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Τι θα γίνει με τη ΔΕΗ;

Μας έχει αλλάξει τα …φώτα!
Πολλές φορές η ΔΕΗ μας προειδοποιεί για διακοπές ρεύματος, άλλοτε πάλι όχι. Γί-
νεται διακοπή και μένουμε στα σκοτάδια. Το περασμένο Σάββατο, ημέρα των εγκαι-
νίων του Μουσείου της Ακρόπολης, κόπηκε ξαφνικά το ρεύμα. Απανωτά τα τηλέφω-
να στη ΦτΠ, από πολίτες που είχαν καθηλωθεί στις τηλεοράσεις να παρακολουθή-
σουν την τελετή και να δουν τα τόσο σημαντικά και εντυπωσιακά εκθέματα, έστω και 
ηλεκτρονικά, αλλά είχαν λογαριάσει χωρίς τη …ΔΕΗ. Μία διακοπή και όλα τέλειω-
σαν. Αγανακτισμένοι οι πολίτες τηλεφωνούσαν στην εφημερίδα και εξέφραζαν τα πα-
ράπονά τους.  Και δεν είναι μόνο οι πολίτες που αγανακτούν με τις απανωτές διακο-
πές. Οι επιχειρηματίες διαμαρτύρονται γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα στις επιχει-
ρήσεις τους. 
«Η ΔΕΗ βλάπτει σοβαρά … την οικονομία», είναι ο τίτλος του θέματος που δημο-
σιεύεται στην εφημερίδα του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, που κυκλο-
φόρησε πρόσφατα. 
Στο δημοσίευμα αναφέρεται: «Οι ξαφνικές διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Πάρο, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Επιχει-
ρήσεις ξαφνικά από διακοπές αορίστου διαρκείας, σταματούν να δουλεύουν. Ηλεκτρι-
κές συσκευές καταστρέφονται. Η εικόνα της τουριστικής Πάρου σκοτεινιάζει έτσι 
ξαφνικά.  συνέχεια στη σελ.3

Πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου για το ακτοπλοϊκό 
Δρομολογήθηκε το «Ιθάκη» και έπεται συνέχεια 
Με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών και μελών του, 
ο Εμπορικός Σύλλογος αποφάσισε να παρέμβει στο θέμα της 
ακτοπλοίας, καθώς με την αλλαγή δρομολογίων των πλοίων 
«ΠΡΕΒΕΛΗΣ» και «Αδαμάντιος Κοραής», που είχαν με-
γάλες χωρητικότητες, αλλά και της έλλειψης των πλοίων του 
Αγούδημου, υπάρχει πρόβλημα στη μεταφορά φορτηγών στο 

νησί. Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία του συλλόγου από τους, 
Α. Αλιπράντη, Τ. Τριαντάφυλλο και Ν. Ραγκούση, πραγματο-
ποίησε σειρά συναντήσεων για την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού μας με τον Πει-
ραιά, οι οποίες απέδωσαν άμεσα καρπούς.
συνέχεια στη σελ.5

Αποκατάσταση παλαιάς προβλήτας
Ξεκινήσαμε...
Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προσωρινή επισκευή της παλαιάς προβλήτας 
στις θέσεις 2 και 3 στο λιμάνι της Παροικιάς, 
αποφάσισε την περασμένη Δευτέρα το Δ.Σ. 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ορίστηκε 
3μελής επιτροπή που θα διενεργήσει το διαγω-
νισμό, θα γίνει δημοπρασία του έργου και με 
την ανάδειξη του αναδόχου θα ξεκινήσουν οι 
εργασίες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται στις 45.000 Ευρώ.



2 Τετάρτη 24 Ιουνίου ‘09

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Οικιακών Συσκευών • Συστηµάτων Κλιµατισµού

Μοτέρ Περιελίξεις • Ψυκτικών Μονάδων

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE

ΠαροικΠαροικΠαροικία, Πάρος • ία, Πάρος • ία, Πάρος • τηλ./faxτηλ./faxτηλ./fax: : : 22840 23505 • 22840 23505 • 22840 23505 • κιν.:κιν.:κιν.: 693 7000 844 693 7000 844 693 7000 844
e-mail:e-mail:e-mail: mix.sarris@yahoo.gr mix.sarris@yahoo.gr mix.sarris@yahoo.gr

Συντήρηση • Επισκευή • ΑνταλλακτικάΣυντήρηση • Επισκευή • Ανταλλακτικά
Άµεση Τεχνική Υποστήριξη!

Σαρρής Μιχάλης

121212Χ
ΡΟΝΙΑ

Ε

Μ Π Ε Ι Ρ
Ι Α

Έτος 64ο ■ Νέα περίοδος ■ Αριθμός φύλλου 66
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
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 

Δολοφονίες και ηλιθιότητες

Σύμφωνα με παλιότερους υπολογισμούς μας, 
αν κάθε εξάμηνο δολοφονείται ένας αστυνο-
μικός, τότε μετά 50.000 επιθέσεις θα εξοντω-
θούν όλοι. Δεν προβλέψαμε ότι μπορεί να γλι-
τώσει κάποιος και οι παλικαράδες να υποχρε-
ώνονται να πυροβολούν με δεκάδες σφαίρες. 
Είμαστε ωστόσο υποχρεωμένοι να βελτιώσου-
με τα μαθηματικά μας. Αν ένα χτύπημα συμ-
βαίνει κάθε εξάμηνο και στις τρεις επιθέσεις 
γλιτώνει ένας, τότε για να εκτελέσουν 50.000, 
θα απαιτηθούν 75.000 επιθέσεις, δηλαδή 
75.000 εξάμηνα. Σε 37.500 χρόνια λοιπόν θα 
ανατείλει η αλλαγή που ονειρεύονται. Αλλά 
εδώ εισέρχονται και άλλες μεταβλητές. Αν στο 
μεταξύ συλληφθούν κάποιοι, θα υπάρξουν κα-
θυστερήσεις στο επαναστατικό όνειρο κι έτσι 
υπολογίζουμε να περιμένουμε 50.000 χρόνια 
για να γλιτώσουμε απ’ όλους τους αστυνομι-
κούς και να εγκατασταθούμε στον παράδεισο. 
Τα μέσα απόκρυψης, διαστρέβλωσης, υπερ-
βολής και παραπληροφόρησης με τους τρό-
πους τους γίνονται διαφημιστές πράξεων, που 
όχι μόνο είναι εγκληματικές, αλλά και ηλίθιες. 
Πολιτική, κράτος, σύστημα, δικτατορία του 
γυαλιού συνεργάζονται και αναπτύσσοντας 
καρκινώματα μίσους, απόγνωσης και βλακεί-
ας οδηγούν στο έγκλημα. 

Κόμματα και συνεργασίες
Η συλλογική ζωή στη χώρα μας εμποδίστηκε 
από τις πολιτικές καταστάσεις με κάθε τρόπο. 
Όταν συγκεντρώνονται οι άνθρωποι και συ-

νεννοούνται, η εξουσία γενικά φο-
βάται και περισσότερο οι αυταρ-
χικές εξουσίες και δικτατορίες. Τα 
πράγματα μετά τη δικτατορία προ-
χώρησαν, πολλοί σύλλογοι ιδρύθη-
καν και άρχισαν μια ομαλή δημιουρ-
γική ζωή. Αργότερα ενισχύθηκαν 
πάλι οι τάσεις ιδιώτευσης και τώρα 
πάμε σταθερά προς τα εκεί, ενώ νέοι 
σύλλογοι ιδρύονται και πολλοί πα-
λιοί επιμένουν.
Υπάρχουν λόγοι και δυνατότητες 
συνεργασίας, και το «δεν συνερ-
γαζόμαστε» των κεντρικών πολιτι-
κών φορέων συνιστά ψευτιά, αλαζο-
νεία και ανοησία. Όλες οι οργανώ-
σεις έχουν άποψη για το περιβάλλον 
και τον πολιτισμό και επιδιώκουν τη 
συμμετοχή των μελών τους, ώστε να 
ενισχύεται και η θέση της κάθε μιας. 
Περιβάλλον, πολιτισμός, συμμετο-
χή, δραστηριοποίηση της νεολαί-
ας, ζωντάνια των τοπικών συμβου-
λίων, τοπικά θέματα, είναι μερικά 
στα οποία όλοι συμφωνούν και μπο-
ρούν να βρουν τρόπους συνεργασί-
ας. Μια τέτοια συνεργασία πολιτι-
κών φορέων είδαμε στην περίπτω-
ση της ίδρυσης σωματείου εργαζο-
μένων στην Πάρο. Θα άξιζε το πεί-
ραμα να συνεργαστούν οι οργανώ-

σεις, για να δούμε πώς θα προωθηθεί η έννοια 
του πολίτη και πώς θα αποφύγουμε στο μέλ-
λον αδιαφορίες ανάλογες με την αποχή από 
τις εκλογές. Η επαναλειτουργία του Ελεύθε-
ρου Βήματος που κίνησε κάποτε ο «Αρχίλο-
χος», μπορεί να γίνει ζητούμενο όλων των ορ-
γανώσεων.
Αυτά δεν σημαίνουν τέλεια σύμπτωση, κα-
θώς κάθε οργάνωση έχει και ξεχωριστούς χώ-
ρους, σκέψεις και ιδέες. Η συνεργασία είναι 
όμως δυνατή αρχικά στο πλαίσιο της αυτοδι-
οίκησης, όπως έχουμε τονίσει. Στα μεγάλα κε-
ντρικά ζητήματα μπορεί επίσης να βρει κανείς 
τρόπους συνεργασίας των κομμάτων στο κέ-
ντρο και την περιφέρεια. Όπως έχουμε ξανα-
πεί, ένα τίμιο εκλογικό σύστημα, τόσο στις 
εθνικές εκλογές, όσο και στις δημοτικές,  θα 
μπορούσε να είναι ζήτημα συνεργασίας πολ-
λών κομμάτων.
Περιμένουμε λοιπόν από τους πολιτικές παρα-
τάξεις της περιφέρειας και της Πάρου βέβαια, 
συνεννόηση με δύο βασικά αρχικά θέματα: 
Πρώτον, πώς θα εμποδίσουμε την περαιτέρω 
ιδιωτικοποίηση και θα εμφυσήσουμε υπευθυ-
νότητα στον πολίτη και δεύτερον, πώς θα πο-
λιτευόμαστε στις εκλογές της αυτοδιοίκησης, 
χωρίς στεγανά, παραταξικοποιήσεις και απο-
κλεισμούς. 
Χρίστος Γεωργούσης 

Ακόμα κι αν δεν είχαν εξαχθεί ασφαλή πολιτικά 
συμπεράσματα και δεν είχε σωρευτεί πλήθος πλη-
ροφοριών και στοιχείων για τις πολυπλόκαμες 
σχέσεις αυτών των ομάδων με κέντρα και υπηρε-
σίες.
Ακόμα κι αν δεν υπήρχε η καταγεγραμμένη πλέ-
ον ιστορική γνώση για το σκοτεινό ρόλο των συ-
γκεκριμένων ομάδων στη Δυτική Ευρώπη τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Θα αρκούσε, να τεθούν μερι-
κά πολύ απλά ερωτήματα και να απαντηθούν με 
βάση την απλή, τη κοινή (και τόσο σοφή ) λο-
γική, ώστε να υπάρξει μια ασφαλής εκτίμηση 
ως προς το τι στοχεύουν και για το που θέλουν 
εξ αντικειμένου να οδηγήσουν τα πράγματα τα 

