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Έως το τέλος του μήνα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλη-
μα στην παλαιά προβλήτα και θα ξαναλειτουργήσει. Τρέχουν εν τω μεταξύ οι διαδικασίες 
για την αντιμετώπιση συνολικά του προβλήματος από το Σεπτέμβριο, σε πρώτη φάση όμως 
θα γίνει συντήρηση στη θέση (6), να δένουν εκεί τα πλοία, ώστε να κυλήσει ομαλά η σαιζόν. 
Αυτό τουλάχιστον επιδιώκουν, η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου. Η κ. Σκαραμαγκά, την περασμένη εβδομάδα, έχοντας και τη βοήθεια από το γρα-
φείο του υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Π. Καμμένου, πραγματοποίησε διάφορες συ-
ναντήσεις με φορείς και υπουργεία, ώστε όλα να γίνουν και άμεσα και νόμιμα. Τα προβλήμα-
τα όμως από το κλείσιμο της προβλήτας είναι αρκετά. Καθυστερήσεις στα δρομολόγια των 
πλοίων, διαμαρτυρίες από τις ναυτιλιακές εταιρίες, γκρίνια…
Όλα αυτά, τα εισπράττει κυρίως η λιμενική αρχή, η οποία πήρε και την απόφαση για το κλεί-
σιμο της προβλήτας. Γι’ αυτό και εξέδωσε δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά 
στο πρόβλημα, στους κινδύνους για την ασφάλεια επιβατών, οχημάτων και πλοίων, αλλά και 
στις προσπάθειες που κατέβαλε εδώ και χρόνια, ώστε ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

συνέχεια στη σελ. 4

Λιμεναρχείο Πάρου

Υπεύθυνη Ενημέρωση

Στην έναρξη της τουριστικής περιόδου

Μένουμε ... από πλοία
Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει από την αποδρομολόγηση πλοίων, με κίνδυνο, το 
επόμενο διάστημα που θα αυξηθεί η ζήτηση και η κίνηση των εμπορευμάτων, να μην 
επαρκούν τα υπάρχοντα δρομολόγια. Και ενώ το χειμώνα είχαμε αρκετά πλοία που 
ερχόταν και έφευγαν από την Πάρο, διεκόπησαν τα δρομολόγια των πλοίων «Αδα-
μάντιος Κοραής» και  «Πρέβελης» και τα πλοία του Αγούδημου που είχαν μεγάλη 
χωρητικότητα και σε οχήματα.                                                                          συνέχεια στη σελ.  5

Τα πιτσιρίκια 
του ΑΟΠ
πρωταθλητές 
Κυκλάδων!

Κέρδισαν
στα πέναλτι
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Έτος 64ο ■ Νέα περίοδος ■ Αριθμός φύλλου 65
Έτος ίδρυσης 1945

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυντής: 
Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης
Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα: Ελισάβετ Κατροδαύλη-Ραγκούση
Διαφημίσεις: Εμπορικό τ.μ. ήμα Τηλ: : 22840 28025
Τηλ: : 22840 53555 – FAX 22840 53055
www. fonitisparou. gr • e-mail: info@fonitisparou. gr
Ταχ. διεύθυνση: Άγιοι Απόστολοι - Νάουσα Πάρου Τ. Κ. 84401
Κωδικός Εντύπου 3233 - Μέλος της ΣΙΕΠΤ
Παραγωγή, εκτύπωση:
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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 Ατλά-
ντικ, Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποι-
εία: Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρ-
του Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο 
ταξιδιών Πώλος Τουρς, εταιρείες ταχυμετα-
φορών Γενική, ACS, Avant Travel, Wind, 
Μ/Μ Ζούμ, View cafe, Οπωροπωλείο Αλι-
πράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφο-
ρία), Γιάννης Ρούσσος AUDIOPHILE, βι-
βλιοπωλείο 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 Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο. ERKYNA TRAVEL(νέο)
Υστέρνι: Ξυλόφουρνος
Πρόδρομος: Αρτοποιείο η Παράδοση
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
Μάρμαρα: Φούρνος Χ. Ζουμή,
Μάρπησσα: βιβλιοπωλείο ΚΑΛΗΜΕΡΑ, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
Λογαράς: Σ/Μ Μελανίτης
Δρυός: Σ/Μ Ανουσάκης, μινι Μάρκετ
Στέλιος 
Αλυκή: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη 
Χανιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου. 
Αγκαιριά: Παραδοσιακός Φούρνος
Σωτήρες: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
Κώστος: Καφενεία Α. Μπάλιου,  
Τάσου Ρούσσου
Λεύκες: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
Αντίπαρος: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε τη  

καλέστε μας στο 22840 53555 

Σκέψεις για την αποχή

Η εκλογική αποχή συζητήθηκε, αλλά πέρα 
από τους αριθμούς και τα ποσοστά δεν ψάξα-
με σε βάθος. Οι δυνατοί και το σύστημα δεν 
κινδυνεύουν, οι αδύνατοι είναι που απαξιώ-
νουν ένα όπλο τους, όχι βέβαια και τόσο ακα-
ταμάχητο. Και το 1% να ψηφίζει, πάλι έχου-
με νικητές και ηττημένους. Η αποχή συμφέ-
ρει στο σύστημα, γιατί ευνοεί το κατεστημέ-
νο. Κατεστημένο και σύστημα βρίσκονται σε 
μια γόνιμη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Κα-
θορίζουν την πορεία της χώρας, ενώ οι πολιτι-
κοί στο προσκήνιο κάποτε προσπαθούν, κάπο-
τε τολμούν οι καημένοι, αλλά συνήθως συμβι-
βάζονται και γίνονται εξάρτημα ή και παιχνί-
δι τους.
Επειδή ακριβώς η αποχή ενισχύει το σύστημα, 
έχουν φροντίσει να την επιτύχουν, νωρίτερα 
και ασφαλέστερα και όχι μόνο στις εκλογές. 
Η αποχή μεθοδεύεται απ’ τις εξουσίες χρόνια 
τώρα στην Ευρώπη, στον κόσμο όλο, αλλά και 
σε μας. Ας μείνουμε όμως στα δικά μας. Μετά 
τη δικτατορία οι πολίτες γύρεψαν να συμμε-
τέχουν, να αναλάβουν υποχρεώσεις, ευθύνες 
και πρωτοβουλίες. Το ρεύμα αυτό θεωρήθη-
κε επικίνδυνο, φόβισε τους δυνατούς και επι-
χείρησαν να το ανακόψουν. Οι τολμητίες έπρε-
πε να πάνε σπίτι τους και οι επιτελείς του συ-
στήματος με τους πολιτικούς να κάνουν απρό-
σκοπτα τη δουλειά τους. Λήφθηκαν λοιπόν τα 
ακόλουθα μέτρα: 

α) Επινοήθηκαν δόλια εκλογικά 
συστήματα, που να καθιστούν την 
ψήφο άκυρη. Ψηφίζεις άσπρο και 
βγαίνει κίτρινο. Τόλμησαν  να εφαρ-
μόσουν αυτές τις ανέντιμες λογικές 
ακόμα και στην αυτοδιοίκηση για 
να αποθαρρύνουν τη συμμετοχή. Τι 
να πούμε για τον πρόσφατο εκλο-
γικό νόμο που δίνει 50 βουλευτές 
δώρο στο 1ο κόμμα; Να ταξιδέψου-
με, να τρέξουμε, να ταλαιπωρηθού-
με, να ψηφίσουμε, ενώ είναι γνωστά 
τα αποτελέσματα! 
β) Φρόντισαν να κόψουν τα φτε-
ρά της ελπίδας που είχε αναδυθεί, 
μαζί με την πίστη, ότι μπορούμε με 
τις πρωτοβουλίες μας να πετύχουμε 
κάτι και εργάστηκαν, ώστε να εγκα-
θιδρύσουν την απογοήτευση. 
γ) Σαν να μην έφταναν αυτά, μετέ-
βαλαν την πολιτική σε ποδόσφαι-
ρο κι αντί για παράθεση επιχειρη-
μάτων, ανταλλάσσονται ύβρεις και 
εξορκισμοί με βασική ευθύνη  των 
κομμάτων, που γλίστρησαν στη γλί-
τσα.  
δ) Αντί να προωθείται η καθημερι-
νή συμμετοχή, η ψήφος έγινε είδος 
φετίχ και παιχνίδι προγνωστικών, 
ενώ όσα καθιστούν υπεύθυνο τον 
πολίτη παραμερίστηκαν. 
ε) Τέλος, ο διάλογος, η συνεργασία 
και η σύνθεση εξοστρακίστηκαν και 
αναδύθηκε λόγος άδειος και αγο-

ραίος. Η συνεργασία από όλους ξορκίζεται, 
κανένας δεν θέλει κανέναν, κάθε παράταξη 
κρατά μόνη της τα κλειδιά του παραδείσου. 
Περιχαρακώνεται έτσι η πολιτική σε μια ιδε-
ολογική αυτάρκεια και αλαζονεία, ενώ διαχέ-
εται ταυτόχρονα αποστροφή για τους άλλους. 
Αν στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση υπήρ-
χε συνεργασία, η συνοχή θα προχωρούσε και 
η ιδέα μιας πολιτικής που ενώνει θα τελεσφο-
ρούσε. Κοινοί παρονομαστές υπάρχουν, ζητή-
ματα περιβάλλοντος, μεταναστών, συμμετο-
χή της νεολαίας, πολιτιστικό κίνημα, και άλλα.
Συμπέρασμα: Η αποχή δεν βλάπτει το σύστη-
μα. Οι πολίτες υφίστανται ζημιά καθώς σπρώ-
χνονται στο περιθώριο διαρκώς και μεταβάλ-
λονται σε πελάτες, θεατές, ακροατές, χειρο-
κροτητές. Η συμμετοχή στις εκλογές δεν έρ-
χεται μόνη της, είναι συνέπεια ευρύτερου κα-
θημερινού πολιτικού ενδιαφέροντος. Η απο-
μάκρυνση από τα κέντρα πρωτοβουλιών  και 
αποφάσεων καθοδηγείται από το κατεστημέ-
νο, που ενισχύεται περισσότερο από την αδι-
αφορία των πολιτών και την αποχή από τις 
εκλογές. 

Χρίστος Γεωργούσης

Άμεση ήταν η αντίδραση του Δήμου για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος στην παρα-
λία της Νάουσας «Μικρό Πιπέρι». Στην 
παραλία (πανω στην άμμο), δημιουργήθηκε 
έλος από νερά που χύθηκαν σ’ αυτήν από τη 
διαρροή πισίνας ενός σπιτιού που βρίσκεται 
πάνω ακριβώς από την παραλία. Πριν αρχί-
σει η δυσοσμία, έσπευσαν επί τόπου η Πρό-
εδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νάουσας 
Μαρία Τριπολιτσιώτη, η Αντιδήμαρχος Άννα 
Κάγκανη, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Στ. Φρα-
γκούλης, ο Διευθυντής Γ. Ξαγοράρης και ο 
Δημοτικός και τοπικός Σύμβουλος της Νά-
ουσας, κ. Χασούρης. Σε πρώτη φάση, αφού 
διαπιστώθηκε ότι τα νερά προέρχονταν από 
διαρροή στην πισίνα, οι κ.κ. Φραγκούλης 
και Ξαγοράρης, διέκοψαν την υδροδότηση 
και παράλληλα ειδοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης, 
ο οποίος απουσιάζει, ώστε να λάβει τα μέτρα 

Άμεση η αντιμετώπιση του προβλήματος σε μικρή παραλία
της Νάουσας

«Κούκλα» και πάλι το «Μικρό Πιπέρι»

Παράλειψη της εφημερίδας μας και πρέπει 
να επισημανθεί. Η φωτογραφία του τέως 
Δημάρχου Πάρου και νυν Γραμματέα του 
ΠΑΣΟΚ Γ. Ραγκούση την ώρα που ψήφι-
ζε και που δημοσιεύσαμε στο προηγούμε-
νο φύλλο της ΦτΠ, ήταν από το στούντιο 

«ΑΧΙΛΛΕΑΣ» του Γ. Καρατζά. 

Επιστολή - διαμαρτυρία 

Στους υπεύθυνους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης απευθύνεται με επιστολή του ο Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 
Αρχιλόχου, με την οποία εκφράζει τα παράπονά 
του, γιατί όπως επισημαίνει, φεύγουν οι καλοί δά-
σκαλοι, που απασχολούνται επί της ουσίας με τα 
παιδιά τους, λόγω πολλών προβλημάτων.
Στην επιστολή αναφέρεται: «Ο Σύλλογος Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αρ-
χιλόχου Μάρπησσας, εκφράζει την απογοήτευ-
ση,θλίψη, οργή και πικρία των γονέων και κυρίως 

των μαθητών, για την στέρηση των άξιων δασκά-
λων και ανθρώπων απο το δημοτικό  σχολείο μας.
»Οι αξιόλογοι αυτοί Δάσκαλοι των παιδιών μας, 
άνθρωποι με αξίες, μεράκι για διδασκαλία και δη-
μιουργία και κυρίως αγάπη για τα παιδιά μας, δυ-
στυχώς δεν θα είναι μαζί μας στο καινούργιο σχο-
λικό έτος.
»Οι λόγοι, γνωστοί σε όλους μας, δεν αφορούν 
τα παιδιά μας. 
Αυτό που τα αφορά και μας αφορά είναι να στα-
ματήσει επιτέλους, η σωστή ένταξή τους στην 
κοινωνία, να γίνεται παιχνίδι στα χέρια ακατάλ-
ληλων για αυτό το λειτούργημα ανθρώπων.
»Ευχόμαστε και προσπαθούμε, κάποια στιγμή να 
λειτουργήσει το σχολείο μας με αξίες και αγάπη, 
όπως θα έπρεπε για το καλό των παιδιών μας και 
οι άξιοι αυτοί εκπαιδευτικοί να βρουν κατάλληλο 
περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν οι κόποι τους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας
Πρωίου Εφη, Φωκιανός Ιωάννης, Ελληνιάδη 
Αθανασία, Κυδωνιέως Τασία, Τζιώτης Ιωάννης, 
Περάκης Ιωάννης, Παντελαίου Μαρία.

