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Δυναμικά μπροστά 
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Παροικιάς Πάρου

Εν αναμονή του
εμπειρογνώμονα

Η αποκατάσταση της παλαιάς προβλήτας
λόγω των σπηλαιώσεων που έχουν δημιουρ-
γηθεί, είναι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή,
γι’ αυτό και έχει ξεκινήσει αγώνας δρόμου, εν
όψει της νέας σαιζόν που είναι προ των πυλών.
Κατά την επίσκεψή του στο νησί μας, ο υφυ-
πουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Π. Καμμένος, προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει
ώστε το έργο να χαρακτηριστεί κατεπείγον
και να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες.
Μάλιστα εκτίμησε ότι σε πρώτη φάση θα πρέ-
πει να γίνουν παρεμβάσεις (τσιμεντοενέσεις),
ώστε να βγει το καλοκαίρι και στη συνέχεια
να γίνει ολοκληρωμένο το έργο. Τόνισε μάλι-
στα ότι «η αποκατάσταση από φυσική κατα-
στροφή είναι θέμα πολιτικής προστασίας και
πρέπει να προχωρήσει άμεσα». Γι’ αυτό κά-
λεσε την πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου στο γραφείο του για να τεθούν επί
τάπητος οι διαδικασίες. Την περασμένη Τρίτη
5 Μαΐου, η κ. Σκαραμαγκά πήγε στο υπουρ-
γείο, μαζί με τεχνικούς του Δήμου, συναντή-
θηκε με τη σύμβουλο του υπουργού.

Συνέχεια στη σελ. 4

Δυναμικά μπήκαν και πάλι στον αγώνα, μετά
την επανεκλογή τους, ο πρόεδρος και ο γραμμα-
τέας του Εμπορικού Συλλόγου, κ.κ. Αλιπράντης
και Τριαντάφυλλος, έχοντας ως γνώμονα τα συμ-
φέροντα του κλάδου και των μελών τους. Προς
όφελος όλων, αλλά και του νησιού, εξέδωσαν και
φέτος τουριστικό οδηγό με χρήσιμες πληροφο-
ρίες για τους επισκέπτες, ενημερώνουν τακτικά
τα μέλη τους για οτιδήποτε τους αφορά, επιδιώ-
κουν τη συνεργασία με τις τράπεζες για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση και για ευνοϊκή μεταχείριση
των επαγγελματιών και μέσα σε όλα αυτά, οργα-
νώνουν και το πανηγύρι του Εμπορικού Συλλό-
γου στον Άγιο Φωκά, που αποτελεί πλέον θεσμό
για το νησί.

Στη ΦτΠ, πρόεδρος και γραμματέας αναφέ-
ρονται στα τελευταία γεγονότα και δηλώνουν ότι
θα βρίσκονται στις επάλξεις όσο καιρό θα ηγούν-
ται του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπά-
ρου.

Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με το εορτα-
στικό ωράριο και μία διένεξη με το Σύνδεσμο
Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Δεν είχατε πάρει ως
Σύλλογος τις απαραίτητες εγκρίσεις και υπο-
γραφές;

Απ.: Το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά την πα-
ρέμβαση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων,
εκπρόσωποι του οποίου μας ανέφεραν ότι το
ωράριο, που εμείς γνωστοποιήσαμε πριν από πε-
ρίπου ένα μήνα, δεν είναι νόμιμο και δεν μπορεί
να ισχύσει για την Πάρο γιατί δεν υπάρχει η υπο-

γραφή του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Το ωράριο που διαμορφώσαμε και ίσχυσε από
την 1η Απριλίου, ήταν υπογεγραμμένο από τη
Νομαρχία και από το Εργατοϋπαλληλικό Κέν-
τρο Κυκλάδων. Το πρόβλημα εστιάστηκε κυρίως
στη Μ. Παρασκευή, που τα καταστήματα τα τε-
λευταία επτά χρόνια ανοίγουν από τις 11 το πρωί
αντί στη 1.00 μ.μ. Έτσι, άρχισαν τα πρώτα τηλε-
φωνήματα από την Επιθεώρηση Εργασίας για
παραβίαση του ωραρίου της Μ. Παρασκευής,

ενώ λάβαμε το fax τη Μ. Πέμπτη που έλεγε για
άμεσο κλείσιμο των καταστημάτων μας. Ήταν
αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, στο λίγο αυτό
χρονικό διάστημα, να ενημερώσουμε τα μέλη
μας. Το θέμα έμεινε εκεί, πιστεύαμε ότι δεν
υπήρχε θέμα ωραρίου, όμως την παραμονή της
Πρωτομαγιάς έρχεται άλλο fax από την Επιθεώ-
ρηση Εργασίας, στο οποίο αναφερόταν ότι το
ωράριο δεν ήταν σε ισχύ.

Συνέχεια στη σελ. 3

Με τον κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά Λεωνίδα Μανωλάκο
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Ενδιαφέροντα
και ζωή

Επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Νάουσας και
μιλήσαμε με τα παιδιά πριν μερικές μέρες. Υπέ-
βαλαν ερωτήσεις και προσπαθήσαμε να απαν-
τήσουμε. Οι ερωτήσεις ήταν σπουδαίες και
εντυπωσιακή η προσοχή που έδωσαν στις απαν-
τήσεις, εκεί που τα καταφέραμε ν’ απαντήσουμε.
Δεν τα ξέρουμε όλα και δεν έχουμε λύσεις για
όλα. Μια ώριμη ερώτηση ήταν, αν τα πράγματα
στο Γυμνάσιο πάνε καλά ή πρέπει ν’ αλλάξουν.
Η εμμονή στην ύλη και στα σημερινά συστή-
ματα διαμορφώνουν ένα κουραστικό και πλη-
κτικό σχολείο, ξένο με την ψυχολογία των
παιδιών και μη φιλικό προς τη μάθηση. Σύν-
τομα πρέπει να διαμορφωθούν πιο ουσιαστικά
σχολεία με  καινούρια λογική. Το σημαντικό
είναι οι μαθητές να αγαπήσουν τα γράμματα, να
βρουν τρόπους να μαθαίνουν, να γίνουν ικανοί
να σκέφτονται και να ασκούν κριτική. Είναι θε-
τικό που οι υπεύθυνοι έχουν καταλήξει στην
ανάγκη να μειωθεί η ύλη και μακάρι να λιγο-
στέψει αρκετά. Το σχολείο από εργοστάσιο
γνώσης, να λειτουργήσει και ως εργαστήριο αν-
θρώπινων σχέσεων. Να γίνουμε ικανοί της
ζωής, να στραφούμε προς τα θετικά, να βρούμε
τον εαυτό μας και τους άλλους.

Οι σπουδαίες ερωτήσεις μας έδωσαν αφορμή
να πούμε στα παιδιά για την άμυνα που πρέπει
να συστηματοποιήσουν ώστε να μη καταποντι-

στούν από εσωτερικές δυνάμεις
απομόνωσης. Αλλά και να μη
σκορπιστούν από δυνάμεις εξω-
στρέφειας. Εσωστρέφεια και
εξωστρέφεια στην εφηβεία γί-
νονται εκρηκτικές, απειλούν τις
εύθραυστες ψυχολογίες και
χρειάζεται πάντα ικανότητα για
γέφυρες ισορροπίας. 

Μπορούμε να κάνουμε κάτι;
Μάλλον είναι σημαντικό τα
παιδιά να έχουν φίλους. Να
αναπτύσσουν ενδιαφέροντα.
Να θεωρήσουν ως σημαντική
μέριμνα μέσα από τις ασχολίες
και τις σχέσεις τους τη γνωρι-

μία με τον εαυτό τους. Να ερευνήσουν τις δυ-
νάμεις τους και να τις ενθαρρύνουν. Να
αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους και να εφεύ-
ρουν μέτρα ανάσχεσης. Να βρουν τρόπους να
επικοινωνούν με τον κόσμο με τόλμη και φαν-
τασία και να μη παγιδεύονται στα δίχτυα της τε-
χνολογίας. Εδώ καλείται να παίξει θετικό ρόλο
το σχολείο.

Αξία έχουν η ίδια η ζωή, η υγεία, οι άνθρω-
ποι, οι καλές σχέσεις, η χαρά ενός ζεστού περι-
βάλλοντος με αγάπη και κατανόηση. Μέσα στα
ενδιαφέροντα που θα παίξουν σοβαρό ρόλο στη
ζωή τους είναι η φύση, το βιβλίο, η μάθηση γε-
νικά, ο κινηματογράφος, το θέατρο, ο αθλητι-
σμός, τα ταξίδια. Να βρίσκουμε τους
ανθρώπους, να ασκούμαστε στο ενδιαφέρον για
τους άλλους, αποτελούν πάντα προτεραιότητες.

Πού πάμε οι μεγάλοι άραγε για να ακολου-
θήσουν τα παιδιά; Ποιες είναι οι αξίες μας, οι
κοινοί παρονομαστές, για ποιο πράγμα πα-
λεύουμε,  σε ποιον ωραίο αγώνα συμμετέχουμε
και καλούμε να μας ακολουθήσουν οι νεότεροι;
Το περιβάλλον τόσο μέσα στο σπίτι (τηλεό-
ραση, υπολογιστής), όσο και έξω, με τις διαρ-
κείς ανέλπιδες διαιρέσεις, δεν είναι πάντα το
καλύτερο. Διαχέεται παντού ένα κλίμα αντα-
γωνισμού που φαίνεται τόσο από την ποδο-
σφαιρική πολιτική ζωή με τις πληκτικές
κοκορομαχίες, όσο και από το σχολείο με τις
ατέλειωτες εξετάσεις. Σαν να έπρεπε πάντα να
βάζουμε στη ζωή των μαθητών το καθημερινό
άγχος και την τρεχάλα. Μέσα στην υστερία
αυτή μπορεί να μάθουμε ν’ απομνημονεύουμε,
αλλά δεν ασκούμαστε να αγαπούμε, να συγχω-
ρούμε, να απλωνόμαστε στους άλλους. 

Χρίστος Γεωργούσης
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Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 60
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 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Οικιακ

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE

Άµεση Τεχνική Υποστήριξη!
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Πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού απευθύνθηκαν στην εφημερίδα μας,
γιατί πηγαίνοντας για την παραλία της Αγίας Ειρήνης, βρίσκουν το δρόμο κλει-
στό με τοίχο σε δύο σημεία και δεν μπορούν να περάσουν.

Για το συγκεκριμένο δρόμο, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης ανέφερε, πως ασφαλ-
τοστρώθηκε  το 2004, αλλά προϋπήρχε τουλάχιστον 15 χρόνια. Όταν ασφαλτο-
στρώθηκε ο δρόμος αντέδρασαν οι δύο ιδιοκτήτες και με επιστολές τους προς το
Δήμο ζητούσαν αποκατάσταση, γιατί το οικόπεδό τους κόπηκε στα δύο. Τότε ο
Νομικός Σύμβουλος και η τεχνική υπηρεσία ασχολήθηκαν με το ζήτημα και διαπι-
στώθηκε ότι πραγματικά ο δρόμος περνούσε μέσα από τις ιδιοκτησίες τους. Στη
συνέχεια πάρθηκε ομόφωνη απόφαση από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
κατασταθούν οι ιδιοκτήτες και να …ξηλωθεί ο δρόμος. 

Οι ιδιοκτήτες τώρα, σημείωσε ο Δήμαρχος, εφάρμοσαν απλώς την απόφαση του
Δ.Σ. Υπάρχει όμως λίγο πριν ένας άλλος δρόμος, που αυτή τη στιγμή είναι κλειστός
και με απόφαση επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου, αμέσως μετά το Πάσχα θα δια-
νοιχτεί, γιατί είναι πολύ στενός, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες, ντόπιοι και
ξένοι.

Δρόμος Αγίας Ειρήνης

Παράπονα εκφράζουν
οι κάτοικοι του Κώ-
στου για το νερό που
χάνεται άσκοπα από το
αντλιοστάσιο του χω-
ριού. Κατά πάσα πιθα-
νότητα έχει χαλάσει η
βασική αντλία που
παίρνει το νερό από τη
γεώτρηση και το ρίχνει
στο δίκτυο ύδρευσης.
Όταν λοιπόν σταμα-
τάει να δουλεύει το
νερό από τη γεώτρηση
χύνεται στο δρόμο.
Κάποια στιγμή από τη
ΔΕΥΑΠ τοποθέτησαν
μία σωλήνα και όταν
μπλοκάρει η βασική αντλία το νερό διοχετεύεται στα χω-
ράφια, όπου και πάλι δεκάδες κυβικά νερού ξοδεύονται
άσκοπα. Αυτό γίνεται από τον Ιανουάριο, που εμφανί-
στηκε το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, εφιστάται η προσοχή
όλων μας, να μην σπαταλάμε άσκοπα το νερό λόγω λει-
ψυδρίας.

