πρώτη φάση στην Πάρο, υποθαλάσσιο κατα-
δυτικό πάρκο, μιας και όπως είπε, ήδη λειτουρ-
γούν στο νησί επτά καταδυτικές σχολές. Ζήτησε
λοιπόν από τους φορείς πρώτον να έπιλέξουν ορι-
σμένα σημεία ασφαλούς κατάδυσης και δεύτερον,
να καλέσουν άμεσα τους ιδιοκτήτες των σχολών
και σε συνάντηση με το σύμβουλό του, που θα
έρθει στο νησί, να ξεκινήσει η προσπάθεια. Ανά-

λογη πρόταση έκανε και για την ανάπτυξη στην
Πάρο του αλιευτικού τουρισμού. Σε ότι αφορά
στη μελέτη για τον καταδυτικό τουρισμό, ο κ.
Καμμένος είπε ότι θα γίνει από το ΕΛΚΕΘΕ. 

Για το φαινόμενο της «άγρας πελατών» στο
λιμάνι, ο κ. Καμμένος ξεκαθάρισε ότι έξω από τα
κάγκελα του λιμανιού το θέμα άπτεται της Ελλη-
νικής αστυνομίας. 

Κάθετος ήταν στην απόφασή του, να συνεχι-
στούν τα έργα στο λιμάνι της Αντιπάρου, τα οποία
σταμάτησαν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Όποια υπηρεσία δημιουργήσει πρόβλημα, είπε ο
υφυπουργός θα έχει στη συνέχεια πρόβλημα η
ίδια. Δεν μπορεί να μείνει η Αντίπαρος, εν όψει της
νέας σαιζόν, με τα υλικά στο λιμάνι. 

Εαρινή
αιμοδοσία

το Μάιο 
Η Πάρος και η Αντίπαρος θα δώσουν και
πάλι το παρόν στην εαρινή αιμοδοσία του
Μαΐου. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-
τών καλεί όλους τους αιμοδότες «να δώ-
σουν με το αίμα τους τη ζωή και τη χαρά σε
όσους το έχουν ανάγκη». 
Το πρόγραμμα: 
Παρασκευή 22 Μαΐου Κέντρο Υγείας
Πάρου από τις 9.00
το πρωί έως τη 1.00
μετά το μεσημέρι
και από τις 5.30 το
απόγευμα έως τις
9.30 το βράδυ. 
Σάββατο 23 Μαΐου
Κέντρο Υγείας
Πάρου από τις 9.00 το πρωί έως τη 1.00
μετά το μεσημέρι και από τις 5.30 το από-
γευμα έως τις 9.30 το βράδυ. 
Κυριακή 24 Μαΐου Μάρπησσα από τις 9.00
το πρωί έως τη 1.00 μετά το μεσημέρι προς
τιμήν του ήρωα Νικόλα Στέλλα που έδωσε
το αίμα του για τη λευτεριά μας.
Την ίδια ημέρα (Κυριακή) στο Κέντρο
Υγείας Πάρου από τις 5.30 το απόγευμα
έως τις 9.30 το βράδυ.
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Πριν από δέκα χρόνια δε θα μπορούσα με τίποτα να πιστέψω ότι θα ερ-
χόταν η στιγμή που η Πάρος θα ζούσε έναν μήνα γεμάτο μουσική. Μουσι-
κές συναντήσεις και φεστιβάλ χορωδιών, καθώς επίσης και κοντσέρτα
μουσικής δωματίου, είναι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που οι φίλοι της μουσι-
κής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε κάθε ένα από τα επόμενα Σαβ-
βατοκύριακα του Μαΐου. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 7:00 π.μ., στον προαύλιο χώρο της Πανα-
γίας της Εκατονταπυλιανής, πάνω από 200 παιδιά και έφηβοι θα συμμε-
τέχουν, σε μουσική συνάντηση χορωδιών των δημοτικών, γυμνασίων και
λυκείων της Πάρου και της Αντιπάρου αλλά και του γυμνασίου Σκαδού
Νάξου. Η συνάντηση αυτή διοργανώνεται από τη σχολική σύμβουλο μου-
σικής Κυκλάδων και τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης Πάρου, με τη ευγενή συμμετοχή του Δήμου Πάρου και είναι υπό την
αιγίδα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Κυριακή, 17 Μαΐου, στις 8:00 π.μ., στο Νηρέα της Νάουσας, πραγ-
ματοποιείται το 2ο  Φεστιβάλ Παριανών χορωδιών που διοργανώνεται από
τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Αρχίλοχος” και το Σύλλογο Γυναικών Νάουσας.
Το χορωδιακό τραγούδι σε όλες του μορφές, θα παρουσιαστεί από επτά συ-

νολικά χορωδιακά σύνολα όλων των ειδών (παιδικές αλλά και χορωδίες ενη-
λίκων, βυζαντινή χορωδία και φωνητικά σύνολα) στα οποία συμμετέχουν
άτομα ηλικίας από 6 έως 66 χρονών –μπορεί και παραπάνω- (ελπίζω να μην
προσβάλω κανένα γράφοντας τις ηλικίες μας, αλλά μάλλον αυτό είναι προς
τιμή μας).

Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8:30 στην Γκαλερί Αποθήκη στο Κάστρο
της Παροικίας, για 6η συνεχή χρονιά διοργανώνεται από το Aegean Cen-
ter for the Fine Arts, βραδιά μουσικής δωματίου με μουσική για πιάνο-φλά-
ουτο και για πιάνο-φωνή, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές της σχολής και
επαγγελματίες μουσικοί.

Τετάρτη, 27 Μαΐου, στον Άγιο Γεώργιο Νάουσας, Σάββατο 30 και
Κυριακή 31 Μαΐου, στον Άγιο Αντώνιο Παροικίας, το φωνητικό σύνολο
του Aegean Center for the Fine Arts, συνεχίζει την πορεία του, χαρίζοντας
στην Πάρο για 7η συνεχή χρονιά,  μοναδικές στιγμές μουσικής a cappella.

Καλή ακρόαση λοιπόν σε όλους τους μουσικόφιλους και καλή επιτυχία
στους συμμετέχοντες.

Κωνσταντίνα Ανδρεάκου 
Μουσικός - Κοινωνιολόγος

«Η Πάρος τραγουδά»
2ο Φεστιβάλ Χορωδιών Πάρου,
αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας

Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» οργα-
νώνουν το 2ο Φεστιβάλ Χορωδιών Πάρου, «Η
Πάρος τραγουδά», που αυτή τη χρονιά είναι
αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας και θα
γίνει την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8:00 μ.μ.
στην αίθουσα «Νηρέας».

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν:
Η Παιδική χορωδία Νάουσας Πάρου
Το Φωνητικό σύνολο του Κέντρου Αιγαίου

-Aegean Center Vocal Ensemble
Η Χορωδία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής
Πάρου

Η Χορωδία Συλλόγου Γυναικών Νάουσας
Η Χορωδία Νάουσας Πάρου
Το Φωνητικό Σύνολο Σχολής Μουσικής

Δήμου Πάρου
Η Παιδική Χορωδία Σχολής Μουσικής

Δήμου Πάρου

Ένας Μάης γεμάτος λουλούδια,
αλλά και…τραγούδια

Οι «Παριανοί Λατόμοι» στις Λεύκες
Το βιβλίο της Κυριακής Κοντογιώργου - Ραγκούση «Παριανοί Λατόμοι» παρουσίασαν

στην κατάμεστη αίθουσα του κοινοτικού μεγάρου στις Λεύκες, ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Αντ. Αρκάς και ο εκπαιδευτικός Χρ. Γεωργούσης, παρουσία και εκπροσώπων
των τοπικών αρχών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν παλιοί λατόμοι σε μεγάλη ηλικία σήμερα οι οποίοι ήσαν
ιδιαίτερα συγκινημένοι, καθώς επανήλθαν στη μνήμη τους στιγμές από το παρελθόν. Και δεν
ήσαν λίγοι οι άνθρωποι που το 1930 είχαν μεταναστεύσει στην Αθήνα και εργάζονταν στα λα-
τομεία. Άνδρες από τις Λεύκες, την Αγκαιριά, το Μαράθι… Γι’ αυτό και προκάλεσε συγκί-
νηση η θύμηση μέσω του βιβλίου, όχι μόνο στους πρωταγωνιστές, αλλά και στους
παρευρισκόμενους. 
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Με σεμνότητα και θρησκευτική
κατάνυξη εορτάστηκε η Μεγάλη
Εβδομάδα στο Άσπρο Χωριό, ενώ
με μεγάλη επιτυχία διοργανώθη-
καν και οι Πασχαλινές εκδηλώσεις
του Πολιτιστικού συλλόγου «ΑΤ-
ΛΑΝΤΙΣ» κατά τη διάρκεια των
ημερών του Πάσχα.

