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Σε επίσχεση εργασίας έχουν προχωρήσει οι για-
τροί όλων των Κέντρων Υγείας στα Κυκλαδο-
νήσια, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων
εφημεριών από τον Ιανουάριο του 2009. Ένα
μείζον θέμα για τους γιατρούς, που εδώ και χρό-
νια δεν επιλύεται, με απο-
τέλεσμα να υποχρεώνονται
να «κλείσουν» τα ιατρεία,
γιατί η Πολιτεία δεν μερι-
μνά. 
Από την περασμένη Δευ-
τέρα ξεκίνησαν επίσχεση
εργασίας επ’ αόριστον και
στο Κέντρο Υγείας Πάρου
και δέχονται μόνο τα επεί-
γοντα περιστατικά. Όπως
ανέφερε τη ΦτΠ η επιστη-
μονική Διευθύντρια του
Κ.Υ. Πάρου, Dam Yioke,
υπάρχουν και άλλα προ-
βλήματα, αυτή τη στιγμή
όμως προέχει το ζήτημα
των εφημεριών και η καταβολή τους. Στην πε-
ρίπτωση που καταβληθούν οι εφημερίες του Ια-
νουαρίου, η κ. Yioke επισημαίνει ότι θα
ληφθούν αποφάσεις σε συνεννόηση και πάλι με
όλους τους γιατρούς των Κυκλάδων. Τονίζει
επίσης, ότι η επίσχεση δεν ήταν στις προθέσεις
των γιατρών, όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος,
αφού ούτε και το υπουργείο Υγείας έχει δώσει
σαφή απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Συνέχεια στη σελ. 4

«Κλειστό» από την περασμένη Δευτέρα το Κέντρο Υγείας Πάρου

Δεκτά μόνο επείγοντα περιστατικά

Σε «αφασία»
τα Κέντρα Υγείας

στις Κυκλάδες λόγω
επίσχεσης εργασίας

των γιατρών
επ’ αόριστον,

με αίτημα
την καταβολή

δεδουλευμένων
εφημεριών 

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου πέρασε στον τελικό

Η ώρα της πραγματοποίησης
του ονείρου για την άνοδο

Στο γήπεδο ΕΠΣ Κυκλάδων στην Ερμούπολη, το Σάββατο στις 17:00

Έκθεση για τις Κυκλάδες
στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ
στο Σύνταγμα

Συμμετοχή
και της Πάρου
με τα ...όλα της 

Στην τετραήμερη έκθεση στο ΜΕΤΡΟ που
ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, 
συμμετέχει και ο Δήμος Πάρου, με έντυπο
υλικό και παραδοσιακά προϊόντα του νη-
σιού. Αρωγοί στην προσπάθεια προβολής
του νησιού, ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου
- Αντιπάρου, ο Σύλλογος Ενοικιαζόμενων
Δωματίων, Ξενοδόχων και άλλοι φορείς, με
δικά τους έντυπα και χάρτες. 
Η Έκθεση, συμφωνία του Νομάρχη Κυ-
κλάδων Δ. Μπάιλα με τον πρόεδρο της ΑΤ-
ΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, πραγματοποιείται στην
αίθουσα του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος και θα
ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου. 
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που θα
καταληφθεί από τα περίπτερα των Κυκλα-
δίτικων νησιών, θα δοθεί η ευκαιρία σε χι-
λιάδες Αθηναίους, αλλά και επισκέπτες,
μέσω του διαφημιστικού υλικού, τις προβο-
λές στις γιγαντοοθόνες και τα δρώμενα που
θα γίνουν, να έλθουν σε επαφή με τις ομορ-
φιές των Κυκλάδων, αλλά να γευτούν και τα
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.
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Στον καθρέφτη
του νερού

Αν κοιτάξουμε στην επιφάνεια του νερού, βλέ-
πουμε το πρόσωπό μας. Αναζητώντας τους τρό-
πους διαχείρισής του μέχρι σήμερα, ανακα-
λύπτουμε πώς πολιτευόμαστε.

- Μας χαρακτηρίζει πάντα έλλειψη ικανότη-
τας πρόβλεψης και προοπτικής. Δεν προγραμ-
ματίζουμε για τα επόμενα χρόνια, για μια
δεκαετία, για μια εικοσαετία, αλλά για το σή-
μερα, για τη στιγμή. Βλέποντας και κάνοντας.

- Προχωρούμε με παραταξιακές λογικές ή με
κουμπαριές, ακόμα και στα θέματα του νερού.
Εκατοντάδες άδειες γεωτρήσεων δόθηκαν για
λόγους ψηφοθηρίας. Από την άλλη, πίεση
ασκούν όχι μόνο οι δικοί μας, αλλά και άλλοι διά-
φοροι, συγγενείς και κουμπάροι. Η αντίληψη
του κουμπάρου και η φροντίδα για τον ιδιώτη,
οδεύουν παράλληλα με την αδιαφορία για την
κοινωνία. Ο ιδιώτης στο τέλος δικαιώνεται. Κά-
ποιον βρίσκει στην κυβέρνηση, γνωστό, τρίτο
εξάδελφο του υπουργού ή τον κλητήρα, κατα-
φέρνοντας να περάσει το δικό του και ας λέει ο
νόμος ό,τι θέλει. Έτσι συχνά αποχαρακτηρίζον-
ται δασικές εκτάσεις, αποψιλώνονται πλαγιές με
θάμνους, μπαζώνονται υγρότοποι, εκχερσώνον-
ται δάση με κέδρους, καταπατούνται παραλίες
κ.λ.π. Νόμοι υπάρχουν, ο κουμπάρος όμως είναι
ισχυρότερος. Το νερό μολύνθηκε από τα φάρ-
μακα, τα λιπάσματα, αλλά και από τη διαφθορά.  

- Βλέπουμε στα θέματα του νερού την έλλειψη
συνέχειας στην πολιτική μας ζωή. Δρούμε σαν να

μην έχουμε μνήμη. Καθένας νο-
μίζει ότι η πολιτική αρχίζει απ’
αυτόν. Οι προηγούμενοι σβή-
νονται. Πολύτιμα στοιχεία που
έχουν μαζευτεί στο παρελθόν
δεν βρίσκονται και δεν χρησιμο-
ποιούνται. Κουβεντιάζουμε, συ-
νεδριάζουμε, διοργανώνουμε
ημερίδες και μετά όλα πετιούν-
ται. Φτάνει να δούμε τα προ-
γράμματα των κομμάτων. Θεω-
ρία και πράξη δεν γεφυρώνον-
ται.

- Δεν τα καταφέρνουμε στην
αξιολόγηση. Τι είναι πρώτο, τι
δεύτερο και τρίτο. Συζητούμε

για κουτσομπολιά και αφήνουμε τα μεγάλα προ-
βλήματα να λυθούν μόνα τους.  

- Συχνά δεν γνωρίζει η αριστερά μας, τι ποιεί
η δεξιά μας. Υπάρχει πάντα ένα μπέρδεμα παν-
τού, σαν να γίνεται σκόπιμα, ώστε να μην προ-
χωρά τίποτα. Για την πολιτική του νερού
ανακατεύονται πολλοί και ακόμα δεν ανέλαβε το
συντονισμό κεντρικός φορέας. Απ’ την άλλη δεν
ασκείται κανένας έλεγχος.

- Μας έλκει το παράλογο. Σε ώρες που μει-
ώνονται οι βροχοπτώσεις και η χρήση υπερδε-
καπλασιάζεται, επιτρέπουμε γεωτρήσεις και
πισίνες και στέλνουμε τον κόσμο να αγοράζει
πλαστικά μπουκάλια με νερό αμφίβολης ποιότη-
τας. Ο ντόπιος και ο τουρίστας με το πλαστικό
στο χέρι αποτελούν σύμβολο αυτού του παραλό-
γου, που εγγίζει όλες τις μορφές άσκησης πολι-
τικής στη χώρα μας. Διψούμε, αλλά πλένουμε το
αυτοκίνητο με το λάστιχο επί ώρες και ποτίζουμε
το γκαζόν του κήπου μας! 

- Η σπατάλη χαρακτηρίζει την ελληνική πολι-
τική και κοινωνική ζωή και είναι έκδηλη παντού
από τη διαχείριση του νερού μέχρι τον τρόπο με
τον οποίο ρυθμίζονται άλλα σοβαρά θέματα. 

- Δεν τα καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε, να
συνθέσουμε και να συναποφασίσουμε. Αντί συγ-
κεκριμένου έργου έχουμε κυρίως να κάνουμε με
μια διαρκή και άγονη αντιπαράθεση, όχι ιδεών,
αλλά πραγμάτων που απορρέουν από διαφορε-
τικές ψυχολογίες. Η πολιτική ακολουθεί την ψυ-
χολογία μας, όχι τις ιδέες μας.

Θα είχε σημασία να δούμε πόσο βελτιωθήκαμε
όλοι (κράτος, κυβερνήσεις, αυτοδιοίκηση κι
εμείς οι πολίτες) στην άσκηση πολιτικής, ερευ-
νώντας τα ζητήματα του νερού τα τελευταία
τριάντα χρόνια. Μήπως ήταν άχρηστες τόσες συ-
ζητήσεις;

Χρίστος Γεωργούσης
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Έτος 64ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύ�ου 61
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 

Το καθιερωμένο θρησκευτικό μνημόσυνο του Εθνομάρτυρα Νικόλαου Στέλλα, θα τελεστεί την
Κυριακή 24 Μαΐου στη Μάρπησσα. 

Στη μνήμη του θα πραγματοποιηθούν και εκδηλώσεις:
Σάββατο 23 Μαΐου 
Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2009 FINAL FOUR
Ώρα 6 μ.μ. έως 7.30 μ.μ. και 8 μ.μ. έως 9.30 μ.μ.
Διοργάνωση ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός 
Κυριακή 24 Μαΐου
Ώρα 9 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Αιμοληψία στο Αγροτικό Ιατρείο Μάρπησσας
Ώρα 10.30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στον ανδριάντα του Ήρωα «Νικόλα Στέλλα» - Ομιλία,

χαιρετισμοί, κατάθεση στεφάνων
Ώρα 5. μ.μ. έως 7 μ.μ. αγώνας ποδοσφαίρου
Διοργάνωση ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός
Αγώνες ερασιτεχνικού πρωταθλήματος Μπάσκετ 2009 FINAL FOUR
Ώρα 6 μ.μ. έως 7.30 μ.μ. Μικρός Τελικός
Ώρα 8 μ.μ. έως 9.30 μ.μ. Τελικός
Διοργάνωση ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός
Τιμές στη μνήμη του ήρωα Νικόλα Στέλλα θα αποδώσει η Φιλαρμονική του Δήμου Πάρου.

Επιστροφή στις μνήμες…
Εντελώς συμπωματικά, τις ημέρες αυτές τιμής στον Νικόλα Στέλλα, βρίσκεται στην Πάρο ο

Γερμανός που σώθηκε από Παριανούς το 1944, μετά τον τορπιλισμό του ναρκαλιευτικού, στο
οποίο επέβαινε μαζί με άλλους Γερμανούς  στρατιώτες. Ο Erwin Ostman, που μένει σε ξενοδοχείο
στο Πίσω Λιβάδι, θα παραστεί στις φετινές εκδηλώσεις, για να ευχαριστήσει και να τιμήσει τους
Παριανούς που τον έσωσαν, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας από τους κατακτητές.

Για αυτό το Γερμανό και για το περιστατικό που έγινε στον κόλπο των Μαρμάρων βρήκαμε
ένα παλιό δημοσίευμα στην εφημερίδα Φωνής της Πάρου, το οποίο έγινε με αφορμή και πάλι την
επίσκεψή του στο νησί μας, το 2001. Το δημοσίευμα που είχε τίτλο «Επιστρέφει μετά από 57 χρό-
νια», το αναδημοσιεύουμε.

«Μετά από 57 χρόνια, μια σειρά από γεγονότα φέρνουν τον Γερμανό Erwin Ostman στην
Πάρο και τυχαίνει (χωρίς να το έχει σχεδιάσει), να φτάνει στο νησί τις ημέρες που η Πάρος θυ-
μάται και τιμά του ήρωες της κατοχής, με τις εκδηλώσεις στη μνήμη του Νικόλα Στέλλα. 

»Ήταν 27 Αυγούστου 1944, λίγους μήνες πριν από το τέλος του πολέμου, όταν το γερμανικό
ναρκαλιευτικό «R38», στο οποίο επέβαινε ο Erwin Ostman, φτάνει στα παράλια της Πάρου, για
να παραλάβει τους Γερμανούς στρατιώτες από το νησί. Η σφοδρή κακοκαιρία, ανέτρεψε τα σχέ-
δια των Γερμανών. Στην είσοδο του κόλπου των Μαρμάρων βυθίζεται το γερμανικό ναρκαλιευ-
τικό από τολπίλη που το εμβόλισε. «Όλα έγιναν τόσο γρήγορα…σωσίβια δεν φορούσαμε»,

εξιστορεί ο Erwin Ostman. Ήμασταν τραυματι-
σμένοι και τα ρούχα μας ήταν τόσο βαριά, που
σε λίγα λεπτά οι 16 από τους 32 στρατιώτες
είχαν πνιγεί. Οι υπόλοιποι σωθήκαμε χάρη στην
άμεση δράση των ψαράδων, που μπήκαν στην
ταραγμένη θάλασσα και μας έβγαλαν». 