Από τον Ιανουάριο πρόβλημα στο αντλιοστάσιο του Κώστου

Δεκάδες κυβικά νερού χάνονται άσκοπα

Αντιπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρίας Καρδιοα-
ναπνευστικής Αναζωογόνησης θα διδάξουν τη βα-
σική υποστήριξη ζωής σε περίπτωση καρδιοανα-
πνευστικής ανακοπής - αναπνοές διάσωσης, καρ-
διακές μαλάξεις και απινιδισμό (διαβίβαση ηλε-
κτρικού ρεύματος διαμέσου του μυοκαρδίου). Οι
συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό γνώ-
σεων. 
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: Ξενοδοχείο Swiss Home
(βρίσκεται στο δρόμο Παροικιάς- Νάουσας περί-
που ένα χιλιόμετρο  πριν από τη διασταύρωση για
τις  Κολυμπήθρες στη θέση Λυγαριά).
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 40€   
Το σεμινάριο διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλο-
γος «Αρχίλοχος» σε συνεργασία με την «Ελλη-
νική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ)». 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινω-
νήσουν με την κ. Παλασία Γεωργιάδου για πλη-
ροφορίες και εγγραφές τηλ.:  6937034981,
e-mail palasgeo@yahoo.gr. 
Λόγω του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας..

Σεμινάριο Ανανηπτών στη Βασική Υποστήριξη
και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό

Στο Ξενοδοχείο Swiss Home
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Συνέχεια από σελ. 1
Στείλαμε με τη σειρά μας το ωράριο, όπως μας ζη-

τήθηκε από την κ. Αλεξανδροπούλου (υπεύθυνη
του Περιφερειάρχη στην Επιθεώρηση Εργασίας),
η οποία μας πληροφόρησε ότι πράγματι δεν υπήρχε
υπογραφή από το Υπουργείο Τουριστικής Ανά-
πτυξης. Η επόμενη κίνηση ήταν η ανακοίνωση – έκ-
κληση προς τα μέλη μας, αλλά και προς την Έπαρχο
Γρηγορία Πρωτολάτη, ως εκπρόσωπο της Ν.Α με
το αίτημα να δοθεί άμεσα λύση. Μετά από αυτό, σε
λίγες ώρες ο Νομάρχης με τον οποίο επικοινωνή-
σαμε μας ενημέρωσε ότι υπέγραψε ο υπουργός και
λίγο αργότερα κυκλοφόρησε το δελτίο Τύπου της
Επάρχου. 

Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Πως ούτε ο Εμ-
πορικός Σύλλογος, ούτε το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Κυκλάδων, γνώριζαν ότι δεν υπάρχει υπο-
γραφή από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
και το γνώριζε ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων;
Εν πάσει περιπτώσει, πιστεύουμε, ότι η ανακοίνωση
– έκκληση που εκδώσαμε λειτούργησε, γιατί την
ίδια ημέρα μπήκαν οι υπογραφές. 

Σε ότι αφορά στα όσα αναφέρει η κ. Πρωτολάτη
στο Δελτίο Τύπου ότι δεν ήταν ενήμερη και ότι δεν
έλαβε την ανακοίνωση – έκκληση, απαντάμε όπως
μας απάντησε και ή ίδια σε ανάλογο δικό μας ερώ-
τημα. Ότι έκαναν καλή δουλειά τα ΜΜΕ του νη-
σιού. Βέβαια υπάρχει το αποδεικτικό του ΦΑΞ από
το γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου για την απο-
στολή στο Επαρχείο.

Τελικά τι ισχύει;
Απ.: Το ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου, όπως

αυτό κατατέθηκε από την αρχή του Μαρτίου.
Τι κινήσεις θα κάνετε φέτος για το θέμα αντι-

μετώπισης του παραεμπορίου, που κάθε καλοκαίρι
αντιμετωπίζει το νησί αυτό το φαινόμενο;

Απ.: Το θέμα του παραεμπορίου μας απασχολεί
και αποφασίσαμε να έρθουμε σε επαφή με όλους
τους αρμόδιους φορείς για να δουλέψουμε συντονι-
σμένα για την αντιμετώπισή του. Ήδη συναντηθή-
καμε με τον κεντρικό λιμενάρχη Πειραιά, κ.
Μανωλάκο, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα ελέγχεται
κάθε αυτοκίνητο που θα μεταφέρει εμπορεύματα,

για το κατά πόσο υπάρχουν οι νόμιμες άδειες, πριν
από την επιβίβασή του στο πλοίο. Η συμφωνία αυτή
με τον κ. Μανωλάκο, ουσιαστικά βοηθάει όλες τις
Κυκλάδες, γιατί η εντολή του δεν θα ισχύει μόνο για
τα πλοία που έρχονται στην Πάρο. Θα συναντη-
θούμε επίσης με τον Λιμενάρχη Πάρου – Αντιπά-
ρου, τον Αστυνομικό Διοικητή του νησιού και με
την πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, για
το συντονισμό των ενεργειών κατά του παραεμπο-
ρίου. 

Ξεκινήσατε επαφές με τις ηγεσίες των τραπε-
ζών. Ποιες είναι οι εξελίξεις; 

Απ.: Είχαμε πράγματι μία συνάντηση στην
Αθήνα με το διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας κ.
Μηλιάκο, του εξηγήσαμε την κατάσταση και ζητή-
σαμε να υπάρξει ευνοϊκή μεταχείριση των επαγγελ-
ματιών και μελών μας, ώστε να ανταπεξέλθουμε στα
προβλήματα που ανακύπτουν από την οικονομική
κρίση. Πιστεύουμε πως καταφέραμε κάποια πράγ-
ματα και το αποτέλεσμα θα φανεί στο άμεσο μέλλον. 

Τι πετύχατε δηλαδή; 
Απ.: Η Αγροτική μας κοινοποίησε ήδη πρόταση

για ευνοϊκή μεταχείριση των μελών μας, με την προ-
ϋπόθεση, ότι ο επιχειρηματίας που θα απευθυνθεί
στην Αγροτική τράπεζα, πρώτον θα τηρεί τα κρι-
τήρια της τράπεζας και δεύτερον, θα έχει τη βεβαί-
ωση ότι είναι μέλος μας. Ταυτόχρονα είναι σε
εξέλιξη η διαδικασία για συνεργασία με την τράπεζα
Πειραιώς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την έκδοση
καρτών προς τα μέλη μας, η οποία θα φέρει το σήμα
του Εμπορικού Συλλόγου. Με αυτήν θα γίνονται
διάφορες συναλλαγές, με μειωμένο επιτόκιο κλπ.
Επίσης μας έχει καταθέσει και η τράπεζα Πειραιώς,
ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας. Όταν ολο-
κληρωθούν οι διαδικασίες, θα εκδώσουμε δελτίο
Τύπου και θα ενημερώσουμε τα μέλη μας. Τέλος,
προγραμματίζουμε μία ημερίδα του Εμπορικού
Συλλόγου σε συνεργασία με την τράπεζα Πειραιώς,
για ενημέρωση των μελών μας ως προς αυτή τη συ-
νεργασία. 

Εκδώσατε έναν τουριστικό οδηγό. Ποιος είναι ο
στόχος; 

Απ.: Είναι η δεύτερη έκδοση μετά το περσινό πε-
τυχημένο έντυπο με τα τοπικά προϊόντα, που πα-
ρουσιάστηκε σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις, εντός
και εκτός Ελλάδας, στις οποίες συμμετείχε ο Δήμος
μας. Προσπαθήσαμε και φέτος να κάνουμε κάτι πα-
ρόμοιο και πιστεύω ότι πετύχαμε το στόχο μας, γιατί
είναι μία πολύ καλή δουλειά και θα βοηθήσει όλους
τους επαγγελματίες και όλους εμάς στην Πάρο. Το
έντυπο παρουσιάστηκε στο τουριστικό Πανόραμα
στην Αθήνα, στο οποίο φέτος είναι τιμώμενη πε-
ριοχή οι Κυκλάδες. Στη συνέχεια, θα υπάρχει σε
όλες τις τουριστικές εκθέσεις. Είναι ένα έντυπο που
απευθύνεται σε όλους, και κυρίως στους επισκέπτες,
με χρήσιμες πληροφορίες και πολύ φωτογραφικό
υλικό από όλα τα αξιοθέατα και ιστορικά μνημεία
του νησιού. Το έντυπο αυτό, σε συνεργασία με τη
Νομαρχία Κυκλάδων θα διατίθεται στην αίθουσα
του Μετρό στο Σύνταγμα, σε μία έκθεση που προ-
βάλλονται οι Κυκλάδες και θα διαρκέσει μία εβδο-
μάδα.

Αναβαθμίστηκε το site του Συλλόγου, με ποιο
σκοπό;

Απ.: Για την καλύτερη και άμεση ενημέρωση των
μελών μας για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον
εμπορικό κόσμο. Στη διεύθυνση www.esparou.gr
τα μέλη μας ενημερώνονται για διαγωνισμούς του
δημοσίου, φορολογικά θέματα και για οποιοδήποτε
άλλο θέμα αφορά τον Εμπορικό Σύλλογο.

Πλησιάζει η γιορτή της Αναλήψεως. Τι ετοιμά-
ζει για φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος;

Απ.: Έχει γίνει πλέον θεσμός το πανηγύρι του Εμ-
πορικού Συλλόγου, που ξεκίνησε από πολύ παλιά,
με μεζέδες και μουσική και συνεχώς εξελίσσεται.
Φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια του Εμπορικού
Συλλόγου. Μετά τον Μέγα εσπερινό, την παρα-
μονή, θα προσφέρουμε κεράσματα, θα υπάρχουν
όμως και εδέσματα, άφθονο κρασί και σούμα, φτά-
νει να υπάρχει κέφι. Εκτός από το χορευτικό του
Δήμου, Παριανοί καλλιτέχνες και οι τσαμπούνες θα
καλύψουν το καλλιτεχνικό - χορευτικό κομμάτι της
βραδιάς. 

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Δυναμικά μπροστά 

Οι κ.κ. Α. Αλιπράντης, Τ. Τριαντάφυλλος, Κ. Μπιζάς και η κ. Λουκία Μαλα-
ματένια στο περίπτερο της Πάρου στο Τουριστικό Πανόραμα. Δεξιά το νέο
έντυπο του Εμπορικού Συλλόγου
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Συνέχεια από σελ. 1
Κατά την πολύωρη συνάντηση, υπήρξαν επι-

κοινωνίες με υπηρεσίες και φορείς για την επί-
σπευση του έργου. Στη συνέχεια η κ. Σκαραμαγκά
εξέδωσε δελτίο Τύπου, από το οποίο εξάγεται το
συμπέρασμα ότι όσο και αν επισπευσθούν οι δια-
δικασίες, ο χρόνος θα είναι αρκετός. 

Το σκηνικό όπως το είχε διαμορφώσει ο κ. Καμ-
μένος, λέγοντας ότι μέσα σε 20 ημέρες θα τελει-
ώσουμε με τις τσιμεντοενέσεις, ώστε να γίνουν οι
υπόλοιπες διαδικασίες για την ολοκλήρωση του
έργου με το κλείσιμο της σαιζόν, αλλάζει άρδην. 

Η σύμβουλος του υπουργού, ανέφερε στη ΦτΠ
πως το υπουργείο θα παρεμβαίνει όταν χρειάζε-
ται σε υπηρεσίες και φορείς για να προχωρούν οι
διαδικασίες. Από την άλλη πλευρά, η κ. Σκαρα-
μαγκά, που επιδιώκει το κατεπείγον, περιμένει
(δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς), από την τεχνική
εταιρία που έχει αναλάβει το έργο, να στείλει εμ-
πειρογνώμονες να κάνουν αυτοψία, ώστε να έχει
τη σημερινή εικόνα της κατάστασης στην προ-
βλήτα, να αλλαχθεί στη συνέχεια όπου χρειαστεί η
μελέτη, να επικυροποιηθεί, να συνταχθούν τα
τεύχη δημοπράτησης, να δοθεί οικονομική προ-
σφορά και να αποφασιστεί η απ’ ευθείας ανάθεση.
Διαδικασίες, που θα γίνουν σε σύντομο χρονικό
διάστημα, εφόσον γίνει η αυτοψία.

Κανείς όμως δεν γνωρίζει, πότε θα έρθουν οι
εμπειρογνόμωνες - δύτες και αν θα γίνουν τώρα
παρεμβάσεις και στη συνέχεια η ολοκλήρωση του
έργου. Το τοπίο στο σημείο αυτό είναι ασαφές. 