Ανοικτή Επιστολή προς 
τη Νέα Δημοκρατία
Στη μικρή κοινωνία του νησιού μας οι περισσότε-
ροι είναι γνωστοί. Όσοι δεν είναι αργά ή γρήγορα 
γίνονται. Μάλιστα όσοι ασχολούνται με τον ένα 
ή άλλο τρόπο με τα πολιτικά είναι πασίγνωστοι.
Η προσπάθεια να κρυφτείς από την πολιτική 
πραγματικότητα χρησιμοποιώντας ξύλινο λόγο 
είναι ανεδαφική και απωθεί. Κυρίως απωθεί μια 
μερίδα της κοινωνίας που σκέφτεται και βλέπει 
τα πολιτικά γεγονότα χωρίς τους παραμορφωτι-
κούς φακούς των –ισμών και άκρων.
Μεγάλο μέρος αυτού του κοινωνικού σώματος 
ψηφίζει κεντροδεξιά δηλαδή Νέα Δημοκρατία. 
Ατυχείς επιλογές της Κυβέρνησης το οδήγησαν 
να απόσχει ή να διασπείρει την ψήφο του εκτός Ν. 
Δ. στις Ευρωεκλογές.
Ήταν το σαφές κεντρικό μήνυμα της κάλπης. 
Προειδοποίηση χωρίς εισαγωγικά φαινόμενα 

Βουλευτών τύπου «Παυλίδη» που νομίζουν ότι 
οι ψηφοφόροι της Ν. Δ. είναι πρόβατα και αυτοί 
έχουν κληρονομήσει τη Βουλευτική έδρα από τον 
παππού τους, Βουλγαράκη που μετά το σκάνδαλο 
με τη μη στράτευσή του (1991 – 93) ήλθε αυτό 
των offshore εταιριών, η παράλληλη ανοχή κατα-
στάσεων τύπου SIEMENS και η μη εισέτι εκπλή-
ρωση βασικών δεσμεύσεων όπως η επανίδρυση 
του κράτους, τιμωρήθηκαν με αποχή και με δια-
σπορά ψήφων.
Από εδώ και εμπρός στα υψηλά κλιμάκια της Ν. 
Δ. πρέπει να κατανοήσουν ότι κάποιοι που σκε-
φτόμαστε ελεύθερα χωρίς ταμπού και ιδεολογι-
κούς περιορισμούς, ότι αν δεν «συμμορφωθούν» 
θα φύγουμε οριστικά. Μπορεί να μην πάμε στο 
ΠΑΣΟΚ, το οποίο ας μην γελιόμαστε δεν βγήκε 
ξαφνικά από την κολυμπήθρα του Σιλωάμ, αλλά 
θα φύγουμε.

Μαρινάκης  Νικόλαος  

του. Σε δεύτερη φάση, έπεσαν βότσαλα και 
άμμος στα στάσιμα νερά και αποκαταστά-
θηκε το πρόβλημα, αλλά και η εικόνα της μι-
κρής, αλλά πανέμορφης παραλίας.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, 2 μηχανήματα του 
Δήμου είχαν καθαρίσει την παραλία «Πιπέ-
ρι», που βρίσκεται λίγο πιο κάτω, στην είσο-
δο της Νάουσας.
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Ώρες λειτουργίας 7:30πμ - 2 μμ, 
απόγευμα με ραντεβού.
 
Τηλέφωνα:
22840 24700 & 24710
Κιν:
6936 515 652

Ξεκίνησε και λειτουργεί από 15-06-2009 

το νέο μικροβιολογικό εργαστήριο 

στη Παροικία (πάνω από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

του ιατρού μικροβιολόγου Γρατσία  Μανώλη

Συμβεβλημένο με: ΔΗΜΟΣΙΟ (Ο.Π.Α.Δ.)

ΤΥΔΚΥ - Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ΤΣΑΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Έναρξη Λειτουργίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
MICROBIOLOGICAL LABORATORY — OPENING

και με ιδιωτικές ασφάλειες:  

ING, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, 
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Κάθε καπνιστής στο …τασάκι του από την 1η 
Ιουλίου και οι καταστηματάρχες θα λάβουν τα μέ-
τρα τους, για να μην βρεθούν εκτεθειμένοι έναντι 
του νόμου 3730 περί προστασίας ανηλίκων από 
τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατά-
ξεις. 
Ήδη προς τους Δήμους έχει σταλεί εγκύκλιος 
από το υπουργείο Υγείας με τις διατάξεις του νό-
μου και την εφαρμογή τους. Ο Δήμος με τη σειρά 
του υποχρεούται να ενημερώσει τους καταστημα-
τάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα ισχύο-
ντα και ειδικότερα για τα μαγαζιά μέχρι 70 τ.μ. τα 
οποία θα πρέπει να δηλώσουν εάν θα είναι για κα-
πνίζοντες ή για μη καπνίζοντες. 
Έστι, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο 
Πάρου, αναφέρεται: «Ο Δήμος Πάρου σύμφω-

Τέλειωσαν τα ψέματα

Τσιγάρο ή υγεία;
να με τις διατάξεις του Ν.3730/2008 που αφο-
ρούν στην απαγόρευση του καπνίσματος σε όλα 
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέ-
χρι 70- τ.μ., παρακαλεί τους υπεύθυνους να δηλώ-
σουν στην αρμόδια υπηρεσία καταστημάτων του 
Δήμου, το συντομότερο δυνατόν, εάν επιθυμούν 
να χαρακτηριστούν τα καταστήματά τους ως απο-
κλειστικά για καπνίζοντες ή όχι, προσκομίζοντας 
φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του κατα-
στήματός τους καθώς και φωτοαντίγραφο σχεδι-
αγραμμάτων μόνο εάν η άδεια λειτουργίας τους 
έχει χορηγηθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου 
ή από τις πρώην Κοινότητες Πάρου».
Καπνιστήρια παντού
Σύμφωνα με το νόμο, ο βασικός άξονας γύρω από 
τον οποίο πρόκειται να κινηθεί η ελληνική επι-
κράτεια από την 1η Ιουλίου, είναι καπνιστήρια 
σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, αλλά 
και σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος. 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος κάτω των 70 τμ. που θέ-
λουν να απευθύνονται μόνον σε καπνιστές, θα 
πρέπει να λάβουν τη σχετική άδεια και σήμανση 

από τις νομαρχίες και τους δήμους. 
Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
άνω των 70 τμ. (και έως 300 τμ.)  θα επιτρέπε-
ται το κάπνισμα αποκλειστικά σε ειδικούς χώ-
ρους που δεν θα υπερβαίνουν το 30% του ωφέ-
λιμου χώρου του καταστήματος. Τα τετραγωνικά 
ωστόσο προσαυξάνονται, καταλαμβάνοντας έως  
και το 40% της συνολικής επιφάνειας του χώρου, 
όταν πρόκειται για καζίνο και κέντρα διασκέδα-
σης με ζωντανή μουσική. Ο χώρος αυτός θα δια-
χωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με διαχω-
ριστικό που θα εκτείνεται από το δάπεδο έως την 
οροφή του καταστήματος. Πρόκειται για τον πε-
ρίφημο «κλωβό με τα υαλοπετάσματα» το οποίο 
υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να κατασκευάσουν 
στα καταστήματά τους μέσα στους επόμενους 
τρεις μήνες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ειρηνι-
κή συνύπαρξη καπνιστών και μη στα καταστήμα-
τα. 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπουργείου 
Υγείας, τα καπνιστήρια πρέπει να πληρούν  συ-
γκεκριμένες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά στην 
ανακύκλωση του αέρα, αλλά και αυτόνομο σύ-
στημα εξαερισμού, ανεξάρτητο από το σύστημα 
εξαερισμού ή κλιματισμού του υπόλοιπου κατα-
στήματος που να εξασφαλίζει καθαρό από καπνό 
περιβάλλον για τους καπνιστές. 

Πρωτοβουλία Λιμεναρχείου και Αστυνομίας για τον περιορισμό της παράνομης εισόδου
αλλοδαπών στην Πάρο και την προστασία των νόμιμων μεταναστών

Μέτρα στο πλαίσιο τήρησης του νόμου
Με στόχο τον περιορισμό της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην Πάρο συνεργάζονται Λι-
μενική αρχή και Αστυνομία. Τα μέτρα που λαμβάνονται ευνοούν τους μετανάστες που βρί-
σκονται νόμιμα στη χώρα μας και επέλεξαν την Πάρο για να ζήσουν και να εργαστούν, αφού 
θα ελέγχεται εάν τηρούνται τα όσα ισχύουν για τα δικαιώματά τους, ενώ οι παράνομοι δεν θα 
μπορούν εύκολα να έρθουν στο νησί. 
Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του λιμεναρχείου, συναντήθηκαν την περασμένη Παρα-
σκευή, ο Λιμενάρχης Ηλ. Κουντρομιχάλης και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Πά-
ρου Μ. Μποζίκης και συζήτησαν τους τρόπους αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου αλλο-
δαπών στο νησί και κατέληξαν στη λήψη ορισμένων μέτρων, που θα αποτρέπει αυτό το φαι-
νόμενο. 
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε: Αποστολή εγγράφου προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρίες, με 
το οποίο ζητείται να μην εκδίδονται εισιτήρια σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ταξιδιωτικά έγ-
γραφα, κάτι το οποίο προβλέπεται και από το νόμο. Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης, ότι θα 

γίνεται έλεγχος στο λιμάνι της Πάρου και στην περίπτωση που βρεθεί αλλοδαπός να έχει εισι-
τήριο, αλλά να στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων, θα βεβαιώνονται παραβάσεις στις εταιρίες.
Σε ότι αφορά τους ήδη εγκατεστημένους αλλοδαπούς στο νησί, αποφασίστηκε να ενημερω-
θούν οι ιδιοκτήτες κατοικιών να παρουσιάζουν τα συμβόλαια των ενοικίων, διαφορετικά θ’ 
αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη. Επίσης, θα ενημερωθεί η εφορία για τις πράξεις αυτές των ιδι-
οκτητών, (μη ύπαρξη συμβολαίων) και το ΙΚΑ για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους που απα-
σχολούνται σε εργοδότες χωρίς να είναι ασφαλισμένοι, ώστε να προστατευθούν οι αλλοδαποί 
από την εκμετάλλευση.  
Τέλος με πρωτοβουλία του προέδρου του συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων «ΠΟΣΕΙΔΩ-
ΝΑΣ» Γιώτη Αμανατίδη,  θα ζητηθεί η αρωγή και των άλλων συλλόγων, ώστε να χορηγού-
νται δωρεάν εισιτήρια σε όποιους από αυτούς οικειοθελώς επιθυμούν να αποχωρήσουν από 
την Πάρο. 

Σύλλογος Αντιπαριωτών
και φίλων 

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Φίλοι,
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η εαρινή εκδρο-
μή του Συλλόγου μας, η οποία πραγματοποιήθη-
κε στις 16 και 17 Μαΐου, στον «Παλαιό Παντε-
λεήμονα» και στο «Ελατοχώρι» (Νομός Πιερί-
ας) στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία, καθώς μαζι-
κή ήταν η συμμετοχή τόσο Φίλων του Νησιού, 
όσο και συντοπιτών μας.
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να πούμε ένα με-
γάλο ευχαριστώ σε όλους όσους στήριξαν την 
προσπάθειά μας και ιδιαίτερα στους συγχωρια-
νούς μας, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρου-
σία τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον 
Σεπτέμβρη, πιο δυναμικά και ακόμη πιο μαζικά. 
Ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι με Υγεία σε όλα τα 
μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας.
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Λιμεναρχείο Πάρου

Υπεύθυνη Ενημέρωση
συνέχεια από τη σελ. 1
Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται: 
«Η Λιμενική Αρχή Πάρου για την πλη-
ρέστερη και αντικειμενική πληροφόρη-
σης των κατοίκων του νησιού και των 
επισκεπτών για το θέμα της διακοπής 
λειτουργίας του παλαιού προβλήτα αλλά 
και για την διάψευση κάθε δόλιας και κα-
τευθυνόμενης παραπληροφόρησης από 
ορισμένους κύκλους με προφανή σκο-
πιμότητα, παραθέτει τα παρακάτω στοι-
χεία, τα οποία αποδεικνύονται από την 
επίσημη αλληλογραφία των εμπλεκόμε-
νων φορέων και υπηρεσιών.
1.Το έτος 2006 υπήρξαν παράπονα προ-
φορικά, αλλά και εγγράφως από πλοιάρ-
χους των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που προσεγ-
γίζουν το λιμένα μας, ότι στη θέση 6, 7, 
και 8 του νέου λιμένα, υπάρχει πρόβλη-
μα στην πρόσδεση τους εξαιτίας της μεί-
ωσης του βάθους στο συγκεκριμένο ση-
μείο.
Μετά από συνεννόηση με τον τότε πρό-
εδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου, ανατέθηκε σε ιδιώτη δύτη να ερευνή-
σει το βυθό και να μας γνωστοποιήσει τα 
αποτελέσματα.
Πράγματι την 10/04/2006 διενεργήθη-
κε έλεγχος από δύτη, ο οποίος διαπίστω-
σε τη δημιουργία υφάλου από άμμο στο 
συγκεκριμένο σημείο, μήκους 25 μέτρων 
και ύψους 3 μέτρων και σε απόσταση 16 
μέτρων από την προβλήτα (θέση 7-8). 
Επίσης διαπίστωσε σπηλαιώσεις στην 
παλαιά προβλήτα συγκεκριμένων δια-
στάσεων, καθώς και άνοιγμα των αρμών 
μεταξύ των μπλοκιών. Ο δύτης κατέθεσε 
έκθεση στην υπηρεσία μας και φωτογρα-
φικό υλικό. Ο ύφαλος βέβαια αφαιρέθηκε 
μετά από ενέργειες του Δ.Λ.Τ.
2.Η υπηρεσία μας με το αριθμ.3413. 
3/01/06/18-5-2006 έγγραφο της ενη-
μέρωσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, 
το Δήμο Πάρου (γραφείο Δημάρχου) 
και την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, με 
την επισήμανση «να ενεργήσετε άμεσα 
και αποτελεσματικά για την επισκευή-
συντήρηση της κεντρικής προβλήτας….
και σε αντίθετη περίπτωση να πραγμα-
τοποιηθεί έλεγχος ασφαλείας της προ-
βλήτας από εξειδικευμένο συνεργείο και 
να πιστοποιηθεί η ασφαλής λειτουργία 
του».     
3.Η αρμόδια Γενική Γραμματεία Λιμένων 
και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ είχε 
αναθέσει το 2006 σε ιδιωτική εταιρεία 
να ερευνήσει τα κεντρικά λιμάνια της χώ-
ρας και να εκπονηθεί μελέτη, δαπάνη του 
ΥΕΝ για την επισκευή τους, εάν απαιτεί-
το.
4. Αξιοσημείωτο είναι, ότι από όλα τα λι-
μάνια που ελέχθησαν ανά την Ελλάδα, 
εδόθη εξαιρετική προτεραιότητα  για το 
Λιμάνι της Πάρου, εξαιτίας της επικινδυ-
νότητας  και στο 8222.03/28/06/31-5-
2006 έγγραφο του ΥΕΝ, αναφέρεται ότι 
«Ο Λιμένας Παροικίας Πάρου βρίσκε-
ται σε επικίνδυνη κατάσταση και γι’ αυτό 
το λόγο, εν αναμονή της οριστικής με-
λέτης, αποστέλλονται στο Λιμενικό Τα-
μείο: τεχνική έκθεση Β’ φάσης επιθεώρη-
σης και σχέδια για ενημέρωση».