»Ο Erwin Ostman ήταν τότε μόλις 20 ετών.
Εν ώρα πολέμου, όταν ο θάνατος του εχθρού
είναι η ζωή σου, οι Παριανοί έσωσαν τους κατα-
κτητές που είχαν πάνω από το κεφάλι τους για
χρόνια. Αυτό είναι κάτι, που ο Ostman δεν μπο-
ρεί ακόμη να το συλλάβει. «Δεν ήμασταν φίλοι
και παρά το γεγονός ότι υπέφεραν κατά την κα-
τοχή των Γερμανών και των Ιταλών, δεν μας γύ-
ρισαν την πλάτη τους όταν πνιγόμασταν».
Ήθελε πάντα να επιστρέψει στην Πάρο. «Σή-
μερα που επιτέλους βρίσκομαι εδώ, νιώθω ότι
απαλλάχτηκα από ένα τεράστιο βάρος. Κάθε
χρόνο στις 27 Αυγούστου, γιορτάζω τα δεύτερα
γενέθλιά μου. Αυτή η μέρα έχει χαραχθεί για
πάντα μέσα μου». 

Στις εκδηλώσεις
στη Μάρπησσα

ο Γερμανός
που σώθηκε
στην κατοχή

από Παριανούς
ψαράδες 

Φόρος τιμής στον ήρωα
Νικόλα Στέλλα
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Χώρους εργασίας στην Πάρο επισκέφθηκε ο
βουλευτής Αττικής του Κ.Κ.Ε Γιάννης Γκιόκας,
την Τετάρτη 13  Μαΐου, στο πλαίσιο της πα-
νελλαδικής εξόρμησης του κόμματος για τις Ευ-
ρωεκλογές. 

Το πρωί ο κ. Γκιόκας περιόδευσε στο εργο-
στάσιο της Ε.Ξ.ΠΑ., στο εργοστάσιο της
Δ.Ε.Η. στο Κέντρο Υγείας και στο Τυπογρα-
φείο Πάρου, ενώ το μεσημέρι έδωσε συνέντευξη
στο Ρ/Σ ΗΧΩ FM. Ο Βουλευτής συνοδευόταν
από τον Κ. Ροκονίδα, της Κομματικής Οργά-
νωσης του ΚΚΕ στην Πάρο, ο οποίος είπε ότι
αφορμή της επίσκεψης του κ. Γκιόκα, είναι οι
Ευρωεκλογές.

Ο βουλευτής στη σύντομη ομιλία τους προς
τους εργαζόμενους, ζήτησε ψήφο στο ΚΚΕ,
γιατί όπως είπε, για το κόμμα του, οι Ευροε-
κλογές είναι η συνέχεια της προσπάθειας που
έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα σε χώρους
δουλειάς, έτσι ώστε να υπάρξουν αντιστάσεις,
να υπάρξει συμμετοχή των εργαζομένων, οργά-
νωση της πάλης, για να μην πληρώσουν την
οικονομική κρίση οι εργαζόμενοι, για να μη
γίνουν για άλλη μια φορά θύματα της κρίσης
των υπερκερδών. Πρέπει είπε, να στείλουμε ένα
μήνυμα σε εκείνα τα κόμματα που έχουν ως
στόχο να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές
μετάθεσης της κρίσης στις πλάτες των εργαζο-
μένων. Και είναι τα κόμματα του Ευρωμονό-
δρομου όπως ονομάστηκαν, η Ν.Δ. και το
ΠΑΣΟΚ. 

Με την ψήφο στο ΚΚΕ, σημείωσε ο κ. Γκιό-

κας, οι εργαζόμενοι θα καταδικάσουν αυτά τα
κόμματα και τις πολιτικές τους και κατέληξε. Ο
κάθε εργαζόμενος έχει συμφέρον να ψηφίσει το
ΚΚΕ ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του. Να

κρατήσει τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις
του, αλλά να ψηφίσει ΚΚΕ γιατί μόνο το κόμμα
αυτό, μπορεί να εγγυηθεί αντίσταση και οργά-
νωση της πάλης.

Καταδίκη των μεγάλων
κομμάτων στις Ευροεκλογές

Σε χώρους εργασίας στην Πάρο ο βουλευτής του ΚΚΕ Γ. Γκιόκας ΣΥΝ-ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

Όχι στην
εμπορευματοποίηση

του αιγιαλού και
των ακτών μας!

Με την πρόσφατη Κ.Υ.Α. για παραχώρηση
των ακτών στους ιδιώτες μέσω των Ο.Τ.Α., με
δέλεαρ και αντιστάθμισμα την είπραξη από το
δημόσιο του 20% των εσόδων, επιβεβαιώνεται
ακόμα μια φορά  η κυβερνητική πρόθεση για
ασύδοτη εκμετάλλευση και ιδιωτικοποίηση
των παραθαλάσσιων περιοχών της Χώρας. 

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει
να αντικαταστήσει την κατάργηση του τέλους
παρεπιδημούντων (2%) υπέρ των ΟΤΑ, πα-
ραβιάζοντας με προκλητικό τρόπο τον κοινό-
χρηστο χαρακτήρα των παραλιών και
καθιστώντας προβληματική την ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα.

Η Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία καταγ-
γέλλει την παραπάνω απόφαση και καλεί τους
ΟΤΑ των νησιών μας να αρνηθούν να μετα-
τραπούν από θεσμοί δημοσίου συμφέροντος σε
κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Οφείλουμε όλοι, χωρίς ταλαντεύσεις, να
αγωνιστούμε έτσι ώστε, ο αιγιαλός, οι παρα-
λίες και οι ακτές μας να κατοχυρωθούν ως δη-
μόσιο αγαθό και όχι ως αντικείμενο
εκμετάλλευσης σε βάρος των πολιτών και του
φυσικού περιβάλλοντος.

Νόμιμες εργασιακές σχέσεις
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου ενημερώνει τα μέλη του πως μετά την απόφαση της Νομαρχίας και την σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζεται ως προαιρετικό θερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μας κατά τις Κυριακές και
τις αργίες από 8:00-24:00. Λήξη θερινού ωραρίου 31/10/2009.
Είναι αυτονόητο, η απασχόληση των εργαζόμενων κατά τις Κυριακές και τις αργίες να διέπονται από τις νόμιμες εργασιακές σχέσεις.

Για το Δ.Σ., o Πρόεδρος Αλιπράντης Αποστόλης, o Γ.Γραμματέας Τριαντάφυλλος Αναστάσιος

Ο Γιάννης Γκιόκας μιλάει στους εργαζόμενους στο Τυπογραφείο Πάρου
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«Κλειστό» από την περασμένη Δευτέρα το Κέντρο Υγείας Πάρου

Δεκτά μόνο επείγοντα περιστατικά
Συνέχεια από τη σελ. 1

Πολλά και ποικίλα τα προβλήματα
Στη ΦτΠ μίλησε για την επίσχεση εργασίας και για τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί με τις εφημερίες,
ο Πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείου Σύρου Αλέ-
ξανδρος Λημναίος: «Η μη καταβολή των δεδουλευμένων
εφημεριών, είναι το ένα σκέλος, τα προβλήματα είναι πολλά.
Ενδέχεται να πληρωθούμε σήμερα (Δευτέρα) τον Ιανουά-
ριο, αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί δεν λύνεται το ζή-
τημα. Το δεύτερο είναι ότι, όταν είχε υπογραφεί το νέο
μισθολόγιο των γιατρών τον 11ο του 2008, είχε ειπωθεί ότι
θα αλλάξει και το πλαφόν, έτσι ώστε να πληρωνόμαστε τις
εφημερίες σύμφωνα με το καινούριο μισθολόγιο. Όχι μόνο
όμως δεν υπάρχει εξέλιξη, αλλά οι εφημερίες που αναμένεται
να πληρωθούμε τώρα, υπολογίζονται σύμφωνα με το παλιό
μισθολόγιο του 2008. Δεν έχουν αυξηθεί όμως και οι επι-
τρεπόμενες αποδοχές των γιατρών, ώστε να γίνουν περισ-
σότερες από το πλαφόν του αρεοπαγίτη με 29 χρόνια
υπηρεσίας. 

»Να σημειωθεί, ότι με το νέο μισθολόγιο, ο Δ/ντής μπο-
ρεί να κάνει μόνο 2 εφημερίες το μήνα έναντι 7 με το παλιό
μισθολόγιο, ο επιμελητής Α΄ 6 το μήνα έναντι 11και ο επι-
μελητής Β΄ 9 το μήνα έναντι 12. Επειδή όμως βρισκόμαστε
σε έναν νησιωτικό νομό και οι θέσεις στα Κ.Υ είναι ένας έως
δύο γιατροί για κάθε ειδικότητα, ο κάθε γιατρός κάνει ευη-
μερίες από 15 έως 30 το μήνα. Επειδή όμως οι εφημερίες ξε-
περνούν το πλαφόν, οι επιπλέον δεν πληρώνονται. Για μας
λοιπόν, το πλαφόν στις εφημερίες είναι μία βασική ρύθμιση,
εφόσον υπήρξε νέο μισθολόγιο. 

»Ένα άλλο ζήτημα είναι, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη, δη-
λαδή κωδικός για τα χρήματα των ευημεριών από την
1/5/2009 και μετά. Δεν υπάρχει δηλαδή έγκριση από τα
υπουργεία, Υγείας και Οικονομικών. Και αν ακόμη και τώρα
γίνει το ΦΕΚ και υπογραφεί, απαιτούνται περίπου 60 ημέ-
ρες γραφειοκρατικών διαδικασιών για να πληρωθούμε. Άρα
το νωρίτερο που θα πληρωθούμε είναι τον Αύγουστο. Με
ρωτάτε λοιπόν, αν πληρωθούμε τον Ιανουάριο, για τον οποίο
ακόμη θα ακούμε, πως θα αντιδράσουμε; Σας απαντώ, ότι θα
γίνουν νέες Γενικές Συνελεύσεις και στο νοσοκομείο Σύρου
και στα κατά τόπους Κέντρα Υγείας για να πάρουμε περαι-
τέρω αποφάσεις. Έως τότε η επίσχεση εργασίας θα συνεχι-
στεί».

Παναγιώτης Ρήγας Βουλευτής Ν. Κυκλάδων - ΠΑΣΟΚ

Υπάρχει Έλληνας που να μην εξαπατήθηκε
από τη Νέα Δημοκρατία;

Στην επίσχεση εργασίας των γιατρών στις Κυκλάδες, αναφέρεται με ανακοίνωσή του και ο βουλευτής Κυκλάδων του
ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό τους από την Κυβέρνηση. Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«Την επίσχεση εργασίας επέλεξαν οι γιατροί όλων των μονάδων υγείας των Κυκλάδων ως έσχατο μέτρο διαμαρτυρίας
και αντίδρασης για τον εμπαιγμό που υφίστανται στο θέμα της πληρωμής των εφημεριών τους.
»Υπενθυμίζουν ότι προσωπικά, για το συγκεκριμένο θέμα, έχω καταθέσει και υποστηρίξει στην Ολομέλεια της Βουλής
δύο επίκαιρες ερωτήσεις εισπράττοντας από τον Υφυπουργό Υγείας κ. Παπαγεωργίου την απάντηση ότι δημαγωγώ και
ισχυρίζομαι ανακρίβειες. Παρόμοια «επίπληξη» εισέπραξα από τον Υπουργό Υγείας Δ. Αβραμόπουλο, όταν σε αγό-
ρευσή μου στη Βουλή, με αφορμή το νομοσχέδιο για τα μισθολογικά θέματα των γιατρών, έθεσα το θέμα του πλαφόν στη
μισθοδοσία τους, γεγονός που στερεί σε αρκετούς γιατρούς το δικαίωμα να πληρωθούν για το σύνολο των εφημεριών που
πραγματοποιούν. Μέχρι σήμερα το πρόβλημα αυτό παραμένει άλυτο, παρά τους πανηγυρισμούς τοπικού Βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας ότι και σε αυτό το πρόβλημα η «καλή» Κυβέρνηση έδωσε λύση.
Βεβαίως τα προβλήματα των υγειονομικών μονάδων δεν εξαντλούνται στα προβλήματα των γιατρών. Αντίστοιχα προ-
βλήματα, κυρίως στις Νησιωτικές Μονάδες Υγείας, αντιμετωπίζει και το υπόλοιπο προσωπικό».
Ο κ. Ρήγας κάνει λόγο για την ελλιπή χρηματοδότηση των μικρών κυρίως Υγειονομικών Μονάδων, την έλλειψη αναλώ-
σιμων υλικών κλπ. και κατηγορεί την Κυβέρνηση για «κούφιες εξαγγελίες, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και ανέξοδες δε-
σμεύσεις». 

Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων

Σύγχρονες μέθοδοι βασισμένες σε παλιές πρακτικές
Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, ήταν το
θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε
στις 16 Μαΐου στην αίθουσα του «Αρχίλο-
χου» στην Παροικιά, όπου διακεκριμένοι επι-
στήμονες αναφέρθηκαν στις αιτίες που
προκαλούν τη λειψυδρία, αλλά και στους τρό-
πους αντιμετώπισής τους.  
Σύμφωνα με τους ειδικούς το 80% των πιέ-
σεων στους υδατικούς πόρους έως το 2025,
οφείλονται στην αύξηση του πληθυσμού και
την ανάπτυξη και όχι στην κλιματική αλλαγή.
Η γεωργία μέσω των αρδεύσεων, είναι ο κύ-
ριος καταναλωτής νερού στις περισσότερες
χώρες, με συνέπεια:
Υφαλμύριση των υπόγειων υδροφορέων, ρύ-
πανση των ποταμών και των παράκτιων πε-
ριοχών και ιδιαίτερα των κλειστών κόλπων,
πρόσχωση των φραγμάτων, εμφάνιση φαινο-
μένων ευτροφισμού, μείωση παραγωγικότητας
των εδαφών, υποβάθμιση των υγρότοπων.
Επίσης, η τουριστική δραστηριότητα ασκεί
σήμερα έντονες πιέσεις στους υδατικούς πό-
ρους αυξάνοντας κατακόρυφα τη ζήτηση
νερού, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Έν-
τονες ποιοτικές πιέσεις προέρχονται από τα οι-
κιακά και βιομηχανικά απόβλητα που
καταλήγουν στους υδάτινους αποδέκτες, ενώ η
κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση. 

Όπως τονίστηκε, η διαχείριση του νερού στη
Μεσόγειο συνεπάγεται «μαθήματα από το πα-
ρελθόν για λύσεις στο μέλλον». Η νέα «κουλ-
τούρα νερού» στη Μεσόγειο, προτείνει λύσεις
που περιλαμβάνουν την ανασκόπηση, την προ-
σαρμογή και την ανανέωση παλιών εγκαταλε-
λειμμένων πρακτικών, χρήσιμων σήμερα, αλλά
και στο μέλλον. Στόχος λοιπόν, είναι να ανα-
βιώσουν οι τεχνικές συλλογής όμβριων υδά-
των, κυρίως στα ελληνικά νησιά. 
Το πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή,
υλοποιείται από τους φορείς: Παγκόσμια Σύμ-
πραξη για το Νερό – Μεσογειακό σκέλος, Δη-

μοτικές αρχές των νησιών, Νάξος, Τήνος
Σύρος σε πρώτη φάση (στη δεύτερη φάση πέ-
ρασε η Πάρος, λόγω του ότι το Γυμνάσιο της
Παροικιάς που ελέγχθηκε δεν κρίθηκε κα-
τάλληλο και θα αναζητηθεί άλλο δημόσιο
κτίριο για την εφαρμογή του προγράμμα-
τος), Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης
για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την
Αειφόρο Ανάπτυξη και την Coca Cola Τρία
Έψιλον και Coca Cola.

Δράσεις του προγράμματος
Εγκατάσταση συστημάτων συλλογής όμ-

βριων υδάτων σε επιλεγμένα δημόσια κτίρια.
Βελτίωση των ικανοτήτων τεχνιτών και τεχνι-
κών υπηρεσιών των τοπικών αρχών μέσα από
εκπαιδευτικά σεμινάρια, που θα αντλούν τε-
χνογνωσία από τις παραδοσιακές τεχνικές,
αλλά και τις σύγχρονες τεχνολογίες, αναβιώ-
νοντας και υιοθετώντας, όπου αυτό καθίστα-
ται δυνατό, μεθόδους συλλογής όμβριων
υδάτων.
Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για
τη σπουδαιότητα τέτοιων εναλλακτικών, πα-
ραδοσιακών και χαμηλού κόστους τεχνικών.
Διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε
επιλεγμένα σχολεία των Κυκλάδων, χρησιμο-
ποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Ο καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος
Μιχαήλ Σκούλλος

Εμπορικός Σύλλογος 
Το Πανηγύρι στον Άγιο Φωκά
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντι-
πάρου σας προσκαλούν στο Πανηγύρι του
Συλλόγου την Τετάρτη 27 Μαΐου 2009 και ώρα
19:00 στον Άγιο Φωκά στην Παροικία.
Φέτος, η γιορτή του συλλόγου μας έχει ιδιαίτερη
σημασία διότι γιορτάζουμε την συμπλήρωση των
80 χρόνων λειτουργίας του.
Το πρόγραμμα:
Τετάρτη  27  Μαΐου  2009
19:30 Εσπερινός.
21:00 Aπονομή τιμητικής πλακέτας στον κ.
Πώλο Μιχάλη.
21:15 Xορευτικό Δήμου Πάρου.
22:00 Ρίψη βεγγαλικών.
22:15 Παραδοσιακή μουσική (τσαμπούνα-νη-
σιώτικα) από τοπικά συγκρότηματα.
Πέμπτη  28  Μαΐου  2009
8:00 Θεία λειτουργία.
10:00 Κέρασμα.
Για τη μετακίνησή σας
ΤΕΤΑΡΤΗ
1) Λάντζες από το λιμάνι της Παροικίας (ανα-
χωρήσεις κάθε 15 λεπτά). 2) Λεωφορείο από το
ΚΑΠΗ Αγκαιριάς στις 18:45 μ.μ. 3) Λεωφορείο
από το ΚΑΠΗ Mάρπησσας στις 18:20 μ.μ. Tο
λεωφορείο θα περάσει από Μάρμαρα στις 18:25
από τον Πρόδρομο στις 18:30 μ.μ. και από την
Νάουσσα στο ποτάμι στις 18:45μ.μ. 4) Λεωφο-
ρείο από το ΚΑΠΗ Παροικίας στις 19:00 μ.μ.
Επιστροφή από Άγιο Φωκά 11:30 μ.μ. για όλα τα
μέσα.
ΠΕΜΠΤΗ
Λάντζες από το λιμάνι της Παροικίας (αναχωρή-
σεις κάθε 15 λεπτά). 8:00 Λεωφορείο από
ΚΑΠΗ Παροικίας. 10:30 Επιστροφή.
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Εκτιμώ ότι δεν είναι θέμα για συζήτηση, παρά
μόνο εάν υπήρχε ζήτημα ηθικής τάξης, το δέ-
χτηκα όμως ως θέμα, για λόγους εύρυθμης λει-
τουργίας».

Η λειτουργία όμως κάθε άλλο παρά εύρυθμη
ήταν, καθώς υπήρξαν έντονες αντεγκλήσεις με-
ταξύ των μελών, σε τέτοιο βαθμό, που προκά-
λεσαν την οργή του αναπληρωματικού μέλους

Επί τάπητος στο Συνέδριο της ΤΕΔΚ καίρια ζητήματα για τη λειτουργία των ΟΤΑ

Οικονομικά και θεσμικά θέματα εισηγήθηκε ο Λ. Κοντός
Σημαντικά για τη λειτουργία των ΟΤΑ ήσαν τα θέματα που συζητήθηκαν στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και

Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), που πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο στις 16 και 17 Μαΐου, με τέσσερις εισηγήσεις, επί των οποίων υπήρξαν με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, ψηφίσματα που θα προωθηθούν στα αρμόδια υπουργεία και φορείς.

Τα ψηφίσματα αφορούν στα οικονομικά των ΟΤΑ, στη Νησιωτική πολιτική, στο πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο περιβάλλον.

Το μέλος της ΤΕΔΚ, Λ. Κοντός στην εισήγησή του έκανε αναφορά στα οικονομικά και θεσμικά
ζητήματα των Δήμων, προτείνοντας λύσεις ή τρόπους διαχείρισης. Τόνισε ότι οι ελάχιστες υποχρεω-
τικές λειτουργίες των Δήμων θα πρέπει να διέπονται από σωστό προγραμματισμό, δηλαδή συστημα-
τικές διαδικασίες σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας των επενδύσεων.
Λειτουργία ολοκληρωμένης οικονομικής διαχείρισης, λειτουργία σχεδιασμού και παραγωγής έργων,
λειτουργία πληροφορικής με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, λειτουργία νομικής υποστήρι-
ξης, διότι υπάρχουν συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους Δήμους, λειτουργία

διοίκησης του Δήμου, διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού – πολιτικής προστασίας. 
Ανέφερε επίσης, ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να διαθέσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμο-

διοτήτων των ΟΤΑ και να είναι αυξημένοι κατά 20%, για τους νησιωτικούς Δήμους, να επιλυθεί με νόμο το θέμα της καθαριότητας με τη σύ-
ναψη συμβάσεων καθαριότητας με φυσικά και νομικά πρόσωπα, να διατηρηθεί το υφιστάμενο νομικό καθεστώς των Δημοτικών Λιμενικών
Ταμείων και να υπάρξει φορολογική αποκέντρωση. 

Τιμητική εκδήλωση 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, έγινε μία εκδήλωση προς τιμή του Δημάρχου Μυκόνου και μέλους της ΤΕΔΚ κ. Βερώνη για την προσφορά του

επί σειρά ετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην οποία παρέστησαν οι βουλευτές του νομού, o περιφερειάρχης Κυκλάδων, ο Νομάρχης, και
όλοι οι σύνεδροι.

Σημαντικές αποφάσεις αναμένετο να λη-
φθούν την περασμένη Τρίτη (η ΦτΠ είχε εκτυ-
πωθεί), στη συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ. για έργα
στο νησί, με κυρίαρχο την αναμόρφωση και
ανακατασκευή της παλαιάς προβλήτας από τις
σπηλαιώσεις. Μία εκ των αποφάσεων αφορούσε
την απευθείας ανάθεση του έργου, αφού προ-
ηγουμένως γίνει «υποθαλάσσιος έλεγχος και
αποτύπωση κρηπιδωμάτων δια Δύτου –Πολι-
τικού Μηχανικού». Ανάλογα με την έκθεση
που θα διαμορφωθεί για την κατάσταση στην
προβλήτα, θα αποφασιστεί εάν θα γίνει άμεση
παρέμβαση με τσιμεντοενέσεις ή ότι άλλο υπο-
δειχθεί για την ασφάλεια στο λιμάνι ή αν θα συ-
νεχιστούν κανονικά οι διαδικασίες ώστε το έργο
να γίνει ολοκληρωμένο μετά τη σαιζόν.

Της συνεδρίασης αυτής, προηγήθηκε τη
Δευτέρα συζήτηση – ενημέρωση των μελών του
Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος των συμβού-
λων του Δ.Σ., κ.κ Κοτσώνη Κίμωνα, Αλιπράντη
Ιωάννη, Φαρούπου – Μαννέτα Βαρβάρας,
Σκιαδά Αβραάμ. Οι Σύμβουλοι με επιστολή
τους ζήτησαν ενημέρωση, πρώτον για την κα-
τάσταση στην παλαιά κεντρική προβλήτα και
δεύτερον για τα όσα ειπώθηκαν από την πρό-
εδρο του Δ.Λ.Τ. στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά
τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Ταμείου,
καθώς εκτίμησαν ότι η κ. Σκαραμαγκά κατα-
φέρθηκε εναντίον μελών του Δ.Σ. με αρνητικά
σχόλια. 

Σύμφωνα με την επιστολή των τεσσάρων
συμβούλων, η πρόεδρος στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, που αφορούσε μόνο την έγκριση του
προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ., έκανε αναφορά
για τη διαδικασία συγκεκριμένων αποφάσεων
του Συμβουλίου, την οποία χαρακτηρίζουν
«απρόκλητη, περιττή, άστοχη και σε κάθε πε-
ρίπτωση εκτός θέματος της ημερήσιας διάτα-
ξης». Στην επιστολή αναφέρεται:
«Μεταφέρατε προσωπικές σας εκτιμήσεις και
άτυπες τυχόν συζητήσεις εκτός συμβουλίου με
μέλη του συμβουλίου μας, που ήσαν απόντα,
όπως η πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου
και κρίνατε εκτός συμβουλίου μας την ψήφο θε-
σμικού συμβούλου, επίσης απόντος, επιλεκτικά,
σιωπώντας εκκωφαντικά για τις λευκές ψήφους
άλλων και τη δική σας».