Δημοσιεύουμε αυτούσιο το δελτίο Τύπου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

«Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου
Πάρου το Σάββατο στις 2 Μαϊου 2009 με τον
Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου &
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Καμμένο, ύστερα
από πρωτοβουλία του ιδίου, για τα προβλήματα
που απασχολούν την Πάρο και είναι αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου του, ο κ. Υφυπουργός πρό-
τεινε στην πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Πάρου-Αντιπάρου
κ. Σκαραμαγκά Βασιλική να μεταβεί στο Υπουρ-
γείο, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες
εκτέλεσης της επισκευής του κεντρικού λιμένα της
Παροικιάς, με τη συνδρομή των υπηρεσιών του

Υπουργείου.
»Κατόπιν αυτού μετέβησαν στην Αθήνα η πρό-

εδρος του Λιμενικού Ταμείου μετά του πολιτικού
μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Πάρου και την Τρίτη 5/5/2009  πραγματοποι-
ήθηκε πολύωρη συνάντηση στο Γραφείο του
Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής μετά της ειδικής συμβού-
λου του Υπουργού, η οποία ήταν παρούσα στη
συνάντηση που είχε γίνει στη Πάρο και γνώριζε
όλα όσα ελέχθησαν για το θέμα του λιμανιού της
Παροικιάς. Επίσης στη συνάντηση αυτή στο
Υπουργείο ήταν παρούσα και η τεχνική σύμβου-
λος του Υπουργού. Παράλληλα επικοινωνήσαμε
επιτόπου με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παρά-
γοντες, καθώς και με το τεχνικό γραφείο που είχε
συντάξει τη μελέτη της επισκευής του λιμανιού. 

»Αφού έγινε ενημέρωση αναλυτικά για τις
ενέργειες που το Λιμενικό Ταμείο είχε κάνει, απο-
φασίστηκαν τα εξής:

- Να γίνει αυτοψία από ειδικούς εμπειρογνώ-
μονες και λήψη βίντεο, προκειμένου να εκτιμηθεί
η κατάσταση που βρίσκεται το λιμάνι σήμερα και

να συνταχθεί τεχνική έκθεση. 
- Να γίνει επικαιροποίηση της υπάρχουσας με-

λέτης, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατά-
σταση του προβλήτα ως προς τις σπηλαιώσεις. Τη
μελέτη αυτή δέχεται να την αναλάβει το ίδιο το
μελετητικό γραφείο που είχε συντάξει την αρχική
μελέτη, υποβάλλοντάς μας σχετική προσφορά.

- Να συνταχθούν εκ νέου τα τεύχη δημοπράτη-
σης του έργου με τις σημερινές ισχύουσες τιμές,
ώστε στη συνέχεια να δημοπρατηθεί το έργο σύμ-
φωνα με τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες.

- Να αναμένουμε την οικονομική προσφορά
του μελετητικού γραφείου, προκειμένου να απο-
φασιστεί η απ’ ευθείας ανάθεση της επικαιροποί-
ησης της μελέτης από το Λιμενικό Ταμείο.

- Να επισπευθούν οι διαδικασίες έγκρισης της
μελέτης από τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες,
στις οποίες έχουμε ήδη αποστείλει σχετικά έγ-
γραφα (Υπουργείο Πολιτισμού, Γ.Ε.Ν.,
ΠΕ.ΧΩ.), με την αρωγή του Γραφείου Υφυ-
πουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νη-
σιωτικής Πολιτικής.

- Να έχουμε διαρκή επικοινωνία με την ειδική

σύμβουλο του Υφυπουργού, που ανέλαβε πλέον
να συνδράμει την υπηρεσία μας, προκειμένου όλα
τα ανωτέρω να επισπευθούν από πλευράς χρόνου.

»Σημειώνεται ότι το έργο της επισκευής του
κεντρικού λιμένα Παροικιάς έχει ενταχθεί, από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, ως
έργο πρώτης προτεραιότητας στο τεχνικό του
πρόγραμμα έτους 2009 με προϋπολογισμό
480.000 €. Τα χρήματα αυτά είναι ίδιοι πόροι του
Λιμενικού Ταμείου και δεν προέρχονται από χρη-
ματοδότηση κάποιου άλλου φορέα (Υπουργείο,
Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) και η
δημοπράτηση του έργου θα γίνει από το ίδιο το
Λιμενικό Ταμείο. 

»Ευχαριστούμε τον κ. Υπουργό για το ενδια-
φέρον του για το νησί μας και ιδιαίτερα την ειδική
σύμβουλο του Γραφείου του, για το πραγματικό
ενδιαφέρον που επέδειξε και την αποτελεσματική
συνεργασία που είχαμε, προκειμένου να συμβάλ-
λουν στην επίσπευση των διαδικασιών για την επί-
λυση του προβλήματος του λιμανιού της Πάρου».

Εντολή για προκαταρκτική 
Εν τω μεταξύ, με εντολή της Προϊσταμένης Ει-

σαγγελέως Σύρου, έχει διαταχθεί η διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης και ο διορισμός πραγ-
ματογνώμονα για να διαπιστωθεί η κατάσταση
στην οποία βρίσκεται σήμερα το λιμάνι της
Πάρου. 

Σύμφωνα με την εισαγγελέα κ. Σαλμά, θα γίνει
αυτοψία γιατί όπως είπε, «πάνω από όλα, ζητάμε
ν’ αποτιμηθεί η κατάσταση να δούμε τι υπάρχει,
να γίνει πραγματογνωμοσύνη και να υποδειχθούν
τα αναγκαία μέτρα. Θα καταθέσουν όλοι του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου, για να δούμε αν
έχουν κάνει κάποιες ενέργειες ή τι θα κάνουν
τώρα». 

Να σημειωθεί ότι από το Λιμεναρχείο Πάρου, η
πρώτη αναφορά για τις σπηλαιώσεις στην προ-
βλήτα έγινε το Μάιο του 2006, με κοινοποίηση
προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το
Δήμο Πάρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο,
η δεύτερη με τους ίδιους αποδέκτες το Φεβρουά-
ριο του 2007 και η Τρίτη τον Απρίλιο του 2009
προς τους ίδιους φορείς και την εισαγγελέα
Σύρου.

Κεντρικό λιμάνι Παροικιάς Πάρου

Εν αναμονή του εμπειρογνώμονα

Π. Ρήγας βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ
Από τα λόγια στα έργα για την επισκευή

του λιμανιού της Πάρου
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Λιμενικό Ταμείο της Πάρου–Αντιπάρου περιγράφεται
αναλυτικά η διαδικασία που συμφωνήθηκε στη σύσκεψη που έγινε στο Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., προ-
κειμένου να υλοποιηθεί το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού από τις ζημιές που έχουν
προκληθεί στον παλαιό προβλήτα και να αρθεί έτσι ο κίνδυνος πιθανής κατάρρευσής του.
Είναι φανερό από το χρονοδιάγραμμα των προβλεπομένων ενεργειών, ότι η άποψη–δέ-
σμευση που ανέλαβε ο κ. Π. Καμμένος στην Πάρο για άμεση έναρξη των εργασιών απο-
κατάστασης του λιμανιού δεν παράγει άμεσο και πρακτικό αποτέλεσμα.
Αυτό που ενδιαφέρει όλους και πρώτιστα την Πάρο και τους Παριανούς είναι να αποτρα-
πεί το ενδεχόμενο «αχρήστευσης» του κεντρικού προβλήτα του λιμανιού και κυρίως ο
κίνδυνος ατυχήματος.
Επιβάλλεται επομένως άμεσα και δίχως την παραμικρή καθυστέρηση η σύνταξη τεχνικής
έκθεσης από ειδικούς εμπειρογνώμονες που θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στην υπόβαση του προβλήτα,
θα προσδιορίζει το βαθμό επικινδυνότητας και κυρίως θα αποφαίνεται για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λη-
φθούν από την αρμόδια υπηρεσία.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο βαθμός επικινδυνότητας επιβάλλει την παύση λειτουργίας του κεντρικού προ-
βλήτα του λιμανιού απαιτείται η άμεση εκτέλεση εργασιών άρσης της επικινδυνότητας.
Πρόσφατα, σε ανάλογη περίπτωση στο λιμάνι της Νάξου, την εκτέλεση των εργασιών της επισκευής του προβλήτα
ανέλαβε η Ειδική Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με δαπάνη του κρατικού προϋπο-
λογισμού.
Επιβάλλεται, επομένως, και στην περίπτωση της Πάρου να διερευνηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα καθώς και κάθε
άλλη πρόσφορη και σύννομη διαδικασία, ώστε να επισπευσθεί το έργο της άρσης της επικινδυνότητας.     Προς αυτή
την κατεύθυνση πρέπει να προσανατολιστεί η παρέμβαση κάθε κυβερνητικού παράγοντα που έχει την βούληση να
βοηθήσει στην υλοποίηση του έργου.
Όλα τα υπόλοιπα είναι για τη δημιουργία εντυπώσεων και δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος.

Κομματική Οργάνωση
Βάσης Πάρου Κ.Κ.Ε.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής εξόρμησης του Κ.Κ.Ε. για
τις Ευρωεκλογές, θα επισκεφθεί τα νησιά μας ο βουλευτής
Αττικής του Κ.Κ.Ε Γιάννης Γκιόκας, την Τετάρτη 13
Μαΐου.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής :
Το πρωί θα περιοδεύσει στο εργοστάσιο της Ε.Ξ.ΠΑ., στο εργοστάσιο της
Δ.Ε.Η. και στο Κέντρο Υγείας .
Το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη στο Ρ/Σ ΗΧΩ FM.
Το απόγευμα θα επισκεφθεί την Αντίπαρο και θα μιλήσει στη πλατεία του
χωριού στις 7.00 μ.μ.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Νηπιαγωγείου Νάουσας Πάρου  

Πρόσκληση 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Νάουσας σας προσκαλεί
την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6.00 το απόγευμα στην ομιλία που θα πραγμα-
τοποιηθεί στην αίθουσα του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος «Νάουσα
Πάρου» με θέμα:
«Η δοκιμασία του τραύματος στο παιδί»
Πώς θα αναπτύξετε την εμπιστοσύνη, τη χαρά και την προσαρμοστικότητα
στο παιδί σας
Εισηγήτρια είναι η κ. Μαρία ΑλεξάνδρουΨυχοθεραπεύτρια (Βιοσύνθεσις,SI)
Μεταπτυχιακό ΕΚΒ – Μέλος της EAP
Μεταπτυχιακό «Biosynthesis», Ελβετία
Πτυχιούχος SE(Somatic Experience), Γερμανία
Μετά την ομιλία θα γίνει συζήτηση με ερωτήσεις 
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Εγκαίνια στο Σπήλαιο Αντιπάρου

Σπάνιο κληροδότημα της φύσης
Την ημέρα του Αγίου Ιωάννη Σπηλιώτη, έγι-

ναν τα εγκαίνια του Σπηλαίου της Αντιπάρου, από
τον Περιφερειάρχη Χ. Κόκκινο και την κοινο-
τάρχη του νησιού Βαρβάρα Φαρούπου Μανέτα.
Παρόντες στη γιορτή ο Μητροπολίτης Παρονα-
ξίας Καλλίνικος, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννης, η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, ο
επικεφαλής της μειοψηφίας του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου Γ. Λεβεντάκης και Κοινοτικοί Σύμβου-
λοι, ο Λιμενάρχης Πάρου – Αντιπάρου Ηλ.
Κουντρομιχάλης και πολλοί Αντιπαριώτες και
Παριανοί. 

Η τελετή των εγκαινίων ξεκίνησε μετά τον
εσπερινό στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη Σπη-
λιώτη που βρίσκεται στην είσοδο του Σπηλαίου.
Χαρούμενη η κ. Μανέτα που επί των ημερών της
ολοκληρώθηκε το έργο, εξέφρασε την ικανοποί-
ησή της και έκανε μία σύντομη αναφορά στο ιστο-
ρικό του σπηλαίου, το οποίο χαρακτήρισε ως
«κόσμημα» της Αντιπάρου. 

«Πρόκειται για ένα αριστούργημα, που οφεί-
λουμε να διαφυλάξουμε», τόνισε στο χαιρετισμό
του ο Περιφερειάρχης κ. Κόκκινος. 

Η Έπαρχος που πήρε το λόγο στη συνέχεια, ευ-
χαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην αξιοποί-
ηση του σπηλαίου και στην ανάδειξή του,
ξεκινώντας από την τότε υπουργό Αιγαίου κ. Ελι-
σάβετ Παπαζώη, η οποία όπως είπε, έδωσε μάχη
για να προχωρήσουν οι μελέτες. Ευχαρίστησε επί-
σης τον τέως κοινοτάρχη Γ. Φιλολία που ολοκλή-
ρωσε την Α’ φάση του έργου, τον κ. Κόκκινο που
ολοκλήρωσε τη Β΄ φάση και την Κοινοτάρχη κ.
Μανέτα. 