αθύρματα με τα κουμπούρια που έδρασαν πριν λί-
γες μέρες στην Αθήνα.
Η δράση τους λοιπόν έχουμε και λέμε,
Υπηρετεί, ναι η όχι, το κλίμα της τρομοϋστερίας;
Βολεύει, ναι η όχι, αυτούς που θέλουν να γεμί-
σουν τον τόπο ρουφιανοκάμερες;
Εξυπηρετεί, ναι η όχι, όσους ψηφίζουν τους τρο-
μονόμους;
Διευκολύνει, ναι η όχι, τη νομιμοποίηση μέτρων 
αστυνομοκρατίας και κατασταλτικής αυθαιρεσί-
ας;
Ενισχύει, ναι η όχι, τον επεμβατικό ρόλο συμμά-
χων, φίλων, και κάθε λογής πρακτόρων στο εσω-
τερικό της χώρας;
Τροφοδοτεί, ναι η όχι, το δικομματικό και ακρο-
δεξιό πολιτικό λόγο που ξιφουλκεί κατά των 
ελευθεριών και των δικαιωμάτων στο όνομα της 
ασφάλειας;
Βοηθά, ναι η όχι, στην ποινικοποίηση και στην 
ενοχοποίηση των πάντων;

Καλλιεργεί, ναι η όχι, το έδαφος για τη στρατιω-
τικοποίηση και το γενικευμένο φακέλωμα;
Υπονομεύει, ναι η όχι, τη μαζική, οργανωμένη, 
πολιτική πάλη;
Σπρώχνει, ναι η όχι, στην παθητικοποίηση και 
στο φόβο την κοινωνία;
Αξιοποιείται, ναι η όχι, από το σύστημα για την 
συκοφάντηση των αντιπάλων του;
Πλήθος είναι τα ερωτήματα που μπορούν να τε-
θούν. Και όλα, μα όλα καταλήγουν στην ίδια απά-
ντηση.
Εκείνος που ωφελείται από τους πιστολέρο των 
σεχτων του εγκλήματος, δεν είναι ο λαός, δεν εί-
ναι οι εργαζόμενοι, δεν είναι τα δημοκρατικά δι-
καιώματα. Ωφελείται εκείνος που χρειάζεται χει-
ροπιαστό άλλοθι, για να εντείνει τη βία του κατά 
του λαού. Ωφελούνται εκείνοι που ακόμα κι όταν 
δεν υπάρχουν στην πιάτσα οι «χρήσιμοι ηλίθιοι» 
ή τα ενεργούμενα σαν αυτούς που έδρασαν πριν 
λίγες μέρες στα Πατήσια, φροντίζουν να τους κα-
τασκευάζουν....

Κομματική Οργάνωση Πάρου του ΚΚΕ

Ποιός ωφελείται από τις δολοφονίες; 

Καταδίκη                                   
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και 

της Οικολογίας εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς και τους οικείους του δολοφονηθέντα Να-
ξιώτη αστυνομικού, Αντώνη Νεκτάριου -Σάββα και καταδικάζει την τρομοκρατική ενέργεια που στρέφε-
ται στην ουσία εναντίον όλων μας.  

Διεθνή σεμινάρια στη Χάλκη για τη λαθρομετανάστευση 

Στις ελληνικές προτάσεις αναφέρθηκε ο Κόκκινος
Ομιλία-Παρέμβαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χα-
ράλαμπου Κόκκινου με θέμα «Η Λαθρομε-
τανάστευση» έγινε στα Διεθνή Σεμινάρια 
Χάλκης που διοργανώθηκαν από το Ελληνι-
κό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πο-
λιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Στα Σεμινάρια, παρε-
νέβη με ομιλία του ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου, Χ. Κόκκινος ο οποίος υπογράμμισε 

ότι το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης που 
εμπεριέχεται στην ατζέντα των σεμιναρίων 
απασχολεί πλέον ιδιαίτερα έντονα την τοπι-
κή κοινωνία του Νοτίου Αιγαίου, αλλά επε-
σήμανε ότι οι επιπτώσεις από την εισροή πα-
ράνομων μεταναστών θα προκαλέσει   αλυσι-
δωτές αντιδράσεις και για την Ευρώπη.

Ο κ. Κόκκινος επέμεινε, ότι η εισροή των πα-
ράνομων λαθρομεταναστών μέσω των κοντι-
νών ακτών της Τουρκίας, δεν είναι  μόνο ζή-
τημα της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, 
τα κράτη μέλη της οποίας οφείλουν να συν-
δράμουν ασκώντας πιέσεις ώστε η γείτονα 
χώρα να εφαρμόσει τις διεθνείς και διμερείς 
συμφωνίες επαναπροώθησης, αποτρέποντας 
ταυτόχρονα την διέλευση τους μέσω των 

εδαφών της.
Τέλος, ο κ Κόκκινος απαρίθμησε τις ελληνι-
κές προτάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται: 
- Η σύσταση, το συντομότερο δυνατόν, του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης για το 
Άσυλο. 
- Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώματος 
Ακτοφυλακής και Φύλαξης Συνόρων,  επι-
σημαίνοντας ότι μόνο η συνεργασία μεταξύ 
των κρατών που συμμετέχουν στις περιφε-
ρειακές συνεργασίες μπορεί να λειτουργήσει 
ως ανάχωμα  στο φαινόμενο της λαθρομετα-
νάστευσης και στην αντιμετώπιση των ζητη-
μάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και 
αναφέρθηκε στην ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊ-
κής πολιτικής. 
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

» ΓΡΗΓΟΡΑ

» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

5ο χλµ. Παροικία - Μαράθι
τηλ.: 22840 23929
κιν.: 6984.570429

Ράικου Σωτηρία
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
στο χώρο σας

συνέχεια από σελ. 1
«Τα προβλήματα του οργανισμού της 
ΔΕΗ ΑΕ (υποστελέχωση – γερασμένο 
προσωπικό κτλ) αφ’ ενός δεν μας αφο-
ρούν, αφετέρου επειδή τα ξαφνικά black-
out δημιουργούν σοβαρά προβλήματα 
σε όλους τους επαγγελματίες, γίνονται 
και δικά μας προβλήματα. Οι διαβεβαιώ-
σεις του διευθυντή του εργοστασίου, σε 
τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου 
του συλλόγου μας, ότι δεν θα υπάρξουν 
προβλήματα στη συνέχεια, δεν μας κα-
θησύχασαν.  Απαιτούμε από την διοίκη-
ση της ΔΕΗ ΑΕ και τον αρμόδιο υπουρ-
γό να παρέμβουν, ώστε να αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα αυτά και να στα-
ματήσει η επιβάρυνση της τοπικής οικο-
νομίας μας σε μια πολύ δύσκολη οικονο-
μικά περίοδο».    

Τα δύσκολα είναι στη ΔΕΥΑΠ
 Το μεγάλο πρόβλημα όμως από τις συ-
χνές διακοπές το έχει η ΔΕΥΑΠ. Όπως 
αναφέρει στη ΦτΠ ο πρόεδρος της επι-
χείρησης Στ. Φραγκούλης, η κινητήρι-
ος δύναμης των αντλιοστασίων, είναι το 
ρεύμα. Δυστυχώς, λέει ο κ. Φραγκούλης, 
παρά τις επανειλλημένες συστάσεις μας, 
η ΔΕΗ παίζειτο δικό της παιχνίδι και μας 
δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην 
εύρυθμη λειτουργία των αντλιοστασίων. 
Η ΔΕΥΑΠ διαθέτει 110 μηχανήματα 
ύδρευσης - αποχέτευσης και καλύπτουν 
όλη την Πάρο. Οι συχνές διακοπές, 
έχουν επιπτώσεις και στην ύδρευση και 
στην αποχέτευση. Ο κ. Φραγκούλης εξη-
γεί: «Όταν δεν έχουμε ρεύμα, δεν μπο-
ρεί να λειτουργήσει το αντλητικό μηχά-
νημα της γεώτρησης. Συνεπώς, παρουσι-
άζεται δυσλειτουργία στο δίκτυο ύδρευ-
σης, δεν τροφοδοτείται η δεξαμενή, με 
συνέπεια να στερούνται το νερό κάτοικοι 

ορισμένων περιοχών. Επιπτώσεις όμως 
υπάρχουν και στα μηχανήματα, τα οποία 
ταλαιπωρούνται με τις συνεχείς διακοπές 
και παρουσιάζουν προβλήματα στη λει-
τουργία τους».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥ-
ΑΠ, με τις προγραμματισμένες διακο-
πές λαμβάνονται μέτρα και αποφεύγο-
νται αρκετά προβλήματα. Το κακό είναι 
με το απρογραμμάτιστο. Και αυτό, για-
τί, τα αντλιοστάσια είναι συνδεδεμένα με 
ίντερνετ, αυτόματα αποστέλλονται μη-
νύματα ότι τα αντλιοστάσια δεν λειτουρ-
γούν. Το αποτέλεσμα είναι, να τρέχουν τα 
συνεργεία σε όλη την Πάρο να λύσουν το 
πρόβλημα. 
Ο κ. Φραγκούλης, εδώ και πολύ καιρό 
ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Ακόμη επί Παλαιοκρασσά, είχε απευθυν-
θεί στον ίδιο, αλλά η απάντηση ήταν ότι η 
ΔΕΗ σε δυσμενείς συνθήκες όπως αυτές 
των νησιωτικών περιοχών, αντιμετωπίζει 

προβλήματα. Για τον εκσυγχρονισμό του 
δικτύου, ούτε κουβέντα. Γιατί εκεί απο-
δίδει τις συχνές διακοπές ο κ. Φραγκού-
λης και ελπίζει ότι θα λυθεί το θέμα, γιατί 
«ευτυχώς γίνεται τώρα εκσυγχρονισμός 
του δικτύου». 
Η ΔΕΥΑΠ απευθύνθηκε και στο Συνή-
γορο του Πολίτη, αλλά η απάντηση ήταν 
πως δεν μπορεί η επιχείρηση να ζητήσει 
αποζημίωση για ζημιές που έγιναν εξαι-
τίας της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. Σε ότι αφορά στα αντλιοστάσια λυ-
μάτων, εκεί λέει ο κ. Φραγκούλης, υπάρ-
χουν γεννήτριες που λειτουργούν αμέ-
σως μετά τη διακοπή. Εάν όμως για κά-
ποιο λόγο δεν λειτουργήσει η γεννήτρια 
θα γίνει υπερχείλιση. Γι’ αυτό και τα συ-
νεργεία, όταν γίνονται απρογραμμάτι-
στα διακοπές ρεύματος, πηγαίνουν σε 
όλα τα αντλιοστάσια λυμάτων για κάθε 
ενδεχόμενο. 
Η απάντηση που δίνει η ΔΕΗ για τις δι-
ακοπές ρεύματος, είναι η έλλειψη προσω-
πικού, η μη βελτίωση των εγκαταστάσε-
ων, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτημα, 
αλλά δεν έγινε αποδεκτό. 
Το συμπέρασμα, λέει ο κ. Φραγκούλης, 
από τις απαντήσεις που έχει πάρει, είναι 
ότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί, 
τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον και τα συ-

νεργεία της ΔΕΥΑΠ θα …τρέχουν, ενώ 
θα επιβαρύνονται και τα οικονομικά της 
επιχείρησης. 