Καθ’όλη τη διάρκεια της Μ.
Εβδομάδας πλήθος πιστών παρα-
κολούθησε τις Ιερές ακολουθίες
που κατανυκτικά τελέστηκαν στον
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής με τους υπέ-
ροχους ύμνους που απέδωσαν
άψογα οι ψάλτες του Ιερού Ναού.

Τη Μεγάλη Παρασκευή το
βράδυ, κατά τη λιτάνευση του Επι-
ταφίου, τον οποίο φέτος συνόδευ-
σαν τιμητικά φαντάροι του χωριού,
μέσα από 15 αναπαραστάσεις ανα-
βίωσαν τα Πάθη του Κυρίου, ενώ το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου,
στην Ανάσταση μέσα σε μία μαγευτική ατμόσφαιρα από την ρίψη βεγ-
γαλικών, έλαβε χώρα και η αναπαράσταση της Αναστάσεως του Ιησού.

Στο διάστημα, από την Κυριακή των Βαίων μέχρι και την Παρασκευή της
Ζωοδόχου Πηγής πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Πασχαλινό παζάρι
με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και πασχαλινά είδη. Το παζάρι λειτούρ-
γησε καθημερινά πρωινές και απογευματινές ώρες και σημείωσε μεγάλη επι-
τυχία.

Με μεγάλη λαμπρότητα και με την παρουσία πλήθους κόσμου έγινε και ο
εορτασμός του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου Χωριού. Το βράδυ της Πέμ-
πτης έγινε ο μικρός  εσπερινός και τελέστηκε αγιασμός στον μικρό Ι.Ν. Ζωο-

δόχου Πηγής και ακολούθησε η τε-
λετή του μέγα πανηγυρικού εσπερι-
νού με αρτοκλασία στο μεγάλο Ι.Ν.
Ανήμερα της εορτής, μετά την πα-
νηγυρική Θ.Λειτουργία και τη λι-
τάνευση της ιερής εικόνας, στήθηκε
το καθιερωμένο γλέντι με φαγητά,
εδέσματα και άφθονο κρασί, ενώ τα
παιδιά της χορευτικής ομάδας του
Άσπρου Χωριού (τμήμα του Μου-
σικοχορευτικού συγκροτήματος
Νάουσας), χόρεψαν παραδοσια-
κούς χορούς, που συνεχίστηκαν
από τον κόσμο με τους ρυθμούς της
παραδοσιακής τσαμπούνας και το
τουμπάκι.

Τις Ιερές ακολουθίες και τις Πα-
σχαλινές εκδηλώσεις τίμησαν με
την παρουσία τους κατά την διάρ-
κεια του Πάσχα ο βουλευτής και

πρώην υπουργός κ. Θοδωρής Ρουσσό-
πουλος, ο βουλευτής κ. Αργύρης Ντι-

νόπουλος, η βουλευτής Κυκλάδων κ. Άρια Μανούσου, η Έπαρχος
Πάρου-Αντιπάρου κ. Γρηγορία Πρωτολάτη, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρή-
στος Βλαχογιάννης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Στέφανος Γαβαλάς και κ. Άννα Κάγ-
κανη, ο Νομαρχιακός σύμβουλος κ. Γιώργος Κάγκανης, ο Πρόεδρος της
ΚΔΕΠΑΠ κ. Γιώργος Λουκής, οι Πρόεδροι των δημ. Διαμερισμάτων Λευ-
κών κ. Μαρία Τριανταφύλλου και Μάρπησσας κ. Αντώνης Ραγκούσης, οι
Δημοτ. Σύμβουλοι κ. Λούης Κοντός, Παναγιώτης Κουτσουράκης και Μάρ-
κος Κωβαίος, τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, και
πολύς κόσμος.  

Με θρησκευτική κατάνυξη

Πάσχα στο Άσπρο Χωριό 
Φωνητικό σύνολο
του AEGEAN CENTER

Εκδηλώσεις και
κονσέρτα το Μάιο

Το φωνητικό σύνολο του Aegean Center
Kαλών Τεχνών ανακοινώνει τα κονσέρτα που
θα πραγματοποιήσει κατά τον μήνα Μάιο. Το
σύνολο, υπό την διεύθυνση του Orfeaw John
Munsey, θα παρουσιάσει μια σειρά από «a
cappella» χορωδιακές συνθέσεις, που καλύ-
πτουν χρονικά μια περίοδο δύο χιλιάδων ετών,
ξεκινώντας από τον «Επιτάφιο» του Σεικίλου,
ενός από τους τρείς διασωθέντες αρχαίους
ύμνους της Ελληνιστικής περιόδου και φθά-
νοντας στον Βυζαντινό ύμνο του Μεσαίωνα
«Ει και εν τάφω». Μια σειρά από μοτέτα της
Αναγέννησης και του πρώιμου Μπαρόκ από
τους συνθέτες Clemens non Papa, Seth Calvi-
sius,Orlando di Lasso και Giovanni Crose
αποκαλύπτουν πολύ χαρακτηριστικά την Ανα-
γεννησιακή γοητεία της πολυφωνικής χορω-
διακής μουσικής αυτής της περιόδου. 

Στο δεύτερο μισό του προγράμματος το
Φωνητικό Σύνολο θα παρουσιάσει διασκευές
παραδοσιακών τραγουδιών του 20ου αιώνα
από το Ισραήλ, την Αγγλία, Ισπανία, Ιρλανδία
και Ελλάδα. Τα κονσέρτα θα πραγματοποι-
ηθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου στην Καθολική
Εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στην Νάουσα και
το Σάββατο και Κυριακή 30 και 31 Μαΐου αν-
τίστοιχα, στην Καθολική Εκκλησία του Αγ.
Αντωνίου στην Παροικία . Όλες οι συναυλίες
θα ξεκινήσουν στις 8:30μμ ακριβώς. Φέτος το
Φωνητικό σύνολο εκλήθη να επισκεφθεί την
Νάξο και να πραγματοποιήσει εκεί συναυλία
την Τετάρτη 3  Ιουνίου στο Παρεκκλήσι του
Κάστρου στην χώρα της Νάξου και ώρα
8:30μμ.Το Φωνητικό Σύνολο απαρτίζεται από
τους εξής τραγουδιστές : Νίκη Χασάπη, Emily
Oglesby, Chelsey Ternes, Απολλωνία Οικο-
νόμου , Στέλλα Σκορδαλέλλη, Ute Maria
Troussa, Jane Morris Pack, Brigitte Karavia
Mariel Capanna, Κωνσταντίνα Ανδρεάκου,
Αντώνη Πρέκα και Jun-Pierre Shiozawa.
Τέσσερις από τους προαναφερθέντες μουσι-
κούς οι Chelsey, Στέλλα , Ute και Κωνσταν-
τίνα θα εμφανιστούν επίσης στο solo ρεσιτάλ
που θα πραγματοποιηθεί στην Γκαλερί «Απο-
θήκη» το Σάββατο 23 Μαΐουστις 8:30μμ. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις για φλά-
ουτο του Handel, τραγούδια και άριες των Vi-
valdi, Cesti, Handel, Purcell, Britten και
Poulenc. Όπως πάντα, οι εκδηλώσεις και τα
κονσέρτα του Aegean Center γίνονται εντε-
λώς δωρεάν, μια προσφορά για τους κατοίκους
της Πάρου. 

Προοδευτικός Σύλλογος
Κωστιανών Πάρου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Προοδευτικού Συλλόγου Κωστιανών Πάρου το
οποίο έχει ως εξής: Πρόεδρος: Χρήστος Μπογιατζής,
Αντιπρόεδρος: Νικηφόρος Δελέντας, Γ. Γραμματέας:
Νικόλαος Καπούτσος, Ταμίας: Μαρίνα Ρούσσου,
Μέλη: Εμμανουήλ Πενζάκης, Γεώργιος Καραγιάννης,
Νικόλαος Άγουρος.