«Είναι χρέος των τοπικών αρχών, η αξιοποίηση
και ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων», τόνισε
ο Δήμαρχος Πάρου, ενώ ο Λιμενάρχης συνεχάρη
την πρόεδρο της Κοινότητας και τον Περιφερει-
άρχη για το σημαντικό αυτό έργο.

Την επισήμανση, ότι το σπήλαιο της Αντιπάρου
είναι γνωστό σχεδόν σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι
στη χώρα μας, έκανε ο πολιτευτής της Ν.Δ. Στ.
Μαύρος, σημειώνοντας: «Τα μνημεία υπάρχουν
χρόνια, οι πολιτικές είναι αυτές που τα αναδει-
κνύουν». 

Μετά τους χαιρετισμούς, έγιναν τα αποκαλυ-
πτήρια της πλάκας και στη συνέχεια, ο κ. Κόκκι-
νος με την κ. Μανέτα έκοψαν την κορδέλα στην
είσοδο του σπηλαίου. Οι περισσότεροι καλεσμέ-
νοι κατέβηκαν στο σπήλαιο και θαύμασαν τους
σταλακτίτες και σταλαγμίτες, που με το φωτισμό
έδειχναν ακόμη πιο εντυπωσιακοί. Οι σκάλες έως
το βάθος του σπηλαίου είναι πλέον μαρμάρινες με
μεταλλική ανοξείδωτη κουπαστή, ώστε οι επισκέ-
πτες να κατεβαίνουν με ασφάλεια. Έχει επίσης
διαμορφωθεί ο εξωτερικός χώρος με δύο επίπεδα
όπου είχαν τοποθετηθεί τραπέζια και εδέσματα
για όλους τους καλεσμένους. Η τελετή των εγ-
καινίων ολοκληρώθηκε με φαγητό και χορό. 

Στη γιορτή παραβρέθηκαν και μαθητές από το

Γυμνάσιο της κοινότητας Λειβαδιάς Κύπρου, που
ήρθαν στην Αντίπαρο για αδελφοποίηση με τους
μαθητές του Γυμνασίου του νησιού.

Κλειστό και φέτος το Κυλικείο
Καλά ως εδώ, το κυλικείο όμως που θα επιφέ-

ρει έσοδα, θα είναι και φέτος κλειστό. Όπως είπε
στη ΦτΠ η κ. Μανέτα, για να λειτουργήσει θα
πρέπει να ολοκληρωθεί η δικαστική διαμάχη με
τον ιδιώτη που διεκδικεί τον πέριξ του σπηλαίου
χώρο. 

Η κ. Μανέτα δήλωσε συγκεκριμένα: «Είμαι
ικανοποιημένη που στις μέρες της προεδρίας μου
υλοποιήθηκε ένα έργο, που ήταν για χρόνια στα
δικαστήρια. Όσον αφορά στο Κυλικείο, εκκρεμεί
ένα δικαστήριο, γιατί ο ιδιώτης έχει κάνει ανα-
γνωριστική αγωγή. Αν κερδίσει το δικαστήριο, θα

προβούμε στην αγορά του κτήματος». 

Από το 2002…
Η πρωτοβουλία και οι ενέργειες για τις μελέτες

και την ωρίμανση του έργου ανάδειξης του Σπη-
λαίου, έγιναν στο πλαίσιο των κοινοτικών προ-
γραμμάτων από τον τέως πρόεδρο της κοινότητας
κ. Γιώργο Φιλολία, ο οποίος έως το 2002 είχε
πραγματοποιήσει το σύνολο των μελετών της Α΄
φάσης αξιοποίησης και τις περισσότερες της Β΄
φάσης . Η Α΄ φάση εντάχθηκε στο 3 ΚΠΣ τον
Μάιο του 2003, όταν περιφερειάρχης ήταν η κ.
Μάρθα Σημαντώνη και η Β΄ φάση εντάχθηκε τον
Μάιο του 2005, επί του σημερινού Περιφερει-
άρχη Χ. Κόκκινου. Η πραγματοποίηση του έργου
έγινε από τη σημερινή κοινοτική αρχή και τελεί-
ωσε το 2008.

Εκδήλωση
στην Εκατονταπυλιανή

Μαθητές
και καθηγητές
σε «Μουσικές
συναντήσεις»

Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία
πολλών γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών
των νησιών μας, πραγματοποιήθηκε στον
προαύλειο χώρο της Εκατονταπυλιανής την
Κυριακή 10 Μαΐου 2009 η εκδήλωση
«Μουσικές Συναντήσεις», που διοργάνω-
σαν η Σχολική Σύμβουλος Μουσικής νομού
Κυκλάδων, Αμαλία Ζαχαριάδη και οι Προ-
ϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πάρου – Αν-
τιπάρου.

Την εκδήλωση τίμησαν ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικος,
ο Δήμαρχος Πάρου, πολλοί δημοτικοί σύμ-
βουλοι, ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θε-
μάτων Δ.Ε. Κυκλάδων κ. Γεώργιος Ρούσσος
και πλήθος κόσμου.

Χορωδίες αποτελούμενες από μαθητές
όλων των Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων
και ΕΠΑΛ Πάρου - Αντιπάρου, απέδωσαν
έργα παραδοσιακής και έντεχνης μουσικής
με την επιμέλεια των καθηγητριών τους: Κ.
Παντελαίου, Α. Στρατάκη, Κ. Ανδρεάκου, Ε.
Νικολάου, Μ. Λούφα, Α. Τσούμα, Φ. Θεοφί-
λου και Α. Μακρή. Στην εκδήλωση συμμε-
τείχε και το Γυμνάσιο Σκαδού Νάξου με
υπεύθυνη την εκπαιδευτικό Π. Μακρινού.

Στους μετέχοντες μαθητές απονεμήθηκαν
αναμνηστικά, ενώ από το Δήμο Πάρου δό-
θηκαν συμβολικά δώρα στις υπεύθυνες κα-
θηγήτριες. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αρμόζουν στο Ιερό
Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής
για την παραχώρηση του χώρου και την βοή-
θειά του, καθώς και στην ΚΔΕΠΑΠ και το
Δήμο Πάρου για την τεχνική και γενικότερη
υποστήριξη της εκδήλωσης.

Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι η κα-
θιέρωση των «Μουσικών Συναντήσεων» ως
θεσμούς σε μόνιμη βάση.
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Ο Βασίλης Παντελαίος γεννήθηκε το 1946
στις Λεύκες, σε μια πολυμελή οικογένεια που είναι
γέννημα θρέμμα των Λευκών. Έκανε διάφορες
δουλειές αλλά τελικά τον κέρδισε η τέχνη του
ξύλου. Έτσι τη δεκαετία του 60΄, σε ηλικία δεκα-
πέντε χρονών, μαθητεύει για έναν χρόνο στη Γε-
ωργοτεχνική Σχολή της Κω και στη συνέχεια
κοντά σε Παριανούς τεχνίτες, μέχρι να κάνει τη
δική του επιχείρηση. Τη δεκαετία του 80΄ βγάζει
ειδική άδεια και φέρνει στην Πάρο την πρώτη και
μοναδική ιππήλατο άμαξα, την οποία χρησιμο-
ποιεί στην Παροικία για τους τουρίστες, αλλά και
για να συνοδεύει στην εκκλησία μελλόνυμφους.
Τα χέρια του έχουν δημιουργήσει όχι απλά αντι-
κείμενα καθημερινής χρήσης από ξύλο αλλά πα-
ραδοσιακά έπιπλα με σκαλίσματα από
παραδοσιακά μοτίβα και σύμβολα εμπνευσμένα
από την αγροτική και την γεωργική ζωή, και τη
ζωογόνα γη. Έζησε έντονα τα χρόνια που οι Λευ-
κιανοί κρατούσαν τις παραδόσεις και τα έθιμα του
τόπου τους, διασκεδάζοντας με χορούς και με τρα-
γούδια από σπίτι σε σπίτι, με τη συνοδεία εξαίρε-
των οργανοπαιχτών. Αυτές οι μνήμες έμειναν
μέσα του και η παράδοση είναι πλέον γι’ αυτόν
ένας θησαυρός από νότες, στιχάκια και εικόνες
που προφυλάσσει καλά. Αγωνιά για το τί θα γίνει

όλος αυτός ο πλούτος και σε ποιόν θα κληρονο-
μηθεί. Ποιος θα τον αναγνωρίσει και θα αναδείξει

την αξία του. Μα ποιο πολύ από όλα αυτό που
κρατά στη μνήμη του σαν φυλακτό είναι τα τρα-
γούδια που έμαθε από τους προγόνους του και
τους συγχωριανούς του. Τραγούδια με στίχους
που μόνο στον τόπο του υπάρχουν γιατί βγήκαν
μέσα από τις ψυχές ανθρώπων που τα μάτια τους
βλέπουν την καθημερινότητα, τις χαρές και τις
λύπες σαν κομμάτια μιας ζωής ξεχωριστής και μο-
ναδικής που πρέπει να τραγουδηθεί. Καταγράφει
ό,τι θυμάται και ό,τι μαθαίνει ακόμα και τώρα.
Μετά από παραίνεση του φίλου του και πολύ
καλού τσαμπουνιέρη, Άρη Βιτζηλαίου,  άρχισε να
παίζει τουμπάκι και να τον συνοδεύει στις μεγά-
λες γιορτές και εκδηλώσεις,  παίζοντας και τρα-
γουδώντας τα τραγούδια του τόπου τους. Οι
Απόκριες αλλά και άλλες γιορτές στο δωδεκά-
μηνο, αποτελούν γι’ αυτόν ευκαιρία για να προ-
βάλει όλα αυτά που κρατά μέσα του. Συμμετέχει
και αυτός στην «παν-κυκλαδική μουσική συνάν-
τηση λαϊκών πνευστών» υπό την αιγίδα της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων που από το
2001, ταξιδεύει στα ελληνικά νησιά, αναδει-
κνύοντας τον πλούτο της μουσικής μας παράδο-
σης. 

Κωνσταντίνα Ανδρεάκου
Μουσικός - Κοινωνιολόγος

Αφιέρωμα στους Παριανούς οργανοπαίχτες παραδοσιακής μουσικής

Βασίλης Παντελαίος, ετών 63,
τραγουδά και παίζει τουμπάκι

2ο Φεστιβάλ Χορωδιών
Πάρου, αφιερωμένο
στη γιορτή της μητέρας

«Η Πάρος
τραγουδά»

Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» ορ-
γανώνουν 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

Τρεις μαγευτικές βραδιές
στην καρδιά του Καλοκαιριού 

Φεστιβάλ Μουσικής
Πάρου 2009 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/08/2009
ONIRAMA
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙ-
ΔΟΥ, ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/08/2009
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/08/2009
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στά-
διο Παροικιάς 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: SUGAR HOLIDAYS
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π ΚΑΙ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Πρόσκληση
Ο Δήμος Πάρου, η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και η Διε-

θνής Εταιρία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη
(Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.), σας προσκαλούν στη διάλεξη
με θέμα: «Το έργο και η σκέψη του Νίκου Κα-
ζαντζάκη» με ομιλητή τον κ. Γεώργιο Στασι-
νάκη Πρόεδρο της Δ.Ε.Φ.Ν.Κ. – Πρευσβευτή
Ελληνισμού, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.00
το βράδυ στην αίθουσα «Αρχίλοχος».

Ακόμα μια επιτυχημένη εκδήλωση προστίθεται στη δραστηριότητα του
Συλλόγου μας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αλσύλλιο Χωματίστρας
στα Μάρμαρα για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. 

Με ζωντανή μουσική, άφθονο φαγητό και ποτό υποδεχτήκαμε όλους
τους φίλους του Αστέρα την 1η του Μάη και διασκεδάσαμε μέχρι αργά το
βράδυ. Ας μην παραλείψουμε όμως να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνει-
σέφεραν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης που αξίζει να ανα-
φερθούν: 

Αλιπράντης Φραγκίσκος, Γεμελιάρης Γιάννης, Γκίκα Γιάννα, Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ζηλέλη Κατερίνα, Ζουμής Χρήστος, Κεφάλας
Γιώργος (Μανιός), Λαουράκη Πόπη, Λαουράκης Νίκος, Λαουράκης
Φραγκίσκος, Λουκής Γιάννης, Λουρίδης Στέλιος, Μπελούκης Σταμάτης,

Ξενάριος Μάρκος, Πετρόπουλος Ζαχαρίας, Πετροπούλου Άννα, Πούλιος
Γιώργος, Ραγκούση Κατίνα, Ρίτσος Ιάκωβος, Ρούσσος Νίκος, Ρούσσος
Σωτήρης, Ρούσσου Βούλα, Ρούσσου Μαρουσώ, Χριστόφορος Γιάννης,
Χριστόφορος Νίκος, Χριστόφορος Χρήστος, Χριστοφόρου Μαργαρίτα,
Χριστοφόρου Φραγκίσκα. 