Για το ίδιο θέμα, τοποθετήθηκαν και τα άλλα
τρία μέλη του Δ.Σ, κ.κ. Σκιαδάς, Αλιμπράντης
και η κ. Μανέτα, εκφράζοντας επίσης τη δια-
μαρτυρία τους για τις δηλώσεις της κ. Σκαρα-
μαγκά. Οι τοποθετήσεις τους χαρακτηρίστηκαν
από τον κ. Φραγκούλη ως «εκθέσεις ιδεών, με
αυθαίρετα συμπεράσματα και φαντασιώσεις για
δήθεν πραξικοπηματικές πράξεις της κ. Σκαρα-
μαγκά».

Η ίδια η πρόεδρος, ανέφερε ότι «δεν υπάρ-
χει λογοκρισία για όσα θα πει ένα άτομο που
έχει θεσμικό ρόλο, είπα τις απόψεις μου στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, ως όφειλα εφόσον αυτό επο-
πτεύει το Λ.Τ. και απάντησα στη συνέχεια σε
ερωτήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρωτοφανής ένταση στη συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ.

Να ομαλοποιηθεί
η λειτουργία του και
να αρχίσουν τα έργα

του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, Λ. Κοντού, ο
οποίος αποχώρησε λέγοντας ότι δεν είναι χα-
ρακτηρισμοί αυτοί, ούτε εικόνα οργάνου που
συνεδριάζει. 

Η κόντρα ωστόσο συνεχίστηκε και μάλιστα
σε ακόμη εντονότερους ρυθμούς, για να κατα-
λήξουν στη συνέχεια, να συμφωνήσουν όλοι με
την άποψη του Στ. Φραγκούλη, ο οποίος τό-
νισε: «Να μην επαναληφθεί αυτή η εκτόνωση
που έγινε κατά οδυνηρό τρόπο, γιατί φοβάμαι
ότι θα δικαιωθώ, όταν λέω ότι οι Παριανοί θα
μας γυρίσουν την  πλάτη, ενώ θα οδηγήσουμε
σε τέλμα το Δ.Λ.Τ».

Εφόσον ηρέμησαν τα πνεύματα, ο Λιμενάρ-
χης Ηλ. Κουντρομιχάλης έκανε μία σύντομη
αναφορά στην κατάσταση της παλαιάς προ-
βλήτας, στις επισημάνσεις και στα έγγραφα που
έχει στείλει επανειλημμένως στους αρμόδιους
φορείς για την αποκατάστασή της, σημειώνον-
τας: «Έστειλα έγγραφο και στην εισαγγελέα
για να σας κάνω, όχι να φοβηθείτε, αλλά να ανη-
συχήσετε και να προχωρήσει το έργο». Είπε
επίσης, πως αν συμβεί οτιδήποτε στο λιμάνι, κα-
τηγορούμενος θα είναι ο λιμενάρχης, όχι γιατί
δεν έκανε το έργο (αυτό είναι ευθύνη δική σας),
αλλά γιατί δεν έκλεισε την προβλήτα και κάλεσε
όλους τους συμβούλους, εάν το επιθυμούν να
προβάλει το βίντεο από τη μαγνητοσκόπηση
του ιδιώτη δύτη στην προβλήτα. 

Η φραστικά βίαιη συνεδρίαση έκλεισε με την
προτροπή και της προέδρου κ. Σκαραμαγκά
«να λειτουργήσει το Δ.Λ.Τ. με πνεύμα συνερ-
γασίας και να ξεπεραστούν οι όποιες πικρίες,
την οποία προσυπέγραψαν όλοι οι σύμβουλοι.
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Τη φετινή θεατρική δουλειά της Θεατρικής Ομάδας Νάουσας Πάρου «Οι Ηλί-
θιοι» του Νηλ Σάϊμον, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της
Αμοργού στο πλαίσιο του προγράμματος: «Το Θέατρο ταξιδεύει στην άγονη
γραμμή».

Η παράσταση δόθηκε στις 9 Μαϊου στην Αρκεσίνη. Οι κάτοικοι του νησιού κα-
τέκλυσαν την Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκεσίνης συρρέοντας από όλα
τα χωριά. Τα μέλη της Παριανής θεατρικής ομάδας έκαναν και τους Αμοργιανούς να
γελάσουν και να ευχαριστηθούν μια παράσταση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, όσες
φορές επαναλήφθηκε τον Απρίλιο και τον Μάϊο στην Πάρο.

Ο Δήμος της Αμοργού, με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Φωστιέρη  και το Δημοτικό
σύμβουλο κ. Δεσποτίδη, όπως και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκεσίνης  με τον πρό-
εδρο κ. Νομικό, αποδείχτηκαν εξαιρετικά φιλόξενοι και  πρόθυμα βοήθησαν τη Θε-
ατρική Ομάδα σε ότι χρειάστηκε.

Η αποστολή της Πάρου επέστρεψε ενθουσιασμένη και γεμάτη δώρα και ωραίες εμ-
πειρίες από την πανέμορφη Αμοργό.

Θεατρική Ομάδα Νάουσας Πάρου

Μεγάλη επιτυχία και
στην …Άγονη γραμμή

Ιερό προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής 

Γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης
Την Πέμπτη 21 Μαΐου το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής θα πανηγυρίσει την ιερή μνήμη των κτητόρων του Ι. Ναού

Αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στη Θεία λειτουργία, θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος. Στη συ-
νέχεια θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα τελετών του Ι. Προσκυνήματος.

Θα τελεστούν επίσης κτητορικές εκδηλώσεις:
Τετάρτη 20 Μαΐου 
Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία λειτουργία επί τη ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου στο Ι. Παρεκκλήσιο.
Ώρα 7.30 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός των κτητόρων Αγίων Κων/νου και Ελένης.
Πέμπτη 21 Μαΐου
Ώρα 7.00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία λειτουργία.
Πέμπτη 28 Μαΐου
Ώρα 7.00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός στο Ι. Παρεκκλήσιο της Αγίας Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτίσσης.
Παρασκευή 29 Μαίου
Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος και πανηγυρική Θεία λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτίσσης στο Ι. Παρεκκλή-

σιο της Αγίας και Ιερόν Μνημόσυνον του τελευταίου προμάχου της Κωνσταντινουπόλεως αυτοκράτορος Κων/νου Παλαιολόγου, των πεσόν-
των υπερασπιστών και των αναιρεθέντων κατά την άλωσιν αυτή υπό των Τούρκων.

Πρόσκληση
Το Καλοκαίρι έφτασε και οι εκδηλώσεις
στο Δ.Δ. Μάρπησσας ξεκινούν με τη
γιορτή της Ανάληψης του Κυρίου στο ναό
του Αγίου Νικολάου στο Πίσω Λιβάδι.
Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 19.30 εσπε-
ρινός και λιτανεία.
Την Πέμπτη 28 Μαΐουστις 21.30 γλέντι
με ζωντανή μουσική, χορό, θαλασσινούς
μεζέδες και ποτά. Θα εμφανιστεί το χορευ-
τικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος». 
Σας περιμένουμε όλους!
Συνεργαζόμενοι φορείς: Δημοτικό Διαμέ-
ρισμα Μάρπησσας, Σύλλογος Γυναικών
Μάρπησσας, Σύλλογος Αλιέων Πίσω Λι-
βαδιού, «Ξένιος Ζευς» και επαγγελματίες
και καταστηματάρχες Πίσω Λιβαδιού.
Χορηγός εκδηλώσεων Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Βραδιές με πιάνο
και φλάουτο

Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8:30 στην
Γκαλερί Αποθήκη στο Κάστρο της Πα-
ροικίας, για 6η συνεχή χρονιά διοργανώ-
νεται από το Aegean Center for
the Fine Arts, βραδιά μουσικής δωματίου
με μουσική για πιάνο-φλάουτο και για
πιάνο-φωνή, στο οποίο συμμετέχουν μαθη-
τές της σχολής και επαγγελματίες μουσι-
κοί.
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.

Ημέρα μνήμης
Στις  19  Μαΐου  το επίσημο Ελληνικό κράτος και όλα  τα  Ποντιακά σωματεία τίμη-

σαν τη Μνήμη των 350.000 και πλέον θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τις τόσες αποτρόπαιες και φρικαλέες
πράξεις του Κεμαλικού καθεστώτος στη Τουρκία από το 1916 έως το 1922 σε βάρος των
Ελλήνων που κατοικούσαν στον Εύξεινο Πόντο. Στο σημαντικότερο συμπέρασμα που
καταλήγει κανείς είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε και να στηρίζουμε, τόσο εμείς οι
πολίτες όσο και οι κυβερνήσεις, την αυτοδιάθεση των λαών για να μην ξαναδούμε στο
μέλλον άλλες γενοκτονίες.

Για την δικαίωση των θυμάτων, της γενοκτονίας των Ποντίων,  θα πρέπει να
αναγνωριστεί και διεθνώς η απάνθρωπη αυτή  ενέργεια των Νεότουρκων.

Να γίνει γνωστή η ιστορία των Ελλήνων του Εύξεινου Πόντου μέσα από τα βιβλία
της ιστορίας του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

Ας αφήσουμε τους λαούς να αποφασίσουν για την τύχη τους.
Αντώνης Συργανίδης,  Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου “Αρχίλοχος”

Δημοτική   βιβλιοθήκη

Ας ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο
Σε μια παλαιότερη τοποθέτησή του ο Γιάννης Γκίκας  για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει

στην πορεία της η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου είχε επισημάνει, επιτυχώς  δυστυχώς, ότι στην
Ελλάδα οι εκλογές (και μάλιστα οι δημοτικές) είναι μια σκυταλοδρομία κατά την οποία  η σκυ-
τάλη βρίσκεται συνεχώς στο έδαφος και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να συνεχίσει το έργο
των προηγουμένων. Αντίθετα προσπαθεί να το μειώσει, να το διαβάλει, να το εξαφανίσει αν
μπορέσει. 
Αυτή η τακτική ακολουθήθηκε σταθερά και με συνέπεια από το 2003 και μετά από τους δη-
μάρχους της Πάρου τον κ. Ραγκούση και το διάδοχό του τον κ. Βλαχογιάννη. Κατ΄  αυτούς η
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου φύτρωσε και λειτούργησε ξαφνικά, άμα της εμφανίσεώς τους
(ξεχνώντας πόσο πολέμησαν με τον τρόπο τους το έργο και πόσο λίγο το στήριξαν στη συνέ-
χεια). 
Αυτή τους η πολεμική και μισαλλοδοξία (που τελικά τι νόημα έχει) είναι ολοφάνερη και στην
καταχώρηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου στο ημερολόγιο «Ελληνικές Βιβλιοθήκες»
και συνεχίζεται στην απάντηση του δημάρχου προς την επιστολή Γκίκα (στον οραματιστή, εμ-
ψυχωτή και πρωτεργάτη της πραγματοποίησης της ίδρυσης και της  λειτουργίας της βιβλιο-
θήκης). Ο κ. Γκίκας διαμαρτυρήθηκε για τα αυτονόητα, για όσους γνωρίζουν το θέμα, και
πήρε μια απάντηση (επιστολή) που χτίζει τείχη και κόβει γέφυρες, μια επιστολή στη λογική του
στησίματος στον τοίχο. 
Στο ίδιο μοτίβο  και η άρνηση της  νυν δημοτικής αρχής για την  μεταφοράς της βιβλιοθήκης
στο κτήριο Δημητρακόπουλου (του οποίου η μελέτη και η επισκευή χρηματοδοτήθηκε προ-
κειμένου να γίνει βιβλιοθήκη), επικαλούμενη  διάφορα προσχήματα. Εμείς θα θυμίσουμε όμως
ότι η μη μεταφορά της βιβλιοθήκης ήταν επιλογή  του κ. Ραγκούση από την  προηγούμενη
τετραετία …    
Ακόμα στην ίδια πολιτική εντάσσεται  και ο τρόπος αντιμετώπισης του συλλόγου “φίλων της
βιβλιοθήκης” σε μια εποχή που η συμμετοχή είναι το ζητούμενο, στέλνει στο περιθώριο αν-
θρώπους που έχουν όραμα και  μεράκι,  ανθρώπους που προσφέρουν χωρίς καμιά ιδιοτέλεια.

Σωτήρης Καστρουνής
Το κείμενο δημοσιεύθηκε και στους «Πλόες»
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Το μείζον και
το έλασσον

του Σταμάτη Μαύρου
Με την ανακοίνωση των ευρωψηφοδελτίων των

κομμάτων, ξεκίνησε και τυπικά ο  προεκλογικός αγώ-
νας που θα αναδείξει στις 7 Ιουνίου τη σύνθεση των

ευρωβουλευτών που θα εκπροσωπήσουν τα Ελληνικά συμφέροντα στην
επόμενη Ευρωβουλή. Άραγε, μπορεί να είναι αδιάφορο το αποτέλεσμα;
Ας εξετάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της χρονικής περιόδου που δια-
νύουμε.