Έλλειψη προσωπικού
Τα προβλήματα στη ΔΕΗ, εξαιτίας της 
έλλειψης προσωπικού, είχαν επισημά-
νει πριν από λίγο καιρό και οι εργαζό-
μενοι στην επιχείρηση με ανακοίνωσή 
τους που είχε δημοσιεύσει η ΦτΠ. Στην 
ανακοίνωση γινόταν λόγος για «τερά-
στια «εγκληματική» έλλειψη προσωπι-
κού, που έχει ως αποτέλεσμα την εργασία 
κάτω από ασφυκτική πίεση με συνέπεια 
να κινδυνεύει η σωματική μας ακεραιό-
τητα». Τονίζεται επίσης, ότι με 60% λι-
γότερο προσωπικό, κατανοεί κανείς «τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβά-
λει το προσωπικό της ΔΕΗ για τη σωστή 
ηλεκτροδότηση των νησιών μας (Πάρο, 
Αντίπαρο, Νάξο, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, 
Κουφονήσια)».
Οι εργαζόμενοι κλείνουν την ανακοίνω-
ση με την προειδοποίηση: «Κρούουμε 
τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους, 
διότι και εμείς άνθρωποι είμαστε και όχι 
μηχανές». Το καλοκαίρι πλησιάζει με ότι 
αυτό συνεπάγεται».
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Υπεύθυνη δράση
ή ανεύθυνη
δημαγωγία; 

του Σταμάτη Μαύρου
Τις τελευταίες μέρες, 
και με αφορμή την πρό-
σφατη Σύνοδο Κο-
ρυφής της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, κυριαρχεί στη δημοσιότη-
τα το φλέγον θέμα της λαθρομετανάστευ-
σης. Καθιστώντας σαφές το ότι μιλάμε για 
τους λαθρομετανάστες, με σαφή διαχωρι-
σμό από τους μετανάστες και τους πρόσφυ-
γες, οι οποίοι υπόκεινται σε συγκεκριμένες 

νομοθετικές ρυθμίσεις και με το 
φαινόμενο να λαμβάνει συνεχώς 
αυξητικές τάσεις, είναι απαραί-
τητο να ληφθούν μέτρα σε εθνι-
κό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Το ιστορικό και κοινωνιολογι-
κό αυτό φαινόμενο, που έλα-
βε εκρηκτικές διαστάσεις λόγω 
των πολιτικών εξελίξεων στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά 
και των συγκρούσεων στη 
Μέση Ανατολή, είχε ως αποτέ-
λεσμα να μετατραπεί η Ελλάδα 
από χώρα διέλευσης, σε χώρα 
μόνιμης εγκατάστασης.  Ανε-
ξάρτητα όμως από το ποια χώρα 
δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση 
λόγω της γεωγραφικής της θέ-
σης, το θέμα αυτό αφορά και 
επηρεάζει όλη την Ευρώπη.  Γι’ 
αυτό και πρέπει να ληφθούν μέ-
τρα και αποφάσεις σε κεντρικό 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Αντιλαμβανόμενος τη σοβα-
ρότητα του θέματος, ο Πρω-
θυπουργός απέστειλε επιστο-
λή προς τον Τσέχο ομόλογό του 
και προεδρεύοντα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, με την οποία έθε-
σε προς υιοθέτηση από τη Σύ-
νοδο Κορυφής της Ε.Ε. τις ακό-
λουθες ενέργειες: ολοκλήρω-
ση των διαπραγματεύσεων για 
τις συμφωνίες επανεισδοχής, με 
αυτή της Τουρκίας να μπαίνει σε 
προτεραιότητα • άμεση σύστα-
ση του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Υποστήριξης για το άσυλο • εν-
δυνάμωση της FRONTEX, του 
ευρωπαϊκού οργανισμού για τη 

διαχείριση της επιχειρησιακής συνερ-
γασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών 
μελών • αποτελεσματική βοήθεια στις χώ-
ρες-μέλη που αντιμετωπίζουν μαζική εισ-
ροή παράνομων μεταναστών • δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Ακτοφυλακής 
και Φύλαξης Συνόρων.   
Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυ-
φής δείχνουν ότι η παράνομη μετανάστευ-
ση έχει πλέον μπει σε προτεραιότητα για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στις αποφά-
σεις της συγκαταλέγονται, η ενίσχυση της 
FRONTEX και η ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών για την επανεισδοχή των παράνο-
μων μεταναστών.
Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με εκείνα που 
αποφασίστηκαν στην πρόσφατη Κυβερνη-
τική Επιτροπή και αφορούν στην αυστηρο-
ποίηση των κυρώσεων για τους δουλέμπο-
ρους και τη δημιουργία οργανωμένων χώ-
ρων υποδοχής για τους μη νόμιμους μετα-
νάστες, αποτελούν σημαντικά βήματα για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου, που 
ολοένα και περισσότερο το ζούμε και στα 
δικά μας τα νησιά. 
Δυστυχώς, το σημαντικό αυτό ζήτημα, 
αντιμετωπίζεται από ορισμένες πολιτικές 
δυνάμεις, με τρόπο που πυροδοτεί το ρα-
τσισμό και την ξενοφοβία.  Κάτι που ου-
δεμία σχέση έχει με τη φιλόξενη ελληνική 
ψυχή που αγκαλιάζει και περιθάλπει κάθε 
ανήμπορο.  Σε καμία όμως περίπτωση, δεν 
θα πρέπει αυτή η αντιμετώπιση να γίνε-
ται αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάθε 
λογής δουλεμπόρους και παράγοντες που 
αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από την 
ανθρώπινη εξαθλίωση.

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος

ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος Βουλευτής  Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων.  
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Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου

Νομιμοποιείται
η «ασυδοσία»
στο λιανεμπόριο
Αιφνιδιάζουν για μία ακόμη φορά τους 
καταναλωτές και τις εμπορικές επιχει-
ρήσεις, οι αρμόδιοι για τήρηση των θε-
σμών και των κανόνων στην αγορά, με 
την τροπολογία για τις προσφορές, που 
«νύκτωρ» και πέρα από κάθε δεοντο-
λογία και πιθανώς νομιμότητα, πέρασαν 
από την Βουλή.
Πρόκειται στην ουσία για πλήρη απορ-
ρύθμιση της αγοράς, με δεδομένο ότι, ο 
καταναλωτής δεν θα γνωρίζει εάν η τιμή 
που αγοράζει είναι χαμηλή, είναι σωστή, 
περιέχει έκπτωση, είναι προϊόν προσφο-
ράς ή προωθητικής ενέργειας και ποιας 
και πόσο τελικά απέχει από την αρχική 
τιμή.
Εάν μάλιστα αυτό συνδυαστεί με την 
αδυναμία των Διευθύνσεων Εμπορίου 
των Νομαρχιών, να προβούν σε ουσια-

στικούς ελέγχους, τότε δυστυχώς πολύ 
φοβούμεθα ότι, η κατανάλωση παραδί-
δεται στους λίγους που δεκαετίες τώρα, 
προσπαθούν να την χαλιναγωγήσουν και 
να την ελέγξουν τελικά για ίδιο όφελος.
Δυστυχώς, το Υπουργείο Εμπορίου αφού 
άφησε το παρεμπόριο να κατακλύσει κάθε 
γωνιά της πατρίδας μας και αφού με θε-
σμικό τρόπο ενισχύει το υπαίθριο εμπό-
ριο (παζάρια κλπ.), σήμερα νομιμοποιεί 
την «ασυδοσία» των ολίγων, εις βάρος 
των εκατοντάδων χιλιάδων μικρών ελλη-
νικών επιχειρήσεων.
Στη δύσκολη σημερινή οικονομική συ-
γκυρία, η κοινωνία και κατά συνέπεια η 
αγορά χρειάζονται ηρεμία και αποφάσεις 
που λαμβάνονται μετά από ενδελεχή δι-
άλογο και ωφελούν όλους και όχι κά-
ποιους.
Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, 
που ελήφθη ερήμην των θεσμοθετημέ-
νων οργάνων, μας δίνει τη βεβαιότη-
τα ότι, οι καταναλωτές μένουν εκτεθει-
μένοι και απροστάτευτοι στις επιδιώξεις 
κάποιων που θα θελήσουν να τους παρα-
πλανήσουν, γεγονός που συνέβαινε στο 
παρελθόν και που τα τελευταία χρόνια 

μετά από σωστές νομοθετικές παρεμβά-
σεις είχε σχεδόν εξαφανιστεί.
Η ΕΣΕΕ, εκφράζοντας το ελληνικό εμπό-
ριο που στέκεται πάντα δίπλα στην  κοι-
νωνία, καλεί τις εμπορικές επιχειρήσεις:
α) να διατηρήσουν την ξεκάθαρη πολι-
τική των χαμηλών τιμών, καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους και όχι μόνο στις ξαφ-
νικές «προεκπτώσεις» ή στα «δεκαή-
μερα προσφορών» ή όπως αλλιώς θα τα 
ονομάσουν στο μέλλον.  Σύνθημά μας 
ήταν και είναι, ΜΙΑ ΤΙΜΗ, ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΙΜΗ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ και 
β) παρ’ όλη τη μείωση του τζίρου τους, 
να διατηρήσουν την απασχόληση σταθε-
ρή, βοηθώντας έτσι, την ανάκαμψη της 
κατανάλωσης.
γ) να εφαρμόζουν το Σύνταγμα που ορί-
ζει τους Νόμους που ισχύουν από της δη-
μοσιεύσεώς τους στα ΦΕΚ, για αποφυγή 
τυχόν εκπτώσεων από τους ελέγχους των 
αρμοδίων. Ας αφήσουν σε άλλους την πα-
ραβίασή του.
Τέλος, καλεί τους «αρμόδιους» να εφαρ-
μόσουν τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης 
για στήριξη των μικρομεσαίων ελληνι-
κών επιχειρήσεων.