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κα Ραγκούση-Κοντογιώρ-
γου Κυριακή, που εμπλούτισε την εκδήλωση με την ομιλία της. 

Τέλος να ευχαριστήσουμε την Έπαρχο Πρωτολάτη Γρηγορία, τον Πρό-
εδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, κ.κ. Χριστόφορο Ευστράτιο,
Τζανακόπουλο Γιώργο και Ραγκούση Γιάννη, που παρευρέθησαν στην εκ-
δήλωση και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 12 Αυγούστου, στο
προαύλιο του Γυμνασίου Αρχιλόχου για μια ακόμα μουσική βραδιά. 

Αστέρας Μαρμάρων: Πρωτομαγιά 2009 

Έφυγε από τη ζωή το περασμένο
Σάββατο, πλήρης ημερών ο κορυ-
φαίος καραγκιοζοπαίχτης Ευγένιος
Σπαθάρης, σε ηλικία 85 ετών. 

«ΝΟΜΙΖΩ»
Νομίζω πως παράγινε η γκρίνια σου κυρά μου
Πάψε γιατί μου ζάλισες πολύ τον ερωτά μου.
Νομίζω το παρατραβάς και το σκοινί θα σπάσει,
Και η δική μας κολιγιά προβλέπω να χαλάσει.
Νομίζω πως ξεπύρωσες και πια δεν με προσέχεις
Την όρεξη για έρωτα που είχες δεν την έχεις.
Δεν είναι όπως ήτανε η συμπεριφορά σου,
Μήπως για άλλο πρόσωπο κτυπάει η καρδιά σου;
Νομίζω πως βαρέθηκες γι αυτό κι όλο γκρινιάζεις
Και ενώ δεν σε πειράζουνε τα μούτρα κατεβάζεις.
Νομίζω πως μπορείς να πεις κάτι που σου συμβαίνει ,
Εκτός πια και η αγάπη σου εύκολα ξεθυμαίνει.
Να μείνεις μόνιμα εδώ όρκο δεν έχεις κάνει
Ούτε και το μοναδικό είμαι εγώ λιμάνι.
Νομίζω πως σου φέρθηκα πολύ καλά ως τώρα,
Εκτός και των παραμυθιών ψάχνεις να βρεις τη χώρα.
Νομίζω δεν σου έταξα λαγούς με πετραχήλια,
Και ύστερα σε αναγκάσανε να μου πετάς σταφύλια;
Νομίζω πως μετάνιωσες κι αυτό διαπιστώνω 
Όμως δε θέλω τη χαρά  να σου την κάνω πόνο.
Για αυτό είσαι ελεύθερη να δεις και να διαλέξεις
Αλλά τις αποφάσεις σου  πολύ να τις προσέξεις.
Γιατί όποιος κάθεται καλά και πιο καλά γυρεύει
Ο διάβολος στον κόρφο σου κουκιά του μαγειρεύει.
Νομίζω το δικαίωμα το χεις να επιλέγεις,
Μονάχα τα καλλίτερα πάντοτε να διαλέγεις.
Κι αν δεν σ΄αρέσει μια δουλειά τότε μην την αρχίζεις
Και από δω και στο εξής κάνε ότι νομίζεις.

Λεύκες 1/10/2008
Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης

Μάνα
“...σαν ποιος να σ’ άκουσε με στήθος κρύο
όνομα θείο”
Χρόνια πολλά
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Ο νεοσυσταθείς Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλ-
λήλων Πάρου - Αντιπάρου, έχει ξεκινήσει αγώνα
διεκδίκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα, όπως την τήρηση των συλ-
λογικών συμβάσεων, την πληρωμή και τα ένσημα
της Κυριακής και των αργιών γενικότερα, το χτύ-
πημα της ανασφάλιστης εργασίας, με λίγα λόγια,
την τήρηση των εργατικών νόμων.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε την περα-
σμένη Κυριακή συνάντηση στην αίθουσα του
«Αρχίλοχου», καλώντας εργαζόμενους και εκ-
προσώπους τοπικών αρχών κομμάτων και φο-
ρέων, θέτοντας όλα τα ζητήματα επί τάπητος. Στη
συνάντηση παραβρέθηκε και μίλησε η εκπρόσω-
πος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λία
Φράγκου, η οποία κάλεσε όλους τους εργαζόμε-
νους στο νησί να ενδυναμώσουν το Σύνδεσμο με
την εγγραφή τους σ’ αυτόν, καθώς όπως είπε, ότι
έχει κατακτηθεί εδώ και χρόνια, σήμερα αμφι-
σβητείται. Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, τό-
νισε, συνθλίβει τους εργαζόμενους. Υπάρχει
πλέον ανισότητα, φτώχεια, ξηλώνεται η σταθερή
εργασία, μειώνονται οι συντάξεις, ενώ η νέα γενιά
αμείβεται με μισθούς χαρτζιλίκι και νιώθει ανα-
σφάλεια λόγω της αβεβαιότητας του μέλλοντός
της. 

Η κ. Φράγκου κάλεσε τους εργαζόμενους να
«ρίξουν μαύρη πέτρα» στην ηττοπάθεια και να
περάσουν στην αντεπίθεση για να περιφρουρή-
σουν τις θέσεις εργασίας τους. Την κρίση, κατέ-
ληξε, θα πρέπει να την πληρώσουν, το κεφάλαιο
και οι τραπεζίτες, όχι οι εργαζόμενοι, γι’ αυτό θα
πρέπει να ενισχυθούν τα συνδικάτα. 

Σε ότι αφορά την κατάσταση στο νησί σε σχέση
με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το
συμπέρασμα που βγήκε από τη συζήτηση, είναι το
προβλήματα αντιμετωπίζουν κυρίως όσοι εργά-

ζονται σε πολυκαταστήματα, αλλά και γενικότερα,
σε έναν βαθμό, δεν τηρείται η νομιμότητα.

Όπως είπε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γ. Πα-
πανικολάου, μεταξύ των άλλων θα πρέπει να χτυ-
πηθεί και ο φόβος των εργαζομένων, που δεν
ζητούν την άδειά τους, την πληρωμή της Κυρια-
κής ή των αργιών, τα ένσημά τους κλπ. Μάλιστα
από αυτό το φόβο, αρκετοί εργαζόμενοι δεν
ήρθαν στη συνάντηση. 

Οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων που ήρθαν
στη συνάντηση δήλωσαν συμπαραστάτες στον
αγώνα του Συνδέσμου. 

Ο πρόεδρος της Τ.Ο. της Ν.Δ. Χ. Μαλινδρέ-
τος ανέφερε ότι μέσω του βουλευτή Κυκλάδων Γ.
Βρούτση κατατέθηκε αίτημα στο υπουργείο Απα-
σχόλησης, για την υπαγωγή του νησιού στην Επι-
θεώρηση Εργασίας της Νάξου και όχι της Σύρου.

Ο γραμματέας της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Γ. Δραγά-
της, χαιρέτησε την ίδρυση του Συνδέσμου και πα-
ρότρυνε τους εργαζόμενους να αγωνιστούν
ενάντια στην πολιτική της Κυβέρνησης, στην
οποία επέρριψε ευθύνες για την απεμπόληση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Σε λαϊκό κοινωνικό μέτωπο για την ανατροπή
του σημερινού πολιτικού σκηνικού, κάλεσε τους
εργαζόμενους ο εκπρόσωπος του τοπικού ΚΚΕ Κ.
Ροκονίδας και ζήτησε από το σύνδεσμο να υπε-
ρασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων, όχι με
λόγια, αλλά με πράξεις. 

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Καστρουνής
ζήτησε τη συνεργασία του Συνδέσμου με όλα τα
σωματεία στο νησί, του δημόσιου και του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα, γιατί όπως είπε, χτυπιούνται
τα κεκτημένα όλων των εργαζομένων.

Στο πλευρό των εργαζομένων και Συνδέσμου
δήλωσε ότι είναι εκ μέρους του Δήμου Πάρου, η
Αντιδήμαρχος Άννα Κάγκανη και ευχήθηκε να
ευοδωθούν όλοι οι στόχοι του. 

Τις φωνές που ακούστηκαν, «να μην ταρά-
ξουμε τα νερά» αποστόμωσε ο εκπρόσωπος του
ΠΑΜΕ Ν. Αλεξίου, ο οποίος δήλωσε: «Αυτό
ακριβώς θα κάνουμε, γιατί νόμος είναι το δίκιο
του εργαζόμενου». 

Την ύπαρξη του Σωματείου χαιρέτησε και ο εκ-
πρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Ραγκού-
σης - Λαουτάρης, και δήλωσε ότι η πρόθεση του
Εμπορικού Συλλόγου είναι να συνεργαστεί με το
Σύνδεσμο για τα προβλήματα που θα ανακύπτουν
και πως αυτό το απέδειξε με την παρουσία αντι-
προσωπείας του Συνδέσμου στη συνεδρίαση του
Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου και με την άμεση
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν
σχετικά με το ωράριο. Ο κ. Λαουτάρης υπογράμ-
μισε, ότι στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής
κρίσης που διανύουμε, οι εργαζόμενοι και οι μι-
κροί επιχειρηματίες, που είναι κατά βάση μέλη του
Εμπορικού Συλλόγου, βιώνουν τα ίδια πάνω -
κάτω προβλήματα και δεν υπάρχει λόγος «τε-
χνητών» αντιπαραθέσεων. 

Συνάντηση στον «Αρχίλοχο» με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Αγώνας για την τήρηση της νομιμότητας

Αναγγελία γάμου
Ο Peter Martin Coots που γεννήθηκε στο
Λονδίνο της Αγγλίας και διαμένει στην πε-
ριοχή St.Albans της Αγγλίας και η Marilyn
Annette Lenton που γεννήθηκε στο Ketter-
ing της Αγγλίας και τώρα στην περιοχή St
Albans της Αγγλίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν στο ξενοδοχείο Asteras Paradise στη
Νάουσα της Πάρου, στις 28 Μαΐου 2009.

Ο Γ. Παπανικολάου και η κ. Λία Φράγκου
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται κοπέλα για Galery στην Παροικία 
για τους μήνες από Ιούνιο έως τέλος Σεπτεμ-
βρίου. Αμοιβή, βασικός μισθός και ΙΚΑ. Ερ-
γασία πρωί απόγευμα. Τηλ: 6944333076

Ζητείται υπά�ηλος με γνώσεις Η/Υ για 
εμπορικό κατάστημα. Τηλ: 6970075832

Ζητείται κοπέλα για κατάστημα στην Πα-
ροικία. Τηλ: 6975770203

Ζητείται Υπεύθυνος/η Κρατήσεων για μικρή 
ξενοδοχειακή μονάδα. Τηλ: 6947906843

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών για τους μήνες 
Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Τηλ: 6947930985

Η Εταιρεία Euroxenia Hotel Management 
& Tourism Consulting ΖΗΤΑ Για ξενοδο-
χείο 5* στην Πάρο: Προϊσταμένη με γνώ-
σεις Πλυντηρίων, Γκρουμ με άδεια οδήγη-
σης αυτοκινήτου, Σερβιτόρο Ά  για A la 
Carte εστιατόριο. Πληροφορίες, Αιτήσεις 
και Αποστολή Βιογραφικών: E-mail: 
hrquality@euroxenia.com ή στο Fax 2410-
70645 Κεντρικά Γραφεία: 22410-70641 

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

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 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Βρεφοκόμος Ε�ηνίδα, αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη παιδιού πρωινές ώρες. Τηλ: 6958900912

Γερμανίδα (Α�λικά Ε�ηνικά) αναλαμβάνει 
τη φύλαξη μικρών παιδιών πρωινές ώρες στην 
περιοχή της Παροικίας. Τηλ: 6947979990

Κύριος Έ�ηνας αναλαμβάνει ελαιοχρωματι-
σμούς, τεχνοτροπίες. Πληρ: 6975910631, 
6986848174

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

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

ΙΤΑΛΙΚ 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 

Πωλείται επιχείρηση Κινητής Τηλεφωνί-
ας στην Παροικία. Τηλ: 6934004000, 
6930900900 

Πωλείται επιχείρηση γυναικείων ενδυμά-
των στην κεντρική αγορά της Παροικίας. 
Τηλ: 6936731351

Ζητείται κατοικία προς ενοικίαση για όλο το 
χρόνο στην περιοχή της Παροικίας. Τηλ: 
6978226315