Η Ευρώπη διανύει μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις και
μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της.  Ακόμη
και μεγάλες χώρες εκδηλώνουν ελλείματα και αδυναμίες, που στο παρελ-
θόν αντιμετώπιζαν με εύκολες και απλές λύσεις.  Φανταστείτε, πόσο δυ-
σκολότερα είναι τα πράγματα για τις μικρότερες χώρες σαν τη δική μας.
Η κοινή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται αδύναμη και πε-

ρισότερο εξαρτημένη από επιμέρους εθνικές πολιτικές, δημι-
ουργώντας αμφιβολίες για το κατά πόσον θα πληγεί και αυτή
καθεαυτή η ιδέα της πολιτικής ενοποίησης.  Δράσεις, όπως η
έκδοση κοινού ομολόγου που θα στήριζε τις χώρες με μεγαλύ-
τερα ελλείματα και υψηλό ασφάλιστρο δανεισμού, δεν υιοθε-
τούνται, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακαλύπτει
λύσεις προσωρινής ενίσχυσης ρευστότητας προς τις τράπεζες
της νομισματικής ένωσης, που άγνωστο πότε τα ποσά αυτά θα
πρέπει να επιστραφούν, δημιουργώντας ερωτήματα για τη βιω-
σιμότητα του συστήματος την περίοδο της επιστροφής.  Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα κοινής δράσης, όπως θα περιμέναμε
να εκδηλωθεί μετά από Συνόδους Κορυφής, παραμένει αόρατο

και υποδείξεις της Κομισιόν και των υπολοίπων μηχανισμών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, παραμένουν προσηλωμένες στις αρχές της προ της οικο-
νομικής κρίσης περιόδου.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με μία νέα, στι-
βαρή ηγεσία, εξαφανίζουν κάθε αμφιβολία για τις προτεραιότητές τους,
καθώς επίσης και για την αποφασιστικότητά τους που ως υπερδύναμη
μπορούν να επιδεικνύουν.  

Η Ελλάδα, ισχυρότερη οικονομικά και πολιτικά των υπολοίπων χωρών
της γεωγραφικής περιοχής, καλείται να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί
τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα μέσα στο νεφελώδες πλαίσιο της ευ-
ρωπαϊκής ηγεσίας.  Εκτιμώντας κυρίως ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να αξιο-
ποιήσουν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα της Τουρκίας στην ευρύτερη
περιοχή. Αυτό μας υποχρεώνει να ενισχύσουμε τις δομές μας, τους μηχα-
νισμούς δημιουργίας κοινωνικής αλλυλεγγύης, περιφερειακής συνοχής
και φρονήματος υψηλών στόχων και ιδανικών, χωρίς τα οποία ο ρόλος
της χώρας μας θα περιθωριοποιηθεί. Η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων
σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι μεγάλη και καθοριστικής σημασίας.
Καμιά παθογένεια του πολιτικού συστήματος και του κρατικοδίαιτου επι-
χειρηματικού κόσμου δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει τον λαό μας από
τα ουσιαστικά προβλήματα που αφορούν αυτή καθεαυτή την ύπαρξή μας
στο μέγεθος και την επιρροή που επιθυμούμε.  

Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει με τις κεντρικές και ιστορικές της
επιλογές ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να αδιαφορήσει χάριν κομματικών και
ιδιοτελών σκοπιμοτήτων.  Πιστεύω ότι και οι ηγεσίες των υπολοίπων κομ-
μάτων θα αντιληφθούν το μείζον, αλλά και το έλλασον.  Σε κάθε περί-
πτωση, οι πολίτες με τον κυρίαρχο ρόλο που έχουν, θα καθορίσουν τη
δυνατότητα ουσιαστικής ή μη συμβολής της χώρας μας στη διαμόρφωση
του νέου ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.  Γι’ατόν τον λόγο είναι εξαιρετικά ση-
μαντική η επιλογή μας.  Είναι το μείζον.

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος,
τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ και

υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων

δι
λή

μμ
ατ

α

Ομιλία Βρούτση στο «Πάνδροσος»
Στο ξενοδοχείο Πάνδροσος στην Πάρο θα μιλήσει τo  Σάββατο 30  Μαΐου και ώρα
19.00, ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτσης, ενόψει των Ευρωεκλογών. Ο κ.
Βρούτσης καλεί όλους τους πολίτες του νησιού, γιατί όπως επισημαίνει, η συμμετοχή
όλων μας στις Ευρωεκλογές, αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Ξαναήρθαν, ξαναείδαν και έφυγαν ιδιαίτερα ενθουσια-
σμένοι από την Πάρο και πολλά υποσχόμενοι, οι Ρώσοι
ιστιοπλόοι, του Rally Escadra, με επικεφαλής τον πατέρα
Αλέξανδρο, εκπρόσωπο της Ρωσικής Εκκλησίας. 

Οι κυρίες Τριβυζά και Φυρογένη, ανέλαβαν με τη βοή-
θεια των ξεναγών, τη γνωριμία τους με το νησί, για το
οποίο, κατά δήλωσή τους, αποκόμισαν τις καλύτερες εν-
τυπώσεις. 

Ο πατήρ Αλέξανδρος υποσχέθηκε στο Δήμαρχο Χρ.
Βλαχογιάννη, ότι με την επιστροφή του στη Ρωσία θα
επικοινωνήσει με επιστολές, με τον Ρώσο Πρόεδρο και
τον Πατριάρχη πασών των Ρωσιών, σε μια προσπάθεια
να γνωρίσουν μέσα από τη δική του εμπειρία, την Πάρο.

Ο ιδιοκτήτης των ιστιοπλοϊκών, εξέφρασε την πρόθεσή
του, να μεταφέρει την επιχείρησή του από την Τουρκία
στο νησί μας και αυτό θα είναι το επόμενο διάστημα το
μέλημά του. Οι κυρίες Τριβυζά και Φυρογένη του έδειξαν
το καρνάγιο που υπάρχει εδώ, αλλά του ανέφεραν ότι για
μεγαλύτερες ζημιές στα σκάφη, μπορεί να απευθύνεται
και στο ναυπηγείο του Νεωρίου στη Σύρο. 

Θέμα συζήτησης ήταν και το ντοκυμανταίρ που θα
ετοιμαστεί για την Πάρο με την επίσκεψη των ιστιοπλόων
στο νησί, που κινηματογραφήθηκε και θα είναι έτοιμο
προς το τέλος Ιουλίου. Οι Ρώσοι πρότειναν να γίνει ει-
δική εκδήλωση τον Οκτώβριο στη Μόσχα όπου θα προ-
βληθεί. Επίσης, αναζητείται ημερομηνία κατά την οποία
κάθε χρόνο, θα έρχονται Ρώσοι στην Πάρο και θα τελούν
επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων πατριω-
τών τους, στο μνημείο που έγινε και το συλλείτουργο στις
13 Μαΐου. 

Κατά την παραμονή τους εδώ, οι Ρώσοι δόκιμοι ιστιο-
πλόοι επισκέφθηκαν και τους αθλητές του Ναυτικού Ομί-

λου Πάρου στις εγκαταστάσεις του. Οι επισκέπτες εντυ-
πωσιάστηκαν από την αρτιότητα της τεχνικής υποδομής
του Ν.Ο.Π. και είναι πολύ πιθανόν μελλοντικά να γίνεται
και στην Πάρο μέρος της εκπαίδευσής τους σε θέματα
ιστιοπλοϊας.

Υποδοχή στη Νάουσα
Οι Ρώσοι ιστιοπλόοι ήρθαν στο νησί στις 11 Μαίου.

Έδεσαν στο λιμάνι της Νάουσας όπου τους υποδέχτηκαν,
ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, η Έπαρχος, η πρόεδρος του
τοπικού διαμερίσματος και αρκετοί πολίτες. Ένα ζευγάρι
μικρών χορευτών του ΧΟΝ καλωσόρισε με λουλούδια τη
ρωσική αποστολή, ενώ στη συνέχεια ομάδα ενηλίκων χο-
ρευτών παρουσίασε ένα πρόγραμμα με αντιπροσωπευτι-
κούς χορούς του Αιγαίου, σε ειδική εκδήλωση – δεξίωση
που παρέθεσε ο Δήμος Πάρου προς τιμήν τους. 

Την επόμενη ημέρα το πρωί τελέστηκε συλλείτουργο
στο εκκλησάκι της Αναλήψεως στο νησάκι απέναντι στη
Νάουσα και επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που έγινε
για τη ρωσική παρουσία στο νησί. 

Να σημειωθεί, ότι το Rally ESCADRA τελεί υπό την
αιγίδα της Ρωσικής εκκλησίας, του Ρωσικού στόλου και
της κυβέρνησης της Μόσχας, η οποία δια του επικεφα-
λής του τμήματος  Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών
Σχέσεων Georgy Muradov   εξέφρασε στον Δήμαρχο Χρ.
Βλαχογιάννη, την ευγνωμοσύνη του τόσο για την πολύ-
τιμη βοήθεια στους Ρώσους ιστιοπλόους, όσο και για τη
δημιουργία Ρωσικού μνημείου στην Πάρο.

«Η κυβέρνηση της Μόσχας στηρίζει με θέρμη αυτή
την πρωτοβουλία και εκφράζει την πίστη της ότι θα υπάρ-
ξει σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς», κα-
ταλήγει το μήνυμα του κ. Muradov.

Αποδίδει καρπούς η επίσκεψη στο νησί μας των Ρώσων ιστιοπλόων

«Θα κάνουμε γνωστή
την Πάρο σε όλη τη Ρωσία»
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται πωλήτρια σε κατάστημα με κοσμή-
ματα και είδη δώρων στη Νάουσα. Παρέχεται 
βασικός μισθός, ΙΚΑ και μπόνους. Τηλ: 
2284053175 

Ζητείται κοπέλα από 01/06 για μπουφέ και 
service σε καφέ ζαχαροπλαστείο στις Λεύ-
κες. Τηλ: 6945930304

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 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 μηχανάκι τρίκυκλο AP 50cc μο-
ντέλο 2007 Τηλ: 2284053384

Το μεσιτικό SCOPAS ζητάει ακίνητα από 
όλη την Πάρο για πελάτες από εξωτερικό που 
εκπροσωπεί και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον. Τηλ: 2284024293, 6977335656, info@
scopas.gr

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  

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 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 60 τ.μ. και 
40 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

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 €, έτερο χωρίς άδεια 
45.000 € www.paroshomes.livadas.de Τηλ: 
6932285768

Πωλείται αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομή-
σιμο 5300 τ.μ. περιοχή Μάρπησσας, θέση 
Αυκουλάκι. Τιμή 90.000 €. Τηλ: 6948963151

Πωλείται οικόπεδο στο δημοτικό διαμέρι-
σμα Γλυσσιδίων 700 τ.μ., εντός σχεδίου, χτί-
ζει 100 τ.μ.. Τηλ: 2284092256, 6949162899 
(6-8μμ) 

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

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

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 ξενώ-
νας, 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 οι-
κία 45 τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βερά-
ντες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000 
€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285768

Καμπί, οικία 95, 3 τ.μ. πετρόχτιστη, με κτή-
μα 2.000 τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 185.000 € Εκπτώσεις 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 οίκημα 50 τ.μ., στο δημοτικό δια-
μέρισμα Γλυσσιδίων, σε οικόπεδο 635 τ.μ. 
εντός οικισμού. Τηλ: 22840 92256, 
6949162899 (6-8μμ)

Πωλείται ισόγειο διαμπερές κατοικία, 70 
τ.μ. απέναντι από δημοτική βιβλιοθήκη στην 
Παροικία. Τηλ: 6948104060

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; 6944337724

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

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



Τετάρτη 20 Μαΐου ‘09 9

Νάουσα · Πάρος
Τηλ. 22840 51036

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ · ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ · ΑΞΕΣΟΥΑΡΟΥ· ΑΞΕΣΑ ΤΙΝΑΑΤΙΝΜ· ΔΕΡΣΙΑ ΤΠΑΠΟΥ ΑΡΟΥΟΥΑΡ

Τηλ. 22840 51036
ρος· Πάσα Νάου

Την ενέργεια πολιτών να ανεγείρουν εκ-
κλησάκι στο Δρυονήσι, στηλητεύουν συμ-
πολίτες τους, με επιστολή τους προς την
εφημερίδα μας, οι οποίοι μάλιστα διερω-
τώνται εάν αυτή η κίνηση είχε απώτερο
στοχο…

Δημοσιεύουμε αυτούσιο το κείμενο των
πολιτών:

Την παραμονή της Πρωτομαγιάς έκ-
πληκτοι, είδαμε από την απέναντι στεριά,
μπουλντόζες και φορτηγά να κινούνται
επάνω στο Δρυονήσι.