Από την τελετή αποφοίτησης στο Λύκειο Παροικιάς

Σχολή ΟΑΕΔ

Υποβολή αιτήσεων για την ει-
σαγωγή σπουδαστών

Εγκρίθηκε η εισαγωγή 8.298 μαθητών 
και μαθητριών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2009-2010, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Κυκλά-
δων.
Δικαίωμα εγγραφής στη σχολή έχουν:
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου 
Λυκείου
Οι προαχθέντες στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ ή 
ΓΕΛ
Οι προαχθέντες στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου 
των ΤΕΕ
Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ 
για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
Οι προαχθέντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη των 
εσπερινών ΓΕΛ, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων ή 
ΕΠΑΛ
Οι απορριφθέντες στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ ή 
στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ
Οι κάτοχοι πτυχίου των ΕΠΑΣ για την από-
κτηση άλλης ειδικότητας και που έχουν γεν-
νηθεί τα έτη 1986-1993.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αί-
τηση από 22-6-09 έως 31-8-09. Οι αιτήσεις 
θα γίνονται δεκτές από τις Γραμματείες των 
ΕΠΑΣ, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα 
αναρτηθεί σε κάθε ΕΠΑΣ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
Τίτλος σπουδών ή άλλος σχολικός τίτλος 
όπου αναγράφεται οπωσδήποτε ο βαθμός 

προαγωγής ή απόλυσης, διαφορετικά οι τίτ-
λοι θα μηδενίζονται κατά τη διαδικασία μο-
ριοδότησης.
Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο 
αντίγραφο ταυτότητας
Επίσημα έγγραφα (προαιρετικά), που να 
αναφέρονται στην οικογενειακή, κοινωνική 
ή οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο αλλοδαπής 
θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ισοτι-
μίας από τα γραφεία Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ και 
επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών 
τους.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι άνω των 14 ετών, 
που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα θα πρέ-
πει να προσκομίσουν άδεια παραμονής.
Οι ομογενείς θα γίνονται δεκτοί εφόσον 
προσκομίσουν «ειδικό δελτίο ταυτότητας 
ομογενούς ή αλλοδαπού».
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει του 
βαθμού του τίτλου σπουδών, καθώς και των 
κοινωνικών – οικονομικών κριτηρίων. Η αξι-
ολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητι-
κών, η μοριοδότησή τους και η έκδοση των 
αποτελεσμάτων γίνεται από 3μελή επιτροπή 
της ΕΠΑΣ. Η μοριοδότηση συνάγεται από 
το βαθμό του τίτλου σπουδών και τα κοινω-
νικά κριτήρια (πολύτεκνοι, οικογενειακό ει-
σόδημα κάτω των 8.750 ευρώ, οικογενειακή 
κατάσταση). 
Η δημοσιοποίηση των πινάκων των εισαγο-
μένων και των επιλαχόντων με την αναγρα-
φή των μορίων τους θα πραγματοποιηθεί 
στις 2 Σεπτεμβρίου 2009.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι εγ-
γραφές των υποψηφίων πραγματοποιούνται 
εντός 5 εργάσιμων ημερών και εκδίδεται ατο-
μικό δελτίο σ’ αυτούς. Με τη λήξη των εγγρα-
φών και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, όλοι 
οι επιλαχόντες έχουν δικαίωμα υποβολής αί-
τησης εντός 3 ημερών. Ενστάσεις υποβάλλο-
νται μετά την έκδοση αποτελεσμάτων εντός 
7 ημερών και εξετάζονται από τριμελή επι-
τροπή που συγκροτείται σε κάθε ΕΠΑΣ.
Προσοχή: οι μαθητές που εισάγονται στις ει-
δικότητες:
Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Μαγειρι-
κής τέχνης, τεχνιτών ηλεκτρολογικών συ-
στημάτων Αυτ/του, τεχνιτών ηλεκτρολογι-
κών εργασιών και τεχνιτών ηλεκτρολογικών 
συσκευών, εγκαταστάσεων και Η/Υ, οφεί-
λουν να υποβληθούν σε εξετάσεις που γίνο-
νται σε κρατικό νοσοκομείο. Οι σχετικές εξε-
τάσεις προσκομίζονται έως την παραμονή 
έναρξης των μαθημάτων ή σε ημερομηνίες 
που ορίζονται από τις ΕΠΑΣ.
Σε όσες περιπτώσεις στις παραπάνω ειδικό-
τητες παρατηρείται πρόβλημα, η Επιτροπή 
της ΕΠΑΣ θα προβαίνει σε αλλαγή ειδικότη-
τας με σύμφωνη γνώμη των μαθητών και κη-
δεμόνων.
Οι σχολές του ΟΑΕΔ είναι ΕΠΑΣ με το σύ-
στημα Μαθητείας και η φόιτηση σ’ αυτές δι-
αρκεί δύο (2) χρόνια και παρέχεται εντελώς 
δωρεάν.
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ έχουν δυνατότη-
τα άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασί-
ας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου ΙΙΙ ή 
συνέχισης των σπουδών τους στα ΕΠΑΛ ή 
εγγραφής τους σε ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότη-
τας.
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συνέχεια από σελ. 1 
Η πρώτη συνάντηση ήταν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Bleu Star Μ. 
Σακέλη, ο οποίος δεσμεύτηκε για την ενισχυτική δρομολόγηση του Blue Star «Ιθά-
κη», τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο της εται-
ρίας «HELLENIC SEA WAYS» Γ. Βαρδινογιάννη, ο οποίος ενημέρωσε τους εκ-
προσώπους του Εμπορικού Συλλόγου, ότι θα εκτελούνται δύο δρομολόγια την ημέρα 
του «HIGH SPEED 5», υπάρχει η προοπτική της προσέγγισης μία φορά την εβδο-
μάδα του πλοίου «ΠΡΕΒΕΛΗΣ», καθώς και η δρομολόγηση, επίσης μία φορά την 
εβδομάδα πλοίου τύπου ΡΟ-ΡΟ για τη μεταφορά των φορτηγών και βαρέων οχημά-
των.
Η αντιπροσωπεία, συνοδευόμενη από το Λιμενάρχη Πάρου Ηλ. Κουντρομιχάλη, συ-
ναντήθηκε στο Yπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και με το γενικό γραμματέα Ι. Τζο-
άννο, ο οποίος τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί με τα πλοία της εται-
ρίας του κ. Αγούδημου, τα οποία δεν ταξιδεύουν το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Τζοάν-
νος δεσμεύτηκε ότι θα γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση  ενισχυτικών δρομολο-
γίων , ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξημένη επιβατική κίνηση τους καλοκαιρινούς μή-
νες και ήδη την επόμενη κιόλας ημέρα, εγκρίθηκε η δρομολόγηση του πλοίου της 
Blue Star «Ιθάκη», να έρχεται στην Πάρο από τον Πειραιά, τέσσερις φορές την εβδο-
μάδα, όπως είχε δεσμευτεί και ο κ. Σακέλης.
Δρομολογούνται επίσης και τα πλοία του Αγούδημου, το «Ροδάνθη» τέσσερις φορές 
την εβδομάδα και σε καθημερινή βάση το πλοίο «Ανθή Μαρίνα». Όπως μας είπε, ο 
ναυτιλιακός πράκτορας Γ. Αποστόλου, τα πλοία είναι έτοιμα και αναμένεται η υπογρα-
φή του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Παρέμβαση Νομάρχη
Εν τω μεταξύ, δρομολογήθηκε και το πλοίο «Αρτεμις» που λύνει σε ένα βαθμό το εν-
δοκυκλαδικό πρόβλημα. Το «Άρτεμις» περνάει από Πάρο, Νάξο, Φολέγανδρο, Σίκι-
νο, Ίο, Θηρασιά, Θήρα, Ανάφη. 

Την περασμένη εβδομάδα με επιστολή του προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλί-
ας και συγκεκριμένα προς τον υφυπουργό Π. Καμμένο, ο Νομάρχης Κυκλάδων Δ. 
Μπάϊλας, είχε μεταφέρει τα παράπονα των Κυκλαδιωτών και ζητούσε να δρομολο-
γηθεί άμεσα το τρίτο πλοίο ενδοεπικοινωνίας. Επίσης, ο κ. Μπάιλας μετέφερε τις δι-
αμαρτυρίες των κατοίκων των νησιών για την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων των 
πλοίων ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι και ΙΙ. 
Ο Νομάρχης ζητεί «να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα, ώστε να μην επιβαρύ-
νουν ούτε τους Κυκλαδίτες, ούτε να αυξάνουν το κόστος των διακοπών στα νησιά μας 
σε μια κρίσιμο περίοδο για τον τουρισμό».

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του «Αρχιλόχου» 
από επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι παρακο-
λούθησαν την ημερίδα που διοργάνωσαν ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου σε συνεργα-
σία με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο πλαίσιο των 
επαφών που πραγματοποιεί ο σύλλογος, με τις δι-
οικήσεις των τραπεζών για την εξασφάλιση ευνο-
ϊκότερων όρων συνεργασίας για τα μέλη του. Η 
ημερίδα έγινε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8.00 το 
βράδυ και σ’ αυτήν παρουσιάστηκε το νέο ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 (ολο-
κληρωμένες προτάσεις στήριξης για μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις και επαγγελματίες) και η πιστωτι-
κή κάρτα VISA από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
με ευνοϊκούς όρους για τα μέλη του. 
Η ενημέρωση έγινε από τον πρόεδρο του Συλ-
λόγου Απ. Αλιπράντη και από εκπροσώπους της 
Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Ηλιάδη και την κ. 
Αλικη Παρασκευά. 
Η κάρτα είναι συλλεκτική και έχει επετειακό χα-
ρακτήρα, με αφορμή τη συμπλήρωση των 80 
χρόνων ζωής του Συλλόγου. Θα παρέχεται έκ-
πτωση προς τους κατόχους της κάρτας (με τη 
χρήση ή απλώς με την επίδειξή της) από τα κα-
ταστήματα που θα συμμετέχουν στην προωθητι-
κή ενέργεια του Συλλόγου  «ΚΕΡΔΙΖΩ ΟΤΑΝ 
ΨΩΝΙΖΩ».
Tα καταστήματα που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα «ΚΕΡΔΙΖΩ ΟΤΑΝ ΨΩΝΙΖΩ»
1. Αλιπράντης Δημητρης / είδη υγιεινής, πλακά-
κια Παροικία – έκπτωση 10%
2. Τριαντάφυλλος Αναστάσιος / ζωοτεχνική Πά-
ρου  Παροικία– έκπτωση 10% στα αξεσουάρ