Ζητείται κατοικία προς ενοικίαση για όλο το 
χρόνο στην περιοχή της Παροικίας max 250 €. 
Τηλ: 6978226315 

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

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 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

Ενοικιάζονται δύο επιπλωμένα διαμερίσμα-
τα δύο χιλιόμετρα από την Νάουσα 160 τ.μ. 
και 140 τ.μ. αντίστοιχα. Τηλ: 6936546014

Ενοικιάζεται μεζονέτα παραδοσιακή 110 
τ.μ. με μπάνιο και WC στο κέντρο των Λευ-
κών, δίνεται και για στούντιο ή γραφεία. Τηλ: 
6932319774, 2284041601 

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 λλα 140 τ.μ. σε 2 στρέμματα οικόπεδο, 
με 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, μεγάλο σα-
λόνι, επιπλωμένη. 150 μέτρα από θάλασ-
σα. Πανέμορφη 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 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.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Ενοικιάζεται πάνω από τον Αγ. Γεώργιο Λα-
γκάδας, κορυφή 60 στρεμμάτων για κεραίες 
ή οποιαδήποτε χρήση. Τηλ: 6974744417

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Νάουσα, θέση Ανάληψη, οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο 300 τ.μ., με άδεια για 50 τ.μ. + 50 τ.μ. 
υπόγειο. 65.000 €, έτερον χωρίς άδεια 
45.000 € www.paroshomes.livadas.de Τηλ: 
6932285768

Πωλείται στις Λεύκες εντός σχεδίου περι-
βόλι 900 τ.μ. με δύο πηγάδια και νερό ύδρευ-
σης με σπίτι παλαιό 25 τ.μ., δίπλα σε χείμαρ-
ρο με φρουτόδεντρα. Τηλ: 6932319774, 
2284041601

Πωλείται αγρόκτημα 4 στρ. στη θέση Άσπρο 
Χωριό, πλησίον Λολαντώνη 500μ από τη θά-
λασσα, οικοδομεί 200 τ.μ.. Τηλ: 2284041847, 
2284042423
Πωλείται οικόπεδο, άρτιο, οικοδομήσιμο, 
580 τ.μ. εντός σχεδίου, περιοχή Κλίματα. 
Τηλ: 2284021569, 6977367790
Πωλείται οικόπεδο στα χωριά, οικοδομή-
σιμο εντός ζώνης, 3700 τ.μ.. Τιμή 50.000 € 
κτίζει 200 τ.μ. Μεσιτικό Καρολίνα Ιωαννί-
δου 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 τ.μ. με ελιές, πηγάδι, 540μ 
από τη θάλασσα. Τηλ: 22840 23793, 6946 
025951
Πωλείται αγροτεμάχιο οικοδομήσιμο με 
κατοικία στον Αγ. Ραφαήλ, επί της επαρχι-
ακής 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
Πωλείται οικόπεδο 700 τ.μ.,εντός οικι-
σμού, 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 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 
Αλυκή, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι , 
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος ξε-
νώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
βεράντες, καλοριφέρ, air condition, ειδική 
κατασκευή, κήπος 810 τ.μ., πισίνα. 460.000 
€. Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285768

Αγκαιριά, οικία 113 τ.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 117 τ.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, 50 τ.μ. με 2 κρε-
βατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, τζάκι, κοντά 
στην Εκατονταπυλιανή. 75.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ: 6932285768

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 89 τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ: 6932285768

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 60 τ.μ., θέα θαλάσσης και λι-
μανιού, καλοριφέρ, πάρκινγκ, βεράντες, 
πέργολες. 138.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ: 
6932285768 

Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη οικία 
45 τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000 € Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285768

Καμπί, οικία 95,3 τ.μ. πετρόχτιστη, με 
κτήμα 2.000 τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, τα-
ράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 185.000 € Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285768

Καμπί, οικία 50 τ.μ. περίπου, πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.000 τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, 
ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 95.000 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285768

Κάμπος Βουτάκου, οικία 85 τ.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 ισόγειο διαμπερές κατοικία, 70 
τ.μ. απέναντι από δημοτική βιβλιοθήκη στην 
Παροικία. Τηλ: 6948104060 Πωλείται 
studio 50τμ, στην περιοχή Καλαμαύκα, κο-
ντά στις Πεταλούδες, πετρόκτιστο, 1ου αρό-
φου, 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
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, 
παροχές ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, κεντρική θέρμαν-
ση 800 μέτρα από το κέντρο της Νάουσας 
Εκδοση 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 
Πεταλούδες, μεζονέτα σε 3 επίπεδα ακατοί-
κητη, μέσα σε 11,5 στρέμματα κτήμα, εύκολη 
πρόσβαση από κεντρικό δρόμο, 270.000 € 
Τηλ: 6932 316382, 2284091058
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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Για μια χώρα
με ρόλο

του Σταμάτη Μαύρου

Αυτές τις μέρες, ζούμε έναν γνωστό
παραλογισμό της ελληνικής ζωής, ενώ

οδεύουμε προς τις εκλογές που θα κρίνουν την εκπροσώ-
πηση των Ελλήνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης ουδόλως επιχειρηματολογούν
περί της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, παρά μονό-
τονα επαναλαμβάνουν μία σκανδαλολογία με τέτοια υπερ-
βολή που σχεδόν καθιστά τους πιθανούς εμπλεκόμενους
θύματα.  

Προσωπικά δεν αμφιβάλλω για την ανάγκη διεξοδικής
συζήτησης κάθε σκιάς και κάθε υποψίας παράνομης δια-
χείρισης υποθέσεων που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον.

Αλλά από εκεί και μέχρι τη διαρκή και μονοθε-
ματική πληροφόρηση, η διαφορά είναι τεράστια,
ιδιαίτερα την ώρα που οι μεγάλες επιλογές για
τη χώρα είναι μπροστά μας.  Τα ερωτήματα πα-
ραμένουν: 

Τι θέση θέλουμε να έχει η Ελλάδα στον ευρω-
παϊκό χώρο;

Ποιες πρωτοβουλίες μπορούμε να αναπτύ-
ξουμε;

Ποιες συμμαχίες μπορούμε να διαμορφώ-
σουμε;

Πώς γινόμαστε αναγκαίοι και χρήσιμοι στους
εταίρους μας;

Ο γεωπολιτικός μας ρόλος ήταν και θα παραμείνει ο
ίδιος.  Μια χώρα γέφυρα με την Ανατολή, με τον μουσουλ-
μανικό κόσμο και με τις νεότατες δημοκρατίες της βαλκα-
νικής.  

Είχα την ευκαιρία τις τελευταίες ημέρες να βρεθώ  με πα-
λαιούς συνεργάτες από τη Βόρειο Ελλάδα με την ευκαιρία
της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δη-
μοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.  Κοινός προβληματισμός σε
όλους ήταν ο χρόνος που χάνεται, η ανάγκη για γρήγορα
βήματα που θα πάνε την Ελλάδα μπροστά.  Δυστυχώς, αυτά
τα βήματα απαιτούν συναίνεση, βασικές συμφωνίες, ομό-
θυμη σύμπραξη κομματικών διαφωνούντων που υπερβαί-
νουν τις διαφωνίες τους χάριν του εθνικού συμφέροντος.  

Οφείλουμε όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί να περά-
σουμε από το στάδιο του φανατισμού στο στάδιο της ομο-
ψυχίας. Όσο καθυστερούμε, ο χρόνος που χάνεται θα
βαραίνει το μέλλον της πατρίδας και των παιδιών μας.  

Και κάτι πιο δικό μας τώρα: είχα τη χαρά να βρεθώ στα
εγκαίνια του σπηλαίου της Αντιπάρου.  Αυτό το μοναδικό
κληροδότημα της ελληνικής φύσης είναι πλέον περισσότερο
προσβάσιμο, φωτισμένο και επισκέψιμο, με τρόπο που κα-
θίσταται σπάνιο αξιοθέατο του είδους του στα νησιά μας.  

Η προβολή που απαιτείται να γίνει εντός και εκτός Ελ-
λάδος, πρέπει να βρίσκεται στην καθημερινή ατζέντα της
Τοπικής και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, γιατί τα
μνημεία μας έχουν εξίσου σημασία με εκείνη που έχει ο ήλιος
και η θάλασσα των νησιών μας.  Θα ήθελα να συγχαρώ τους
συντελεστές αυτής της σημαντικής επένδυσης και να δη-
λώσω παρών σε κάθε προσπάθεια προβολής και νέων αντι-
στοίχων επενδύσεων. 

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος,
τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ και

υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων

δι
λή

μμ
ατ

α

Την υποβάθμιση της Μουσικής Σχολής του Δήμου
καταγγέλλει ο Γιώργος Καβάλης, μαθητής και
μέλος του Συμβουλίου της Σχολής που καταργή-
θηκε με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.
Η καταγγελία γίνεται από τον κ. Καβάλη, εκφρά-
ζει όμως τα παράπονα και άλλων μαθητών και των
γονιών τους. Υποβάθμιση της Σχολής που είχε ως
αντίκτυπο, την εγγραφή λιγότερων μαθητών
φέτος. 
Κατ’ αρχάς, το κτιριακό. Χαλασμένα κουφώματα,
μικρές αίθουσες, κακός φωτισμός, αποχετευτικά
φρεάτια μέσα στις αίθουσες, σε μία από αυτές βρί-
σκεται στον τοίχο ένας θερμοσίφωνας χωρίς λόγο
ύπαρξης, και καλλώδια εκτός του ηλεκτρολο-
γικού πίνακα, που είναι επικίνδυνα. Επίσης
πολλές φορές δεν υπάρχει πετρέλαιο για τη
θέρμανση ή κόβεται η τηλεφωνική σύνδεση
γιατί δεν έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί.
Τα προβλήματα αυτά επισημαίνονται εδώ και
χρόνια, αλλά το μόνο που έγινε, σύμφωνα με
τον κ. Καβάλη, ήταν το κλείσιμο ενός φρεα-
τίου πριν από τρία χρόνια.
Πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς, ο κ. Καβάλης είχε ζητήσει συνάντηση με
την ΚΔΕΠΑΠ ώστε να συζητηθούν τα προ-
βλήματα, να ξεπεραστούν όσα γίνεται και να
λειτουργήσει η Μουσική Σχολή όσο το δυνα-
τόν πιο σωστά. Αυτό δεν έγινε, λέει ο κ. Κα-
βάλης και σημειώνει ότι η Σχολή λειτουργεί
στον αυτόματο πιλότο. Τονίζει επίσης, ότι η
διοίκηση της ΚΔΕΠΑΠ είναι παντελώς ανί-
κανη και αναρμόδια ν’ ασχοληθεί, όχι μόνο με
τη Μουσική Σχολή, αλλά γενικότερα με τον
πολιτισμό στην Πάρο. 

Η συμβολή του Δήμου
Η Διευθύντρια της ΚΔΕΠΑΠ Ειρήνη Κυρια-
ζάνου, δηλώνει ότι η Δημοτική επιχείρηση καταβάλει προσπάθειες
για την καλή λειτουργία της Σχολής και μάλιστα αναφέρει ότι τα
έσοδά της είναι 60.000 ευρώ, ενώ τα έξοδα 134.000 ευρώ, που καλύ-

πτονται από το Δήμο. 
Όσον αφορά στα σάπια κουφώματα, ο Δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ανέφερε ότι έχει
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
κονδύλι για την αντικατάστασή τους. 
Ο πρόεδρος της Μουσικής Σχολής Γ. Λου-
κής, παραδέχεται μεν τα προβλήματα, εκτιμά
όμως ότι θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί
στην ΚΔΕΠΑΠ από τον καλλιτεχνικό δ/ντή
και όχι από τα ΜΜΕ. Είπε συγκεκριμένα:
«Εγώ θεωρώ, ότι από τη στιγμή που υπάρ-
χει καλλιτεχνικός Δ/ντής, όλα αυτά τα πα-
ράπονα θα μπορούσε να τα μεταφέρει σ’ εμάς
αν η παρουσία του ήταν πιο τακτική. 
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της σχολής Σπ.
Παυλάκης διευκρινίζει:
«Η μόνη μου μέριμνα ως καλλιτεχνικού
Δ/ντή είναι να λειτουργήσει η σχολή όσον
αφορά στο εκπαιδευτικό μέρος. Να λειτουρ-
γήσει σωστά, να είναι αναγνωρισμένοι οι τίτ-
λοι που χορηγεί από το υπουργείο
Πολιτισμού, το οποίο εγκρίνει κάθε χρόνο
και τα μαθητολόγια. Το κτιριακό και η πλη-

ρωμή των καθηγητών, αφορούν τον ιδιοκτήτη, που είναι η ΚΔΕ-
ΠΑΠ». Επισημαίνει επίσης, ότι «υπάρχουν προβλήματα γιατί δεν
υπάρχει ενδιαφέρον». 