Eκ των υστέρων μάθαμε οτι είχαν πάει
εκεί για να χτίσουν ένα “εκκλησάκι”.

Απ’ ότι λένε (;) οι παλιοί, εκεί υπήρχε
ένα ερειπωμένο εκκλησάκι 2Χ3 που, οι από
απέναντι ορμώμενοι πιστοί, αποφάσισαν,
με τις ευλογίες των “αρμοδίων” παραγόν-
των, να το αναμορφώσουν. Μπαίνουν κά-
ποια ερωτήματα!

Ποιοι είναι αυτοί οι  “αναμορφω-
τές” που είναι πάνω από το Νόμο και
γι’ αυτούς δεν ισχύουν αυτά που
ισχύουν για όλους τους άλλους πολί-
τες, δηλαδή  η υποχρέωση για την έκ-
δοση οικοδομικής άδειας, που
συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες
εγκρίσεις; Ας θυμηθούμε μονάχα, τι
συνέβη με την ανακατασκευή της προ-
ϋπάρχουσας  πέργκολας στο Μονα-
στήρι, που ο πρόεδρος του Νηρέα
κατέληξε στο αυτόφωρο στη Σύρο.

Υπέβαλλαν κάποια μελέτη σε κά-
ποια αρχή για το έργο αυτό;

Υπάρχει έγκριση ή υπέβαλλαν αί-
τηση για χάραξη Αιγιαλού και Παρα-
λίας; 

Έχουν έγκριση της Δ/νσης Δασών;
Έχουν βεβαίωση εκσκαφών από

την ΚΑ’ Εφορεία Κλασσικών και προ-
ϊστορικών Αρχαιοτήτων; 

Υπάρχει έγκριση για την αναστύ-
λωση του παλιού κτίσματος από την
Β’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτή-
των; 

Υπάρχει έγκριση από το ΣΧΟΠ του
Υπουργείου Αιγαίου; 

Υπάρχει Άδεια οικοδομής από το Πολε-
οδομικό Γραφείο Νάξου;

Υπάρχει έγκριση από το λιμεναρχείο για
το μπάζωμα με σκύρο των βράχων για την
δημιουργία ράμπας για τα φορτηγά;

Υπαρχει άδεια για την διάνοιξη δρόμου
στο νησί;

ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙ-
ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ. (Στην καλύ-
τερη περίπτωση θα παρουσιαστεί εκ των
υστέρων κάποια έγκριση από τη Ναοδομία

ή και μόνον από τον Δεσπότη, που όμως
από μόνες τους δεν αρκούν). Οι “αναμορ-
φωτές” με τον γνωστό τρόπο που γίνονται
αυτά, κατά δήλωσή τους, ενημέρωσαν τους
τοπικούς παράγοντες να κάνουν τα
στραβά μάτια, και άρχισαν την “απόβαση”.
Ας μην ξεχνάμε ότι έχουν αρχίσει και οι
προεκλογικές διεργασίες και ποιος θα τολ-
μήσει να πάει κόντρα στο Χριστεπώνυμο
πλήθος;

Στόχος τους βέβαια δεν ήταν να ανα-
στηλώσουν το ερειπωμένο πέτρινο κτίσμα,
αλλά να φτιάξουν μια καινούρια εκκλησία.
Γι’ αυτό ισοπέδωσαν με τη μπουλντόζα το
χώρο του ερείπιου. Γι’ αυτό και κουβάλη-

σαν και παλέτες με τσιμεντόλιθους, (φτηνή
και γρήγορη λύση, γιατί έτσι χτίζονται όλα
τα αυθαίρετα στην Ελλάδα).

Οι φωτογραφίες απο το Δρυονήσι δεί-
χνουν το μέγεθος της παρέμβασης και της
καταστροφής που συντελέστηκε.

Σχόλιο
Αυτή είναι η πρώτη χειροπιαστή προ-

σπάθεια για την άλωση, καταστροφή και
κακοποίηση του Δρυονησιού, της μοναδι-
κής πια παρθένας περιοχής στη Νότια
Πάρο.

Άρχισαν με τη ΝΕΑ εκκλησία, τη διά-
νοιξη του δρόμου και το μπάζωμα της πα-
ραλίας, μετά θα έρθει η σειρά του
πανηγυρόσπιτου, μετά ένα μολαράκι για
τις βάρκες και τα κότερα, μετά το τσιμεν-
τάρισμα του δρόμου, μετά ένας χώρος για
να δίνουμε καμμιά Coca Cola στους επι-
σκέπτες και πάει λέγοντας...... μέχρι την
“τουριστική ανάπτυξη” του νησιού !!!.

Να μην ξεχνάμε ότι ήδη από το 1993
έχει κατατεθεί στο τότε Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Μάρπησσας πρόταση εταιρείας για
την ενοικίαση του Δρυονησιού για την
τουριστική ανάπτυξή του, που τότε πολύ
απλά και πολύ φυσικά απορρίφθηκε.

Τι γίνεται όμως σήμερα ;
Μήπως όλα αυτά είναι πια μόνον από-

ψεις κάποιων ευαίσθητων ρομαντικών και
αιθεροβαμόνων και η στυγνή πραγματικό-
τητα είναι διαφορετική;

Πολίτες του Δρυού
με διαφορετικές αντιλήψεις

Απόβαση «πιστών» στο Δρυονήσι Καλό ταξίδι
Στις 5 Απριλίου με την πιο ήρεμη αναπνοή έφυγε από κοντά μας η
Μαρουσώ Τσιγώνια - Σαββίδη, έχοντας κοντά της τα λατρεμένα της
πρόσωπα. Επί πολλές μέρες έδινε άνιση μάχη με την αρρώστια που
στο τέλος την κατέτρωγε κυριολεκτικά, θαρρείς και προσπαθούσε
να την εκδικηθεί γιατί όλα τα τελευταία χρόνια έβγαινε νικήτρια
εκείνη στις μάχες. Και έδωσε είναι η αλήθεια πολλές μάχες και τις
κέρδισε, κάνοντας τις θεραπείες της, έχοντας πάνω απ’ όλα βαθειά
πίστη στο Θεό, θάρρος, πρωτοφανή δύναμη ψυχής και απαράμιλλη
αξιοπρέπεια.
Πολλές φορές θέλουμε να μιλήσουμε για ανθρώπους σημαντικούς
για μας, αλλά η συγκίνηση περιορίζει την δυνατότητα να εκφρα-
στούμε. Έχασα μια πολυαγαπημένη αδελφή. Δεν είναι υπερβολή να
πω ότι ήταν ένας πραγματικός άγγελος, στήριγμα για όλη την οικο-
γένειά μας, άνθρωπος με καλοσύνη και  γενναιοδωρία που σπάνια
συναντά κανείς. Πάντοτε έδινε περισσότερα από όσα της ζητούσαν,
πολλές φορές και χωρίς να της ζητηθούν. Σε όλη της τη ζωή  ήταν
δραστήρια, δυναμική και αγωνιζό-
ταν άοκνα. Η Μαρουσώ μας ήταν
άνθρωπος ξεχωριστός, υπέροχος,
μοναδικός.
Γεννήθηκε στην Πάρο, όπου πέρασε
τα μαθητικά της χρόνια. Τελει-
όφοιτη της ανωτέρας σχολής μαιών
παντρεύτηκε τον Μανόλη Σαββίδη,
έναν εξαιρετικό άνθρωπο, Ελληνι-
κής καταγωγής Αμερικανό, και δη-
μιούργησαν στην Αμερική μία
αξιοζήλευτη οικογένεια με Ελληνι-
κές αρχές και αξίες. Ανάθρεψαν μαζί
με τα δύο φυσικά τους παιδιά και τα δύο παιδιά της αδικοχαμένης
μας αδελφής, τα οποία και υιοθέτησαν όταν έχασαν τους γονείς τους.
Τα μεγάλωσαν όλα με περισσή φροντίδα, αγάπη, στοργή, τους πα-
ρείχαν απλόχερα τα εφόδια για τις σπουδές τους και εξασφάλισαν
την αποκατάστασή τους.
Η μοίρα της επιφύλαξε μεγάλη δοκιμασία όταν ο γιος της καθηλώ-
θηκε σε αναπηρική καρέκλα σε ηλικία 22 ετών, μετά από αυτοκινη-
τιστικό δυστύχημα. Δεν λύγισε, αλλά με τεράστια αποθέματα
ψυχικής δύναμης σήκωσε το σταυρό και προχωρούσε με αξιοθαύμα-
στη καρτερικότητα, δίνοντας κουράγιο και στους άλλους. («Δοκι-
μάζονται με δεινά όσοι θα γίνουν άγγελοι», μου γράφει φίλη της).
Έπαιρνε δύναμη από την αγάπη των παιδιών της, του  άνδρα  της,
αλλά και του λατρεμένου της αδελφού Δημήτρη, που δεν έλειψε από
κοντά της ούτε στιγμή. Λατρεία πραγματική είχαν τα δύο αδέλφια
μεταξύ τους. Χαρές και λύπες τις μοιράζονταν μαζί στην ξενητειά. 
Έπαιρνε δύναμη και από το νησί της, την Πάρο. Κάθε καλοκαίρι επι-
σκεπτόταν το χωριό της. Εκεί, στο Πίσω Λιβάδι αγναντεύοντας τη
θάλασσα, τους βράχους,  και παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα
ένοιωθε γεμάτη και αυτό ήταν για την Μαρουσώ  πηγή ζωής και ξε-
κούρασης. Η αγάπη της για το νησί ήταν ουσιαστική και έμπρακτη.
Παρακολουθούσε και ενδιαφερόταν για τα προβλήματα και τις
ανάγκες του, και προσπαθούσε να βοηθήσει πάντα με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά σιωπηλά γιατί επιθυ-
μούσε την ουσία και όχι την επίδειξη. Ζούσε παίρνοντας δύναμη από
την προσφορά της προς τους άλλους.
Το κείμενο αυτό πηγάζει από μια βαθύτερη ανάγκη  να πω κάποια
λόγια για την πολυαγαπημένη μου αδελφή, ελάχιστα απ’ όσα της
πρέπουν, σεβόμενη την ταπεινοφροσύνη της.  Είναι όμως και ένα
χρέος που νοιώθω ότι έχω προς όλους που την αγαπούν και που
πάντα θα την κρατούν στην καρδιά τους ως κάτι πολύτιμο (όπως
μου λένε και μου γράφουν). Είναι και η ανάγκη που ξεχειλίζει από
την καρδιά μου να τα μοιραστώ με όλους.
Συγγενείς, φίλοι και απλοί γνωστοί επιβεβαιώνουν με κάθε τρόπο
πόσο αξιαγάπητη, πλούσια σε προτερήματα, ανεπανάληπτη ήταν η
Μαρουσώ μας, η Μαίρη μας. Τους ευχαριστώ όλους από τα βάθη
της καρδιάς μου.
Νοιώθω τυχερή, ευλογημένη, περήφανη που η Μαρουσώ ήταν
αδελφή μου.
Καλό σου ταξίδι αδελφούλα μου!

Αλεξάνδρα Τσιγώνια - Ευλογιά
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Ναυτικός Όμιλος Πάρου

Πολυφωνία στην Μύκονο 
Η διασπορά των επάθλων χαρακτηρίζει την επιτυχημένη διασυλλογική διοργάνωση του Ν.Ο. Μυκόνου και δείχνει ότι η προσπάθεια που

κατέβαλαν οι όμιλοι της Περιφέρειάς μας, θα μας καταστήσουν σε λίγο εξαιρετικά ανταγωνιστικούς.
Στους αγώνες που έγιναν 1 και 2 Μαϊου συμμετείχαν 51 αθλητές από 9 ομίλους.
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε με 12 αθλητές από τους οποίους  3 «έμπαιναν» σε αγώνα για πρώτη φορά.
Μετά τους ισχυρούς ανέμους της πρώτης ημέρας, η άπνοια της δεύτερης στέρησε την ευκαιρία διακρίσεων λόγω του ότι δεν έγιναν όλες οι

ιστιοδρομίες.
Οι αθλητές μας διακρίθηκαν πάλι με την κατάληψη της 1ης θέσης στα 11χρονα αγόρια και την 2η της γενικής από τον Παναγιώτη Βρότσο,

την 3η θέση από την Βενετία Θεοχαρίδη και την 4η θέση από την Φιλίππα Γκόκα στα 15χρονα κορίτσια.
Κατά την τελετή απονομής βραβεύτηκε και η Πολυξένη Σαρρή για την προσφορά της στο άθλημα.
Η διοργάνωση από τον Ν.Ο.Μυκόνου ήταν άψογη και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ο πρόεδρος του Ν.Ο.Π. Ελ. Πώλος δήλωσε: «προ-

σπάθειες σαν αυτή είναι αξιέπαινες, γιατί προάγουν τον ναυταθλητισμό στα νησιά μας, σε μια τόσο δύσκολη περιφέρεια».
Συγχαρητήρια αξίζει να δοθούν στην ψυχή του αγώνα Κεφαλλωνίτη Τζώρτζη, που χωρίς αυτόν και τους συνεργάτες του η διοργάνωση δεν

θα είχε τόση επιτυχία.
Οι υπόλοιποι αθλητές που έλαβαν μέρος είναι οι εξής: 

ΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ
10ος ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 13 ετών
15η ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 15 ετών
18ος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13 ετών
30ος ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 ετών 
35ος ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ετών
39ος ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10 ετών 
- ΣΚΙΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8 ετών (1η συμμετοχή σε αγώνες)
- ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 ετών (1η συμμετοχή σε αγώνες)
- ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 7 ετών (1η συμμετοχή σε αγώνες)

Ευχαριστήριο
Ο Ν.Ο.Π. ευχαριστεί τους χορηγούς του: Τη ναυτιλιακή εταιρεία BLUE STAR FERRIES, την εταιρεία ΜAGIC MARINE, την εταιρεία
SYLOR, την εταιρεία “Μ. ΒΕΡΔΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” - “GOODY’S”, την εταιρεία DSK FOILS.