5. Η υπηρεσία μας για δεύτερη φορά με 
το αριθμ. 3413.3/01/07/26-2-07 έγ-
γραφό της, επανέρχεται προς το Λιμενι-
κό Ταμείο και τον Δήμο, επισημαίνοντας 
την αναγκαιότητα άμεσων επισκευών και 
ενημερώνει ότι εάν αυτές δεν γίνουν θα 
αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία 
του λιμένα.
6. Το Υ.Ε.Ν. με το 
8222.03/14/07/25.4.2007 έγγραφό 
του προς το Λιμενικό Ταμείο ενημερώνει 
ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη και ότι απε-
στάλη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ-

φή, προκειμένου να προχωρήσει στην 
εκτέλεση του έργου.
7. Από το 2007 που παρελήφθη η μελέ-
τη έως και τον Μάιο του 2009, ουδεμία 
πρωτοβουλία δεν αναλήφθηκε παρά τις 
συνεχείς οχλήσεις και παροτρύνσεις της 
Λιμενικής Αρχής για την αποκατάσταση 
του προβλήματος του Λιμένα.
8. Τον Μάιο του 2009 η Λιμενική Αρχή 
απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Σύρου και ζήτησε τον ορισμό δι-
καστικού πραγματογνώμονα για να δι-
απιστωθεί η κατάσταση του λιμένα, διό-
τι σύμφωνα με νέα στοιχεία τα οποία είχε 
στην διάθεσή της από δύτες, η κατάστα-
ση είχε επιδεινωθεί σε άκρως επικίνδυνο 
βαθμό.
9. Την 11/5/2009 έως και την 
25/5/2009 διενεργήθηκε λεπτομερής 
πραγματογνωμοσύνη από δικαστικό 
πραγματογνώμονα, ο οποίος παρέδωσε 
την έκθεσή του στην Λιμενική Αρχή την 
01/06/2009, αναφέροντας χαρακτηρι-
στικά «η εν λόγω σπηλαίωση έχει μει-
ώσει τον συντελεστή ασφάλειας σε βαθ-
μό που θεωρείται επικίνδυνη για τη χρή-
ση του λιμένα… Και ότι εγκυμονεί αυξη-
μένο κίνδυνο…απρόβλεπτων διαστάσε-
ων», καθώς και άλλα στοιχεία.
10. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μετά 
την παραπάνω εξέλιξη, ανέθεσε την 
27/5/2009 σε ιδιωτική εταιρεία εξειδι-

κευμένη στο αντικείμενο, την επιθεώρη-
ση του Λιμένος. Η έκθεση της εταιρείας, 
απεστάλη στην Λιμενική Αρχή την 02-
06-2009 και αναφέρει «Η κατάσταση 
θεωρείται ότι προκαλεί εξαιρετικά σημα-
ντικούς κινδύνους για την ευστάθεια του 
κρυπιδότοιχου, καθώς η διαρκής καταπό-
νησή του μπορεί να επιφέρει  τη συνολική 
του αστοχία, με ανατροπή και κατάρρευ-
ση. Προτείνεται η διακοπή χρήσης του 
προβλήτα από προσεγγίζοντα πλοία και 
η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων», κα-
θώς και άλλα στοιχεία.

11. Μετά την παραλαβή των δύο πλέ-
ον επίσημων εκθέσεων, οι οποίες συμπί-
πτουν επ’ ακριβώς στα συμπεράσματά 
τους, η Λιμενική Αρχή εξέδωσε απόφα-
ση για τη διακοπή λειτουργίας της πα-
λαιάς προβλήτας  έως ότου αποκαταστα-
θούν οι σπηλαιώσεις και καταστεί ασφα-
λής. Γνώμονας της απόφασής μας αυτής 
είναι η διαφύλαξη της σωματικής ακεραι-
ότητας των επιβατών και η ασφάλεια των 
πλοίων.
12. Μετά την Απόφαση για διακοπή της 
λειτουργίας, γίνεται μία μεγάλη προσπά-
θεια  εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου και των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, προκειμένου να προωθηθεί η 
μελέτη για να δημοπρατηθεί το έργο.
13. Η Λιμενική Αρχή πρότεινε στις Τε-
χνικές Υπηρεσίες του Δήμου μία λύση 
προσωρινού χαρακτήρα προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν τα πλοία την θερινή πε-
ρίοδο, η οποία εξετάζεται από τη μελετη-
τική εταιρεία και αναμένουμε την άποψή 
της.
14.  Πιστεύουμε ότι δεν είναι η κατάλλη-
λη χρονική στιγμή για να αναζητηθούν 
οι υπεύθυνοι για αυτήν την ολιγωρία των 
τριών (3) ετών, θέμα το οποίο ερευνάται 
σε προανακριτικό στάδιο, αλλά ώρα να 
προσπαθήσουμε να δώσουμε τη συντο-
μότερη και ασφαλέστερη λύση για την 

επαναλειτουργία μέρους τουλάχιστον 
της παλαιάς προβλήτας.
15. Κάθε άλλη άποψη, που αφορά το λι-
μάνι και δεν βασίζεται σε έγγραφα, εκθέ-
σεις και πραγματογνώμονες, θεωρούμε 
ότι είναι αυθαίρετη υποβολιμαία και κα-
τευθυνόμενη από μικροπολιτικές σκοπι-
μότητες, που δεν πρέπει να έχουν θέση 
όταν πρόκειται για ζωές ανθρώπων, 
ασφάλεια πλοίων και δυσφήμιση του νη-
σιού από τυχόν ατυχήματα..
16. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου 
για οποιαδήποτε συμπληρωματική πλη-
ροφορία». 

Μ. Σακέλης
Τα λιμενικά τέλη είναι για έργα
Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί στο λιμά-
νι της ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρίας Blue Star Μ. Σακέλης, ο οποίος μί-
λησε στη ΦτΠ. 
Τα λιμενικά τέλη γιατί εισπράττονται, 
διερωτάται ο κ. Σακέλης και όπως λέει 
«οι επιβάτες τουλάχιστον της Blue Star 
πληρώνουν περίπου 600.000 ευρώ το 
χρόνο στο Λιμενικό Ταμείο της Πάρου, 
το οποίο εισπράττει από την ακτοπλο-
ΐα περίπου 1εκ. ευρώ το χρόνο. Παρ’ όλα 
αυτά, τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχει 
γίνει κανένα έργο στο λιμάνι». 
Σύμφωνα με τον κ. Σακέλη, τα προβλή-
ματα με το κλείσιμο της προβλήτας είναι 
αρκετά. «Στο λιμάνι πλέον εξυπηρετείται 
μικρότερος αριθμός πλοίων, υπάρχει συ-
νωστισμός, καθυστερήσεις μεγάλες στις 
φορτοεκφορτώσεις επιβατών και οχημά-
των, αλλά και καθυστέρηση για την είσο-
δο των πλοίων στο λιμάνι. Το τραγικό εί-
ναι, ότι το πρόβλημα το γνωρίζουμε εδώ 
και τρία χρόνια και ερχόμαστε τον Ιούνιο 
– Ιούλιο για να αποκαταστήσουμε τη ζη-
μιά. Εγώ σαν εταιρία, θα θέσω θέμα στο 
υπουργείο, να μην εισπράττουν τα λιμε-
νικά τέλη». 
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συνέχεια από τη σελ. 1
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντι-
πάρου, παίρνει την πρωτοβουλία και επι-
διώκει συναντήσεις με εκπροσώπους του 
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και 
των πλοιοκτητριών εταιριών, με αίτημα 
την ενίσχυση των δρομολογίων για τους 
επόμενους δυόμιση μήνες. Σε δελτίο Τύ-
που που εξέδωσε, αναφέρεται: 
«Κατά την συζήτηση του 1ου θέμα-
τος ημερήσιας διάταξης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλ-
λόγου Πάρου – Αντιπάρου την Παρα-
σκευή 12/06/2009 «Ακτοπλοϊκό – Λι-
μάνι Παροικίας», διαπιστώθηκε η ύπαρ-
ξη του προβλήματος από την δραματι-
κή έλλειψη δρομολογίων πλοίων προς το 
νησί μας.
»Μετά την αποχώρηση από την γραμ-
μή της Πάρου των «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» - 
«ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ» και τα 
πλοία του Αγούδημου, η μεταφορά των 
εμπορευμάτων για τον ανεφοδιασμό των 
καταστημάτων των νησιών μας έχει δυ-
σκολέψει με την πρόβλεψη κατά τον Ιού-
λιο και Αύγουστο να μην είναι εφικτή.
»Κατόπιν τούτου, αντιπροσωπεία μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγ-
ματοποιήσει συναντήσεις στην Αθήνα με 

στελέχη των ακτοπλοϊκών εταιρειών και 
με την ηγεσία του Υπουργείου Εμπορι-
κής Ναυτιλίας. Επίσης θα έχει συνάντη-
ση με την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμεί-
ου κυρία Βάσω Σκαραμαγκά για να ενη-
μερωθεί σχετικά με το πρόβλημα που έχει 
προκύψει με την παλαιά προβλήτα της 
Παροικίας».
Δ. Πετρόπουλος: Δυσκολία στη 
διακίνηση
Μπήκαμε στην καλοκαιρινή σαιζόν με λι-
γότερα δρομολόγια. Αρχίζει και παρατη-
ρείται δυσκολία στη διακίνηση των φορ-
τηγών οχημάτων και αν δεν υπάρξουν 
έκτακτα δρομολόγια θα υπάρξει πρόβλη-
μα στη διακίνηση επιβατών και οχημά-
των, αναφέρει στη ΦτΠ ο ναυτιλιακός 
πράκτορας Δ. Πετρόπουλος.
Όπως λέει, την περασμένη Πέμπτη 11 
Ιουνίου κάποια φορτηγά από Πειραιά 
για Πάρο έμειναν εκτός, ήρθαν την επο-
μένη το πρωί, όπως και δύο οχήματα με 
οικοδομικά υλικά. Μικρό το κακό προς 
παρόν, θα επιδεινωθεί όμως η κατάσταση 
όσο αυξάνεται η κίνηση. Τα πλοία «Αδα-
μάντιος Κοραής» και «Πρέβελης» που 
σταμάτησαν μετά το Πάσχα γιατί έκα-
ναν μεταδρομολόγηση (μπήκαν σε άγο-
νες γραμμές) και ο Αγούδημος, τα πλοία 

του οποίου δεν κυκλοφορούν πια, αφ-
νουν ένα μεγάλο κενό. Η Blue Star είναι 
έτοιμη να δρομολογήσει το πλοίο «Ιθά-
κη», αλλά όπως λέει ο κ. Πετρόπου-
λος, υπάρχει προβληματισμός με το λι-
μάνι και την προβλήτα που δεν λειτουρ-
γεί και ήδη υπάρχουν πολλές καθυστερή-
σεις, κάτι που δεν συμφέρει στην εταιρία. 
Την περασμένη Παρασκευή το πλοίο της 
Blue Star έφυγε με 20 λεπτά καθυστέ-
ρηση. Με την αποκατάσταση όμως της 
προβλήτας, το «Ιθάκη» θα ενεργοποιη-

θεί πέραν των δύο δρομολογίων που ήδη 
έχουμε προγραμματίσει. Θα μπουν άλλα 
δύο δρομολόγια τουλάχιστον μέσα στην 
εβδομάδα. 
Ένα άλλο πρόβλημα, που επισημαίνει ο κ. 
Πετρόπουλος, είναι τα εισιτήρια. Όπως 
λέει, μένει κόσμος εκτός πλοίων, όχι γιατί 
δεν βρίσκει εισιτήρια, αλλά γιατί δεν βρί-

σκει εύκολα εισιτήρια. Και αυτό, γιατί τα 
πρακτορεία ζητούν την έκδοση αμέσως, 
δεν κάνουν κρατήσεις. Για τα γκρουπ, ή 
τις ομάδες ανθρώπων, αυτό λειτουργεί 
αποτρεπτικά. 
Ν. Πώλος:Για την ώρα δεν υπάρ-
χει πρόβλημα
Για την ώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, δη-
λώνει στη ΦτΠ ο ναυτιλιακός πράκτο-
ρας Ν. Πώλος. Τα High speed αλλά και 
το «Μύκονος» ακόμη δίνουν θέσεις, 
δεν γνωρίζω αν αργότερα θα παίξει κάτι 
άλλο. 