Νέο Δ.Σ. στον Μαρπησσαϊκό 
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε από τις εκλο-

γές στις 12 Απριλίου στον Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησσαϊκό.
Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Γεώργιος Παντελαίος, Αντιπρόεδρος:

Κατερίνα Τσαντουλή, Γ. Γραμματέας: Μαρία Τρι-
βυζά, Ταμίας: Σπύρος Παραβατικός, Έφοροι ποδο-
σφαίρου: Β. Τριβυζάς - Γ. Μελανίτης, Έφορος
μπάσκετ: Σπύρος Παραβατικός, Έφορος Πολιτιστι-
κών: Γ. Βιτζηλαίος, Έφορος Υλικού - Λέσχης: Γιάν-
νης Γεμελιάρης, Μέλος: Άγγελος Άγουρος. 



ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται οδηγός με επα�ελματικό δίπλω-
μα. Τηλ: 6979673140

Ζητείται κοπέλα, κατά προτίμηση Ε�ηνί-
δα για φύλαξη μωρού 3 μηνών για 3ωρη 
απασχόληση στην Παροικία. Τηλ: 
6948204205

Το ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» ζητά πτυ-
χιούχους αισθητικούς με εμπειρία στο μα-
σαζ. Βιογραφικά στο fax 210 6232082 ή 
στο posidon@otenet.gr. Τηλ: 210 
6232080

Το ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» στην 
Χρυσή Ακτή ζητά προσωπικό για τις παρα-
κάτω ειδικότητες: Υπά�ηλο υποδοχής, 
Βοηθό αποθήκης, Μπουφετζή, Σερβιτόρο 
Α’ και καμαριέρες. Αποστολή βιογραφικών 
στο φαξ 210 6232082 ή στο e-mail: 
posidon@otenet.gr

Ζητείται κοπέλα για απασχόληση 2 παι-
διών 16 μηνών, καθημερινά τις πρωινές 
ώρες. Περιοχή Λιβάδια Παροικίας. Τηλ: 
6936800000

Ζητείται καθαρίστρια για οικία και γρα-
φείο (περιοχή Κακάπετρα Παροικίας). 
Απαραίτητες συστάσεις και άδεια παραμο-
νής. Θα προτιμηθούν κυρίες που διαμέ-
νουν στην Παροικία. Τηλ: 22840 25056, 
6973662229

Ζητείται κυρία Ε�ηνίδα ή γνωρίζουσα 
καλά Ε�ηνικά, για εργασία σε κουζίνα 
εστιατορίου. Τηλ: 6973057420 

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 Α�λικών 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 ψήστης για ψησταριά, περιοχή 
Δρυός Τηλ: 22840 41178

Ζητείται πεπειραμένος υπά�ηλος για εται-
ρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων με γνώσεις 
Η/Υ, α�λικών. 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 
Α�λικών και προγράμματος κρατήσεων. 
Μπάρμαν, σερβιτόρο Α’ και βοηθούς σερβι-
τόρου για το εστιατόριο με γνώση Α�λικών. 
Τηλ: 2106232080 & βιογραφικά στο φαξ 
2106232082 ή στο posidon@otenet. gr 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Χτίσιμο πέτρας με λάσπη ή χωρίς. Tοποθέ-
τηση πλακών στις καλύτερες τιμές της 
αγοράς. Τηλ: 6945259620

Κοπέλα ζητά δουλειά με βραδινό ωράριο. 
Τηλ: 6987926645

Κοπέλα με γνώσεις Α�λικών ζητά δου-
λειά. Τηλ: 6997495934

Πωλείται επιχείρηση υποδημάτων και αξε-
σουάρ γνωστής και καταξιωμένης φίρμας 
στη Νάουσα Πάρου, λόγω μετοίκησης. 
Τιμή 65.000 €. Τηλ: 6938748863 

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

ΙΤΑ ΛΙΚ Α-ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλι-
κες & παιδιά. Προετοιμασία Celi 1, 2, 3, 
Diploma, κρατικό πιστοποιητικό Τηλ: 
6974365805 

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

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Ζητείται κατοικία για οικογένεια για όλο 
το χρόνο με 2 υπνοδωμάτια. Τηλ: 
2284028748/ 6977484605

Πωλείται μηχανάκι Yamaha �, μοντέλο 
1997. Τηλ: 6976867352

Πωλείται μηχανάκι scooter YAMAHA, 
μοντέλο Aerox 50cc με 4200χλμ, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ: 694590279 

Χαρίζεται σκυλάκι 1, 5 μηνός, από μητέρα 
Chow-Chow. Τηλ: 6942057912

Πωλούνται καθαρόαιμα κουταβάκια 
Maltez για συντροφιά.Κατά�ηλα και για 
παιδιά. Τιμή προσιτή. Τηλ: 6938940856

Πωλείται βάρκα 4, 6μ μήκος με 25hp εξω-
λέμβια μηχανή Mercury και βοηθητική μη-
χανή 5hp.Τηλ: 22840 91378.

Πωλείται η επιχείρηση BELLINO στον πε-
ριφερειακό Παροικίας. Τηλ: 22840 23983, 
6978535378  

Πωλούνται ασύρματα μικρόφωνα ht40pro, 
τουμπερλέκι και αναλόγιο, αχρησιμοποίη-
τα. Τηλ: 6937235237

Πωλούνται ασύρματα μικρόφωνα ht40pro, 
τουμπερλέκι και αναλόγιο, αχρησιμοποίη-
τα. Τηλ: 6937235237

Πωλείται τηλεόραση LG 50 πλάσμα. Τηλ: 
6937235237τηλεόραση LG 50 πλάσμα. 
Τηλ: 6937235237 

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

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 λειτουρ-
γία, όλο το χρόνο, λόγω μετοίκησης, περιο-
χή Λογαρά. Τηλ: 6938 336922, 6936 
626776 

Ενοικιάζεται κάρτα οδικού μεταφορέα Τηλ: 
6973034905 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σπίτι 35 τ.μ. στην εξοχή Νάουσας (Αγ. 
Αντώνιος-Καντινελιές) εξοπλισμένο Τηλ: 
22840 53131, 6973010699, triyan@
otenet.gr

Πολυτελές διαμέρισμα 75 τ.μ.. επί ακτής 
Δρυού πλήρως εξοπλισμένο, κήποι, κού-
νιες 22840 53131, 6973010699, triyan@
otenet.gr

Ενοικιάζεται κατάστημα στον περιφερεια-
κό δρόμο Παροικίας, έναντι εφορίας. Τηλ: 
2284021516 

Ενοικιάζεται καταπληκτική πέτρινη βί�α 
140 τ.μ. σε 2 στρέμματα οικόπεδο, με 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, μεγάλο σαλόνι, 
επιπλωμένη. 150 μέτρα από θάλασσα. Πα-
νέμορφη θέα προς Αντίπαρο. Τηλ: 
6972261949

Ενοικιάζεται στους Αγίους Αποστόλους 
αποθήκη 220 τ.μ. Τηλ: 6972373984

Ενοικιάζεται στη Νάουσα οικία 80 τ.μ., 
κεντρικό με βεράντα, εύκολη πρόσβαση 
400 €. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου από 
1990, λιμάνι Νάουσας Τηλ: 6944856105, 
2284052225 

Ενοικιάζεται κατάστημα 160 τ.μ. με ιδιόκτη-
το 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 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 επα�ελματικοί 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 επα�ελμα-
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 επα�ελματικός χώρος 30 τ.μ. 
στην Παροικία, πλησίον διασταύρωσης Γκί-
κα. Τηλ: 6936529225