3. Ροδίτου Αγγελική / computer house  Παροι-
κιά– έκπτωση 5% σε όλα τα είδη
4. Πριμηκυρίου Μαρία / παιδικά, βαπτιστικά  
Παροικία– έκπτωση 10% σε όλα τα είδη
5. Ραγκούσης Νικόλαος / τυπογραφείο Άγιοι 
Απόστολοι – έκπτωση 10%
6. Πόλκας Σωτήρης / έπιπλα Παροικία – έκπτω-
ση 10% στα είδη βεβε
7. Κρητικός Ηλίας / εμπόριο φρούτων Νάουσα 
– έκπτωση 5%
8. Κουταλίδης Βασίλης / διάθλασης Παροικία – 
έκπτωση 10% στα γυάλινα καλλιτεχνήματα
9. Σκιαδά Σταματίνα / εσώρουχα Παροικία – έκ-
πτωση 5%
10. Θαλασσοχωρίτης Γιώργος / μηχανές γραφεί-
ου Παροικία – 
     έκπτωση 5%
11. Αλιπράντης Απόστολος / εμπόριο φρούτων 
Παροικία – 
     έκπτωση 5%
12. Γεμελιάρη Ιωάννα / γυναικεία ενδύματα Πα-
ροικία – 
     έκπτωση 10%
13. Λουκή Ασπασία / υποδήματα  Παροικία– έκ-
πτωση 15%
14. Καραγκούνη Ερμιόνη / εμπόριο ανδρικών 
ρούχων  Παροικία
     – έκπτωση 10%
15. Καρακατσάνη Διονυσία / γυναικεία ενδύμα-
τα Παροικία 
      – έκπτωση 15%
16. Μπαρμπαρή Ιακωβίνα / εσώρουχα Παροικία  
– έκπτωση 5%

17. Σιφναίος Παντελής / ηλεκτρικές συσκευές 
Παροικία 
     –   έκπτωση 10%
18. Σαρρής Ευάγγελος / υλικά καθαρισμού, χαρ-
τικά Παροικία 
     – έκπτωση 10%
19. Ρούσσος Γιάννης / ηλεκτρικές συσκευές  Πα-
ροικία– 
     έκπτωση 15%
20. Χανιώτη Μαρία / ενδύματα, υποδήματα Αλυ-
κή – έκπτωση 15%
21. Αθανασούλης Χ. / οπτικά Παροικία – έκπτω-
ση 10-25%
22. Τριπολιτσιώτης Στέλιος / παραδοσιακά προ-
ϊόντα Νάουσα-
       έκπτωση 5%
23. Κοντός Ανάργυρος / συστήματα ασφαλείας  
Παροικία-
      έκπτωση 15%

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου – Τράπεζα Πειραιώς

Μεγάλη ανταπόκριση στην ημερίδα ενημέρωσης
Στο 5% …έπεσε η αύξηση 
των εισφορών στον ΟΑΕΕ 
Απόφαση με την οποία διαμορφώνεται στο 
5% η αύξηση των εισφορών προς τον Ορ-
γανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελμα-
τιών για το 2009, υπέγραψε την περασμένη 
εβδομάδα, η υπουργός Απασχόλησης Φάνη 
Πάλλη-Πετραλιά.
Το ποσοστό της εισφοράς μειώθηκε κατά 3%, 
αφού το 2008, η αύξηση ήταν 8%. Η μείω-
ση ήταν πέραν του αναμενόμενου, καθώς η 
διοίκηση του Ταμείου είχε προτείνει για φέ-
τος αύξηση 6%.
Επίσης, η εφάπαξ ενίσχυση που δόθηκε φέ-
τος στις συντάξεις του ΟΑΕΕ (500 ευρώ σε 
συντάξεις έως 800€ και 300 ευρώ σε συντά-
ξεις έως 1.100€), σε ποσοστιαία αναγωγή 
αντιστοιχεί σε αύξηση 8,79% για την κατώ-
τατη λόγω γήρατος και 10,47% για την κα-
τώτατη λόγω θανάτου. 
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η ημερίδα 
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του 
«Αρχιλόχου» το Σάββατο 20 Ιουνίου, με 
θέμα: «Περιβαλλοντική και ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτηριακού περιβάλλοντος 
στις Κυκλάδες». Δυστυχώς η συμμετοχή 
ήταν πολύ μικρή, ενώ μόνο δύο από τους 
Παριανούς αρχιτέκτονες και πολιτικούς 
μηχανικούς, είδαμε στην αίθουσα. 
Παρά τη μικρή συμμετοχή, οι επιστήμονες 
– ομιλητές ανέπτυξαν τη θεωρία τους 
με παραδείγματα και επί του πρακτέου, 
τονίζοντας τα υπέρ και τα κατά αυτής της 
καινοτομίας.
Ο κ. Μ. Σαλταμούρης, καθηγητής ΕΚΠΑ, 
αναφέρθηκε στην «Ενεργειακή και 
Περιβαλλοντική Ποιότητα του Δομημένου 
Περιβάλλοντος», επισημαίνοντας ότι 
«τα σύγχρονα προβλήματα ενέργειας 
και περιβάλλοντος δημιουργούν μια νέα 
πραγματικότητα που επηρεάζει δραματικά 
την ποιότητα ζωής και την οικονομική 
επιβάρυνση των Πολιτών». Τόνισε επίσης, 
ότι «υπέρμετρη χρήση κλιματιστικών 
συσκευών αυξάνει δραματικά το ηλεκτρικό 
φορτίο αιχμής. Ταυτόχρονα δημιουργεί 
σημαντικά προβλήματα προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας και ομαλής 
τροφοδοσίας.  
Το γεγονός αυτό αυξάνει την πίεση για 
δημιουργία νέων σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με 
πολύ μικρό συντελεστή χρήσης με συνέπεια 
την αύξηση του κόστους παραγωγής». 
Προτάσεις
Απαιτείται η άμεση ανάληψη δραστη-
ριοτήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση 
των κτιρίων κατοικίας, ιδίως του πληθυσμού 
χαμηλού εισοδήματος. 
Οι δράσεις αυτές πρέπει άμεσα να 
εστιάσουν στη μείωση της εσωτερικής 
θερμοκρασίας κατά τη θερινή περίοδο, ώστε 
να προστατεύεται η υγεία του ευπαθούς 
πληθυσμού. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές 
και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 
μικρού κόστους και μεγάλης απόδοσης.
Το κράτος θα πρέπει να συμμετέχει με 
σημαντική χρηματοδότηση των δράσεων 
αυτών.    
Θα πρέπει να  σχεδιάσει άμεσα πρόγραμμα 
ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού 
αποθέματος της χώρας  καθώς και των 
δημόσιων χώρων, ώστε να αποφευχθεί το 
κλιματικό αδιέξοδο. 
Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να δώσουν άμεσα 

προτεραιότητα στο νοικοκύρεμα και στην 
συνέχεια στον εκσυγχρονισμό των χώρων 
και των κτιρίων.     
Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελεί 
εθνική συμφωνία ανάμεσα στο κράτος, 
την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολίτες , 
τη βιομηχανία, τους εγκαταστάτες και τα 
πιστωτικά ιδρύματα.
Με τον τρόπο αυτό θα αναζωογονηθεί η 
αγορά, θα ανακουφιστούν οι πολίτες και  η 
χώρα θα βελτιώσει δραματικά το ενεργειακό 
της ισοζύγιο 
Τέλος, θα πρέπει να  αναπτυχτεί ένα 
δυναμικό νομοθετικό περιβάλλον το όποιο 
θα  κατανέμει την ευθύνη εξοικονόμησης  

ενέργειας ανάλογα με την οικονομική 
δυνατότητα των διαφόρων κοινωνικών 
ομάδων. 
Έτσι, δεν θα ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις 
για μια κατοικία μικρής επιφάνειας με αυτές  
μεγάλης επιφάνειας και προϋπολογισμού. 
Στην πραγματικότητα, οι προδιαγραφές 
θα πρέπει να μπουν στην κατανάλωση ανά 
άτομο και όχι ανά κατοικία Ταυτόχρονα, θα 
πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης.   
Στην ημερίδα έγινε αναφορά σε μία 
από τις πηγές ενέργειας, που είναι 

οι ανεμογεννήτριες, τεχνολογία που 
ενδείκνυται για το νησί μας, αλλά και για τις 
Κυκλάδες γενικότερα. Με σωστό σχεδιασμό, 
θα μειωθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής, 
αλλά και το κόστος από την κατανάλωση των 
νοικοκυριών, ενώ θα μηδενιστεί η ρύπανση 
του περιβάλλοντος.
Για  τις ανεμογεννήτριες ο κ. Νίκος 
Φυντικάκης από τη Διεθνή ένωση 
Αρχιτεκτόνων δήλωσε στη ΦτΠ: «Θα 
πρέπει να διατηρηθεί η γραμμή του 
περιβάλλοντος, που σκιαγραφεί και 
σηματοδοτεί τις Κυκλάδες. Επομένως 
η ένταξη νέων τεχνολογιών όπως και οι 
ανεμογεννήτριες, θα πρέπει να σέβονται 

κατά τον ίδιο τρόπο την ακτογραμμή και 
την οριογραμμή των βουνών μας, για να 
μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του νησιού. 
Άρα, θέλει έναν ειδικό σχεδιασμό και έρευνα 
των κλιματολογικών δεδομένων, ώστε να 
εξετάζεται η εκάστοτε θέση όπου μπορούν να 
τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες με κύριο 
στόχο, να μη χαλάσει το Κυκλαδονήσι και να 
γίνει «αγκαθονήσι».

«Ναι» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος 
είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, τόνισε στο χαιρετισμό του, 
ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να καταθέσει 
πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», λέγοντας μάλιστα, 
ότι η μελέτη είναι έτοιμη για κατάθεση. 
Είναι είπε, αναγκαίο να εφαρμοστούν 
προδιαγραφές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας, ξεκινώντας από τα κτίρια, από 
βιοκλιματικές κατοικίες (το κόστος είναι 
περίπου το ίδιο με τις συμβατικές) και από 
τη βελτίωση όλων των σχολικών κτιρίων.
Είμαστε στην αρχή αυτής της προσπάθειας, 
τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής του 
Πάρκου Ελισάβετ Παπαζώη και σημείωσε ότι 
η ημερίδα είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο 
θα γίνει από το Σεπτέμβριο, με ενημέρωση 
στα σχολεία και στους κατοίκους, γιατί η 
βιοκλιματική κατοικία αφορά όλους μας.
Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε 
και ο πρόεδρος του «Αρχιλόχου» Αντ. 
Συργανίδης, ενώ μηνύματα έστειλαν, ο 
Νομάρχης Κυκλάδων Δ. Μπάϊλας και η 
Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη. 
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Δήμου Πάρου, του 
«Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού 
Πάρκου Πάρου Άϊ Γιάννης Δέτης» 
Δημοτική Α.Ε. και του  Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Αρχίλοχος».