Σε ότι αφορά στο κλείσιμο της προβλή-
τας και ο κ. Πώλος διαπιστώνει προβλή-
ματα, διότι όπως λέει, έρχονται δύο τρία 
πλοία μαζί και ενώ σε κανονικές συνθή-
κες θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν, 
τώρα γίνεται πανικός. Κόσμος να μετακι-
νείται με τα οχήματα μαζί στην ίδια προ-
βλήτα, δεν είναι ό,τι καλύτερο.

Στην έναρξη της τουριστικής περιόδου

Μένουμε ... από πλοία
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Η δυσκολία που συναντούμε στην καθη-
μερινή μας κυκλοφορία ως πεζοί στους δρό-
μους της Παροικιάς ήταν η αφορμή για την 
εκπόνηση ενός περιβαλλοντικού προγράμ-
ματος με τίτλο «Μια πόλη για όλους»από 
τους μαθητές της Ε΄τάξης του 2ου Δημοτι-
κού Σχολείου με υπεύθυνες δασκάλες την 
Παλασία Γεωργιάδου και την Εύα Ντουμα-
νίδου. 

Οι σημαντικότεροι στόχοι του προγράμ-
ματος ήταν:

Να διερευνήσουν τα παιδιά την ποιότη-
τα ζωής που παρέχει το ανθρωπογενές περι-
βάλλον του νησιού σε όλους τους πολίτες και 
ιδιαίτερα στους πολίτες με ειδικές ανάγκες, 
όσον αφορά στη δυνατότητά τους να κινη-
θούν στην πόλη.

Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα άτο-
μα με ειδικές ανάγκες και να κατανοήσουν 
ότι η ποιότητα ζωής είναι δικαίωμα όλων.

Να μπορούν μετά την επεξεργασία των 
πληροφοριών να προτείνουν λύσεις.

Εκτός από τις εργασίες στην τάξη έγινε 
και μελέτη πεδίου σε δύο δρόμους μεγάλης 
κυκλοφορίας της Πάρου. 

Την Παρασκευή 8 Μαΐου (Διαδρομή: 2ο 
Δημοτικό-  Καρνάγιο -Γήπεδο) 

Στη διαδρομή τα παιδιά διαπίστωσαν: 
«ορισμένοι δρόμοι είχαν πεζοδρόμια με ρά-
μπες, υπήρχε όμως και δρόμος που είχε κίνη-
ση από αυτοκίνητα, αλλά δεν είχε πεζοδρό-
μια» (Μαίρη Αρκουλή) 

«Στην Εκατονταπυλιανή η κυρία μας 
έδειξε μια ράμπα στο πεζοδρόμιο, αλλά ένας 
απρόσεκτος οδηγός είχε παρκάρει το αμάξι 
του στη ράμπα…»(Αντώνης Λουκής) 

«Στη διαδρομή που κάναμε περάσαμε από 
διάφορα κτήρια που άλλα είχαν και άλλα δεν 
είχαν πρόσβαση για άτομα με κινητικά προ-
βλήματα. Το ταχυδρομείο είχε πρόσβαση, 
το ίδιο και η εκκλησία η Εκατονταπυλια-

νή. Όμως δεν υπήρχε πρόσβαση στα μαγα-
ζιά και στα εστιατόρια, εκτός από δυο τρία. 
Κάποιοι δρόμοι είχαν πεζοδρόμια, μικρά και 
στενά. Κάποιοι άλλοι, όπως ο περιφερειακός 
δεν είχαν καθόλου πεζοδρόμια, με αποτέλε-
σμα να περπατάμε στο δρόμο. Άλλοι (δρό-

μοι) είχαν πεζοδρόμια, αλλά δεν επέτρεπαν 
στα άτομα με κινητικά προβλήματα να ανε-
βούν και άλλοι είχαν αυτοκίνητα και μηχανά-
κια παρκαρισμένα, που δυσκόλευαν το περ-
πάτημά μας».(Ήριννα Κυριαζάνου)

Παρασκευή 15 Μαΐου (Διαδρομή: 2ο 
Δημοτικό- Παραλία Ζωοδόχου Πηγής-
Δημαρχείο-Παραλιακός δρόμος-Λιμάνι)

Τι είδαμε:
«Πήγαμε εκδρομή στην παραλία κοντά 

στην Πάνδροσο. Η τάξη μου το Ε1 και το 
Ε2 πήγαμε να παρατηρήσουμε που έχει και 
που δεν έχει ράμπα για ανθρώπους με κινη-
τικά προβλήματα. Στην Πάνδροσο (το ξενο-
δοχείο) έχει ράμπα, όμως στην Παραλία και 
στο ΚΑΠΗ δεν έχει ράμπα, ούτε στις κα-
φετέριες και στα τουριστικά πρακτορεία» 
(Ελευθερία Καρατζούνη)

«Η παραλία είχε πεζοδρόμια, αλλά πάνω 
σ’ αυτά ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα. 
Περπατήσαμε μέχρι το λιμάνι και είδαμε ότι 
τα εστιατόρια δεν είχαν πρόσβαση για αν-
θρώπους με κινητικά προβλήματα» (Ευαγ-

γελία Βαθρακοκοίλη)
«Πριν μερικές μέρες πήγα με το σχολείο 

μου μια βόλτα στην Παροικιά  Στη βόλτα 
που κάναμε περάσαμε από δημόσια κτήρια 
τον Ο.Τ.Ε.. το δημαρχείο, την KΔΕΠΑΠ, 
την εκκλησία, το ΚΑΠΗ 

Παρατηρήσαμε ότι τα πεζοδρόμια είχαν 
ράμπες, αλλά ήταν πάνω τους παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα κι έτσι δεν μπορούσες να περπα-
τήσεις πάνω τους ιδιαίτερα όταν ήταν στε-
νά. Στο Δημαρχείο, στην κεντρική είσοδο, 
δεν υπήρχαν ράμπες, ούτε στην ΚΔΕΠΑΠ, 
ούτε στην εκκλησία της Παροικιάς που εί-
ναι στην πλατεία (Ζωοδόχου Πηγής), ούτε 
στο ΚΑΠΗ που είναι για ηλικιωμένους αν-
θρώπους, αλλά ούτε στο κτήριο του ΟΤΕ» 
(Ήριννα Κυριαζάνου)

«Στο σχολείο μας κάναμε ένα περιβαλ-
λοντικό πρόγραμμα για ανθρώπους με ει-
δικές ανάγκες και παρατηρήσαμε ότι σχε-
δόν σ’ όλα τα κτίρια όπως το Δημαρχείο, τη 
ΔΕΗ, τις τράπεζες και τα ΚΑΠΗ δεν έχουν 
ράμπες για τους ανάπηρους. Γι’ αυτό πρέπει 
να κάνουμε κάτι για να τους βοηθήσουμε. Η 
πόλη μας πρέπει να βοηθάει τους ανθρώπους 
με ειδικές ανάγκες, γιατί κι αυτοί έχουν τα 
ίδια δικαιώματα με εμάς». (Νίκος Σκιαδάς)

Τι συμπεράναμε:
Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα πολ-

λοί άνθρωποι να μην μπορούν να εξυπη-
ρετηθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες και 
να έχουν ανάγκη να τους βοηθούν άλλοι 
(Ήριννα Κυριαζάνου)

Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι με κινητικά 
προβλήματα δεν μπορούν να βγουν έξω από 
το σπίτι τους, γιατί τα δημόσια κτήρια δεν 
έχουν πρόσβαση (γι ΄ αυτούς) και γιατί δεν 
υπάρχουν πεζοδρόμια. (Ευαγγελία Βαθρα-
κοκοίλη)

Είναι πολύ λυπητερό, όταν εδώ στο νησί 
μας έχουμε ανθρώπους με ειδικές ικανότη-

τες και δεν έχουμε τα κατάλληλα μέτρα για 
να τους υποστηρίξουμε. Στους δρόμους εί-
δαμε ράμπες, αλλά ήταν παρκαρισμένα αυ-
τοκίνητα, στις δημόσιες υπηρεσίες δεν 
υπάρχουν ράμπες. Ας προσπαθήσουμε όλοι 
για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων. 
(Διονύσης Πρέντι).

Οι δρόμοι δεν έχουν ράμπες και γι’ αυτό 
φταίνε οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται 
καθόλου. (Άντζελα Παπά)

Η πόλη μας πρέπει να βοηθάει τους αν-
θρώπους που έχουν προβλήματα.(Δημήτρης 
Παπαχατζής)

Σε κάθε πόλη υπάρχουν ράμπες, αλλά μπο-
ρούν οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα 
να περάσουν αφού υπάρχουν αμάξια; Η τάξη 
μου έκανε ένα περίπατο στην Παροικία και 
συμπεράναμε ότι σε κάθε ράμπα υπάρχει ένα 
αυτοκίνητο. Στο Δημαρχείο, στις τράπεζες 
στα σχολεία, στα εστιατόρια δεν υπάρχουν 
καν ράμπες. Ωραίο όμως θα ήταν, όλοι αυτοί 
οι άνθρωποι να έχουν μια κανονική ζωή σαν 
τη δική μας! (Μυρτώ Κυριαζάνου)

Εγώ θεωρώ ότι αδικούμε πάρα πολύ αυ-
τούς τους ανθρώπους. Αυτό έχω μόνο να πω. 
(Κώστας Στεφανίδης).

Ο Δήμος πρέπει να κάνει αλλαγές (Γιόβαν 
Μιχαήλ).

Στην πόλη μας δεν μπορούν να διευκολυν-
θούν ούτε οι ανάπηροι, ούτε οι ηλικιωμένοι, 
ούτε και οι μητέρες με τα μωρά στα καρο-
τσάκια. (Ευαγγελία Μαύρη).

Πώς αποφασίσαμε να δράσουμε
Αποφασίσαμε να ενημερώσουμε τους γο-

νείς, να δημοσιεύσουμε την έρευνά μας στα 
ΜΜΕ και να ζητήσουμε τη συνεργασία του 
Δήμου. Έχουμε όλοι μερίδιο στην ευθύνη 
για μια καλύτερη και ανθρώπινη ζωή στον 
τόπο που ζούμε.

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρο-

νιάς, στο Δημοτικό σχολείο Λευκών Κώ-

στου, έλαβε χώρα ένα πολιτιστικό πρό-

γραμμα με θέμα «τη μητρότητα», υπό 

την επιμέλεια της υπεύθυνης πολιτιστι-

κών θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης κ. Γιάννας Σέργη.

Το πρόγραμμα αυτό, ιδιαίτερα δημιουρ-

γικό, παρουσιάστηκε προς έκπληξη των 

μητέρων, στη γιορτή που έγινε στο σχο-

λείο στις 3 Ιουνίου, στο Κοινοτικό Κατά-

στημα Λευκών, για τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς.  Παρουσιάστηκαν οι εργασίες 

των παιδιών, δηλαδή ποιήματα που έγρα-

ψαν τα παιδιά, τραγούδια που είχε συνθέ-

σει μουσικός με τα παιδιά, χορευτικό με 

ένα ποντιακό τραγούδι «η μάνα έν κρύο 

νερό και σ’ ποτήρ κι εμπαίν…», το οποίο 

απέδωσαν πολύ καλά τα παιδιά τα οποία 

φορούσαν παραδοσιακές στολές, ζωγρα-

φιές των παιδιών για τη μητέρα και δρώ-

μενα, ένα με βάση το λαϊκό παραμύθι, «η 

ευχή της  μάνας» και ένα με βάση το πα-

ραμύθι της Αγγελικής Βαρελά, «Πως γρά-

φεται η λέξη μητέρα». Διαβάστηκαν επί-

σης, ένα γράμμα της Αγγελικής Βαρελά 

από τη μητέρα προς το παιδί και κείμενο 

του Πάουλο Κοέλο «όταν ο Θεός έφτια-

ξε τη μητέρα». 

Καλεσμένη στη γιορτή ήταν η ηθοποι-

ός και συγγραφέας Θεοφανία Παπαθωμά 

και παρουσιάστηκαν τα βιβλία της με τίτ-

λο: «Οι περιπέτειες του Ηρακλή Μπιμπε-

ρό», τρία βιβλία, αφιερωμένα στη σύλλη-

ψη, την κύηση και τη γέννηση. Η κ. Μα-

ρία Κονταράτου διάβασε αποσπάσματα 

από τα βιβλία, τα οποία εκτός από την παι-

δαγωγική τους χροιά, χαρακτηρίζονται 

και από χιούμορ. 

Σύμφωνα με την κ. Σέργη, τα παιδιά 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό με με-

γάλη ευχαρίστηση, γι’ αυτό και είχε επιτυ-

χία. Οι μαμάδες, οι οποίες γνώριζαν για το 

πρόγραμμα συγκινήθηκαν όταν αυτό πα-

ρουσιάστηκε, γιατί δεν μάντευαν τι ακρι-

βώς θα έβλεπαν και θ’ άκουγαν. Ήταν 

πράγματι έκπληξη γι’ αυτές, να νοιώθουν 

τα συναισθήματα των παιδιών τους, μέσα 

από εικόνες, ποιήματα, πεζά, χορευτικά, 

σκετς…και από τα λουλούδια που τις προ-

σέφεραν. 

Ήταν μια γιορτή για τη «μαμά» με 

ποικίλα συναισθήματα τρυφερότητας και 

αγάπης!

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Ε’ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου

Μια πόλη για όλους

Δημοτικό Σχολείο Λευκών - Κώστου

Γιορτή για τη «μαμά»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάρπησσα 03.06.2009
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ.Πρωτ : 40
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Ν.Π ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ «Ν.ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ»

Πληρ: Α.Αντωνοπούλου
Τηλ: 22840 41217

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Μουσεί-
ου Γλυπτικής Μάρπησσας «Νικόλαος Περαντινός», σύμφωνα με τον 
αριθμ. 10/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει:

1.Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός ατόμου που 
επιθυμεί να εργαστεί στο Μουσείο Γλυπτικής Μάρπησσας «Ν. Πε-
ραντινός» για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμ-
βρίου 2009.