Υποβαθμίζεται η Μουσική Σχολή

Πολλά και ποικίλα τα προβλήματα

Χορευτικός Όμιλος Νάουσας
Παιδική θεατρική παράσταση

από το ΧΟΝ και τον «ΣΚΟΠΑ»
Με μια θεατρική παράσταση
αποχαιρετούν την περίοδο 2008
- 2009 οι ερασιτέχνες νεαροί
ηθοποιοί των συλλόγων  “Χορευ-
τικός Όμιλος Νάουσας Πάρου”
και “Σκόπας ο Πάριος”. Η Θεα-
τρική Παιδική Συντροφιά Νάου-
σας και η Θεατρική Συντροφιά
Εφήβων Προδρόμου θα παρου-
σιάσουν το Σάββατο 16 Μαΐου
2009, στην αίθουσα του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ στη Νάουσα το έργο “Το όνειρο” που έγραψαν τα
ίδια τα μέλη τους. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 20.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πεζοπορίες Μαΐου 
Το τμήμα πεζοπορίας του ΧΟΝ συ-
νεχίζει και το Μάιο τη δραστηριό-
τητά του. Έτσι, στις 17 Μαΐου τα
μέλη του τμήματος θα περπατήσουν
στη διαδρομή Ξιφάρα - Παλιόπυργος
-Καρδιώτισσα - Φιλίζι -Ξιφάρα, ενώ
στις 24 Μαΐου στη διαδρομή Λεύκες
-Λαγκάδα - Άι Γιώργης - Λεύκες. 
Αρχηγοί θα είναι αντίστοιχα, η
Μαρία Βιτσαδάκη και η Μαρία Παν-
τελαίου. Η ώρα αναχώρησης είναι
στις 11 το πρωί. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κα-
λούν για περισσότερες πληροφορίες
στο τηλέφωνο 6949203852.
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Ν.Ο. Αντιπάρου -
ΜΕΑΣ Ωλίαρος
Διασυλλογικοί αγώνες

Ιστιοπλοΐας 
Ο   Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου - ΜΕΑΣ

Ωλίαρος  συμμετείχε  στους διασυλλογικούς
αγώνες  ιστιοπλοΐας  σκαφών  κατηγορίας
optimist  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ  ΜΥΚΟΝΟΥ
2009 .

Στους  αγώνες  συμμετείχαν 57 αθλητές από
8 ομίλους, και συγκεκριμένα της  Άνδρου, Αν-
τιπάρου, Μυκόνου, Νέας  Μάκρης, Πάρου, Ρα-
φήνας, Σύρου και Τήνου.

Από  τον  όμιλο  μας   συμμετείχαν  οι  Ντό-
τσικα  Ασημίνα, Τριανταφύλλου   Αντωνία,
Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος, Ζουμής Ιωάν-
νης, Μπούμπας  Ιωάννης  και  Φαρούπος Δη-
μήτριος.

Η  παρουσία  του  Ναυτικού Ομίλου Αντι-
πάρου ήταν πάρα πολύ καλή και η  απόδοση
των αθλητών μας πέραν κάθε προσδοκίας. Ο
Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου  κατάφερε να
πάρει την Τρίτη θέση και το χάλκινο κύπελλο
χάρη στην αξιόλογη  παρουσία του Μπούμπα
Ιωάννη, και την 4η θέση στην κατηγορία αγο-
ριών μέχρι 11  ετών με τον Φαρούπο Δημήτριο
του Ιωάννη.

Η  Ντότσικα Ασημίνα κατέλαβε την 18η
θέση στη γενική κατάταξη (6η στην  κατηγο-
ρία κοριτσιών), η Τριανταφύλλου Αντωνία την
21η θέση (7η στην κατηγορία  κοριτσιών) και
ο Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος την 22 η θέση
(13η στην κατηγορία  αγοριών).

Για τους αθλητές του ομίλου μας ήταν μια
πολύ  καλή εμπειρία, ενώ η προ-αγωνιστική
ομάδα παρακολούθησε τις  ιστιοδρομίες και
πήρε μια πρώτη γεύση από  αγώνες .

Ο όμιλός μας συγχαίρει κατ’ αρχάς όλα τα
παιδιά για την προσπάθειά τους και την  ευγε-
νική άμιλλα που επέδειξαν, καθώς και το Ναυ-
τικό Όμιλο Μυκόνου για την  άρτια
διοργάνωση των αγώνων και την άψογη φιλο-
ξενία τους . 

Η επιτυχία των αθλητών μας, μας κάνει να
αισθανόμαστε υπερήφανοι, αφού η  επίδοσή
τους ήταν αρκετά καλή και ξεπέρασε τις προσ-
δοκίες μας, παρά τα πενιχρά  μέσα που διαθέτει
ο όμιλός μας. Η επιτυχία οφείλεται αποκλει-
στικά στα παιδιά και στις προσπάθειες του προ-
πονητή μας κ. Χατζηγρηγορίου Κοσμά.

Θα θέλαμε ακόμα να ευχαριστήσουμε την
κοινοπραξία ferry - boat Αντιπάρου για τη  στή-
ριξή τους και τη δωρεάν μεταφορά της απο-
στολής, το πρακτορείο cave και την  κ. Πατέλη
Μαριγούλα για την επίτευξη έκπτωσης στα ει-
σιτήρια της αποστολής προς  και από την Μύ-
κονο, καθώς και την εταιρεία SEA JET  –
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ και ιδιαιτέ-
ρως τον κ. Κλένη που μας φιλοξένησε στα πλοία
της με  μείωση στην τιμή του εισιτηρίου.

Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες του Ναυτικού
Ομίλου Αντιπάρου θα συνεχίζουν να  έχουν τον
ανάλογο αντίκτυπο στις επιδόσεις των αθλητών
μας και ότι θα  γιορτάσουμε ακόμα μεγαλύτε-
ρες νίκες στο μέλλον.

Εντυπωσιακός ο Α.Ο. Πάρου νίκησε με 5-2 τον Α.Ο.
Τήνου και πέρασε στην ημιτελική φάση του πρωτα-
θλήματος ποδοσφαίρου Κυκλάδων. Το νοκ άουτ παι-
χνίδι της προημιτελικής φάσης που διεξήχθη την
Κυριακή το μεσημέρι στο γήπεδο της Παροικιάς πα-
ρακολούθησαν 200 περίπου φίλαθλοι.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά και κατάφε-
ραν στο 11’ να ανοίξουν το σκορ με τον Αρκουλή. Ο
Στόιτσεφ στο 27’ διπλασίασε τα τέρματα για τον
Α.Ο. Πάρου. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημι-
χρόνου ο Πετρόπουλος έδωσε αέρα τριών τερμάτων
στους γηπεδούχους.
Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι πέρασαν στην
επίθεση και κατάφεραν να μειώσουν στο 70’ σε 3-1
με τον Βελαλόπουλο. Στο 74’ ο Σαρρ έχασε μεγάλη
ευκαιρία να μειώσει κι άλλο το σκορ, αλλά ο Μανέκας
απέκρουσε το πλασέ του παίκτη της Τήνου. Στο 82’
ο Αρκουλής πέρασε από τα αριστερά τον Χαρικιό-

πουλο και με πλασέ έκανε το 4-1. Στο 85’ ο Μπουρμ-
πούκης βγήκε τετ α τετ με τον Σιώτο και δεν δυσκο-
λεύτηκε να στείλει τη μπάλα για πέμπτη φορά στο
βάθος της εστίας του Σιώτου. Το μόνο που κατάφερε
ο Α.Ο. Τήνου ήταν να μειώσει σε 5-2 με τον Βελα-
λόπουλο στο 94’.
Α.Ο. Πάρου: Μανέκα, Κόρδος, Νίκας, Δαφερέρας
(77’ Κατέρος), Λάπη, Βούσουλας, Μπουρμπούκης,
Πετρόπουλος, Στόιτσεφ (85’ Μοστράτος), Νικό-
λοφ (46’ Κορτιάνος), Αρκουλής.
Α.Ο. Τήνου: Σιώτος, Σαντοριναίος, Βελαλόπουλος
Α., Σκλαβούνος, Βαρθαλίτης (46’ Χαρικιόπουλος
Ι.), Μπον (77’ Ξενόπουλος), Βελαλόπουλος Ε.,
Σαρρ, Δεσύπρης (46’ Ξενόπουλος), Περιάλης, Ρέις.

Την Κυριακή 17 Μαΐου
στις 17:00 ο ημιτελικός
Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 17:00 στο γήπεδο της

Άνω Σύρου θα διεξαχθεί ο ημιτελικός του πρωτα-
θλήματος ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Άνω Σύρο και
τον Α.Ο. Πάρου. Το παιχνίδι είναι νοκ-άουτ. Αν οι
δυο ομάδες δεν λύσουν τις διαφορές τους στα 90
λεπτά της κανονικής διάρκειας θα ακολουθήσει πα-
ράταση. Αν και εκεί το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, θα
χτυπηθούν πέναλτι.
Όσοι φίλαθλοι από την Πάρο και την Αντίπαρο θέ-
λουν να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του πρω-
ταθλήματος στην Άνω Σύρο μπορούν να
αναχωρήσουν την Κυριακή το μεσημέρι στις 15:00
από την Πάρο με το «Αίολος Κεντέρης» και να επι-
στρέψουν την Κυριακή το βράδυ από τη Σύρο με το
Blue Star.

Ο ΑΟΠ ζητάει εντοπιότητα
Σε δελτίο τύπου το Α.Ο. Πάρου, με ημερομηνία 11
Μαΐου, τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Το Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου Πάρου νιώθει την
ηθική υποχρέωση να δώσει δημόσια συγχαρητήρια
στο διαιτητικό «τρίο» ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΜΕΝ-
ΔΡΙΝΟ - ΣΟΥΛΤΑΝΗ, το οποίο «σφύριξε» τον
αγώνα μπαράζ Α.Ο. Πάρου - Α.Ο. Τήνου την 10-
05-2009 στο γήπεδο Παροικιάς…
…Ο ΑΟΠ ζητάει από την ΕΠΣΚ και από την Επι-
τροπή διαιτησίας, όπως και στον προσεχή αγώνα με
την ΑΝΩ ΣΥΡΟ και στον τελικό εάν το αποτέλε-
σμα είναι θετικό για την ομάδα μας, να ισχύσει το κρι-
τήριο της εντοπιότητας για τους διαιτητές, ούτως
ώστε να αποφύγουμε κάθε κακόπιστο συνειρμό και
να αμαυρωθεί μια ολόκληρη ομολογουμένως καλή
«διαιτητική χρονιά» στο Κυκλαδίτικο Πρωτά-
θλημα».

Πέρασαν τα φαβορί
Στα άλλα δυο παιχνίδια που διεξήχθησαν το Σαββα-
τοκύριακο η Μύκονος επικράτησε με 3-0 στο γήπεδό
της του Πανναξιακού και η Άνω Σύρος με 4-0 στο
γήπεδό της του Πανθηραϊκού. Στην ημιτελική φάση
έχει περάσει και ο Καρτεράδος χωρίς αγώνα αφού ο
Ολυμπιακός Άνδρου έχει παραιτηθεί από τα μπαράζ.
Άνω Σύρος - Α.Ο. Πάρου και Καρτεράδος - Μύκο-
νος είναι τα δυο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κυκλάδων. Τα παι-
χνίδια είναι νοκ άουτ. Μια από τις τέσσερις παρα-
πάνω ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τη Δ’ Εθνική
κατηγορία.

Ο Α.Ο. Πάρου «γάζωσε» πέντε φορές
τον Α.Ο. Τήνου και πήγε ημιτελικό!

Φινάλε με ήττα για τον Νηρέα
Ο ΠΑΟ Ρουφ ήταν η ομάδα που κέρδισε την άνοδο για την Γ’ Εθνική από τον 8ο όμιλο της Δ’
Εθνικής. Η ομάδα του Ρουφ πήρε το βαθμό που ήθελε (1-1) στα Λιόσια από τον Ολυμπιακό.
Εκτός από τον Νηρέα υποβιβάστηκαν στα τοπικά πρωταθλήματα η Πεύκη, η Δόξα Βύρωνα και τα
Βριλήσσια.
Ο Νηρέας Πάρου στο τελευταίο του παιχνίδι στην κατηγορία ηττήθηκε στους Αγίους Αναργύ-
ρους από την ομώνυμη ομάδα με 3-1.
Στο 35’ ο Ντεντόπουλος έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο
Κάββουρας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Στο 52’ το αυτογκόλ του Μαυρίδη ανέβασε το
δείκτη του σκορ στο 3-0 ενώ το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 81’ ο Στ. Κρητικός. Διαιτητής του
αγώνα ήταν ο Δημητρόπουλος (ΣΔ Δυτικής Αττικής).
Άγιος Ιερόθεος: Παυλάτος, Κυριακόπουλος, Κυριακόπουλος Δ., Ντουλές, Μιχαηολίδης, Γκου-
τζούλας (80’ Αποστολίδης), Νεραντζής (68’ Ιατρόπουλος), Πανταζόπουλος, Κολοκοτρώνης (60’
Στεφάνου), Κάββουρας, Ντεντόπουλος
Νηρέας: Ντουγέρογλου, Κρητικός Ν., Παπαδόπουλος, Μητσόπουλος, Τσάνη, Χαντζάρας (46’
Σταθερός), Μαυρίδης, Κρητικός Στ., Γρίβας, Ζορμπαλάς, Μοστράτος.