Ενέργεια και περιβάλλον το θέμα ημερίδας στον «Αρχίλοχο»

Ένταξη στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ» επιδιώκει ο Δήμος

Έγιναν την Κυριακή τα εγκαίνια του αναψυκτηρίου 
στον Άη Γιάννη Δέτη

Το έργο συνεχίζεται …
Η πρώτη φάση του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Πάρκου Πάρου ολοκληρώθηκε και την 
περασμένη Κυριακή έγιναν τα εγκαίνια, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, των 
συντελεστών αυτού του εγχειρήματος και πολιτών του νησιού. Το αναψυκτήριο, το οποίο 
αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες και η παραλία του Καθολικού, άλλαξαν όψη, 
ενώ το υπαίθριο θεατράκι στις παρυφές του λόφου πάνω από το αναψυκτήριο, σε λίγες ημέρες 
θα είναι έτοιμο. 
Η παραλία πεντακάθαρη με άσπρες ομπρέλες και ξαπλώστρες και το αναψυκτήριο, πέτρινο 
για να δένει με το περιβάλλον και περιποιημένο, με πεζούλες, παρτέρια με φυτά και λουλούδια, 
πέργκολες, προκαλεί τους λουόμενους να καθίσουν στις …σκιές του. 
Όλα ήσαν έτοιμα την Κυριακή, οι γυναίκες της Νάουσας ετοίμασαν τα πολύ νόστιμα 
παραδοσιακά εδέσματα, ποτά και αναψυκτικά άφθονα, Παριανό καρασί και σούμα και το 
συγκρότημα του Γιάννη Ζευγώλη, που πλαισίωσε τη βραδιά με βιολιά, χορό και τραγούδι.
Το στοίχημα κερδίθηκε, μετά από αγώνες, απογοητεύσεις, χαρές… με τη βοήθεια του Δήμου 
και μεγάλου μέρους της τοπικής κοινωνίας, δήλωσε στο χαιρετισμό του ο Νίκος Μαλατέστας, 
ένας εκ των πρωτεργατών. Το Πάρκο είπε, θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια και θα αποτελεί 
πόλο για τον ποιοτικό τουρισμό.
Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Πάρου τόνισε ότι έγινε προσπάθεια να αναδειχτούν τα 
πλεονεκτήματα του νησιού μας που είναι περιβάλλον και πολιτισμός, είπε ότι είναι πιλοτική 
η συγκεκριμένη δράση και πως θα υπάρξουν ανάλογες και σε άλλες περιοχές της Πάρου και 
ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν γι’ αυτό το έργο.

Ιστορική, χαρακτήρισε την ημέρα των εγκαινίων η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 
Νάουσας Μαρία Τριπολιτσιώτη και ευχαρίστησε με τη σειρά της όλους όσοι βοήθησαν στην 
υλοποίηση του έργου με οποιοδήποτε τρόπο. 
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του «ΝΗΡΕΑ» κ. Κουλιανός, ο οποίος είχε αναλάβει 
την επίβλεψη των έργων. 
Τελευταία μίλησε η πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε. Ελισάβετ Παπαζώη, η οποία αναφέρθηκε 
αναλυτικά σε όλη την πορεία από το ξεκίνημα έως την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Όπως 
είπε, η κ. Ππαζώη, τα έσοδα από την πλαζ και το αναψυκτήριο, θα χρησιμοποιηθούν για τη 
συνέχιση των έργων στο Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Πάρκο Πάρου έως την ολοκλήρωσή 
τους και κάλεσε τους Παριανούς να γίνουν μέλη της Ένωσης Φίλων Πάρκου. 
Εκτός από τους ομιλητές, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αντ. Αρκάς, οι 
αντιδήμαρχοι, Άννα Κάγκανη, Μαρουσώ Φραγκούλη, Στ. Γαβαλάς, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ 
Στ. Φραγκούλης, οι Δημοτικού Σύμβουλοι, Μ. Κωβαίος, Κ. Μπιζάς και Γ. Λουκής και πάρα 
πολύς κόσμος. 
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πολιτισμός

1ο Κατάστηµα:
Περιφερειακός Παροικίας • 22840 28080

2ο Κατάστηµα:
Αντίπαρος • 22840 61445 ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ • Τηλ.: 22840 43130ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ • Τηλ.: 22840 43130
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από Παροικία
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Λευκών

προς
Μάρπησσα
Πίσω Λιβάδι 
Λογαρά

Οι ...λιλιπούτειοι
τα έδωσαν όλα!

Ευχάριστα εξέπληξαν όλους τους παραβρισκό-
μενους οι λιλιπούτειοι μαθητές που πήραν μέρος 
στην εκδήλωση της Σχολής Μπαλέτου της 
κυρίας Έφης Λουδάρου, που έγινε την Κυριακή 
14 Ιουνίου στο αμφιθέατρο του Ενιαίου Λυκείου 
στην Παροικιά. 

Οι μικροί μαθητές παρουσίασαν την παράσταση 
«το μαγικό μαγαζί», ένα παραμύθι για μικρούς 
και μεγάλους, με περίσσια χάρη και ταλέντο. 
Μία ακόμη έκπληξη περίμενε τους θεατές στο 
διάλειμμα της παράστασης. Οι λιλιπούτειοι 
επιδόθηκαν σε χορό Hip Hop με πολύ κέφι και 
…επαγγελματισμό. Γενικά, ήταν μια όμορφη 
εκδήλωση με πρωταγωνιστές πολύ μικρούς και 
μικρούς …καλλιτέχνες.

Εικαστικό Εργαστήρι
Δήμου Πάρου
Βραβεία σε μικρούς
καλλιτέχνες από
τη biennale 2008

Τα παιδιά του εικαστικού εργαστηρίου 
του Δήμου, μας επιφύλαξαν μια ευχάριστη 
έκπληξη. Το χειμώνα που μας πέρασε είχαν 
στείλει στην 4η biennale της Ακαδημίας 
Παιδικής Τέχνης Ξάνθης έργα τους, με θέμα 
«το πορτρέτο». 
Η biennale είχε 141.266 συμμετοχές από 
141 χώρες του κόσμου. Από τις συμμετοχές 
αυτές, βραβευτήκαν 744 έργα  μεταξύ των 
οποίων και έργα Παριανόπουλων, των Μπα-
ρμπαρή Στέλιου, 9 ετών και Καστρουνή 
Ευαγγελίας, 13 ετών τα οποία πήραν το 
βραβείο της ακαδημίας παιδικής τέχνης, που 
αντιστοιχεί σε πρώτο βραβείο. 
Βραβεύτηκαν επίσης, τα έργα της 
Νταουτλάρη Βέρας και Μπράουν Ελένης, 
τα οποία  πήραν το δίπλωμα της πολύ καλής 
συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε δεύτερο 
βραβείο. 
Ο Δήμος Πάρου και η  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π 
συγχαίρουν τους μικρούς καλλιτέχνες και 
δηλώνουν ότι αισθάνονται υπερήφανοι για 
αυτές τους τις διακρίσεις.  

Πρόσκληση
Με  την ευκαιρία της λήξης του σχολικού 

έτους, η Δημοτική Σχολή  Μουσικής Πάρου 

σας προσκαλεί στη μαθητική συναυλία που 

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 

και ώρα 20:30 στην αίθουσα του πολιτιστικού 

συλλόγου «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» στην Παροικία.

Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα 
«Νάουσα  Πάρου»

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, 
υποδέχονται τους θεατές με χορούς και τραγούδια 
της Σάμου, της Χίου, των Βουρλών Μικράς Ασίας 
και της Πάρου.
Και στις δύο εκδηλώσεις θα υπάρχει ζωντανή 
μουσική από δύο βιολιά, δύο λαούτα, τουμπελέκια 
και τραγούδι. Συμετέχουν εκατό περίπου 
χορευτές από όλη την Πάρο. Η παρουσίαση 
γίνεται  σε ελληνικά και αγγλικά.

Το έργο της Ευαγγελίας Καστρουνή

Το πρόγραμμα «Μία πόλη για 
όλους» …πήγε στο Δήμαρχο

«Να αλλάξουμε όσα δεν 
μας άρεσαν»
Η έρευνα που έγινε στους δρόμους του νησιού 
από μαθητές της Ε΄ τάξης του 2ου δημοτικού 
σχολείου Παροικιάς, είχε και συνέχεια. Οι 
μαθητές πήραν συνέντευξη από το Δήμαρχο 
Χρ. Βλαχογιάννη, με ερωτήσεις σχετικές με τα 
όσα «στραβά και ανάποδα» είδαν στη βόλτα 
τους, με σκοπό, όπως τονίζουν, «να δούμε 
πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, για να 
αλλάξουμε όσα δεν μας άρεσαν». 
Οι μαθήτριες Ειρήνη Ζαΐμη, Ελευθερία 
Καραντζούνη, Έλι Λέκα, Φέλλια Μακρυδάκη, 
Γεωργία Κοντοπούλου, Βασιλική Μάυρη, 
υπέβαλαν τις ερωτήσεις:
- Πώς σας φαίνεται όταν βλέπετε δημόσια κτήρια 
χωρίς ράμπες και ποια η ευθύνη σας γι αυτό;
- Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να σταματήσουν 
οι άνθρωποι να παρκάρουν σε σημεία που 
απαγορεύεται;
- Πώς σας φαίνεται όταν βλέπετε καρέκλες και 
ταμπέλες μαγαζιών στα πεζοδρόμια και δεν 
μπορούμε να περάσουμε;
- Θα σας άρεσε να βλέπετε ανθρώπους με 
αναπηρικά καροτσάκια ή μαμάδες με μωρά στο 
καρότσι και να μην μπορούν να περάσουν στα 
πεζοδρόμια;
- Τι θα μπορούσατε να κάνετε για την προστασία 
αυτών των ανθρώπων;
- Πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για να 
πείσουμε τους ανθρώπους ότι η καλή ζωή στην 
πόλη μας είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους;

Η απάντηση του Δημάρχου Πάρου                                      
- Το γεγονός ότι πολλά δημόσια κτήρια καθώς 
επίσης και τα πεζοδρόμια διαθέτουν ράμπες 
δείχνει ότι η χώρα μας, ο δήμος μας και όλοι μας 
θα πρέπει να προσέξουμε πολύ περισσότερο τα 
άτομα με κινητικές δυσκολίες και ότι χρειάζεται 
πολύ ακόμη δουλειά για να είναι σε πλήρη 
αρμονία τα λόγια μας με τα έργα μας στον τομέα 
αυτό.
Η ελλιπής στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας 
και του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 
αποτελούν την κύρια αιτία αυτού του κακού.