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

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
Πωλείται οικόπεδο, άρτιο, οικοδομήσιμο, 
580 τ.μ. εντός σχεδίου, περιοχή Κλίματα. 
Τηλ: 2284021569, 6977367790
Πωλείται οικόπεδο στα χωριά, οικοδομήσι-
μο εντός ζώνης, 3700 τ.μ.. Τιμή 50.000 € κτί-
ζει 200 τ.μ. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου 
από 1990, λιμάνι Νάουσας Τηλ: 
6944856105, 2284052225
Πωλείται οικόπεδο στην Αγκαιριά 1000 
τ.μ., εντός σχεδίου, θέα ανεμπόδιστη. Μεσι-
τικό Καρολίνα Ιωαννίδου από 1990, λιμάνι 
Νάουσας Τηλ: 6944856105, 22840 52225
Πωλείται οικόπεδο στο Καμάρι 1.000 τ.μ. 
εντός σχεδίου. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννί-
δου από 1990, λιμάνι Νάουσας Τηλ: 
6944856105, 2284052225
Πωλείται οικόπεδο στον Φάραγκα 45.000 
τ.μ.. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου από 
1990, λιμάνι Νάουσας Τηλ: 6944856105, 
2284052225
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
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 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
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
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
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 
Πωλείται studio 50τμ, στην περιοχή Καλα-
μαύκα, κοντά στις Πεταλούδες, πετρόκτι-
στο, 1ου αρόφου, με θέα θάλασσα. Τηλ: 
2108959826, 6939558633
Πωλείται μεζονέτα 180τμ. σε τρία επίπεδα 
στην περιοχή Καλαμαύκα, κοντά στις Πετα-
λούδες σε 1, 5στρ οικόπεδο. Τιμή 270.000€. 
Τηλ: 210 8959826, 6939 558633
Πωλείται μεζονέτα 100τμ σε συγκρότημα με 
μεγάλο κήπο, δίπλα στη θάλασσα. Περιοχή 
Σάντα Μαρία. Τηλ; 6977337724
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, τζακούσι, 
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, πέρ-
γολες. 138.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. 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 
Πωλείται οικία σε συγκρότημα στο Άσπρο 
Χωριό, επιπλωμένο, 70 τ.μ., πισίνα, πάρ-
κινγκ, BBQ. Tηλ: 6972296728, 2109212180
Πωλείται στην Παροικία οικία 110 τ.μ., με 3 
κρεβατοκάμαρες, θέα λιμάνι. Κήπος περιποι-
ημένος 500 τ.μ.Τιμή 290.000 €. Μεσιτικό 
Καρολίνα Ιωαννίδου από 1990, λιμάνι Νάου-
σας Τηλ: 6944856105, 2284052225
Πωλείται μονοκατοικία χαριτωμένη στα 
Μάρμαρα, σε ωραίο σημείο, 150 τ.μ. οικόπε-
δο, με άδεια για 240 τ.μ.Τιμή συζητήσιμη. 
Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννίδου από 1990, λι-
μάνι Νάουσας Τηλ: 6944856105, 
2284052225
Πωλείται στην Μάρπησσα μονοκατοικία 
μονόροφη 80 τ.μ., με αυλή με άδεια προσθή-
κης ορόφου. Τιμή 50.000 €. Μεσιτικό Καρο-
λίνα Ιωαννίδου από 1990, λιμάνι Νάουσας 
Τηλ: 6944856105, 22840 52225
Πωλούνται παραθαλάσσια διαμερίσματα 
40-60 τ.μ., στο ωραιότερο οικόπεδο πάνω 
στη θάλασσα. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννί-
δου από 1990, λιμάνι Νάουσας Τηλ: 
6944856105, 2284052225
Πωλούνται στην Παροικία οικίες 80 τ.μ. 
120.000 € και 60 τ.μ. 75.000 €. Μεσιτικό Κα-
ρολίνα Ιωαννίδου από 1990, λιμάνι Νάουσας 
Τηλ: 6944856105, 22840 52225
Πωλείται στον Πρόδρομο 100 τ.μ. ατελείω-
το, σε ωραίο σημείο, θέα, σε οικόπεδο 700 
τ.μ., πράσινο. Τιμή 100.000 €. Μεσιτικό Κα-
ρολίνα Ιωαννίδου από 1990, λιμάνι Νάουσας 
Τηλ: 6944856105, 2284052225
Άσπρο Χωριό, πωλείται studio 40 τ.μ.,  επι-
πλωμένο 5ετίας, σε συγκρότημα  με πισίνα, 
θέα στη θάλασσα. Τιμή 95.000€ Τηλ: 6944 
152788
Πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 85τμ, 
80τμ, 76τμ & 60 τμ στον Κορυδα�ό & 2 μα-
γαζιά 50τμ σε Νεάπολη & Κορυδα�ό. Κατα-
σκευαστική εταιρεία Αντιπαριώτης Τηλ: 
2105622980, 6937394436 
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
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
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 α�ελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιώτες  . . . . . . . . . . . . . .5  €
2. Απλή α�ελία μέχρι 15 λέξεις Μεσίτες  . . . . . . . . . . . . . .3  €
3. Απλή α�ελία με πλαίσιο  . . . . . . . . . . . . 10  €
4. Α�ελία με φωτογραφία και 15 λέξεις  . . . . . . . . . . . . 15  €
5. Πέρα των 15 λέξεων  . . . . . . . . . . 0,25  € ανά λέξη
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Εκδήλωση αγάπης
Με την επιθυμία να μοιραστούμε όλοι το μήνυμα της ελπίδας και της ανθρωπιάς της Λαμπρής των Ελλήνων, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αι-

γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Αναστάσης Παπαληγούρας, διοργάνωσε ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων στα νησιά του Αιγαίου.
Το πρόγραμμα αυτό είχε αποδέκτη και το Γηροκομείο Πάρου. 

Έτσι, την Πέμπτη 23 Απριλίου, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τη «Δημιουργική Ομάδα Media dell’
Arte» παρουσίασαν συναυλία νησιωτικής παραδοσιακής μουσικής στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οίκου Ευγηρίας με τη συμμετοχή του συγκροτή-
ματος DELAPARO.

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» ευχαριστεί εκ βαθέων τους διοργανώσαν-
τες και συμμετέχοντες σε αυτήν τη γιορτή για την προσφορά χαράς, ψυχαγωγίας και μηνυμάτων ανθρωπιάς, που προσέφεραν στους διαβιούντες γέ-
ροντες του Γηροκομείου. 

Την Παρασκευή 24 Απριλίου η Χριστιανική
Φοιτητική Δράση Θεσσαλονίκης, ο φοιτητικός
τομέας του Ορθόδοξου Συλλόγου «ο Μέγας Βα-
σίλειος», πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γηρο-
κομείο Πάρου. Στη δίωρη παραμονή τους, οι
περίπου 45 φοιτητές έψαλαν σε διάφορες γλώσ-
σες αναστάσιμα απολυτίκια, τραγούδησαν και πα-
ρουσίασαν ένα σύντομο θεατρικό.

Ο π. Μιχαήλ, ο υπεύθυνος ιερέας της Χ.Φ.Δ.,
μέσα από ωραίες διηγήσεις τόνισε την μοναδική
αξία της Ανάστασης για τη ζωή των Χριστιανών
και τη δύναμη του Αληθινού Θεού. Η επίσκεψη
έκλεισε με ξενάγηση στους χώρους της Μονάδας.
Η χαρά των διαβιούντων γερόντων το απόγευμα
εκείνο ήταν απερίγραπτη. 

Επίσκεψη φοιτητών στο γηροκομείο Εμπορικός Σύλλογος
Πάρου - Αντιπάρου 

Νέα Αγορανομική
Διάταξη για
τη διακίνηση

των γαλακτοκομικών
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βλά-

χος υπέγραψε την με αριθμ. 5/2009 νέα Αγο-
ρανομική Διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται
ζητήματα που αφορούν την αναγραφή ενδεί-
ξεων προέλευσης πρώτης ύλης στις συσκευα-
σίες των γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και
τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται τα διά-
φορα είδη γάλακτος στα ράφια των καταστη-
μάτων λιανικής .

Μεταξύ άλλων στην νέα Α.Δ. προβλέπονται
τα εξής:

Στη συσκευασία των προϊόντων (γάλα, γάλα
σε σκόνη, σοκολατούχο γάλα, γιαούρτι με προ-
σθήκες ή μη άλλων υλών, επιδόρπια πάσης
φύσης με βάση το γάλα, κρέμα, ρυζόγαλο,
κρέμα γάλακτος) αναγράφεται υποχρεωτικά η
ένδειξη που υποδηλώνει τη χώρα ή τις χώρες
προέλευσης της πρώτης ύλης, καθώς και το πο-
σοστό πρόσμιξης, εφόσον χρησιμοποιήθηκε
γάλα με προέλευση από περισσότερες της μίας
χώρες.

Για τα προϊόντα, τα οποία παρήχθησαν ή ει-
σήχθησαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόν-
τος άρθρου και με την έναρξη ισχύος της νέας
Α.Δ., βρίσκονται αδιάθετα και άρα στις συ-
σκευασίες τους δεν αναγράφονται οι προβλε-
πόμενες ενδείξεις από τη νέα Α.Δ. μπορούν να
διατεθούν στον τελικό καταναλωτή ως έχουν,
το αργότερο μέχρι 31-7-2009, με εξαίρεση τα
γάλατα εβαπορέ, ζαχαρούχα ή μη, τα οποία
μπορούν να διατεθούν στον τελικό κατανα-
λωτή μέχρι 31-10-2009 .

Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να τοποθε-
τούν τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα σε
ευδιάκριτα, ξεχωριστά σημεία (σε ξεχωριστά
ράφια κάθε κατηγορία).

Η Α.Δ. ισχύει σε όλη την Χώρα από την επο-
μένη της δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.

Για το Δ..Σ . του Εμπορικού Συλλόγου
Ο πρόεδρος Απ. Αλιπράντης
Ο Γραμματέας Τ. Τριαντάφυλλος

Ευχαριστήριο
Εκφράζουμε τις θερμότερές μας ευχαρι-

στίες, για την άμεση ανταπόκριση της προ-
έδρου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
Πάρου, κ. Μαρίας Ναυπλιώτη, στην έκκληση
της οικογένειάς μας για τη χορήγηση φιαλών
αίματος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σο-
βαρό οικογενειακό πρόβλημα υγείας.

Η οικογένεια
Ελευθέριου Παπαδόπουλου 

Την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας κατά προτεραιότητα ζη-
τούν οι πολίτες από τις δημοτικές αρχές, αυτά τους απασχολούν έντονα ,αυτά
τους “καίνε”.  Έτσι ως  μέρος της καθημερινότητάς μας, οι κοινόχρηστοι χώροι
θα βρίσκονται πάντα στην επικαιρότητα

Όντως η ορθολογική διαχείριση των χώρων αυτών είναι από τις βασικό-
τερες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι δήμοι και οι κοινότητες απέναντι στους
πολίτες, κοινόχρηστοι χώροι όπως οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, τα πάρκα, οι χώροι
πρασίνου, οι πλατείες οι γιαλοί, τα λιμάνια κ.λπ. Κάθε πολίτης απαιτεί από τους

υπεύθυνους να τους διατηρούν καθαρούς και να προστατεύουν την κοινή χρήση
τους όταν αυτή παρεμποδίζεται. Ωστόσο πιστεύω  ότι και οι πολίτες θα πρέπει
να συμβάλλουν με την ενεργό συμμετοχή τους, για την επίτευξη πληρέστερης
και αποτελεσματικότερης προστασίας τους.

Γι’ αυτό  οι δήμοι θα πρέπει να προσέξουν: 
1. Όταν  χορηγούν άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων όπως σε εστια-

τόρια, καφετέριες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και στις παραλίες για
ανάπτυξη ομπρελών κλπ. να καθορίζουν το μέγιστο ποσοστό παραχώρησης 

2. Να διατηρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των χώρων, ώστε να είναι δυνατή
η πρόσβαση των πεζών σε πεζοδρόμια δρόμους πλατείες κ λπ. (εμπόδια είναι τα πα-
ράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ζαρντινιέρες, πινακίδες κ.α.)

3. Να διατηρούν τους χώρους πρασίνου και να αποφεύγουν την κατάργηση
τους κατά τον σχεδιασμό των έργων.

4. Να τους διατηρούν καθαρούς ,ένα από τα πλέον συνηθισμένα ζητήματα
για τα οποία παραπονιούνται οι πολίτες 

5. Να δίνουν λύσεις για τα εγκαταλελειμμένα σπίτια και οικόπεδα που έχουν
μεταβληθεί σε χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων .κ.λ.π.

Οι πολίτες από την πλευρά τους θα πρέπει  
1. Να μην κάνουν υπέρβαση των αδειών  που τους έχουν χορηγηθεί  κατα-

λαμβάνοντας αυθαίρετα χώρους.
2. Να διατηρούν τους χώρους του άμεσου περιβάλλοντος τους καθώς και τους

κοινόχρηστους χώρους καθαρούς σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής και του
σχεδίου διαχείρισης που ετοιμάζει ο δήμος.

Τέλος είναι επιβεβλημένη η συνεργασία όλων  των υπηρεσιών του δήμου, δί-
δοντας έμφαση στον ρόλο της δημοτικής αστυνομίας, η οποία είναι αρμόδια για
την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα και την στάθμευση
των οχημάτων  ώστε να επιτυγχάνεται η γρήγορη και  αποτελεσματικότερη αν-
τιμετώπιση των προβλημάτων.

Παναγιώτης Κουτσουράκης - Δημοτικός Σύμβουλος

Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων από τους ΟΤΑ

Ευχαριστήρια επιστολή 
Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου αλλά και την ευγνωμοσύνη
μου στον Νευροχειρουργό Ιατρό κ. Νομικό Παναγιώτη για την άψογη και τα-
χεία αντιμετώπιση πρόσφατου προβλήματος της υγείας της συζύγου μου κ.
Πλέσσιας Γεωργίας. Παρότι το πρόβλημα έχρηζε άμεσης χειρουργικής επέμ-
βασης, οι ιατροί που απευθυνθήκαμε αρχικά τοποθετούσαν τη σύζυγό μου σε
λίστα αναμονής τουλάχιστον 15 ημερών. Αντιθέτως, κ. Νομικός, παρά το με-
γάλο φόρτο εργασίας του, την εξέτασε εντός μισής ώρας από την στιγμή που
έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα και την χειρούργησε με απόλυτη επιτυχία εντός
τριώρου, τις πρώτες απογευματινές ώρες, θυσιάζοντας τον ελεύθερο χρόνο του.
Αποτέλεσμα αυτού, ήταν η ταχεία αποκατάσταση της υγείας της η οποία δε θα
ήταν εφικτή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Εξίσου ευγνώμων αισθάνομαι και
απέναντι στον Αναισθησιολόγο ιατρό κ. Καλακώνα Σ., ο οποίος βρέθηκε κοντά
της από την πρώτη στιγμή και ανέλαβε με προθυμία ολόκληρη την αναισθη-
σιολογική της φροντίδα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της διαπιστώσαμε
όλοι «εκ των έσω» την άριστη ιατρική, νοσηλευτική αλλά και διοικητική λει-
τουργία του Νοσοκομείου «Υγεία», το οποίο δε θα διστάσουμε να χρησιμο-
ποιήσουμε ξανά στο μέλλον. 

Τζανίδης Γεώργιος, Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Πλέσσια Γεωργία, Ιατρός Δερματολόγος
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Ήττα 4-2 του Νηρέα
από τη Νέα Ιωνία

Τυπικής διαδιακασίας ήταν το τελευταίο παι-
χνίδι που έδωσε ο Νηρέας Νάουσας Πάρου
την περασμένη Κυριακή στο δημοτικό στάδιο
Παροικιάς με την Νέα Ιωνία για την προτε-
λευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος πο-
δοσφαίρου της Δ’ Εθνικής.
Η Παριανή ομάδα ηττήθηκε με 4-2 από την
ανώτερη Νέα Ιωνία σε ένα παιχνίδι που παρα-
κολούθησαν ελάχιστοι φίλαθλοι.
Όπως είναι ήδη γνωστό ο Νηρέας είχε υποβι-
βαστεί στο τοπικό πρωτάθλημα και μαθημα-
τικά μια αγωνιστική νωρίτερα μετά το ισόπαλο
2-2 στο Βύρωνα με τον Αθηναϊκό.
Στο παιχνίδι με τη Νέα Ιωνία ο προπονητής
του Νηρέα Νίκος Μοστράτος έδωσε την ευ-
καιρία να αγωνισθούν παίκτες που δεν είχαν
μεγάλο χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους γηπεδού-
χους στο ξεκίνημα των δυο ημιχρόνων και ση-
μείωσαν τέσσερα τέρματα. Οι παίκτες του
Νηρέα με το εις βάρος τους 4-0 πέρασαν στην
αντεπίθεση και κατάφεραν να μειώσουν το
σκορ σε 2-4.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού οι παίκτες του
Νηρέα εισέπραξαν το ζεστό χειροκρότημα από
τους λιγοστούς φιλάθλους που βρέθηκαν στο
γήπεδο.

Σκόρερ: 83’ Γρίβας, 89’ Μαυρίδης (πεν.) - 5’
Μπαλάσκας, 13’ Αθανασίου (πεν.), 54’ Μα-
στρογιάννης, 56’ Πάνος.

Διαιτητής: Κακρίδης (Κορίνθου)

Νηρέας: Ντουγέρογλου, Κρητικός Ν. (61’
Χάντζαρης), Κρητικός Σ., Μητσόπουλος,
Τσάνη (81’ Καρακώστας), Μαυρίδης, Κα-
ράμπελας, Νίνο (61’ Σταθερός), Ζορμπαλάς,
Γρίβας, Παπαδόπουλος.