2. Η προσφερόμενη αμοιβή θα είναι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:
1. α) Πτυχίο Ιστορίας της Τέχνης 
και ελλείψει αυτού 
   β) Πτυχίο Σχολής Καλών Τεχνών.
και ελλείψει αυτού 
  γ) Πτυχίο Αρχαιολόγου
και ελλείψει αυτού 
  δ) Πτυχίο Ξεναγού
2.Να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Πτυχίο 

Proficiency) και να γνωρίζουν πολύ καλά δεύτερη γλώσσα (Γαλλικά – 
Γερμανικά- Ιταλικά- Ισπανικά)

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολο-
γητικά που αναφέρονται παραπάνω στο γραφείο του Δημοτικού Δια-
μερίσματος Μάρπησσας το αργότερο 19 Ιουνίου 2009 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 13:00

5. Η επιλογή σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα και η ανάθε-
ση της εργασίας θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π Μου-
σείου Γλυπτικής Μάρπησσας «Ν.Περαντινός»

Ο ΠρόεδροςΝ.Π
Μουσείο Γλυπτικής «Ν. Περαντινός»
Αντώνης Ι.Ραγκούσης
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πολιτισμός

Ένα διήμερο γεμάτο ποικίλες πολιτιστι-
κές δράσεις οργάνωσε το Μουσικοχορευ-
τικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου» στις 
5 και 6 Ιουνίου. Ενήλικες και πολλά μικρά 
παιδιά της Πάρου έδειξαν ότι το νησί έχει 
πολύ μεγάλες δυνατότητες σε διάφορες 
μορφές τέχνης.

Το Πολιτιστικό Διήμερο άρχισε την Πα-
ρασκευή 5 Ιουνίου, με το τμήμα μουσικο-
κινητικής αγωγής, που παρουσίασε ανά-
λογες ασκήσεις . Τα παιδιά ανταποκρίθη-
καν με ενθουσιασμό και όλοι τα καταχει-
ροκρότησαν.

Επίσης, παιδιά της α΄ τάξης Δημοτικού 
χόρεψαν με κέφι νησιώτικα τραγούδια κά-
νοντας τα πρώτα τους βήματα στο χορό, 
δείχνοντας  σε όλους ότι η παράδοση στην 
Πάρο μπορεί να συνεχιστεί. Εντυπωσίασε 
μικρούς και μεγάλους και το Παιδικό Θέ-
ατρο. Το μονόπρακτο της Μάρως Θεοδω-
ράκη «Το ταξίδι του Φρύνη του Δελφί-

νη» παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία. 
Η σκηνοθεσία ήταν της Υπαπαντής Ρούσ-
σου, τα σκηνικά  της Αγκάτας Μαθιέλλη, 
τα κοστούμια της  Έλιας Φατή και Σοφίας  
Αγγελοπούλου, η μουσική του Π. Μαθιέλ-
λη, ενώ τραγούδησαν τα μέλη της Θεατρι-
κής Ομάδας Νάουσας, Τζαννής Κορτιά-
νος, Αθηνά Τσούμα και Γωγώ Σωτηράκου.

Η πρώτη  μέρα έκλεισε με μουσική συ-
ναυλία . Νέες και νέοι απ’ όλο το νησί, έδει-
ξαν τις δυνατότητες τους σε διάφορα όρ-
γανα και είδη μουσικής. 

Οι γονείς και οι φίλοι απήλαυσαν τα 
αποτελέσματα των κόπων των παιδιών 
τους αλλά και των δασκάλων τους, που δί-
νουν και την ψυχή τους για τα παιδιά της 
Πάρου.

Σάββατο 6 Ιουνίου, η δεύτερη ημέρα 
των εκδηλώσεων ήταν αφιερωμένη στον 
Μίκη Θεοδωράκη και στον Γιάννη Ρίτσο, 
μια και φέτος και συμπληρώνονται εκατό 

χρόνια από τη γέννησή του.
Οι Χορωδίες του Συλλόγου μετά από 

επίπονη προετοιμασία παρουσίασαν πρό-
γραμμα με σχετικά τραγούδια, με παράλ-
ληλη προβολή οπτικού υλικού σε επιμέ-
λεια Σοφίας Αγγελοπούλου .

Το πρόγραμμα άρχισε με την Παιδι-
κή Χορωδία Νάουσας υπό τη διεύθυνση 
της κ. Κων/νας Ανδρεάκου. Ακολούθησε 
η Χορωδία Νάουσας Ενηλίκων υπό τη δι-
εύθυνση της κ. Φένιας Θεοφίλου. Την πα-
ρουσίαση των κειμένων έκαναν η κ. Υπα-
παντή Ρούσσου και ο κ. Κων/νος Μαλα-
ματένιος.

Οι θεατές παρακολούθησαν ένα θέαμα 
γεμάτο με ορισμένα από  τα καλύτερα ελ-

ληνικά τραγούδια σε μουσική του μεγάλου 
μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και στί-
χους Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου, Κώ-
στα Βάρναλη, Νίκου Γκάτσου, Δημήτρη 
Χριστοδούλου και άλλων, με συνοδεία ζω-
ντανής μουσικής και παράλληλη προβολή 
εικόνων.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 9 το βρά-
δυ, στο προαύλιο της  εκκλησίας της Πα-
ναγίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει χο-
ρούς και τραγούδια με τις αντίστοιχες φο-
ρεσιές από την Θάσο και Σαμοθράκη, Κύ-
θηρα και Ζάκυνθο, Λήμνο, Κυκλάδες και 
Πάρο. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με αφι-
έρωμα στη μουσική και τα έθιμα των Με-
γάρων.

Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου»

Ένα διήμερο γεμάτο πολιτιστική δράση για την Πάρο

Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ»

Εκδηλώσεις καλοκαιριού
ΤΡΙΤΗ 23/06
Πρόδρομος. Αναβίωση του εθίμου του 

Κλήδονα. Συναυλία παραδοσιακής μουσι-
κής «Με το φεγγάρι περπατώ». Πλατεία 
Αγίου Σπυρίδωνα. (Συνδιοργάνωση Δήμος 
Πάρου - Δ/Δ Αρχιλόχου - Π.Σ. «Σκόπας ο 
Πάριος»). Ώρα έναρξης 22:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/06
Πρόδρομος. Άνοιγμα του Κλήδονα , χο-

ρευτική παράσταση « Βήματα Ελληνικά». 
Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα (Συνδιοργάνω-
ση Δήμος Πάρου - Δ/Δ Αρχιλόχου - Π.Σ. 
«Σκόπας ο Πάριος»). Ώρα έναρξης 21:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/07
Πρόδρομος. Παραδοσιακό πανηγύρι Αγ. 

Παντελεήμονα. (Διοργάνωση Π.Σ. «Σκό-
πας ο Πάριος»). Ώρα έναρξης 22:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/08
Πρόδρομος. Εκδήλωση «Στο τρεχαντή-

ρι της παράδοσης, παραδοσιακοί χοροί, τρα-
γούδια, μονόπρακτα» με τη συμμετοχή του 
Ομίλου Κατεχόμενης Μόρφου Κύπρου. 
Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα. (Συνδιοργάνω-
ση Ν.Α.Κυκλάδων Επαρχείο Πάρου - Σύλ-
λογος «Σκόπας ο Πάριος»). Ώρα έναρξης 
21:30.

1ο  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ.Ε.Α.Ι 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

«Συμμετοχή και 
Δημιουργία»

 
Με μεγάλη επιτυχία έγινε η έκθεση με δη-

μιουργίες των παιδιών του «ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», 
στην αίθουσα του Αγίου Αθανασίου στην 
Νάουσα από τις 30 Μάιου ως τις 7 Ιουνί-
ου. Η έκθεση έκλεισε με μία ωραία μουσι-
κή βραδιά και πλούσιο μπουφέ που ετοιμά-
σθηκε από τις εθελόντριες κυρίες του Συλ-
λόγου. Την μουσική βραδιά οργάνωσε η κυ-

ρία Λόνυ Οικονόμου και είχε μεγάλη επιτυ-
χία, Την πλαισίωσαν οι μουσικοί κ. Τρούσα 
Ute, ο Νίκος και ο Δημήτρης. Η έκπληξη 
της βραδιάς ήταν ο Αλέξανδρος Χατζής που 
τραγούδησε μαζί με τα παιδιά.

Το Δ.Σ. του Κέντρου ευχαριστεί όλους 
όσοι βοήθησαν να διοργανωθεί η πολύ ωραία 
βραδιά και εύχεται σε όλους καλό καλοκαίρι. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται συνεργάτης για σύμβουλος ακί-
νητης περιουσίας με δυναμισμό, επικοινω-
νιακές ικανότητες & θέληση για εξέλιξη, 
χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Aspis Real 
Estate Πάρος. Εκπαίδευση, bonus & υψη-
λές αποδοχές. Τηλ: 2284024007

Ζητείται κυρία για φύλαξη μωρού στο 
Άσπρο Χωριό. Τηλ: 6974123697

Ζητείται υπάλληλος για το ξενοδοχείο Αρ-
γοναύτης στην Παροικία, για την υποδοχή 
για την τουριστική περίοδο 2009, με προϋ-
πηρεσία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Τηλ: 6944625219, 2284021440 

Ζητείται υπάλληλος για καφέ στην Παροι-
κία για Ιούλιο – Αύγουστο. Τηλ: 
6946609790

Ζητείται παρασκευάστρια για μικροβιολο-
γικό εργαστήριο στην Παροικία. Τηλ: 
2284024700

Ζητείται κοπέλα για 4ωρη πρωινή εργα-
σία, ως γραμματειακή υποστήριξη με γνώ-
σεις Η/Υ και Αγγλικών. Τηλ: 2284024801

Ζητείται κυρία εσωτερική, να μιλάει ελλη-
νικά, για φύλαξη κατάκοιτης ηλικιωμένης 
κυρίας. Τηλ: 6948137001

Ζητείται κυρία Ελληνίδα, γύρω στα 50, μη 
καπνίστρια, κάτοικος Παροικίας, για baby 
sitter, ωράριο 8-2 για μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 6974104576  

Ζητείται οικιακή βοηθός για πλήρη απασχό-
ληση. Προσφέρεται μισθός, διαμονή και δια-
τροφή. Τηλ: 2284042123, 6984625834

Ζητείται κυρία για φύλαξη μωρού σε Νάου-
σα. Τηλ: 6932309224, 2284052405  

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Αλλοδαπός, 29 ετών με άδεια παραμονής και 
εργασίας, γνωρίζει καλά ελληνικά, ζητεί ερ-
γασία. Τηλ.: 6938385668. 

Κυρία με εικοσαετή πείρα στην ραπτική ανα-
λαμβάνει επιδιορθώσεις ρούχων, ραφή νέων, 
ανδρικών, γυναικείων, παιδικών, κουρτίνες, 
τραπεζομάντιλα. Παραλαβή ρούχων στο 
χώρο σας. Τηλ: 22840 91282, 6988799560 

Βρεφοκόμος Ελληνίδα, αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη παιδιού πρωινές ώρες. Τηλ: 6958900912

Γερμανίδα (Αγγλικά Ελληνικά) αναλαμβάνει 
τη φύλαξη μικρών παιδιών πρωινές ώρες στην 
περιοχή της Παροικίας. Τηλ: 6947979990

Κύριος Έλληνας αναλαμβάνει ελαιοχρωματι-
σμούς, τεχνοτροπίες. Πληρ: 6975910631, 
6986848174

Κηπουρός αναλαμβάνει την καλλιέργεια και 
φροντίδα κήπων Τηλ: 6936414437 

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Πωλείται η επιχείρηση NEMO PLAN 
TOYS στον περιφερειακό της Παροικίας. 
Τηλ:6974188477 

Φορτοτάκι αναλαμβάνει καθαρισμούς οικο-
πέδων και δρόμων, μπαζώματα και ξεμπαζώ-
ματα. Τηλ: 6937501480

Πωλείται PEUGEOT 205 CABRIOLET 
1.4, μοντέλο 1992, 1.500 ευρώ. SUZUKI 
VITARA SAFELAND 4X4 full extra, μο-
ντέλο 1996, 5.000 ευρώ. SCOOTER 
GILERA 50 cc STALKER 350 ευρώ. Σκά-
φος Walk Around με καμπίνα, 6 μέτρα με 
SUZUKI 200 HP, με GPS fish finder 
EAGLE καινούριο, 7.500 ευρώ. Τηλ.: 
6975566049   22840 23022 

Πωλούνται 12 κρεβάτια ξύλινα, 12 στρώμα-
τα κρεβατιών, 12 κομοδίνα,6 καθρέφτες, 6 
σκαμπό,4 καναπέδες, 6 ντουλάπες, 6 ψυ-
γεία,6 τηλεοράσεις, 1 πλυντήριο, 1 στεγνω-
τήριο ρούχων. Τηλ: 22840 53384

Μοιραστείτε την επιτυχία μας! Συμμετά-
σχετε στην ORIFLAME, μία από τις ταχύ-
τατα αναπτυσσόμενες Εταιρίες Καλλυντι-
κών στον κόσμο. Κερδίστε χρήματα στον 
ελεύθερο χρόνο σας. Για λεπτομέρειες, καλέ-
στε την κυρία Κυριακίδου - Ανεξάρτητος 
Beauty Consultant στην Oriflame. Τηλ: 
6978 162197

Πωλείται YAMAHA XT 660R, 8500χλμ σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ: 6934957092

Πωλείται. Τηλ: 6974357009
Πωλείται μηχανάκι τρίκυκλο AP 50cc μο-
ντέλο 2007 Τηλ: 2284053384

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

Πωλείται μηχανάκι Yamaha TT, μοντέλο 
1997. Τηλ: 6976867352

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

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 άλλη χρήση. Τηλ: 
6973497925

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

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 
ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται σπίτι δυάρι προς ενοικίαση, με κε-
ντρική θέρμανση, για όλο το χρόνο στις περι-
οχές Παροικία ή Νάουσα. Τηλ: 6974334985

Ζητείται σπίτι προς ενοικίαση, 80-150τμ, 
μαζί με αποθήκη/εργαστήρι, 200-400τμ για 
όλο το χρόνο, ησυχία. Τηλ: 2284021221