Όμιλος
Αντισφαίρισης

Πάρου
Κατά το διάστημα 1-3 Μαϊου έγινε στη
Σύρο τουρνουά juniors για τις ηλικίες
12 και  16 ετών.
Πήραν μέρος οκτώ αθλητές του ομί-
λου: Ιορδάνης Κάλφας, Αλέξανδρος
Μάυρης, Ηλίας Μάυρης, Βασίλης Μα-
μουνάς, Κωνσταντίνος Μπιζάς, Με-
ρόπη Παρούση, Κατερίνα Μαούνη και
Μαρίσα Κούτρα.
Όλα τα παιδιά έπαιξαν υπέροχα και ευ-
χαριστήθηκαν την πρώτη τους εμπει-
ρία από  επίσημους αγώνες. Τα παιδιά
συνόδεψαν μέλη του Δ.Σ., γονείς και ο
προπονητής τους κ. Shasang Desai.

Συμμετοχή του Ν.Ο.Π. στα Βικέλεια της Σύρου 
Με τον ταλαντούχο αθλητή της Κολύμβησης Βασίλη Λένια, συμμετείχε ο Ναυτικός Όμιλος

Πάρου στους αγώνες κολύμβησης που έγιναν στο πλαίσιο των «Βικελείων 2009» στη Σύρο
στις 2 και 3 Μαΐου. 

Στους αγώνες Κολύμβησης έπεσαν στην πισίνα 63 αθλητές από 7 ομίλους.
Ο αθλητής του Ν.Ο.Π. αν και αντιμετώπισε αθλητές που γυμνάζονται όλο το χρόνο και ενώ

προπονήθηκε για ένα μήνα με αντίξοες καιρικές συνθήκες στη θάλασσα, διακρίθηκε καταλαμ-
βάνοντας την πρώτη (1η) θέση στην κατηγορία Παμπαίδων Α’ , σε τρία αγωνίσματα.

Την ικανοποίησή του για την επιτυχία εξέφρασε ο προπονητής κ. Καζακίδης Θοδωρής, δια-
τυπώνοντας ταυτόχρονα την ευχή «να μην χαθεί αυτό το ταλέντο». 

Ευχαριστήριο
Ο Ν.Ο.Π. ευχαριστεί τους χορηγούς του: Τη ναυτιλιακή εταιρεία BLUE STAR FERRIES,

την εταιρεία ΜAGIC MARINE, την εταιρεία SYLOR, την εταιρεία “Μ. ΒΕΡΔΟΥΚΑ & ΣΙΑ
Ε.Ε.” - “GOODY’S” και την εταιρεία DSK FOILS.

Την άνοδό της στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνι-
κής θα διεκδικήσει από τον Α.Ο. Μυκόνου η
ποδοσφαιρική ομάδα του Αθλητικού Ομίλου
Πάρου. Η ομάδα μας, έπειτα από εντυπωσιακή
εμφάνιση, νίκησε με 1-0 μέσα στη Σύρο την
Άνω Σύρο για την ημιτελική φάση του πρωτα-
θλήματος Κυκλάδων.
Το χρυσό γκολ για την ομάδα του Μάκη Πού-
λου, που πήρε πανάξια το εισιτήριο για τον τε-
λικό, σημείωσε ο Νίκας στο 50'.

Φάσεις-Γκολ
Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήταν για τους
φιλοξενούμενους στο 7’ όταν ο Στόϊτσεφ εκμε-
ταλλεύτηκε τη λάθος έξοδο του Συριανού και
πέρασε τη μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα
της Άνω Σύρου. Όμως ο Ξαγοράρης που ακο-
λουθούσε τη φάση πριν αυτή περάσει τη
γραμμή του τέρματος, έδιωξε σε κόρνερ.
Στο 20’ ο Συριανός μεταφέρθηκε εκτός αγωνι-
στικού χώρου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο
Σύρου έπειτα από σύγκρουση μέσα στην πε-
ριοχή με παίκτη της Πάρου.
Στο 25’ ο Βουτσίνος βρέθηκε μόνος στο ύψος
της μεγάλης περιοχής όμως το σουτ πέρασε αρ-
κετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του
Μανέκα.
Ο Σαγκινέτος στο 28’ με σουτ έστειλε την
μπάλα άουτ.
Στο 50’ ο Νίκας έστειλε με πλασέ στα δίχτυα
του Κρητικού έπειτα από την παράλληλη σέν-
τρα του Αρκουλή.
Στο 65’ ο σκόρερ της αναμέτρησης αποβλή-
θηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Στο 66’ ο Μαραγκός με φάουλ έστειλε τη
μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Στο 69’ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν
δικαίως για πέναλτι για την ανατροπή του Αρ-
κουλή από τον Σούρλα.
Στο 82’ ο Δημητρακόπουλος αποβλήθηκε με
απευθείας κόκκινη κάρτα.

90 λεπτά μακριά από τη Δ’ Εθνική ο Α.Ο. Πάρου, μεγάλη νίκη 1-0 στην Άνω Σύρο

Σφραγίζει το εισιτήριο ανόδου
στον τελικό με τη Μύκονο στη Σύρο

Στο 91’ ο Μπουρμπούκης με δυνατό σουτ έξω
από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στο αριστερό
δοκάρι.
Στο 95’ ο Ρούσσος αντίκρισε τη δεύτερη κί-
τρινη κάρτα του διαιτητή Δεληγιάννη και απο-
χώρησε από το παιχνίδι. 
Άνω Σύρος (Γιάννης Ζαχαρίου): Συριανός

(20’ λ.τ. Κρητικός), Βουτσίνος, Κρητικός, Ξα-
γοράρης (56’ Δημητρακόπουλος), Βασάλος,
Σούρλας, Σαγκινέτος (58’ Ρούσσος), Μαραγ-
κός, Πρίντεζης Φ., Μανουδάκης, Πρίντεζης Λ.
Α.Ο. Πάρου (Μάκης Πούλος): Μανέκας,
Δαφερέρας, Νίκας, Κατερός, Λάππη, Βούσ-
σουλας, Στόϊτσεφ (91’ Κορτιάνος), Κόρδος,

Τσόκα (67’ Μπουρμπούκης), Πετρόπουλος,
Αρκουλής.
Τον αγώνα παρακολούθησαν περίπου 600 φί-
λαθλοι εκ των οποίων οι 250 ήταν φίλαθλοι του
Α.Ο. Πάρου που πανηγύρισαν μαζί με τους παί-
κτες τη μεγάλη νίκη - πρόκριση στον τελικό του
πρωταθλήματος. 
Την ομάδα της Μυκόνου, που πέρυσι αγωνι-
ζόταν στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής, θα βρει
στον τελικό ο Α.Ο. Πάρου. Η ομάδα της Μυ-
κόνου πέρασε νικηφόρα (1-0 τον Καρτεράδο)
από την Σαντορίνη.
Οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι στο 44' (εκτέ-
λεσε ο Νταρακλίτσας και απέκρουσε ο τερμα-
τοφύλακας της Μυκόνου). Το χρυσό γκολ για
τη Μύκονο σημείωσε ο Ζώνας στο 29'.
Στο πλευρό της ομάδας του Καρτεράδου βρέ-
θηκαν εκατοντάδες φίλαθλοι από όλο το νησί οι
οποίοι και δεν σταμάτησαν σε όλη την διάρκεια
του αγώνα να ενθαρρύνουν τους παίκτες του
Καρτεράδου. Στο τέλος του παιχνιδιού χειρο-
κρότησαν ιπποτικά τους ποδοσφαιριστές του
Α.Ο. Μυκόνου οι οποίοι με τη σειρά τους υπο-
κλίθηκαν στην εξέδρα του γηπέδου και χειρο-
κρότησαν τους φιλάθλους.
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Την Τρίτη στις 12/5 ήμουν προσκεκλημένος
σε εκδήλωση του Δήμου Πάρου προκειμένου να
ακούσουμε με όλους τους καλεσμένους τους
προβληματισμούς της νέας γενιάς για το μέλλον

της Πάρου και να παραδώσω το
δώρο που είχα δωροθετήσει στο
νικητή.

Να ανακηρυχθεί ο νικητης του
διαγωνισμου “η Πάρος  του Σή-
μερα και τα προβλήματά της, η
Πάρος του αύριο που εμείς ονει-
ρευόμαστε”.

Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερη
πολιτιστική σημασία διότι ήταν
το αποτέλεσμα μια διαγωνιστι-
κής διαδικασίας  που ξεκίνησε
πρίν από 5 μήνες κατά τη διάρ-
κεια των επεισοδίων του χειμώνα
και είχε σαν στόχο να μοιρα-
στούν οι προβληματισμοί των
παιδιών ανάμεσα σε αυτά και
τους γονείς τους.

Η ημερομηνία είχε προσδιορι-
στεί αυστηρά από την Δ/νση
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
πριν από 1 μήνα και πλέον, ώστε
να μην υπάρχουν άλλες εκδηλώ-
σεις την ημέρα αυτή και να είναι
όλο το  Λύκειο ή δυνατόν παρόν.

Μπαίνοντας μέσα αντίκρυσα
μια μισογεμάτη αίθουσα προς με-
γάλη έκπληξη μου.

Τα  γεγονότα:
Μια ημέρα πρίν αποφασίζεται όπως την

ημέρα αυτή τα σχολεία την Πάρου μεταβούν
στην Σίφνο εκδρομή. Τα  δημοτικά Διαμερί-

σματα της Πάρου έλαβαν την πρόσκληση αυτή
το μεσημέρι της εκδήλωσης.

Η ΔΕΠΑ ήταν παντελώς απούσα από το τόσο
σημαντικό γεγονός. Γιατί άραγε?

Ουδείς από τους κατά τα αλλά λαλίστατους
συνήθως δημοσιογράφους δεν ήταν παρών.
Υπήρχαν ενέργειες του γραφείου Τύπου που
δεν έγιναν?

Γιατί άραγε αποφασίστηκε να υποβαθμιστεί
το γεγονός αυτό που εξέθεσε με την εφηβική ευ-
θύτητα τα προβλήματα της Πάρου και  τα
Όνειρα της νέας γενιάς;

Το ποιος άθελα του ή σκόπιμα  θέλησε να μει-
ώσει το κύρος της εκδήλωσης αυτής δεν το γνω-
ρίζω. Συνήθως τα παιδιά τα βοηθάμε να
ανοίξουν τα φτερά τους και δεν  τα ψαλιδίζουμε.
Γιατί με τις ενέργειες αυτές το μονό που κατα-
φέρνουμε είναι να ψαλιδίζουμε την ελπίδα και
την ορμή των νέων αυτών ανθρώπων που για
χάρη οι περισσότεροι λέμε ότι ζούμε  και δημι-
ουργούμε.

Πολλοί καλοί οι μαθητές
Θα ήθελα μετά τα πρώτα αυτά δυσάρεστα

συμπεράσματα να εστιάσω στην ουσία της εκ-
δήλωσης. 

Έμεινα έκπληκτος και κατενθουσιασμένος,
από την στωικότητα, την αγνότητα και την ευ-
κρίνεια με την οποία οι μαθητές περιέγραψαν
την Πάρο του σήμερα επιδεικνύοντας με περίσ-
σια τόλμη τα προβλήματα του σήμερα. Άναρχη
δόμηση και περιβάλλον στην πρώτη γραμμή,
Παιδεία και Υποδομές, Άθληση  και Ψυχαγω-
γία, αλλά και υπηρεσίες Υγείας. Ήταν οι βασι-
κοί άξονες που κινήθηκαν όλες οι εκθέσεις.