Νέα Ιωνία: Βαγγελάκος, Πάνος, Παπαδόπου-
λος, Καλαμιώτης, Λισάνδρου, Υφαντής (65’
Αλεξίου), Χρόνης του Δ. (60’ Πανέτας), Κα-
ραγιάννης, Μπαλάσκας, Αθανασίου (46’ Μα-
στρογιάννης), Χρόνης του Π.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
της 25ης αγωνιστικής:
Νηρέας - Νέα Ιωνία 2-4
Άγιος Ιερόθεος - Αθηναϊκός 2-2
Καλλονή - Απόλλων Σμύρνης 0-1
Άγιαξ Ταύρου - Ολυμπιακός Λιοσίων 2-1
Άγιοι Ανάργυροι - Πεύκη 0-2
ΠΑΟ Ρουφ - Θεμιστοκλής 3-0
Δόξα Βύρωνα - Βριλήσσια 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Ομάδα Αγ. Τερμ. Βαθ.
1. ΠΑΟ Ρουφ 25 54-21 56
2. Απόλλων Σμύρνης 25 40-17 53
3. Νέα Ιωνία 25 49-20 51
4. Άγιος Ιερόθεος 25 39-25 48
5. Καλλονή 25 38-27 45
6. Ολυμπιακός Λιοσ. 25 32-34 33
7. Άγιαξ Ταύρου 25 39-42 33
8. Άγιοι Ανάργυροι 25 27-29 31
9. Αθηναϊκός 25 39-33 30
10. Θεμιστοκλής 25 21-25 29
11. Πεύκη 25 31-44 27
12. Νηρέας 25 27-34 23
13. Δόξα Βύρωνα 25 28-57 19
14. Βριλήσσια 25 17-71 7

Τελευταία αγωνιστική
Κυριακή 10 Μαΐου:
Άγιος Ιερόθεος - Νηρέας
Νέα Ιωνία - Καλλονή
Αθηναϊκός - Άγιαξ Ταύρου
Απόλλων Σμύρνης - Άγιοι Ανάργυροι
Ολυμπιακός Λιοσίων - ΠΑΟ Ρουφ
Πεύκη - Δόξα Βύρωνα
Βριλήσσια - Θεμιστοκλής

Την Κυριακή 26-04-2009 διεξήχθη η  2η αγωνιστική του ερασιτεχνικού
πρωταθλήματος μπάσκετ με δυο αγώνες .

Στον πρώτο αγώνα  σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην δύναμη το πάθος
και το καθαρό μυαλό οι TSIPIDOS PISTONS κέρδισαν τους  PAROS
BULLS με 59-47.Στο πρώτο δεκάλεπτο οι PAROS BULLS ξεκίνησαν με
κεκτημένη ταχύτητα από την προηγούμενη αγωνιστική  και προηγηθήκαν
με 09-14.Και κάπου εκεί ξύπνησαν οι  TSIPIDOS PISTONS και με ένα σερί
9-0 γύρισαν το παιχνίδι  και το δεύτερο δεκάλεπτο τελείωσε με σκορ 26-
22.Στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο  οι TSIPIDOS PISTONS ήταν
πιο ψύχραιμοι  έλεγξαν το παιχνίδι και το τέλος τους βρήκε νικητές με 59-47.

Για τους TSIPIDOS PISTONS ,Παντελαίος Γεωρ.2, Τριτσιμπίδας Σπ.9,
Λανδρίτσης Μάριος 20, Ρούσσος Μάριος 20, Μπανάκας Πέτρος 2, Χρι-
στόφορος Βατίστας 6. Συμετοχή Γιαννούλης Ιωάννης, Μουρογιάννης Ευάγ-
γελος,Μελανίτης Σταύρος,Τρυφονόπουλος Δημήτρης  και για τους PAROS
BULLS Πολυχρονάκης Νικηφόρος 9, Σαρρής Νίκος, 10 Μποφίλος Τάσος
4, Σταματόπουλος Δημ. 6, Δετσης Μανόλης 9, Χριστόφορος Δημ.5, Γκου-
ρογιάννης Νίκος 4. Συμμετείχαν επίσης Σισμανίδης Φώτης, Μαύρης Ευάγ-
γελος. Κορτιάνος  Γιάννης, Κορτιάνος Ορέστης, Κορτιάνος Μάρκος.  

Το δεύτερο παιχνίδι ήταν πραγματικά διαφήμιση του αθλήματος με δυο

ομάδες να παίζουν ως το τέλος  για την νίκη .Ο ΝΗΡΕΑΣ κέρδισε τους
ΠΑΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ με το εκπληκτικό σκορ 102-99 το οποίο διαμορφώθηκε
στο τελευταίο δευτερόλεπτο αφού ο έως τότε εκπληκτικός Τάκης Κλεφτό-
γιαννης έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να πάει το παιχνίδι στην πα-
ράταση .Ο   ΝΗΡΕΑΣ με εκπληκτικό ομαδικό παιχνίδι κατάφερε να κερδίσει
το δίδυμο Κλεφτόγιαννη,  Σαρρή οι οποίοι ήταν μια ομάδα μόνοι τους .Για
τον ΝΗΡΕΑ Μπαρμπαρήγος 13,Βαβάνος Μαρ.26,Παπαδάκης 14,Γαβα-
λάς 16,Σκιαδάς 10,Χαμηλοθώρης 8 Δαβερώνας 15.

Για τους ΠΑΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ Κλεφτόγιαννης Τάκης 51,Σαρρής Ν.34
Ρούσσος Κ. 14 Συμμετείχαν οι Σιφναίος, Μαύρης Σπ., Τσαντάνης, Πατέλης.
Η βαθμολογία του πρωταθλήματος διαμορφώνετε ως εξής μετά και το τέλος
της δεύτερης αγωνιστικής.

Ομάδες νίκες ήττες βαθμοί υπέρ - κατά
1. ΝΗΡΕΑΣ 1 1 3 166 - 165
2. PAROS BULLS 1 1 3 105 - 108
3. TSIPIDOS PISTONS 1 0 2 59 -  47
4.  BAYSTOLEROS 1 0 2 66  -  64
5.  ΠΑΜΕΝΑΦΑΜΕ 0 2 2 160 - 148

Αγώνες ποδοσφαίρου από τον Αστέρα Μαρμάρων
Το Μεγάλο Σάββατο πραγματοποιήθηκε φέτος ένας πρωτότυπος αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ομάδα παίδων και την ομάδα κορασίδων του
Αστέρα Μαρμάρων. Κατόπιν ακολούθησε ο καθιερωμένος αγώνας ανάμεσα στην παρούσα ομάδα του Αστέρα Μαρμάρων και τους παλαίμαχους
αυτής, με μεγάλη συμμετοχή. Ο Σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι συμμετείχαν και αναλυτικότερα τους: 
ΠΑΙΔΕΣ: Αλιπράντης Γιάννης, Αλιπράντης Λευτέρης, Αλιπράντης Πολυχρόνης, Βερνίκος Νίκος, Ζουμής Γιάννης, Ζουμής Ηλίας, Θαλασσινός
Σταύρος, Κεφάλας Δημήτρης, Λουρίδης Αντώνης, Ρίτσος Γιώργος, Σάμιος Μενέλαος, Σκιαδάς Τριστάν, Σομπόνης Βαζαίος
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: Αριανούτσου Νικολέττα, Γκραντ Ισαβέλλα, Κεφάλα Παναγιώτα, Λουρίδη Κασσιανή, Ντολανοβσκα Αλεξάνδρα, Παπαδέα Σοφία,
Πετροπούλου Νικολίνα, Χριστοφόρου Βούλα, Χριστοφόρου Ειρήνη
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ: Αρβανιτίδης Γιώργος, Αντιπαριώτης Νικήτας, Αντιπαριώτης Νικήτας, Ευθυμιόπουλος Βαγγέλης, Καπαρός Γιώργος, Κληρονό-
μος Σταύρος, Παυλάκης Νίκος, Παυλάκης Στρατής, Σάμιος Ανδρέας, Χριστόφορος Νίκος, Χριστόφορος Χρήστος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ: Αριανούτσος Ανδρέας, Βιτζηλαίος Παναγιώτης, Δελέντας Νικήτας, Καπαρός Αντώνης, Κρητικός Στρατής, Μαροκίκο
Κορνέλ, Παντελαίος Γιάννης, Ραγκούσης Ανδρέας, Ρούσσος Πέτρος, Σάμιος Κωνσταντίνος, Σομπόνης Σπανόπουλος, Χερουβείμ Νίκος, Χριστόφο-
ρος Ν. Δομένικος, Χριστόφορος Ε. Χρήστος.