Ζητείται προς ενοικίαση εργαστήρι/αποθή-
κη/γκαράζ/παλιό εργοστάσιο 200-400τμ,ε-
ξώ από την πόλη, ίσως και με διαμέρισμα/ή 
σπίτι για όλο το χρόνο. Τηλ: 2284021221

Ζητείται οικία εντός ή κοντά την Παροικία 
60 - 100 τ.μ. για όλο το χρόνο. Τηλ: 6936 
456086, misterbignik@aol.com

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Λολαντώνης, ενοικιάζονται γκαρσονιέ-
ρες 50μ από τη θάλασσα, για όλο το χρόνο 
ή σεζόν. Τηλ: 2284042429, 6974744417 

Καλάμι, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με αυτό-
νομη θέρμανση για όλο το χρόνο, απεριόρι-
στη θέα. Τηλ:6973047770

Αλυκή, ενοικιάζονται 3 νεόκτιστα καταστή-
ματα, 46τμ, 47τμ. πλακοστρωμένες αυλές, 
κεντρικά. Τηλ:6985693322

Κάμπος (έναντι Αντιπάρου), ενοικιάζεται 
τριάρι ισόγειο επιπλωμένο 55 τμ, 2 υδ, σε με-
γάλο κτήμα. Καταπληκτική θέα προς Αντί-
παρο. Για περίοδο Σεπτέμβριο- Ιούνιο,         
ιδανικό για δάσκαλο. Τηλ: 6976723092- 
2109888278 

Ενοικιάζονται, χώρος 170τμ κατάλληλος 
για γραφείο και υπόγειο 200 τμ στον περι-
φερειακό απέναντι από τη ΔΕΗ. Τηλ: 
6945651885

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 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

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

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 επαγγελμα-
τική χρήση. Τηλ: 210 9732283, 6944 
687683 

Περιοχή Κλήματα ενοικιάζεται ισόγεια 
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 επαγγελματικός χώρος 30 τ.μ. 
στην Παροικία, πλησίον διασταύρωσης Γκί-
κα. Τηλ: 6936529225

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

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

Σωτήρες, μοναδικό οικόπεδο πολύ αμφι-
θεατρικό 8.009τμ (2 συμβόλαια) χτίζει 
400τμ και έχει πολύ καλή πρόσβαση. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ:2284022070, 
2108087501, 6972700100

Αστέρας εκπληκτικό αμφιθεατρικό οικό-
πεδο 12.850τμ με θέα θάλασσα και τη 
Νάξο, επίσης άλλο οικόπεδο 6.600τμ με 
θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ:2284022070, 2108087501, 
6972700100

Κάμπος, αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων σε μη 
ανεπτυγμένη περιοχή, φοβερή θέα Αντί-
παρο, τιμή 140.000€ Aspis Real Estate 
Τηλ: 2284024009 www.aspis-realestate.
gr. Κωδικός: ΠΠ01-126

Πάρος, αμφιθεατρικό οικόπεδο 4 στρεμ-
μάτων σε ύψωμα, μοναδική και ανεμπόδι-
στη θέα Αντίπαρο, μαγευτικό ηλιοβασίλε-
μα Aspis Real Estate Τηλ: 2284024009 
www.aspis-realestate.gr Κωδικός: ΠΠ02-
44

Δήλιο, οικόπεδο 4 στρεμμάτων με μοναδι-
κή και ανεμπόδιστη θέα σε λιμάνι, δύση και 
νησιά, άρτιο και οικοδομήσιμο Aspis Real 
Estate Τηλ: 2284024009 www.aspis-
realestate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-68

Πάρος, οικόπεδο 2 στρεμμάτων εντός σχε-
δίου, χτίζει 400τμ, θέα θάλασσα, τιμή 
140.000€ Aspis Real Estate Τηλ: 
2284024009 www.aspis-realestate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ01-121

Αντίπαρος, οικόπεδο ενός στρέμματος 
εντός οικισμού, τιμή 140.000€ Aspis Real 
Estate Τηλ: 2284024009 www.aspis-
realestate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-92

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

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 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

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

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 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
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 χώ-
ροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτη-
τος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξο-
πλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, κήπος 
810τ.μ., πισίνα. 460.000 €. Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ:. 6932285768

Αγκαιριά, οικία 113τ.μ., πετρόκτιστη με 
την ποιο ωραία θέα του νησιού για απαιτη-
τικούς. Μεγάλες βεράντες, πέργολες, bbq, 
κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 285.000 € Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ:. 6932285768. 

Έλητας, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατο-
κάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, τζα-
κούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βερά-
ντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του λι-
μανιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ:. 6932285768.     

Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κατοι-
κία ισογείου, ανακαινισμένη, 50τ.μ. με 2 
κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, τζάκι, 
κοντά στην Εκατονταπυλιανή. 75.000 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.www.
paroshomes.livadas.de Τηλ:. 6932285768.

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

Παροικία Κακάπετρα, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 60τ.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 
45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000 € Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285768

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

Καμπί, οικία 50τ.μ. περίπου, πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.000τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, 

ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 95.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285768

Καμπί, οικία 65τ.μ. ημιτελής (στα μπετά), 
με κτήμα 1.350τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, 
ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 100.000€ 
Ή αποπερατομένο 145.000€. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ: 6932285768

Κάμπος Βουτάκου, οικία 85τ.μ. πετρόχτι-
στη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμα-
ρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ:. 6932285768

Αλυκή διαμέρισμα 60τμ 1ου ορόφου, 2 υ/δ 
και studio 30τμ 1ου ορόφου εφαπτόμενα 
στην αμμώδη παραλία και με καταπληκτι-
κή θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: 
2284022070, 2108087501, 6972700100

Κολυμπήθρες μοναδική αμφιθεατρική με-
ζονέτα 125τμ ,3 υ/δ με πισίνα ,θέα η Νάου-
σα και η Νάξος. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: 
2284022070, 2108087501, 6972700100

Μάρπησσα, μικρή κατοικία 70τμ στον πα-
ραδοσιακό οικισμό, τιμή 70.000€ Aspis 
Real Estate Τηλ: 2284024009 www.aspis-
realestate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-106

Παροικιά, κατοικία 80τμ στον παραδοσι-
ακό οικισμό κοντά στον παραλιακό δρόμο 
και στην αγορά, σε πολύ καλή κατάσταση, 
τιμή 125.000€ Aspis Real Estate Τηλ: 
2284024009, www.aspis-realestate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ01-136

Παροικία, κατοικία 100τμ σε λόφο με 1 
στρέμμα κήπο σε επίπεδα, 2 υ/δ, 2 μπάνια, 
δυνατότητα πισίνας, πολύ καλή κατα-
σκευή χωρίς υπόγεια, ήσυχο σημείο, μονα-
δική θέα ηλιοβασίλεμα και νησιά Aspis 
Real Estate Τηλ: 2284024009 www.aspis-
realestate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-69

Πάρος, ξενοδοχειακή μονάδα πρώτης 
γραμμής πάνω στη θάλασσα Aspis Real 
Estate Τηλ: 2284024009 www.aspis-
realestate.gr.Κωδικός: ΠΠ02-53

Παροικία, ξενοδοχειακή επιχείρηση 17 
δωματίων, όλα με θέα, σε οικόπεδο 8 
στρεμμάτων πάνω σε παραλία, καινούριο 
κτίσμα, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι, 
προσεγμένη μονάδα, πολλές προοπτικές 
ανάπτυξης - βελτίωσης, δυνατότητα χρη-
ματοδότησης Aspis Real Estate Τηλ: 
2284024009 www.aspis-realestate.gr Κω-
δικός: ΠΠ02-62 
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
Άσπρο Χωριό, πωλείται studio 40 τ.μ., επι-
πλωμένο 5ετίας, σε συγκρότημα με πισίνα, 
θέα στη θάλασσα. Τιμή 95.000€ Τηλ: 6944 
152788
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 316389, 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 αγγελίες

Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιωτών ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις
1. Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιώτες  . . . . . . . . . . . . . .5  €
2. Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Μεσίτες  . . . . . . . . . . . . . .3  €
3. Απλή αγγελία με πλαίσιο  . . . . . . . . . . . . 10  €
4. Αγγελία με φωτογραφία και 15 λέξεις  . . . . . . . . . . . . 15  €
5. Πέρα των 15 λέξεων  . . . . . . . . . . 0,25  € ανά λέξη
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Νωρίς το απόγευμα στα μέσα Ιουνί-
ου, συναντώ τον Παντελή Θαλασσινό 
στην Αλυκή. Αγαπημένος καλλιτέχνης, 
με ταξιδεύουν τα τραγούδια του, με σα-
γηνεύουν η ηρεμία και η απλότητά του. 
Τον σταματώ, μιλάμε και κλείνουμε ρα-
ντεβού λίγες ημέρες μετά, στο ταβερνά-
κι του φίλου του Γιώργου «Μουράγιο». 
Μιλάμε για την Πάρο, για τη «Μυρο-
βόλο», για τις συναυλίες με τη Μελίνα 
Κανά και για τις δουλειές που ετοιμάζει. 

Ο Παντελής Θαλασσινός κατά τη δι-
άρκεια της καριέρας του, έχει πολλές 
συμμετοχές σε συναυλίες και δίσκους. 
Έχει συνεργαστεί με τους, Γιάννη Μαρ-
κόπουλο, Γιάννη Σπανό, Γιώργο Χατζη-
νάσιο, Γιώργο Σταυριανό, Χαρούλα Αλε-
ξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Μάριο Τόκα, 
Χρήστο Τσιαμούλη…Έχει τραγουδήσει 
στο Ηρώδειο, στο αρχαίο Θέατρο Φιλίπ-
πων με τη Χάρις Αλεξίου και τη Δήμη-
τρα Γαλάνη, στο Θέατρο Λυκαβητού…
Έχει αναμοχλεύσει μνήμες με τα παραδο-
σιακά τραγούδια. Τώρα περιοδεύει με τη 
Μελίνα Κανά και το «Μόνο κόκκινο» 
και στα …διαλείμματα κάνει «στάση» 
στην Πάρο για να χαλαρώσει…

Νησιώτης στην καταγωγή, από τη Χίο 
και τη Σέριφο, επιλέξατε όμως να ζείτε 
στην Πάρο όταν σας το επιτρέπουν οι 
καλλιτεχνικές σας υποχρεώσεις;

- Έρχομαι 25 χρόνια εδώ ανελλιπώς. 
Και τα τελευταία δέκα χρόνια έχω δικό 
μου σπίτι στην Αγκαιριά. Γνώρισα την 
Πάρο από τις επισκέψεις τα καλοκαίρια 
στον αδελφό μου που ζει στο νησί. Άρε-
σε τόσο πολύ και σ’ εμένα και στη γυναί-
κα μου και αποφασίσαμε να αγοράσου-
με σπίτι. Έτσι τώρα, ερχόμαστε από την 
Άνοιξη τα Σαββατοκύριακα.

Τι είναι εκείνο που σας έλκει στο νησί;
Την Πάρο τη θεωρώ πολύ φιλόξενο 

τόπο, όχι μόνο τους ανθρώπους (αυτό 
άλλωστε το μαρτυράει το γεγονός, ότι 
τόσοι ξένοι έχουν κάνει καριέρα εδώ 
επαγγελματική, χωρίς να τους προβά-
λουν εμπόδια οι ντόπιοι, όπως συμβαίνει 

σε άλλες περιοχές), αλλά τη θεωρώ φι-
λόξενη και μορφολογικά. Δηλαδή, όπου 
και να πας είναι τόσο όμορφα. Ήπιο νησί, 
δεν έχει γκρεμούς και το πιο σημαντικό, 
διατηρεί την παραδοσιακή του εικόνα. Η 
Πάρος λοιπόν για μένα είναι καταφύγιο 
και θεωρώ ότι είναι ένα νησί που όποιος 
έρχεται «κολλάει». Ή δεν φεύγει καθό-
λου ή ξανάρχεται. 

Έχετε φίλους;
Ναι, έχω πάρα πολλούς φίλους. Με φί-

λους είχαμε ανοίξει τη «Μυροβόλο», 
ένα μαγαζάκι που τραγουδούσα για 

τρία - τέσσερα χρόνια και μουσική έπαι-
ζαν Παριανά παιδιά. Έχω φίλους και Πα-
ριανούς, αλλά και ανθρώπους που ήρθαν 
εδώ και έχουν κάνει την Πάρο πατρίδα 
τους. Έρχομαι πιο συχνά στην Πάρο από 
ότι πηγαίνω στη Χίο ή στη Σέριφο, που 
είναι τόποι καταγωγής μου και γενέτειρά 
μου ο Πειραιάς. Πιστεύω όμως ότι την 
πατρίδα την κάνει η ψυχή. 

Η Μυροβόλος αγαπήθηκε από το κοι-
νό;

Πήγαινε καλά, αλλά ήτανε άλλη επο-
χή. Η «Μυροβόλος» κρατιότανε πιο 
πολύ από εθελοντική εργασία. Εθελο-

ντικά δούλευα και εγώ, γιατί θέλαμε να 
υπάρχει αυτό το παρεῒστικο και ο κόσμος 
να ακούει σωστή μουσική. Παίζουμε τη 
μουσική που αρέσει σε εμάς και ερχόταν 
άνθρωποι που τους άρεσε η συγκεκριμέ-
νη μουσική και η παρέα… 

Θα σκεφτόσασταν κάτι ανάλογο;
Όχι τώρα πια. Οι υποχρεώσεις είναι 

αυξημένες και δεν το επιτρέπουν. Εκτός 
αυτού, την Πάρο την έχω συνδυάσει με 
ξεκούραση και αποχή από όλα αυτά. Τυ-
χαίνει καμιά φορά να κάνω καμιά συναυ-
λία, αλλά οργανωμένη.

Για φέτος το καλοκαίρι;
Όχι, φέτος δεν έχω προγραμματίσει. 