- Ελπίζω ότι σύντομα θα στελεχωθούν οι 
παραπάνω υπηρεσίες και θα μπορέσουμε 
ακολούθως να ικανοποιήσουμε όσο γίνεται 
καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων με κινητικές 
δυσκολίες.
- Ένα απ’ τα μεγαλύτερα προβλήματα στο νησί 
μας αλλά και σ’ όλες τις πόλεις της χώρας μας 
είναι αυτό της κυκλοφορίας και της στάθμευσης 
των οχημάτων.
 Το πρόβλημα γίνεται σχεδόν ανυπόφορο 
την τουριστική περίοδο αφού ο αριθμός των 
αυτοκινήτων τους θερινούς μήνες, ιδιαίτερα τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι διπλάσιος των 
μονίμων κατοίκων. Ο Δήμος μας σε ετήσια βάση 
διαθέτει για την ενοικίαση χώρων στάθμευσης 
των αυτοκινήτων το ποσό των 200.000 € περίπου.
Δυστυχώς όμως πολλοί από εμάς δεν 
σταθμεύουμε τα αυτοκίνητά μας στους χώρους 
που πρέπει και επιτρέπεται, αλλά προκειμένου να 
διευκολυνθούμε δεν σεβόμαστε τις πινακίδες και 
παρκάρουμε με περισσή ευκολία συνήθως εκεί 
που απαγορεύεται.
- Τα αστυνομικά μέτρα (η Δημοτική Αστυνομία 
κατέγραψε 500 παραβάσεις από 1-1-2009 έως 18-
6-2009) δυστυχώς βελτιώνουν την κατάσταση 
προσωρινά και δεν επιλύουν το πρόβλημα.
- Η κατάσταση για ν’ αλλάξει εξαρτάται κυρίως 
από εμάς. Οφείλουμε και πρέπει όλοι μας να 
σεβόμαστε και να τηρούμε τις αποφάσεις του 
Δήμου και τους νόμους της Πολιτείας και να μην 
χρειαζόμαστε ο καθένας και από έναν αστυνομικό 
για να είμαστε νομοταγείς.
Πολλοί συμπολίτες μας επαγγελματίες, στην 
προσπάθειά τους για εξασφάλιση περισσότερου 
κέρδους, επιδεικνύουν αδηφάγο συμπεριφορά, 
δεν τηρούν τους όρους της σύμβασης και 
καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο πολύ 
περισσότερο απ’ αυτόν που τους παραχωρείται.
Οι αρμόδιες επιτροπές προβαίνουν σε ελέγχους 
και επιβάλλουν πρόστιμα για αυθαίρετη 
κατάληψη κοινόχρηστων χώρων τα οποία 
μάλιστα είναι υψηλά. Δυστυχώς όμως η 
κατάσταση δεν βελτιώνεται αισθητά. Και στην 
περίπτωση αυτή ισχύει αυτό που κι εσείς έχετε 
επισημάνει, δηλαδή η βελτίωση της ζωής στο 
νησί μας, στη χώρα μας, είναι υπόθεση που 
αφορά όλους μας. Πρέπει ο καθένας μας να είναι 
περισσότερο ευαισθητοποιημένος και να έχει 
αυξημένο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης διότι έτσι 
μόνο θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής μας 
όταν όλοι μας προσπαθούμε για ένα καλύτερο 
αύριο σεβόμενοι το διπλανό μας, το περιβάλλον 
και την κοινή περιουσία όλων μας.
   
«Να κρατήσουμε τα καλά…»          
Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από τους 
μαθητές κατά την εκπόνηση του περιβαλλοντικού 
προγράμματος «Μια πόλη για όλους». 
Υπεύθυνες του προγράμματος, ήσαν οι δασκάλες 
Παλασία Γεωργιάδου και Εύα Ντουμανίδου, οι 
οποίες εύχονται, «να κρατήσουμε τα καλά για 
τον τόπο που ζούμε».
Ανάλογη είναι η ευχή και του δημάρχου, ο οποίος 
δήλωσε: «Είμαι σίγουρος ότι εάν εμείς οι πιο 
μεγάλοι και πιο υπεύθυνοι για πολλά, βλέπαμε 
τον κόσμο μέσα απ’ τα δικά σας μάτια, σίγουρα 
η ζωή μας θα ήταν πολύ καλύτερη. Εύχομαι και 
ελπίζω εσείς να συνεχίσετε και όταν μεγαλώσετε 
και αναλάβετε περισσότερες ευθύνες να έχετε τις 
ίδιες απόψεις, διότι έτσι μόνο ο κόσμος θα γίνει 
καλύτερος».
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό γρα-
φείο Santorinaios travel. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Tηλ. 
2284024245

Ζητείται καμαριέρα για Ιούλιο - Αύγουστο 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παροι-
κία. Τηλ. 22840 21864, 6948511309

Ζητείται σερβιτόρα για καφετέρια στην 
Παροικία. Τηλ. 6944647383 

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 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 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 Golf GTI 1800cc, μοντέλο ‘89, 
τιμή 1000 ευρώ. Τηλ.: 6944155819

Πωλείται σκάφος ταχύπλοο 4.40m. με 
50h Honda, τετράχρονη με 150 ώρες λει-
τουργίας. Υπεράριστη κατάσταση. Τιμή 
9.000 ευρώ. Τηλ.: 6944155819

Διοργανώνονται οι παρακάτω καλοκαιρι-
νές αποδράσεις: Νίκαια Κάννες Νότια 
Γαλλία 14-21 Ιουλίου. Κωνσταντινούπολη 
Πριγκηπονήσσια 20-26 Αυγούστου. Ιερο-
σόλυμα (αεροπορική) 13-18 Νοεμβρίου. 
Κωνσταντινούπολη (αεροπορική) 30/10-
2/11/09. Ζητείστε μας αναλυτικές πληρο-
φορίες. Τηλ. 6973016091. Βασίλης Σκου-
λάτος 

Πωλείται YAMAHA TT 125R. Τηλ. 
6976491190

Πωλείται καταψύκτης καινούργιος Miele 
GT263 ES (2531) 350 ευρώ και ηλεκτρι-
κός κόφτης επαγγελματικός  αλλαντικών 
–τυριών, 300 ευρώ. Τηλ. 6942409172 

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

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

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

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 

Πωλείται οικόπεδο 580τμ. άρτιο, οικοδο-
μήσιμο, 600τμ από θάλασσα. Τηλ. 
2284021569

Παροικία, γωνιακό οικόπεδο (επί του δρό-
μου Παροικίας – Νάουσας) 660τμ. εντός 
οικισμού με πηγάδι (κατάλληλο για επαγ-
γελματικό). ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ. 
2284022070- 2108087501, 6972700100

Νάουσα (κέντρο), οικόπεδο διαμπερές 
μέσα σε οικισμό 324 τμ. επίσης άλλο οικό-
πεδο 84τμ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ. 
2284022070- 2108087501, 6972700100

Μάρπησσα, πωλείται αγροτεμάχιο, 
5.000τμ, κεκλιμένο, με θέα, άρτιο, οικοδο-
μήσιμο. Τηλ. 6948963151 

Πάρος, αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων σε μη 
ανεπτυγμένη περιοχή, φοβερή θέα Αντί-
παρο, τιμή 140.000€. Aspis Real Estate. 
Τηλ. 2284024007 www.aspis-realestate.
gr.  Κωδικός: ΠΠ01-126

Πεταλούδες, αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, θέα Αντίπαρο, 
τιμή 120.000€ Aspis Real Estate. Τηλ. 
2284024007 www.aspis-realestate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ01-124

Δήλιο, οικόπεδο 4 στρεμμάτων με μοναδι-
κή και ανεμπόδιστη θέα σε λιμάνι, δύση και 
νησιά, άρτιο και οικοδομήσιμο Aspis Real 
Estate. Τηλ. 2284024007. www.aspis-
realestate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-70

Πάρος, αγροτεμάχιο 17 στρέμματα σε 
ήσυχη περιοχή, ωραίο περιβάλλον, φοβερή 
θέα ανατολή, τιμή 250.000€. Aspis Real 
Estate. Τηλ. 2284024007 www.aspis-
realestate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-123

Μάρπησσα, οικόπεδο εντός σχεδίου 
1.000τμ, σε ύψωμα με απεριόριστη θέα, 
χτίζει 200τμ, τιμή 120.000€. Aspis Real 
Estate. Τηλ. 2284024007 www.aspis-
realestate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-38

Αντίπαρος, αμφιθεατρικό οικόπεδο 8 
στρεμμάτων, πολύ καλή και ανεμπόδιστη 
θέα, τιμή 300.000€. Aspis Real Estate. 
Τηλ. 2284024007 www.aspis-realestate.
gr. Κωδικός: ΠΠ02-43 

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 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 
Παροικία κέντρο, μονοκατοικία 150τμ 
(120 τμ, ισόγειο, 2 υ/δ, μπάνιο, σαλόνι, 
θέρμανση, καλοριφέρ και 1ος όροφος 
30τμ. 1υ/δ, μπάνιο, σαλόνι) κήπος, γκαράζ 
σε οικόπεδο 225τμ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.22840 22070, 210 8087501, 
6972700100

Άσπρο Χωριό, καταπληκτικό διαμέρισμα 
67 τμ , 2 υ/δ , master, wc, καθιστικό με τζά-
κι και καλοριφέρ, κήπος με πισίνα και bbq, 
θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.22840 22070, 210 8087501, 
6972700100.

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 ευ-
κολίες 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-
κούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες 
με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000€. Εκ-
πτώσεις 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-
κτιστη 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 ευκολί-
ες 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 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

Νάουσα, μονοκατοικία 84τμ, 2 υ/δ, μπά-
νιο, κήπος, πολύ κοντά σε παραλία, τιμή 
150.000€ Aspis Real Estate. Τηλ. 
2284024007 www.aspis-realestate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ02-46

Πούντα, νεόδμητη μεζονέτα, 110τμ, 4 υ/δ, 
κουζίνα με πάσο, μπάνιο, wc, βεράντες, 
ηλιακός, parking, 175.000€ Aspis Real 
Estate Τηλ. 2284024007 www.aspis-
realestate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-49

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. 2284024007 www.
aspis-realestate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-69

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 
2284024007 www.aspis-realestate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ02 
Πωλείται οίκημα 50 τ.μ., στο δημοτικό δια-
μέρισμα Γλυσσιδίων, σε οικόπεδο 365 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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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, 

ALICO, ALLIANZ  κ.τ.λ

7ος Υπερμαραθώνιος αγώνας 
δρόμου «Γύρος της Πάρου»

Αθλητισμός και άμυλα 
Όλη η Πάρος μια γροθιά, για την επιτυχία 
του 7ου Υπερμαραθώνιου αγώνα δρόμου 
«Γύρος της Πάρου», που ξεκίνησε από την 
πλατεία της Νάουσας το περασμένο Σάββατο 
στις 6.00 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε 
στη 1.00 το ξημέρωμα, στο ίδιο σημείο, 
όταν τερμάτισε και ο τελευταίος αθλητής. Ο 
Δήμος, ο ΔΟΝΑ, ο Γυμναστικός Αθλητικός 
Σύλλογος Πάρου, το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Νάουσας, το Λιμεναρχείο, η Αστυνομία, 
η Ομάδα Διάσωσης, το Κέντρο Υγείας, 
η Δημοτική Αστυνομία,  πολιτιστικοί και 
αθλητικοί σύλλογοι, τοπικά διαμερίσματα, 
εθελοντές και πολλοί χορηγοί, καθώς και 
οι γυναίκες της Νάουσας, συνέβαλαν με 
κάθε τρόπο για την ομαλή και επιτυχημένη 
διεξαγωγή του αγώνα δρόμου. 
Οι αθλητές, 53 τον αριθμό από την Πάρο και 
από άλλες περιοχές της Ελλάδας, έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους και πέτυχαν το στόχο 
τους. 
Πρώτοι τερμάτισαν στις 9.45΄ οι Βλάσης 
Καραβασίλης και Κώστας Ρέπος (3.45΄). 
Πρώτος από τους Παριανούς δρομείς, ήταν 
ο Ανδρέας Ραγκούσης μαζί με τους Βασίλη 
Τζίμη και Δρόσο Βενετούλη (4.45΄), ενώ 
πρώτη γυναίκα που τερμάτισε 16η με χρόνο 
5.13΄ ήταν η Νίκη Χασάπη. 
Οι δρομείς τιμήθηκαν την επόμενη ημέρα 
Κυριακή, από τους διοργανωτές, σε 
εκδήλωση στην πλατεία της Νάουσας. Ο 
Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο πρόεδρος 