Αθλητικός Μορφωτικός Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Μάρπησσας Πάρου 

Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ  ΠΑΡΟΥ
Την Κυριακή 03-05-2009 διεξήχθη η  3η αγωνιστική του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος μπά-

σκετ με δυο αγώνες. Στον πρώτο αγώνα  οι BAYSTOLEROS κέρδισαν 20-0 άνευ αγώνος  τους
ΠΑΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ   μιας και η ομάδα ΠΑΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ δεν συγκέντρωσε τον αριθμό παιχτών
που απαιτούνταν για τη διεξαγωγή του αγώνα. 

Στο  δεύτερο παιχνίδι  οι TSIPIDOS PISTONS κέρδισαν τον ΝΗΡΕΑ με σκορ 71 – 66 σε ένα
παιχνίδι με αρκετές ανατροπές κατά τη διάρκειά του. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του ΝΗΡΕΑ
τους έπιασε στον ύπνο και προηγήθηκε με 16-06  με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Σκιαδά και Γιάννη
Δαβερώνα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν η σειρά των TSIPIDOS PISTONS να απαντήσουν με τον
Ρούσσο Μάριο να βάζει 12 πόντους και το σκορ να είναι στο ημίχρονο 24-31.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν επανάληψη του πρώτου με τον ΝΗΡΕΑ να προηγείται στο τέλος με 49-
47. Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι TSIPIDOS PISTONS με έναν εκπληκτικό Βατίστα Χριστόφορο
να βάζει 3 καθοριστικά τρίποντα στο τέλος  κατάφεραν και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με τελικό
σκορ 71-66.

Για τον ΝΗΡΕΑ Μπαρμπαρήγος 17, Παπαδάκης 6, Σκιαδάς 23, Χαμηλοθώρης 2, Δαβερώνας
18. Για τους TSIPIDOS PISTONS, Τριτσιμπίδας Σπ.6, Λανδρίτσης Μαριος 23, Ρούσσος Μά-
ριος 14, Μπανάκας Πέτρος, Χριστόφορος Βατίστας14, Γιαννούλης Ιωάννης 6, Μουρογιάννης
Ευάγγελος, Μελανίτης Σταύρος, Τρυφονόπουλος Δημήτρης 3. Τσαντουλής Νικ . 

Η βαθμολογία του πρωταθλήματος διαμορφώθηκε ως εξής μετά και το τέλος της δεύτερης αγω-
νιστικής:
Ομάδα νίκες ήττες βαθμοί υπέρ - κατά
1.  BAYSTOLEROS 2 0 4 86 - 64 (+22)
2. TSIPIDOS PISTONS 2 0 4 130 - 113 (+17)
3. PAROS BULLS 1 1 3 105 - 108 (-3)
4. ΝΗΡΕΑΣ 1 2 3 232 - 236 (-4)
5. ΠΑΜΕΝΑΦΑΜΕ 0 3 3 160 - 168 (-8)
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Τοπική Επιτροπή
για την προστασία
του Περιβάλλοντος

Καμία σχέση
με την εξόρυξη

Κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό στους κύκλους του
νησιού η φήμη ότι για την πρόσφατη απαγόρευση εργα-
σιών εξόρυξης στην περιοχή του Ακονητού ευθύνεται η
Τοπική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος
και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Επιθυμούμε να κάνουμε σαφές ότι η Τοπική Επιτροπή
δεν έχει καμία απολύτως ανάμιξη στην υπόθεση του λατο-
μείου και κάθε αναφορά που γίνεται σε αυτήν είναι εκ του
πονηρού και εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, καθώς και συμ-

φέροντα που καλύπτονται πίσω από την
απόδοση ευθυνών στην Τοπική Επιτροπή
και με τα οποία δεν έχουμε καμία σχέση.

Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός της Τοπικής
Επιτροπής δεν είναι η εκτόξευση καταγγε-
λιών και η δημιουργία εχθρικού κλίματος
με τους κατοίκους, με τους οποίους μοιρα-
ζόμαστε κοινές ανησυχίες και προβληματι-
σμούς για τα ζητήματα της Αντιπάρου. Η
διενέργεια καταγγελιών αποτελεί υποχρέ-
ωση άλλων φορέων, θεσμοθετημένων από
την Πολιτεία. 

Δική μας μέριμνα είναι να βοηθήσουμε
με την προσωπική μας εργασία και δράση,
όπως έχουμε πράξει έως τώρα, για την πε-
ριβαλλοντική προστασία του νησιού, την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του
και την ενημέρωση των πολιτών σε σχετικά
ζητήματα (ενημέρωση με ομιλία και φυλ-
λάδια για την ανακύκλωση, διοργάνωση
διάλεξης για το Δεσποτικό από τον αρχαι-
ολόγο κ. Κουράγιο και ξενάγηση σε αυτό,
ανάδειξη μονοπατιών, ομιλίες, κινηματο-
γραφικές προβολές, καθαρισμός παραλιών
και λιμανιού, κ.ά. δραστηριότητες).

Υπενθυμίζουμε ότι η Τοπική Επιτροπή
είναι μία ομάδα ανθρώπων ανοιχτή σε
όλους και χωρίς κεντρική κομματική δέ-
σμευση. Ασφαλώς υπάρχει πολυφωνία από-

ψεων στους κόλπους της και πολλά ζητήματα απασχολούν
κάθε μέλος ξεχωριστά. Ωστόσο, η συνολική άποψη εκ-
φράζεται πάντα μέσω επίσημων εγγράφων και δελτίων
τύπου.

Ο,τιδήποτε άλλο κυκλοφορεί αόριστα στους κύκλους
του νησιού κυκλοφορεί δίκην «κουτσομπολιού», ίσως δε
και συκοφαντίας. Και βέβαια απαξιώνει τις αρχές και τη
συνολική προσπάθεια της Τοπικής Επιτροπής. 

Επειδή η εξόρυξη πέτρας έχει θεμελιακή σημασία για
την οικοδομική δραστηριότητα, την ανοικοδόμηση κατοι-
κιών με τοπικά υλικά και σύμφωνα με τους παραδοσιακούς
κανόνες και την επακόλουθη οικονομική ανάπτυξη του νη-
σιού, προτείνουμε στους άμεσα εμπλεκομένους (Νομαρ-
χία και Περιφέρεια, Κοινότητα, Αστυνομία, εργαζόμενοι
στο χώρο, οικοδόμοι, εργολάβοι, κλπ) να συνεργαστούν
για την ορθολογική εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Το ΔΣ της Τοπικής Επιτροπής Αντιπάρου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νάουσας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δη-
μόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του, για έξι χρόνια.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στις 15/06/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα
12.00.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαυθύνονται στο γραφείο του Σχολείου (ΤΗΛ.: 22840 51208)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της Υπ. Απόφασης, που προβλέπει τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
πάρουν από το γραφείο του σχολείου.

Νάουσα 06/05/2009
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΝΕΖΩ ΤΣΙΓΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι πρόκειται να γίνει πρόσληψη 2ης καθαρίστριας
με σύμβαση μίσθωσης έργου 10 μηνών για την καθαριότητα του
Δημοτικού Σχολείου Νάουσας για το σχολικό έτος 2009 – 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στη
διευθύντρια του σχολείου μέχρι τις 15/6/2009.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22840 51208 τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΝΕΖΩ ΤΣΙΓΩΝΙΑ

Το Σάββατο 2 Μαϊου 2009, στην αί-
θουσα του Αρχίλοχου,ο κύριος Γιοχάν-
νες Φουφόπουλος, καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, μετά από
πρόσκληση της Τοπικής Επιτροπής
Πάρου της Ελληνικής Εταιρείας ανέ-
πτυξε το θέμα “ Άνθρωπος και φυσικό
περιβάλλον στο Αιγαίο: ένα ταξίδι
στους αιώνες”.  Ο κύριος Φουφόπουλος, με την ομιλία του, κατάφερε με μεστό και απλό
λόγο να μας ταξιδέψει νοερά από το πολύ μακρινό παρελθόν στο σχετικά σύντομο μέλλον
του τόπου μας. Με ξεκάθαρα επιχειρήματα μας έδειξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθή-
σουμε, αν θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας ένα φυσικό περιβάλλον, που θα μπορεί να
τα θρέψει και όχι μια έρημη γη.                                                                                Μ.Λ.

Το μέλλον του τόπου μας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Προς τους κατοίκους
της Μάρπησσας

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τώρα που
πέρασαν οι Άγιες μέρες του Πάσχα θα ήθελα
να σας ευχαριστήσω για την καθοιονδήποτε
τρόπο συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις και στα
δρώμενα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μάρπησ-
σας.
Κυρίως, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους
υπεύθυνους των Αναπαραστάσεων και τα παι-
διά που με την αθρόα συμμετοχή τους παρου-
σίασαν αυτό το όμορφο θέαμα στους
επισκέπτες και στους κατοίκους της Μάρπησ-
σας.
Επίσης, να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν με
οποιονδήποτε τρόπο στο βάψιμο των δρόμων
και των πλατειών της Μάρπησσας, ούτως ώστε
να είναι ασπρισμένη και καθαρή τη Μ. εβδο-
μάδα.
Τέλος, ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν στη
Γιορτή της Αγάπης, τους εργαζόμενους στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάρπησσας, καθώς και
τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.
Εύχομαι σε όλους σας να είστε γεροί και δυνα-
τοί για να μπορέσουμε και του χρόνου να γιορ-
τάσουμε τις ημέρες του Πάσχα.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Αντώνης Ραγκούσης

Σεμινάρια για γονείς
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου σε συνεργασία με το κέντρο πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑ-
ΔΩΝ» διοργάνωσε σεμινάρια για τους γονείς, με στόχο την εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες ανάπτυξης των παιδιών σήμερα και στη βελτίωση της
επικοινωνίας στην οικογένεια. 
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του κέντρου πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με την ψυχολόγο – επιστημονικό στέλεχος του
Θησέα κα Χρυσαυγή Κανελλοπούλου. 
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο παρακολούθησαν 17 γονείς, ξεκίνησε το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε μία εβδο-
μάδα πριν από το Πάσχα.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά την ψυχολόγο κα Χρυσαυγή Κανελλοπούλου για την άριστη διοργάνωση και διεξαγωγή των σεμιναρίων.

Για το Δ.Σ.
ο Πρόεδρος Τάσος Τριαντάφυλλος, η Γεν. Γραμματέας Φιλία Γρηγοράσκου

Μήνυμα του Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ  Π. Ρήγα

Για την Ημέρα της Μητέρας
Η γιορτή της μητέρας αποτελεί τη γιορτή της μοναδικής και ακατάλυτης, άδολης αγάπης, της
αφοσίωσης της στοργής και της ελπίδας. Αποτελεί την παγκόσμια αναγνώριση της υψηλής
αποστολής της μητέρας και της κοινωνικής της προσφοράς. 
Σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους λαούς, όπως και στον ελληνικό, η μάννα αποτελεί το σύμβολο
της αγάπης, το σύμβολο του πιο κοντινού μας ανθρώπου σε χαρά και λύπη, το σύμβολο του σε-
βασμού και της αναγνώρισης ενός έργου, σημαντικού και απαραίτητου για την οικογενειακή
αλλά και την κοινωνική συνοχή.
Τιμώντας τη μητέρα, τιμούμε το ανθρώπινο γένος.
Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη ζωή που χαρίζει, για τις θυσίες που κάνει και για όλα
αυτά που συμβολίζει.
Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου.

Θεμελιώνεται το μικρό νοσοκομείο Πάρου 
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, την Παρασκευή 29 Μαΐου το απόγευμα,
παρουσία του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αβραμόπουλου, θα γίνει
η θεμελίωση του μικρού νοσοκομείου Πάρου. 



Τετάρτη 13 Μαΐου ‘0912

Από τα εγκαίνια στο σπήλαιο της Αντιπάρου