Είχαμε κάνει πέρσι μία στον Αη Γιάννη 
Δέτη. Φέτος κάνω συναυλίες οργανω-
μένες με τη Μελίνα Κανά, στις οποίες 
παρουσιάζουμε και το δίσκο που κάνα-
με μαζί με τίτλο «μόνο κόκκινο». Αυτή 
είναι η τελευταία συνθετική δουλειά 
που έχω κάνει. Τραγουδάει 8 τραγού-
δια η Μελίνα, τρία τραγουδάω εγώ και 
ένα ντουέτο. Οι στίχοι είναι του Θοδω-
ρή Γκόνη και τρεις στίχοι του εκλιπόντος 
Ηλία Κατσούλη. Έκανα μία ακόμη συν-
θετική δουλειά, με τον Μανώλη Λιδάκη, 

που λέγεται «Μη μου γκρεμίζεις τ’ όνει-
ρο», σε στίχους του Κώστα Φασουλά. 
Αυτές είναι δύο δουλειές μέσα στο 2009. 
Τώρα ετοιμάζω κάποια τραγούδια του 
Βαγγέλη Γιαννάκη σε στίχους και μου-
σική που τραγουδήθηκαν από ηθοποι-
ούς στη θεατρική παράσταση του Δή-
μου Αβδελιώδη «Ο Μέγας Αλέξανδρος 
και ο καταραμένος δράκος», που παιζό-
ταν για τρίτη χρονιά φέτος. Παραγω-
γή του ΔΗΠΕΘΕ Χίου και ΔΗΠΕΘΕ 
Πάτρας. Αυτά τα τραγούδια θα τα ερμη-
νεύσω εγώ γιατί μου άρεσαν πολύ. Δική 
μου δουλειά, προσωπική τραγουδιστική 
ίσως να κάνω τα Χριστούγεννα, αν δεν 
προλάβω όμως θα προετοιμαστώ για του 
χρόνου το Πάσχα. 

Έχετε προγραμματίσει όλες τις συναυ-
λίες του Καλοκαιριού; 

Όχι, θα προστεθούν και άλλες, δεν το 
γνωρίζουμε ακόμη, γιατί αυτό εξαρτάται 
από του Δήμους που μας καλούν. Εμείς 
δεν κλείνουμε συναυλίες με ιδιωτικούς 
φορείς, αλλά με Δήμους, Νομαρχίες. Οι 
ιδιώτες κάποιες συναυλίες που δεν φέρ-
νουν 5.000 κόσμο, τις θεωρούν αντιε-
μπορικές. Ο ιδιωτικός τομέας προσπαθεί 
να βρει καλλιτέχνες πολύ εμπορικούς για 
να έχει κέρδος. Επειδή όμως οι συναυλί-
ες είναι πολιτισμός πρώτα από όλα, όταν 
κάνουν συναυλίες οι Δήμοι δεν θα πρέ-
πει να κοιτάζουν το κέρδος, αλλά να πα-
ράγουν πολιτιστικό έργο, γιατί γι’ αυτό 
είναι εντεταλμένοι. 

Πολλές φορές κάποιοι Δήμοι καλούν 
καλλιτέχνες οι οποίοι ζητούν τόσα πολ-
λά χρήματα, που δεν μπορούν ν’ ανταπο-
κριθούν. Εσείς έχετε πιο προσιτές προς 
του Δήμους τιμές;

Δεν είμαστε φτηνοί, αλλά ούτε ακριβοί. 
Εμείς είμαστε στην κατηγορία των καλ-
λιτεχνών, που αμείβουμε καλά και τους 
μουσικούς μας. Άλλωστε από μουσικοί 
ξεκινήσαμε και μεις γι’ αυτό και δεν τους 
φερόμαστε φεουδαρχικά. Σε μας δηλα-
δή, μπορεί κάποιοι μουσικοί να παίρνουν 
και 700 ευρώ μεροκάματο, ενώ άλλοι δί-
νουν 100 ή 120 ευρώ. Με πολλούς δή-
μους μπορεί να μην συμφωνήσουμε γιατί 
θεωρούν ότι δεν θα βγάλουν τα χρήματα 
που θα ξοδέψουν. Για τους δήμους όμως 
δεν πρέπει να ισχύει αυτό, γιατί επιχορη-
γούνται για να προσφέρουν στον πολιτι-
σμό και όχι για να κάνουν εμπόριο. 

Παντελής Θαλασσινός
«Η Πάρος είναι το καταφύγιό μου»

 Συνέντευξη στην Μαρία Δουλγέρη
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     Ο τρόπος που όλο το προηγούμενο δι-
άστημα καλλιεργούσαν τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης την αποχή απο τις Ευρωε-
κλογές, ήταν η απόδειξη, του πως λειτουρ-
γεί το αστικό πολιτικό σύστημα. Το σύ-
στημα που υποτίθεται πως πρεσβεύει την 
αρχή « το άπαν της δημοκρατίας είναι η 
συμμετοχή».

 Όμως, το ίδιο αυτό σύστημα πρόβαλλε 
με σκανδαλώδη τρόπο την αποχή περίπου 
ως «πράξη επαναστατική» απέναντι στην 
αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ και έφτα-
σε στο σημείο να διενεργεί και δημοσκο-
πήσεις με ερώτημα «μπάνιο η κάλπη». 
Ή για παράδειγμα, σατιρικές εκπομπές με 
πολιτική παρέμβαση, γέμιζαν τις τελευταί-
ες βδομάδες ολόκληρα δίωρα προβάλλο-
ντας ρεπορτάζ και εικόνες από παραλίες, 
καλώντας τον κόσμο στην ουσία να απέχει 
από την εκλογική διαδικασία.

        Το ποιος κέρδισε ή έχασε από αυτή 
τη στάση είναι γνωστό πλέον. Στην εκλο-
γική διαδικασία, αποδοκιμασία δεν είναι 
η αποχή, γιατί απλούστατα η στάση αυτή 
δεν μετριέται ως μείωση της Ν.Δ. και του 

ΠΑΣΟΚ. Οποιοσδήποτε απέχει, θα νομί-
ζει ότι «αποδοκίμασε» αλλά στην πραγ-
ματικότητα η πολιτική εκείνη που του στε-
ρεί βασικά δικαιώματα στη δουλειά του, 
στην περίθαλψη του, στη σύνταξη του, 
στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των 
παιδιών του, εμφανίζεται ποσοστιαία ισχυ-
ρή.

Ας σκεφτεί ο καθένας μας ότι θέλουν 
τους εργαζομένους, τους νέους, αδρανείς, 
να μη συμμετέχουν στην πολιτική ζωή και 
δράση, στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα, 
γιατί έτσι έχουν λιγότερα εμπόδια στην 
εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Γι’ 
αυτό και καλλιέργησαν όλο το προηγούμε-
νο διάστημα αυτή την ψυχολογία. Επομέ-
νως όσοι λαϊκοί άνθρωποι προτίμησαν την 
αποχή ως πολιτική έκφραση τιμωρίας της 
αστικής πολιτικής και των κομμάτων της, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας το ξανασκε-
φτούν. Και τώρα, εκ των υστέρων. Μας πε-
ριμένουν αγώνες.

Κομματική ΟργάνωσηΠάρου
του ΚΚΕ                                                                                                                                               

  

Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σα-
φώς δεν είναι ευχαριστημένη από το απο-
τέλεσμα των Ευρωεκλογών της 7ης Ιου-
νίου. Από την άλλη, αν και το κόμμα του 
ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση με διαφο-
ρά 4,4 εκατοστιαίων μονάδων από το κόμ-
μα της Ν.Δ., δεν μπορούμε να μιλήσουμε 
για νίκη αφού έπεσε κάτω κι από το ποσο-
στό που πήρε το 2007. Προφανώς κανέ-
να από τα δύο μεγάλα κόμματα δε νίκησε.

Στην Ευρώπη και στο Ευρωκοινοβού-
λιο η απόλυτη επικράτηση των κεντροδε-
ξιών δυνάμεων (που ανήκει και η Ν.Δ) και 
η μεγάλη πτώση των σοσιαλδημοκρατών 
έδωσαν  το στίγμα της εμπιστοσύνης του 
Ευρωπαίου πολίτη στις κεντροδεξιές κυ-
βερνήσεις. Άλλωστε μη ξεχνάμε ότι στις 
ευρωεκλογές ψηφίσαμε για το Ευρωκοι-

νοβούλιο.
Στη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα και 

στην κυβέρνηση πρέπει να αλλάξουν πολ-
λά. Πιστεύουμε ότι το μήνυμα το έλαβαν 
όλοι εκείνοι  στους οποίους απευθυνόταν. 
Υπάρχει ακόμα χρόνος, χρόνος όμως πο-
λιτικά λιγοστός.  Όμως το κόμμα της Νέας 
Δημοκρατίας γνωρίζει και έχει δώσει δείγ-
ματα γραφής, ότι μπορεί να παίρνει μεγά-
λες αποφάσεις ωφέλιμες για τον τόπο.

Η πρόκληση είναι ανοικτή και περιμένει 
όλους μας!

Το κόμμα της Ν.Δ. για άλλη μια φορά δε 
θα φανεί κατώτερο των περιστάσεων.

Από το Γραφείο Τύπου
& Δημοσίων Σχέσεων της Δ.Τ.Ο.

Νέας Δημοκρατίας Πάρου - Αντιπάρου

Οι κάλπες μίλησαν. Το ισχυρό μήνυμα 
της αποχής και στις Κυκλάδες (48,91%), 
αλλά και τα ποσοστά που κατέγραψαν τα 
κόμματα, αναδεικνύουν – παρά τους φαι-
νομενικούς  νικητές – την τεράστια δυσα-
ρέσκεια και την απαξίωση του εκλογικού 
σώματος στη λειτουργία του πολιτικού 
συστήματος της χώρας.

Στις Κυκλάδες η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ 
μετά από 13 χρόνια, η πτώση της ΝΔ στη 
δεύτερη θέση, καθώς και η διασπορά των 
ψήφων σε πολλά μικρότερα κόμματα, κα-
ταδεικνύουν την καταδίκη της κυβερνητι-
κής πολιτικής, χωρίς ταυτόχρονα να ανα-
δεικνύουν ένα δυναμικό ρεύμα υπέρ του 
ΠΑΣΟΚ, που και αυτό κατέγραψε μικρή 
πτώση σε σχέση με τις βουλευτικές εκλο-
γές του 2007. Ανησυχητική είναι η άνοδος 
του εθνικιστικού-ξενοφοβικού ΛΑΟΣ, 
που παραλίγο να καταλάβει την τρίτη 
θέση στο νομό. Το ΚΚΕ διατηρεί οριακά 
την τρίτη θέση, σημειώνοντας όμως μι-
κρή πτώση τόσο σε σχέση με τις βουλευ-
τικές όσο και σε σχέση με τις ευρωεκλογές 
του 2004. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το 4,88% (ελα-
φρώς μεγαλύτερο από το εθνικό του πο-

σοστό 4,70), καταλαμβάνει τελικά την πέ-
μπτη θέση. 

Για μας, το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς, αυτό που κρατάμε για τις Κυ-
κλάδες είναι ότι, παρά τη σοβαρή υποχώ-
ρηση μας σε πανελλαδικό επίπεδο, κατα-
φέρνουμε να είμαστε και πάλι πάνω από 
το εθνικό ποσοστό, αποτελώντας μια αξι-
όπιστη δύναμη στο νομό μας, ενώ σημει-
ώνουμε σημαντικά ποσοστά (πάνω από 
5%)  και σε αρκετά νησιά καταγράφουμε 
άνοδο. Το γεγονός αυτό, δείχνει ότι όλα 
αυτά τα χρόνια μέσα από τους αγώνες μας 
και τη διαρκή και συνεπή παρουσία μας, 
έχει οικοδομηθεί  και εδραιωθεί  στις Κυ-
κλάδες μια σχέση εμπιστοσύνης, που για 
μας έχει βαρύνουσα σημασία.

Απευθυνόμενοι προς τους Κυκλαδίτες 
και τις Κυκλαδίτισσες, εκφράζουμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας τίμησαν 
με την ψήφο τους και υποσχόμαστε ότι 
δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες τους, 
συνεχίζοντας μαζί τους τους αγώνες για 
τη δυναμική ανάδειξη των μεγάλων και μι-
κρών προβλημάτων του νομού μας.             

ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων

Μετεκλογικό μήνυμα
προς τους ψηφοφόρους

Η Νέα Δημοκρατία
μπροστά στη μεγάλη πρόκληση Η αποχή δεν είναι «επανάσταση!»

Π. ΡΗΓΑΣ
Η αισιοδοξία και η ελπίδα ανέτειλαν και πάλι

στις Κυκλάδες
Ελπίδα, αισιοδοξία και προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον σηματοδοτούν τα αποτελέσματατων ευ-
ρωεκλογών και για τις Κυκλάδες.
Είναι η πρώτη φορά μετά την  αναμέτρηση των εθνικών εκλογών του 1996 που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανα-
δεικνύεται νικητής των εκλογών στις Κυκλάδες.
Η αμετροέπεια, η φαυλότητα, η αλαζονεία και ο αυταρχισμός που επιδεικνύουν τα κυβερνητικά και 
κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις Κυκλάδες αποδοκιμάστηκε και καταδικάστηκε από 
τους Κυκλαδίτες.
Πεντέμισι χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία εμπαίζει τους Κυκλαδίτες.
Με επικοινωνιακά τρικ προσπαθεί να δημιουργήσει μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που 
ζουν καθημερινά οι κάτοικοι των νησιών μας.
Ψευδεπίγραφες νησιωτικές πολιτικές, υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, πολυδάπανες, ανούσιες και προ-
κλητικές «φανφάρες και ταρατατζούμ», παχιά λόγια και μηδενικό έργο, βόλεμα ημετέρων, ρουσφέ-
τια, διαπλοκή και πρωτοφανής σπατάλη του δημοσίου χρήματος είναι τα χαρακτηριστικά της πολι-
τικής, της πρακτικής και των συμπεριφορών των γαλάζιων κυβερνητικών και κομματικών στελεχών.
Τα προβλήματα όμως των Κυκλαδιτών στην υγεία, στην συγκοινωνία, στην οικονομία, στην γρα-
φειοκρατία, στην εργασία, διογκώνονται συνεχώς.