Ωραία πένα, έξυπνο στήσιμο, υπέροχοι αν και

λίγο τρακαρισμένοι, όπως ήταν φυσικό, οι συμ-
μετέχοντες μαθητές και μαθήτριες που κλήθη-
καν να διαβάσουν οι ίδιοι τις εκθέσεις τους.
Εντυπωσιακό είναι ότι έλειψε τελείως η ανα-
φορά στο πρωτογενή τομέα, ίσως γιατί τα πε-
ρισσότερα παιδιά δεν έχουν πια την επαφή που
είχαν οι προηγούμενες γενεές.

Άξια επαίνου λοιπόν όλα τα παιδιά, και για
αυτό το λόγο αποφασίσαμε από σήμερα να εκ-
δώσουμε σε πρώτη φάση ψηφιακά όλες τις εκ-
θέσεις.  Έτσι δημιουργούμε από σήμερα το blog
http://oramagiatiparo.blogspot.com/ με
πρώτο στόχο να δημοσιεύσουμε όλες τις  εκθέ-
σεις και τις προτάσεις για τη Πάρο.  Όλες οι εκ-
θέσεις είναι ένα μάθημα ζωής, γνώσης και
προβληματισμού για όλους μας και πρώτα από
όλα για τους δημοτικούς μας συμβούλους. Θα
πρότεινα δε τοσο στις τοπικές εφημερίδες αλλά
και στα μέσα να διαβάσουν όσες περισσότερες
από τις εκθέσεις αυτές, που για μένα ήταν μια
πολύ ευχάριστη νότα.

Για να είμαι αντικειμενικός, κλείνοντας θα
ήταν παράλειψή μου να μην επισημάνω και ευ-
χαριστήσω δημόσια, τόσο το κ. Βλαχογιάννη για
τη δική του προσωπική συμβολή  στην εκδή-
λωση αλλά και το γραφείο της Δευτεροβάθμιας,
τους καθηγητές και το σύμβουλο κ. Τουλιά, που
βοήθησαν στη διενέργεια του διαγωνισμού.
Χωρίς την αίθουσα του “Αρχιλόχου”, τις προ-
σκλήσεις του Δημάρχου, τη διάθεση εκπαιδευ-
τικών ωρών και την συμβολή των φιλολόγων
που επέλεξαν αντικειμενικά την από φιλολογι-
κής απόψεως καλύτερη, δεν θα ήταν δυνατή η
διενέργεια αυτού του διαγωνισμού.

Στρατής Τέλλογλου
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Τα παραλειπόμενα μιας «υποθετικά»

πετυχημένης εκδήλωσης

Εαρινή αιμοδοσία
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών πραγματο-
ποιεί την Ανοιξιάτικη αιμοδοσία.
Το πρόγραμμα: 
Παρασκευή 22 Μαΐου Κέντρο Υγείας Πάρου
από τις 9.00 το πρωί έως τη 1.00 μετά το μεση-
μέρι 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 απόγευμα 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. Την ίδια ημέρα (Κυ-
ριακή) στο Κέντρο Υγείας Πάρου από τις 5.30
το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ.
Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του να
συμμετάσχουν στην αιμοδοσία του Συλλόγου
Εθελοντών Αιμοδοτών.

Δωρεά
Πέρασαν 40 μέρες αφ’ ότου έφυγε από κοντά μας
η πολυαγαπημένη μας ΜΑΡΟΥΣΩ ΤΣΙΓΩΝΙΑ
- ΣΑΒΒΙΔΗ και, όπως εκείνη θα επιθυμούσε, θυ-
μηθήκαμε το Γηροκομείο Πάρου και καταθέσαμε
το ποσό των 1000 $.

Τα αδέλφια της 
Αλεξάνδρα και Νίκος Ευλογιάς

Δωρεές
Εις μνήμην του μακαριστού παπα-Πέτρου Χερου-
βείμ, προσέφεραν από 50 ευρώ, για τις ανάγκες της
αίθουσας πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώ-
σεων του Αγίου Αθανασίου του Κώστου, οι οικο-
γένειες: Δημητρίου Χανιώτη, Παναγιώτη
Χανιώτη, Πέτρου Χανιώτη, Αναστασίας Χερου-
βείμ, Γεωργίου Σιώτου, Αντωνίου Μπαλτούκα, Γε-
ωργίου Τριαντάφυλλου, Πέτρου Τριαντάφυλλου,
Ειρήνης Τριαντάφυλλου και Ειρήνης Μπουζάλη. 

Τους ευχαριστούμε θερμά
Ιερεύς Νικόλαος Ανουσάκης

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΕΠΑ.Λ. Πάρου 

«Αποκομιδή απορριμμάτων» 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σχολικό πρόγραμμα «Αποκομιδή απορριμμάτων», που είχε ανα-

λάβει φέτος η αντίστοιχη περιβαλλοντική ομάδα του ΕΠΑ.Λ. Πάρου.
Η προσπάθεια ξεκίνησε τον προηγούμενο Δεκέμβριο και είχε βασικό σκοπό την ευαισθητοποί-

ηση των μαθητών πάνω στη διαχείριση των απορριμμάτων. Το πρόγραμμα πέτυχε όλους τους επι-
διωκόμενους στόχους που είχαν τεθεί κατά την έναρξή του σχετικά με την περιβαλλοντική
ευαισθησία.

Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με την ομάδα να αναζητά πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο
για τους τρόπους αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων. Πραγματοποιήθηκε η παρα-
κολούθηση σχετικού ντοκιμαντέρ, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τον τοπικό
Χ.Υ.Τ.Α. του νησιού μας. Ακολούθησε η πραγματοποίηση μιας πολύ κατατοπιστικής συνέντευξης
με τον κύριο Ιωάννη Δρακουλάκο, περιβαλλοντολόγο και εκπρόσωπο του Δήμου Πάρου. Στη συ-
νέχεια έλαβαν χώρα η δημιουργία και η διανομή σχετικού ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση,
το οποίο οδήγησε σε χρήσιμα συμπεράσματα για την άποψη των συμπολιτών μας σχετικά με την
αποκομιδή και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Το πρόγραμμα κορυφώθηκε με την εκπαι-
δευτική εκδρομή που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Μαρτίου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης Λαυρίου και στην οποία έλαβε μέρος η πλειοψηφία των μαθητών της περιβαλλοντικής
ομάδας. Στην ίδια εκδρομή συμμετείχαν μαθητές από άλλα δύο εξίσου ενδιαφέροντα προγράμ-
ματα που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο ΕΠΑ.Λ. με θέμα «Εξοικονόμηση ενέργειας σε τουρι-
στικές μονάδες» και «Ασφάλεια και υγιεινή στα εργαστήρια του σχολείου». Εκεί έγινε ενημέρωση
για περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, αλλά και επισκέψεις στην
ευρύτερη περιοχή, για τον εμπλουτισμό των περιβαλλοντικών γνώσεων και της οικολογικής συ-
νείδησης των μαθητών. 

Επιστρέφοντας, ο Δήμος Πάρου προχώρησε στην παραχώρηση τεσσάρων κάδων ανακύκλω-
σης υλικών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε καίρια μέρη του σχολείου. Η περιβαλλοντική ομάδα αξιο-
λογώντας τις γνώσεις που απέκτησε, προχώρησε στη σύνταξη ενός ενημερωτικού φυλλαδίου, το
οποίο διανεμήθηκε σε ολόκληρο το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου, ενώ εξα-
κολουθεί να διανέμεται από το Κ.Ε.Π.  της πόλης μας. Η τελική παρουσίαση του προγράμματος
έλαβε χώρα στις 12 Μαΐου στο χώρο του ΕΠΑ.Λ.

Η περιβαλλοντική ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει το Δήμο Πάρου, τον κύριο Ιωάννη Δρα-
κουλάκο, τους υπεύθυνους του Κ.Π.Ε. Λαυρίου, τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του σχο-
λείου μας και όλους όσους έλαβαν μέρος στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων για τη βοήθεια
που προσέφεραν, ώστε να ολοκληρωθεί με πλήρη επιτυχία το πρόγραμμά μας.

Η περιβαλλοντική ομάδα 
Οι μαθητές: Βλαχάκης Ευγένιος, Καραφυλλάκης Γαβριήλ, Μαλατέστας Γιώργος, Μαρτίνι

Φλάβιο, Μπεζάυ Μαριάννα, Μρίγια Γιετόρ, Πιτταράς Ηλίας, Υμέρι Ερμάλ, Χανιώτη Μαρία
του Γεωργίου, Χανιώτη Μαρία του Εμμανουήλ

Οι υπεύθυνοι καθηγητές: Γεροδήμος Νεκτάριος, Κοζομπόλης Νικόλαος



A
Αγαπητέ Στέφανε. Έλαβα την επιστολή σου και χά-
ρηκα, γιατί θεωρώ ότι ο διάλογος δείχνει υγεία σε μια

κοινωνία. Όμως, όταν προσφωνείς «κύριε διευθυντά» και πα-
ράλληλα το περιεχόμενο του κειμένου το σκορπάς στους πέντε
ανέμους μάλλον άλλα είχες στο μυαλό σου και όχι το διάλογο
για τις διαφωνίες μας. Σου προτείνω λοιπόν, να απαντήσεις σε
ερωτήσεις της ΦτΠ, για την ενημέρωση των χιλιάδων ανα-
γνωστών της εφημερίδας μας, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να
είναι σωστά ενημερωμένοι οι πολίτες του νησιού. Δεν μας εν-
διαφέρει η προσπάθεια για δημιουργία εντυπώσεων ή εντά-
σεων, που μόνο κακό κάνουν. 
Σε περιμένουμε για συνέντευξη όποτε θέλεις. 

A
Στην προσπάθεια να δημιουργηθεί τεχνητή ένταση με-
ταξύ του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων με τον Εμ-

πορικό Σύλλογο, ακούσαμε ότι στις 30 Απριλίου δεν υπήρχε
απόφαση για το ωράριο Κυριακών και αργιών, γιατί δεν
υπήρχε υπογραφή από το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
Το πρόβλημα, μας λέει η κ. Έπαρχος λύθηκε αυθημερόν μετά

και την παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου. Όμως…
Στην απόφαση της Νομαρχίας για το ωράριο Κυριακών και αρ-
γιών, αναφέρονται τα έγγραφα στα οποία στηρίζεται η από-
φαση, μεταξύ των οποίων είναι και το έγγραφο
7576/16/4/2009 του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Συμπέρασμα: Υπογραφή άρα και απόφαση από το υπουργείο,
υπήρχε από τις 16 Απριλίου.
Στο Σύνδεσμο διοχετεύθηκε έντεχνα η απόφαση της Νομαρ-
χίας στις 30/4/2009, που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει και η υπο-
γραφή του υπουργείου.
Επειδή ο Εμπορικός Σύλλογος δεν «μάσησε», και δεν μπήκε
στη λογική της αντιπαράθεσης, βρέθηκε λύση «αυθημερόν».
Με αυτή την «ηθική» θα πάμε προς τις Δημοτικές εκλογές;
Μαυρίστε τους!

A
Γράψαμε πριν από μερικά φύλλα στη ΦτΠ για έναν
ναυαγό του Σάμινα και δυστυχώς του προσθέσαμε κάμ-

ποσα χρόνια στην ηλικία του. Όπως είπε και ο ίδιος, του βά-
λαμε και Φ.Π.Α. στα χρόνια του. Συγγνώμη.

A
Τα παιδιά του ΑΟΠ παραδίδουν μαθήματα αγωνιστι-
κότητας και στοχοπροσήλωσης. Τους αξίζουν πολλά

συγχαρητήρια. Ποιος όμως από τους πολιτικούς μας και «επί-
δοξους» βρέθηκαν δίπλα τους, έστω στον ημιτελικό ή τουλά-
χιστον θα ευαισθητοποιηθούν να παραβρεθούν στον τελικό;
Ας πάρουν όμως ένα καλό μάθημα από τους μαθητές πως κερ-
δίζονται οι μάχες, αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου πρώτα
και αν πιστεύεις στο γενικό καλό και όχι στο ατομικό συμφέρον. 
Για την Πάρο ρε γαμώτο…

A
Ο παπα-Αλέξανδρος από τη Ρωσία, φεύγοντας είπε ότι
θα προσπαθήσει να κάνει γνωστή την Πάρο στην αχανή

χώρα του. Υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος για την τουριστική οι-
κονομία του νησιού μας, αν μέσα από τη δουλειά των ανθρώ-
πων της Επιτροπής Τουρισμού, κερδίσουμε και άλλους
παπα-Αλέξανδρους, που θα μιλάνε για την Πάρο; Γιατί λοι-
πόν οι ελάχιστοι λοιδορούν τη δουλειά αυτή; Προς τι τα πι-
κρόχολα σχόλια; Ευτυχώς είναι τόσο λίγοι και τόσοι θα
μείνουν. Ν.Ρ.Λ.
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Από την
επίσκεψη
των Ρώσων
ιστιολπόων
στην Πάρο