Αθλητικός Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μάρπησσας 

Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ  ΠΑΡΟΥ

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου με την τε-
λετή λήξης και την απονομή των βραβείων στους
νικητές και στις νικήτριες το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας Νέων της κατηγο-
ρίας RS:X.
Σαράντα έξι νεαροί αθλητές και αθλήτριες από
εννέα χώρες πήραν μέρος στους αγώνες, ενώ
πρωτιές πήραν στις τρεις από τις τέσσερις κατη-
γορίες Έλληνες αθλητές.
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις πε-
ρισσότερες ημέρες των αγώνων ήταν ιδανικές,
με αποτέλεσμα να γίνουν θεαματικές και ταυτό-
χρονα ανταγωνιστικές κούρσες.
Στην τελετή λήξης παραβρέθηκαν ο υφυπουρ-
γός Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτι-
κής Πολιτικής Πάνος Καμμένος, και ο Γενικός
Γραμματέας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Χαράλαμπος Κόκκινος, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ.
Βλαχογιάννης, η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτο-
λάτη, δημοτικοί Σύμβουλοι και πολύς κόσμος.
Ο υφυπουργός στο σύντομο χαιρετισμό του,
αφού ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν στη
διοργάνωση του πρωταθλήματος, τόνισε ότι
«αυτό αποτέλεσε μία «πρόβα τζενεράλε» για
το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοσανίδας που με
μεγάλη χαρά θα φιλοξενήσουμε στο Αιγαίο, με
μεγάλη χαρά θα φιλοξενήσουμε στην Πάρο».
Παράλληλα έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δη-
μάρχου Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη, να γίνει στα
Τσερδάκια προπονητήριο, για την ανάπτυξη της
ιστιοσανίδας στο νησί μας. 
Πριν από τις απονομές κρατήθηκε ενός λεπτού
σιγή στη μνήμη του αθλητή της ιστιοπλοΐας Στέ-
λιου Γεωργουσόπουλου που έφυγε πρόσφατα
από τη ζωή. Ο Στέλιος Γεωργουσόπουλος είχε
πάρα πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, αλλά και συμμετοχές σε Ολυμπια-
κούς Αγώνες στην κατηγορία Ιστιοσανίδας
RS:Χ.

Α. Κατηγορία Youth men – κάτω των 19 ετών
1. Λεωνίδας Οικονομίδης (Ελλάδα)
2. Γιάτσεκ Πιασέσκι (Πολωνία)
3. Μιχάλης Μαλεκίδης (Κύπρος)
Τις απονομές στους νικητές έκανε ο Υφυπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Πάνος Καμμένος
Β. Κατηγορία Youth woman – κάτω των 19
ετών
1. Σαμ Χέϊ Μαν Χάλεϊ Βικτώρια (Χονγκ Κονγκ)
2. Ναταλία Βόϊτσικ (Πολωνία)
3. Λο Σιν Λαμ Σούνια (Χονγκ Κονγκ)
Τις απονομές στις νικήτριες έκανε ο Γ.Γ. της Πε-

ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Κόκκινος
Γ. Κατηγορία men – κάτω των 21 ετών
1. Δημήτρης Βλαχάκης (Ελλάδα)
2. Θησέας Καμπάς (Ελλάδα)
3. Αντώνης Βαχαβιόλος (Ελλάδα)
Τις απονομές στους νικητές έκανε ο Δήμαρχος
Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης
Δ. Κατηγορία woman – κάτω των 21 ετών
1. Αναστασία Δαύρου (Ελλάδα)
2. Νίνα Σμίτσκικ (Πολωνία)
3. Αβνί Σιρ (Ισραήλ)
Τις απονομές στις νικήτριες έκανε η Έπαρχος
Πάρου - Αντιπάρου Γρηγορία Πρωτολάτη

Οι τρεις πρώτοι νικητές - νικήτριες στις τέσσερις κατηγορίες ήταν:

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας
RS:X νέων στα Τσερδάκια Πάρου

Με πρωτιές Ελλήνων αθλητών
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Ευχαριστήριο Δ.Δ. Αρχιλόχου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρχιλόχου κ. Ευστράτιος Χριστόφορος και τα μέλη του
Τοπικού Συμβουλίου ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνεργάστηκαν ώστε να πραγματοποιηθούν
και εφέτος με μεγάλη επιτυχία ανάμεσα σε πλήθος επισκεπτών και ντόπιων κατοίκων οι αναπαραστά-
σεις των παθών του Χριστού τη Μεγάλη Παρασκευή στα Μάρμαρα.
Συγκεκριμένα ευχαριστούμε την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μώλου - Τσουκαλιά - Γλυ-
φάδων «Πρόοδος - Ανάπτυξη» κ. Μαρουσώ Τζανακοπούλου - Καστανιά, όλο το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου του Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος» και όλα τα
παιδιά που συμμετείχαν στις αναπαραστάσεις.
Ευχαριστούμε επίσης τους κατοίκους που φρόντισαν για τον ευπρεπισμό του χωριού μας, όλους τους
νέους και τις νέες για τη συμμετοχή τους καθώς και τις γυναίκες που επιμελήθηκαν τις παραστάσεις:
Κατερίνα Βαζαίου, Γιώτα Χριστοφόρου, Αντριάνα - Ελένη Παντελαίου, Γιαννούλα - Μαργαρίτα -
Γεωργία Σπανού, Μαρουσώ Καστανιά (ως Πρόεδρο του Συλλόγου «Πρόοδος - Ανάπτυξη»), Δή-
μητρα Πούλιου, Κούλα Κρυστάλη, Γεωργία Μεντή, Φώφη Χριστοφόρου, Αθανασία Αριανούτσου,
Μαριλέτα Κεφάλα και Νίκη - Χριστίνα Κεφάλα.
Επίσης το Μένιο Πούλιο, Χριστόφορο Νικόλαο καθώς και τα ΜΜΕ: «Παριανός Τύπος», «Φωνή
της Πάρου», «ΗΧΩ FM», τη ΚΔΕΠΑ Δήμου Πάρου σαν οικονομικό χορηγό, καθώς επίσης και
τον αναπτυξιακό Σύλλογο «Πρόοδος - Ανάπτυξη» για την αγορά των φαναριών που άναψαν κατά
την περιφορά του Επιταφίου.
Ευχόμαστε σε όλους Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά και του χρόνου με υγεία και καλή διάθεση…

Ευχαριστήριο 
Η Πρόεδρος και τα μέλη  του Σύλλογου Γυναικών Νάουσας
Πάρου ευχαριστούν θερμά όσους συντελέσαν στην επιτυχή έκβαση
των εργασιών της 2ης Διημερίδας «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΝΗ-
ΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ανοικτοί δρόμοι», που διεξήχθη στο Οινο-
ποιείο ΜΟΡΑΪΤΗ, στη Νάουσα, στις 4 και 5 Απριλίου 2009.
Ιδιαίτερα ευχαριστεί τους συνδιοργανωτές :
Δήμο Πάρου, Ν. Αυτοδιοίκηση, Επαρχείο Πάρου-Αντιπάρου, Γε-
νική Γραμματεία Ισότητας.
Τους χορηγούς: Οινοποιείο Μοραΐτη, Σπύρου Ανάργυρο-ΥΑ-
ΜΑΗΑ, ΚΤΕΛ Πάρου, Τυπογραφείο, Ανθοπωλεία Δίανθος &
Ανθη και Τέχνη, Ναυπηγείο Π.Ε.Αλιπράντης.
Τη συντονιστική επιτροπή: Κάγκανη Άννα, Πολυκανδριώτη

Άννα, Κορτιάνου-Χατζοπούλου Στεφανία.
Το συντονιστή της εκδήλωσης κ.Χατζόπουλο Ηρακλή, Διευθυντή
του Γυμνασίου Νάουσας Πάρου.
Τους ομιλητές: Καππάτου Αλεξάνδρα, ψυχολόγο-συγγραφέα,
Μακρή Τένια, οικογενειακή σύμβουλο, Σκλίρη Αλίκη, εκπρόσωπο
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Γιαννέτου Κατερίνα,κοινω-
νιολόγο, Κανελλοπούλου Χρυσαυγή, ψυχολόγο, Παντελίδου
Στέλλα, ψυχολόγο, Φράγκου Αρχοντούλα, ιατρό Κ.Υ Πάρου, την
ΚΔΕΠΑΠ, τον ιερέα του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας
Εκατονταπυλιανής π.Σπυρίδωνα Φωκιανό, τον κ. και την κ. Κον-
τογιώργου από το Λαογραφικό Μουσείο ΑΝΘΕΜΙΟΝ, τον
κ.Σωμαρίπα Μανόλη, τις Ναουσαίες γυναίκες-μέλη του συλλόγου,
οι οποίες έφτιαξαν  τα εδέσματα του μπουφέ της δεξίωσης.  