Οι Κυκλαδίτες με την ψήφο τους διατράνωσαν την απόφασή τους να γυρίσουν σελίδα, να μην επι-
τρέψουν στην Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να τους εμπαίζει και να τους εξαπατά.     
Οι Κυκλαδίτες  στρέφουν και πάλι το βλέμμα τους προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναζητώντας λύσεις στα προ-
βλήματά τους. Δείχνουν να ξαναεμπιστεύονται το κόμμα που έβγαλε τα νησιά από το περιθώριο την 
δεκαετία του ’80   και τα οδήγησε στο δρόμο της ευημερίας και της ανάπτυξης εφαρμόζοντας πραγ-
ματικές νησιωτικές πολιτικές.
Προσωπικά, ως ο μοναδικός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις Κυκλάδες, αισθά-
νομαι χαρά, αισιοδοξία και δικαίωση. Πάνω και πρώτα από όλα όμως αισθάνομαι ακόμα πιο βαριά 
την ευθύνη να συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη και κυρίως για την επίλυση των προβλημά-
των των Κυκλαδιτών. Αγώνα ασυμβίβαστο, καθαρό και διαρκή μέχρι την τελική δικαίωση. Έως τη 
στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των Κυκλαδιτών θα κατανοήσει τις  θέσεις μας και θα αποδε-
χθεί το πρόγραμμά μας. Μέχρι τη μέρα που ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στο 
Γιώργο Παπανδρέου τη διακυβέρνηση της χώρας, προκειμένου να εφαρμόσει απαρέγκλιτα το πρό-
γραμμά του και να οδηγήσει την Ελλάδα με σιγουριά, ασφάλεια, ανάπτυξη και ευημερία στο μέλλον.
Τέλος, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους Κυκλαδίτες που συμμετείχαν στη εκλογική 
διαδικασία και ιδιαίτερα εκείνους που τίμησαν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την ψήφο τους.
Πραγματικά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα στελέχη αλλά και στα απλά μέλη και τους φίλους του 
κόμματός μας στις Κυκλάδες, που μέσα σε δύσκολες συνθήκες συνολικής απαξίας και αδιαφορίας, 
έδωσαν τον αγώνα τους για τις αξίες και τις αρχές του κινήματός μας και για ένα καλύτερο μέλλον 
των νησιών μας.
Με την ψήφο μας στις ευρωεκλογές οι Κυκλαδίτες αποδείξαμε ότι αξίζουμε  και θα διεκδικήσουμε 
ένα μέλλον πιο ελπιδοφόρο , πιο αισιόδοξο, πιο δημιουργικό και πιο φωτεινό για τα νησιά μας, για 
μας και για τις γενιές που έρχονται.  

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ
«Μπορούμε να αντιστρέψουμε το πολιτικό κλίμα» 

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν ήταν θετικό για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ευχαριστήσω 
τους πολίτες των Κυκλάδων που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας τα πολλά και σημα-
ντικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη  στα νησιά μας τα τελευταία χρόνια.  
Δεν παραβλέπουμε όμως το γεγονός ότι αρκετοί συμπολίτες μας με την αποχή εξέφρασαν τη δυσα-
ρέσκεια τους προς την Κυβέρνηση. Αποδοκίμασαν τις  συμπεριφορές ορισμένων στελεχών που πα-
ραβίασαν τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Ζητάμε συγνώμη από όσους απογοητεύσα-
με. Σίγουρα, οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να εξετάσουμε με κάθε ειλικρίνεια τα αί-
τια της ήττας. Οφείλουμε επίσης να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και 
ταχύτητα πάνω στα μεγάλα προβλήματα της χώρας και των πολιτών. Μόνο έτσι θα αποκαταστήσου-
με τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύξαμε με τους πολίτες όλα αυτά τα χρόνια. Είναι χρέος, αλλά 
και καθήκον μου, να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για να δικαιώσω τις κοινές μας προσδοκίες για τις 
Κυκλάδες και την Ελλάδα όπως κάνω από την ημέρα της εκλογής μου έως σήμερα. 
Το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε τις εκλογές. Τις έχασε η Νέα Δημοκρατία. Παρά την απογοήτευση τους, 

οι Κυκλαδίτες δεν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Δεν στράφηκαν σε ένα ΠΑΣΟΚ που χωρίς προτάσεις, σχέ-
διο και όραμα για τα νησιά μας επέμενε στην σκανδαλολογία κατά την προεκλογική περίοδο. Αντί 
η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να δηλώνει χαρούμενη και δικαιωμένη για τα αποτελέσματα του 
κόμματος της, ας αξιολογήσει καλύτερα γιατί εμπιστεύτηκαν το ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες σχεδόν 
10.000 λιγότεροι ψηφοφόροι από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2007 και 1.500 λιγό-
τεροι από τις ευρωεκλογές του 2004 (Ευρωεκλογές 2009: 22.301 - Βουλευτικές 2007: 31.925 - Ευ-
ρωεκλογές 2004: 23.706). 
Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι δουλεύοντας με ευθύνη και συνέπεια στις επόμενες εκλογές 

μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους πολίτες και να 
αντιστρέψουμε το πολιτικό κλίμα.
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Προσεκτικά βήματα
για να μην εκτεθεί

Με το συμπατριώτη μας Σταμάτη 
Μαύρο, ασχολούνται Αθηναϊκές εφημε-
ρίδες, καθώς όπως φαίνεται αντιμετω-
πίζει προβλήματα στη δουλειά του. Το 
Υπουργείο Οικονομικών δεν ... βοηθάει 
για να δώσει λύσεις στα προβλήματα που 
υπάρχουν και που αντιμετωπίζει ο νέος 
διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΤΑ. 

Δημοσιεύουμε δύο παραπολιτικά από 
τις εφημερίδες «Κόσμος του Επενδυτή» 
και «Realnews», οι συντάκτες των οποί-
ων αναρωτιούνται για το πώς θα αντι-
μετωπίσει την όλη κατάσταση ο κύριος 
Μαύρος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία Σιδήκα Κυκλάδων ενημερώνει ότι διέκοψε τη συνεργασία της με τον κ. Ιωάννη Μπουρέλη, 
μέχρι πρότινος υπεύθυνο περιοχής. 
Ο κ. Μπουρέλης δεν είναι πλέον συνεργάτης της εταιρείας και ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχει πλέον με αυτήν.
Επίσης η εταιρεία ανακοινώνει ότι η δραστηριότητά της ασκείται πλέον μόνο από τα  δύο καταστήμα-
τα που διατηρεί στην Πάρο και συγκεκριμένα στον δρόμο Παροικίας Νάουσας στις περιοχές Έλητας 
και Χριστός. Το κατάστημα που βρίσκεται στη θέση Αγία Φωτεινή ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχει πλέον με 
την εταιρεία μας.

» Επισκεπτήριες κάρτες

» Επιστολόχαρτα & φάκελοι

» Τιμολόγια & μπλοκ

» Αφίσες & Ημερολόγια

» Εφημερίδες

» Διαφημιστικά έντυπα

» Κατάλογοι & Προσπέκτους

» Προσκλητήρια

» Ευχετήριες Κάρτες

» Προσκλήσεις

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα Πάρου
τηλ.: 22840 53555, Fax: 22840 53055

e-mail: typoparo@otenet.gr

∆ημιουργήστε σήμερα 
τα έντυπά σας, και με 
πολλές ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ!

Δεκτές όλες
οι πιστωτικές κάρτες.

Δημοτικό Συμβούλιο  15.06.09

Στο ΣΧΟΠ η επίλυση των διαφωνιών
μελετητών – Δημοτικού Συμβουλίου 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, η Β2 φάση του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου Πάρου, στη μελέτη της οποίας έχουν ενσωματωθεί όλες οι απο-
φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις αποφάσεις – τροποποιήσεις του ΓΠΣ υπάρ-
χουν εννέα σημεία με τα οποία διαφωνούν οι μελετητές, οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν εί-
ναι σύννομα. Επ’ αυτών των σημείων θα αποφασίσει το ΣΧΟΠ, στο οποίο αποστέλλε-
ται η μελέτη, ενώ δεν αποκλείεται, αφού έχει το δικαίωμα, να προβεί και σε άλλες τρο-
ποποιήσεις – προτάσεις. 

«Φτάσαμε στο τέλος μιας μεγάλης προσπάθειας», ανέφερε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης. 

Τις αντιρρήσεις του σε ότι αφορά τη στάση των μελετητών απέναντι στις προτάσεις 
του Δήμου, εξέφρασε ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντός και το λόγο αυτό ψήφι-
σε κατά, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Κωβαίος ψήφισε λευκό.

 Στην επόμενη συνεδρίασή του στις 2 Ιουλίου, το Δ.Σ. θα λάβει απόφαση επί των πε-
πραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2008.

Έντονη διαμαρτυρία
■ Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον αστυνομικό διοικητή Κυκλάδων, θα αποστείλει 

το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, στην οποία θα αναφέρονται τα παράπονα των πολι-
τών και κυρίως των οδηγών, για τη συμπεριφορά του κλιμακίου που έρχεται στο νησί. 
Το θέμα τέθηκε από το δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Στ. Φραγκού-
λη, ο οποίος έγινε δέκτης παραπόνων πολλών Παριανών, όπως και όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι και ο Δήμαρχος. Η απόφαση για την αποστολή της επιστολής διαμαρτυρί-
ας ήταν ομόφωνη.

Αμερικανοί φοιτητές θα καθαρίσουν τις ακτές μας 
■ Αποδεκτή με μεγάλη ευχαρίστηση έγινε η πρόταση καθηγήτριας Αμερικανικού πα-

νεπιστημίου, για την έλευση στο νησί μας περίπου 20 φοιτητών, οι οποίοι θα καθαρί-
σουν εθελοντικά τις παραλίες της Πάρου από όλα τα πλαστικά και τα απορρίμματα και 
θα ανανεώσουν τη σήμανση σε μονοπάτια του νησιού. Στους φοιτητές θα προσφερ-
θεί δωρεάν μεταφορά στις παραλίες, κολατσιό και νερό που είναι προσφορά του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Πάρου –Αντιπάρου (600 μπουκάλια). Από το Δήμο θα συντονίσουν 
την «επιχείρηση» οι κυρίες  Τριβυζά, Αλέγκρε, Χατζηγεωργίου. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΜΠΙΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  & ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΛΕΥΚΕΣ – ΠΑΡΟΣ, ΤΗΛ. ΕΚΘΕΣΗΣ: 22840 42078, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 22840 41927

Ε-mail: kbisias@sylor.gr   -   www.sylor.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9:00-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ)

Πρωταθλητής Κυκλάδων
ο ΑΟΠ
Πρωταθλητής Κυκλάδων 2008-09 αναδεί-

χθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου ο ΑΟ Πάρου, 
κερδίζοντας τον Απόλλωνα Μυκόνου στον τε-
λικό στο γήπεδο του Ορνού στη Μύκονο. Το 
ματς έληξε ισόπαλο 0-0 και έτσι το ενδιαφέρον 
τράβηξε η διαδικασία των πέναλτι.
Εκεί η ομάδα της Πάρου έδειξε πόσο επαγγελ-

ματικά και ψύχραιμα ξέρει να παίρνει τα ματς. 
Όλοι οι παίχτες που εκτέλεσαν πέναλτι ήταν 
εύστοχοι και αυτοί είναι οι Μπαμπούνης, Μου-
ράι, Νίκας και Βούσουλας.

Ως εδώ και μη παρέκει…

Μεγάλο πρόβλημα για το νησί μας είναι 
το αστυνομικό κλιμάκιο από τη Σύρο, που 
έρχεται κατά διαστήματα, δυστυχώς τακτικά 
και κόβει κλήσεις επί δικαίων και αδίκων. Και 
δεν είναι οι κλήσεις αυτές καθ’ αυτές, αλλά 
τα ποσά που αναγράφονται, για τα οποία 
η λέξη «τσουχτερό» είναι λίαν επιεικής. 
Τώρα θα μου πείτε, όσοι παραβιάζουν τον 
Κ.Ο.Κ να μένουν ατιμώρητοι; Ασφαλώς όχι. 
Όμως πρόστιμα, 200 και 300 ευρώ ή 3.000 
κλήση που δόθηκε σε οδηγό φορτηγού, είναι 
η υπερβολή της υπερβολής, ω υπερβολή και 

πονάει, γιατί πληρώνοντας την κλήση δεν 
σου μένουν για να βγάλεις το μήνα. Δόθηκε 
μάλιστα κλήση σε κυρία (δεν μάθαμε το 
ύψος του προστίμου), γιατί είχε σκύλο στο 
αυτοκίνητο και δεν ήταν δεμένος…Τέτοιου 
είδους γραφικές κλήσεις άπειρες. Και δεν είναι 
μόνο οι Παριανοί που αντιμετωπίζουν αυτό το 
πρόβλημα. Είναι και οι επισκέπτες. Κλήσεις 
αβέρτα και γιατί όχι εφόσον  παρανομούν. 
Το ύψος του προστίμου επαναλαμβάνω 
είναι το πρόβλημα. Δεν αποκλείεται πολλοί 
από τους επισκέπτες τα 200 ή τα 300 ευρώ 
της κλήσης να είναι τα χρήματα που έχουν 
για να περάσουν λίγες ημέρες στο νησί μας. 

Και επειδή προφανώς αρκετοί επισκέπτες 
έφυγαν από την Πάρο με τη «λυπητερή», 
έγινε θέμα σε ραδιοφωνικό σταθμό των 
Αθηνών. Την περασμένη Πέμπτη σε πρωινή 
εκπομπή ο παρουσιαστής, εκτός του ότι έλεγε 
πως είμαστε πολύ ακριβοί, συμπλήρωσε τη 
δυσφήμιση λέγοντας πως όσοι θέλουν να 
επισκεφθούν την Πάρο ας έχουν μαζί τους και 
300 ευρώ επιπλέον, για τις κλήσεις… Κάπως 
πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. 
Και ερωτώ: Από τη Μύκονο περνάει κλιμάκιο 
της Σύρου; Και απαντώ: Αμ δε;

Μ.Δουλγ.
φωτό αρχείου