Για το Σύλλογο Γυναικών Νάουσας 
Η πρόεδρος Ελευθερία Μπαρμπαρίγου

Ανοιχτή επιστολή 
Προς
οποιονδήποτε πιστεύει ότι η Πάρος είναι,
εκτός των άλλων, και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Προβληματίστηκα αρκετά για το αν έπρεπε να
γράψω μια επιστολή για πράγματα που ίσως δεν εν-
διαφέρουν πολύ κόσμο. Όμως έρχεται κάποια στιγμή
που δεν αντέχεις να περιβάλλεσαι από την αδικία, ίσως
και την αδιαφορία, και να μην αντιδράς.

Πρώτο θέμα, η Μουσική Σχολή του Δήμου Πάρου.
Είμαι μητέρα τριών παιδιών, δύο εκ των οποίων είναι
μαθήτριες στη σχολή αρκετά χρόνια (πιάνο, κιθάρα,
χορωδία).  Παρ’ όλες τις κτιριακές δυσλειτουργίες και
την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους υπάρχοντες φο-
ρείς, τα βραβεία διαδέχονται το ένα το άλλο (Α΄ Βρα-
βείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Χ.Ο.Ν., 2007
& 2009). Στεναχωριέμαι και ντρέπομαι που βρίσκον-
ται κάποιες «κακές γλώσσες», πότε για να αμφισβη-
τήσουν την ποιότητα του διαγωνισμού και πότε την
αξία των παιδιών μας. Γονείς και καθηγητές προσφέ-
ρουν ότι καλύτερο μπορούν όχι για να ακούσουν οι
ίδιοι «μπράβο» αλλά τα παιδιά τους.  Μετά από τόσο
κόπο, αυτά τα παιδιά δεν δικαιούνται την επιβράβευση
όλου του νησιού; Δεν το αντιπροσωπεύουν επάξια;
Μόνο τα βιολιά και τα χορευτικά είναι πολιτισμός ;       

Δεύτερο θέμα το Φεστιβάλ Χορωδιών στην Πάρο.
Το περσινό καλοκαίρι με πρωτοβουλία του συλλόγου

«Αρχίλοχος» έγινε το 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών της Πάρου.  Ξαφνικά
φέτος το φεστιβάλ θα χωριστεί στα δύο.  Ένα για τις μαθητικές χο-
ρωδίες και ένα για τις υπόλοιπες. Γιατί ;

Το φεστιβάλ γίνεται για να διακριθεί η Παροικία, η Νάουσα, η
Μάρπησσα, ο Δρυός, οι Λεύκες, οι υπόλοιπες περιοχές;  Ή για να κα-
μαρώσουμε τις προσπάθειες και τον κόπο των παιδιών μας ; 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ σημαίνει τα εκλεπτυσμένα ήθη και η πνευματική
ανάπτυξη στην συμπεριφορά, στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων,
στην αισθητική έκφραση, στον τρόπο ζωής ενός κοινωνικού συνόλου.
Όχι απαξίωση των προσπαθειών των άλλων για ίδιον όφελος.  Αυτό
αναφέρεται στο λεξικό της βιβλιοθήκης μου και της ψυχής μου.  Ελ-
πίζω όχι μόνο της δικής μου.  

Ευχαριστώ, για τον χρόνο σας
Βογιατζόγλου Μελπομένη
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«Πολλά»

Πολλά έχει πατώματα του πλούσιου η βίλα
πολλά και τα αρώματα αλλά και η ποδαρίλα.
Πολλά και τα υπόγεια με ανθρώπους που πεινάνε
και ούτε ένα ξεροκόμματο δεν έχουνε να φάνε.
Πολλά είναι τα άπλυτα που βγαίνουνε στη φόρα,
πολλοί που βάδιζαν καλά πήραν την κατηφόρα.
Πολλοί οι νέοι φόροι σήμερα είναι που μας τσακίζουν
και όμως οι πολιτικοί τις τσέπες τους γεμίζουν.
Πολλά τα χρεολύσια πολλές και οι κατασχέσεις
και συνεχώς στις φυλακές γεμίζουνε οι θέσεις.
Πολλά τα λόγια τα παχιά τα έργα όμως λίγα,
και άλλοι να βγάλουν θέλουνε ξίγκι και από τη μύγα.
Πολλά τα δόντια στην αρχή μαλλιά με μπριγιαντίνη
τώρα μασέλες στο φαί και η κεφαλή λουστρίνι.
Πολλά τα διαζύγια και αλλαγές στις στράτες ,
λίγα τα υποζύγια πολλά σκυλιά και γάτες.
Πολλά τα κυνηγόσκυλα και από ωραίες ράτσες
πολλά και τα κοτόπουλα και λίγες οι μπεκάτσες.
Πολλά κεριά ανάβουμε πάνω στα μανουάλια
Αλλά τα αμαρτήματα στις πλάτες μας τσουβάλια.
Πολλά τα κακαρίσματα και από αυγά κανένα,
Πολλά και τα μελλούμενα αλλά χαλούν στη γέννα.
Πολλά κάνουν κηρύγματα λίγοι όμως τα ακούνε 
Και έξοδα για πράγματα που λίγους ωφελούνε.
Πολλά τα δυστυχήματα τα πιο πολλά τροχαία
Και είναι μες στα θύματα προ πάντων νεολαία.
Πολλά είναι τα έξαλλα και τολμηρά στους δρόμους,
Μπορεί να βάλουν σε μπελά γέρους και αστυνόμους.
Πολλά μπορούνε να συμβούν που δεν τα περιμένεις,
Σπίτι σου μπαίνουν σε χτυπούν και έξω γερός δε βγαίνεις.
Πολλά κακά μας τριγυρνούν και πώς να φυλαχτούμε
Ακόμα και από τους συγγενείς μπορεί κακό να βρούμε.
Πολλά θα δουν τα μάτια μας θα ακούσουν και τα αυτιά μας,
Μέχρι να παύει να χτυπά στο στήθος η καρδιά μας.

Λεύκες 05-10-2008
Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης

Οικογενειακές προσφορές
Η BLUE STAR FERRIES, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την
ισχύ από 05/05/09, Οικογενειακών Προσφορών σε τετράκλι-
νες καμπίνες από/προς Πειραιά για όλα τα νησιά των Κυκλά-
δων και Δωδεκανήσου, που εξυπηρετεί η Εταιρεία μας και
από/προς Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίο-Σάμο-Κάλυμνο-Κω-
Ρόδο. Οι προσφορές, αφορούν :
α) 4 ενήλικες σε 1 καμπίνα Α4 ή ΑΒ4
β) 3 ενήλικες και 1 παιδί σε καμπίνα Α4 ή ΑΒ4
γ) 2 ενήλικες και 2 παιδιά σε καμπίνα Α4 ή ΑΒ4
Η έκπτωση στις καμπίνες με χρήση Οικογενειακών Προσφο-
ρών κυμαίνεται από 12%-23%.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ
πένθος μας για την απώλεια της αγαπημένης μας μητέρας και
γιαγιάς Μαρίας χήρας Σταύρου Τριτσιμπίδα, το γένος Κων.
Κονδύλη, που έφυγε πλήρης ημερών για το μεγάλο ταξίδι
στις 26 Απριλίου.
Τα παιδιά της Αλέξανδρος Σπ. Τριτσιμπίδας, Βίκη Single-
tary. Τα εγγόνια Robert, Holly, Σπύρος, Νικηφόρος. Οι
λοιποί συγγενείς.
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Από την τελετή
λήξης και
απονομής
μεταλλίων
του Πανευρω-
παϊκού
Πρωταθλήματος
Ιστιοσανίδας
Νέων RS:X
στα Τσερδάκια