του ΔΟΝΑ Φρ. Βελέντζας, ο δημοτικός 
Σύμβουλος Μ. Κωβαίος, η πρόεδρος 
του Τ.Σ. Νάουσας Μ. Τριπολιτσιώτη, 
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου Απ. Αλιπράντης και 
ο επικεφαλής της Ομάδας Διάσωσης Γ. 
Παπαδάκης, απένειμαν τιμητικές πλακέτες 
και επαίνους σε όλους τους δρομείς και από 
ένα μπλουζάκι. Πρώτος πήρε το βραβείο του, 
ο Ηρακλής Βασιλειάδης, ο οποίος παρά την 
ηλικία του (76 ετών), τερμάτισε 33ος. 
Στη συνέχεια παρέθεσαν προς τιμή όλων των 
αθλητών μπουφέ με εδέσματα, προσφορά 
του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας και 
των ζαχαροπλαστείων Αλιπράντη και 
Χαμηλοθώρη, των φούρνων του Ραγκούση 
και του Μπατίστα και του Εμπορικού 
Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου, που προσέφερε 
τα νερά και τα φρούτα. 
Οι δρομείς που συμμετείχαν από την Πάρο 
ήσαν: Ανδρέας Ραγούσης, Νίκη Χασάπη, 

Ανδρέας Δραγάτης, Μιχάλης Ραγκούσης, 
Ζαχαρίας Λαμπράκης, Μαρία Σιφναίου,
Σκιαδάς Φώτης.  Οι πρώτοι έξι τερμάτισαν 
το δρόμο των 53 χιλιομέτρων.
Στην εκδήλωση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
στη μνήμη του Φώτη Τσουνάκη, ταμία στο 
πρώτο Δ.Σ. του ΓΑΣΠ, ο οποίος έφυγε 
πρόσφατα από τη ζωή.

Ομοσπονδία
Παριανών Συλλόγων

Επιστολή διαμαρτυρίας 
στην ΕΡΤ για την 
Εκατονταπυλιανή 
Το παράπονο και την απορία των Παριανών της 
Πάρου, αλλά και της διασποράς, μεταφέρει με 
επιστολή της, που απευθύνεται στον Πρόεδρο 
της ΕΡΤ Χρ. Παναγόπουλο, η Ομοσπονδία 
Παριανών Συλλόγων, για την κάλυψη του 
εορτασμού της Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
στις 15 Αυγούστου από το κρατικό Μέσο 
Ενημέρωσης. 
Όπως τονίζουν στην επιστολή τους, ενώ 
προβάλλονται κατά κόρον οι εκδηλώσεις άλλων 
ναών που δεν γιορτάζουν τον 15Αύγουστο, η 
κάλυψη της πανήγυρης του Προσκυνήματος της 
Εκατονταπυλιανής της Πάρου είναι ελάχιστη έως 
μηδαμινή και κατά την παραμονή και κατά την 
ημέρα της εορτής.  
Νοιώθουμε, σημειώνουν, ότι προσβάλλεται ο 
ιστορικός Ιερός Ναός και εμείς οι Παριανοί και 
υπενθυμίζουν ότι: «Η Εκατονταπυλιανή είναι 
μνημειακός Ναός, κτίσμα του 4ου μ.Χ. αιώνα, 
αποτελεί τάμα της Αγίας Ελένης, μητέρα του 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και ολοκληρώθηκε 
από τον Ιουστινιανό. Η ιστορική και θρησκευτική 
σημασία του προσκυνήματος έχει αναγνωριστεί 
από την Πολιτεία, η οποία διέθεσε σεβαστά 
κονδύλια για την αναπαλαίωσή του από το 
διαπρεπή αρχαιολόγο, αείμνηστο Ορλάνδο».
Η Ομοσπονδία παρακαλεί τον κ. Παναγόπουλο 
«να δώσει οδηγίες, ώστε να μην παρατηρηθεί και 
εφέτος το ίδιο φαινόμενο, που οδηγεί σε δυσμενείς 
σχολιασμούς για την ΕΡΤ».
Την επιστολή υπογράφουν, ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Στ. Πανώριος και η Γ.Γ. Βούλα 
Παυλάκη.
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αθλητισμός
Σημαντικές ήταν οι επιτυχίες των αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, στους αγώνες «Πανελλήνιο 
Κύπελλο Optimist 11χρονων», που έγιναν από τις 15 έως τις 18 Ιουνίου 2009 στις εγκαταστάσεις της 
Ομοσπονδίας στο Δέλτα Φαλήρου.
Την ομάδα του Ν.Ο.Π. αποτελούσαν 7 αγόρια και 2 κορίτσια και ήταν μια από τις μεγαλύτερες 
αποστολές του αγώνα, στον οποίο συμμετείχαν 272 αθλητές από 32 ομίλους.
Οι αθλητές μας κατέκτησαν την δεύτερη (2η) , την τρίτη (3η) και έκτη (6) θέση στα αγόρια και την 
δεύτερη (2) στα κορίτσια, με τους Μαθιέλλη Φίλιππο, Πατέλη Νικόλαο, Σκιαδά Νικόλαο και Γκόκα 
Αικατερίνη αντίστοιχα.
Η παρουσία τεσσάρων αθλητών του Ν.Ο.Π. στις 10 πρώτες θέσεις, καθώς και τα πολύ καλά 
αποτελέσματα των υπόλοιπων 5, σηματοδοτεί το υψηλό επίπεδο της προετοιμασίας τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα, αλλά και 
την συνολική εικόνα της αποστολής και ευχαριστεί τον προπονητή κ. Βασίλη Σωτηρίου, όλους τους 
αθλητές για την προσπάθεια και το ήθος τους και τους γονείς για την συνεχή υποστήριξη τους στο 
έργο του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
    2η   ΓΚΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                      10 ΕΤΩΝ 
  2ος   ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ       11 ΕΤΩΝ 
  3ος   ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       11 ΕΤΩΝ 
  6ος   ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       11 ΕΤΩΝ 
14ος  ΒΡΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       11 ΕΤΩΝ 
49ος  ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       10 ΕΤΩΝ 
64ος  ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ       10 ΕΤΩΝ  
72ος  ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    11 ΕΤΩΝ 
81η   ΣΚΙΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ         8 ΕΤΩΝ 

Ο Ν.Ο.Π. ευχαριστεί τους χορηγούς του:
Τη ναυτιλιακή εταιρεία BLUE STAR FERRIES, την εταιρεία ΜAGIC MARINE, την εταιρεία SY-
LOR, την εταιρεία «Μ. ΒΕΡΔΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» - «GOODY’S» και την εταιρεία DSK FOILS.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο σύνδεσμός μας, έβγαλε κοντομάνικα polo μπλουζάκια. Η διάθεσή τους έχει ήδη 

αρχίσει. Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλείσθε να στείλετε ένα email όπου θα δηλώνετε 

το όνομα σας, το τηλέφωνό σας και το μέγεθος που επιθυμείτε. Η τιμή τους είναι 20€.  

email: pefoparou_antiparou@hotmail.com

Με ιδιαίτερη τιμή

Το Δ.Σ. της ΠΕΦΟ Πάρου - Αντιπάρου

Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Πάρου 

Στις 30/31 Μαΐου ο μοτοσυκλετιστικος  όμιλος Πάρου έλαβε μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
“μοτοκρός”, που έγινε στην Μεγαλόπολη με οδηγούς τον Χρήστο Φραντζή MX2 και Μιχάλη Σιφναίο 

MX3.   
Στην MX2 Κατηγορία  ο Χ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ηρθε 
19ος  και ο Μ. ΣΙΦΝΑΙΟΣ  ηρθε  20ος σε σύνολο 
συμμετοχών 135 αναβατών.
Την προσπάθεια του ΜΟΠ και των αθλητών 
βοηθήσαν το ΜΟΤΟR CENTER PAROS, 
BLUE STAR FERRIES, VIEW CAFÉÉ, ELI-
TON ΕΠΙΠΛΑ, αλλά και αρκετοί Παριανοί 
θεατές. 

Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist 11 χρόνων 

Εντυπωσιακά αποτελέσματα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ερμούπολη 17/12/2007
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
    Αριθμ.Πρωτοκ: 6053

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως των Δημ. Νικηφ.Φίλιππα &Ειρ.
Δαλέντα, Νικηφ.& Ιωαν Ζουμή, Μ.Κοσμόπουλο & Μ. Καρέλη, 
προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, 
σε έκταση 8.978,00 τ.μ που βρίσκεται στη θέση «Καιροπούλα», 
κτηματικής περιφέρειας Δήμου Πάρου της νήσου Πάρου, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του Ν.998/79 ως εξής: Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί 
δάσος ή δασική έκταση , κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του 
αρ.3 του Ν.998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τον 
Ν.3208/03, γιατί είναι αγροτικής μορφής 9σήμερα εγκαταλειμμένος 

αγρός) με διαχρονικός αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής 
(κλίση ήπια, βαθμίδες , έδαφος λίαν βαθύ και γόνιμο, ευρύτερη 
περιοχή αγροτική), εμπίπτουσα συνεπώς στις διατάξεις της παρ. 6α 
του αρ.3 του Ν.998/79. Για τα άτομα δασικής βλάστησης ισχύει η 
ΔΑΔ 07/2000 σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε 
επέμβαση χωρίς προηγούμενη έγκριση της υπηρεσίας μας. 
Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του 
Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο 
απόδειξης ιδιωτικού εμπράγματος δικαιώματος. Αντιρρήσεις κατά 
της παρούσας πράξης μας μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, που έχει συμφέρον, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 
όπως ορίζεται από την παρ.3 του αρ.14 Ν.998/79 και την πάγια 
νομολογία ,ενώπιον της Α΄βάθμιας  Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 
Αμφισβητήσεων Ν.Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας και τον οικείο 
ΟΤΑ (στον οποίο έχει ήδη αποσταλεί για ανάρτηση).

Ο Δ/ντης Δασών Ν.Κυκλάδων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ 

Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Πάρου
«Να μεγαλώσει η παρέα»

Με κεντρικό σύνθημα, «Όχι στα ναρκωτικά- δεν είναι εμπειρία, είναι επιλογή θανάτου» και με 
αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων διοργάνωσε 
συνάντηση με τους νέους του νησιού μας στο Cafe Mudialito ΠΑΝΘΕΟΝ. Η συνάντηση έγινε 
στις 6 Ιουνίου σε συνεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό «ΑΤΛΑΝΤΙΣ 105,2». 
Μεταξύ των νέων και στελεχών του ραδιοφωνικού σταθμού διεξήχθη και φιλικός ποδοσφαιρικός 
αγώνας 6Χ6. Το αποτέλεσμα της κανονικής περιόδου του παιχνιδιού, έληξε ισόπαλο 7-7 και έτσι 
οδηγήθηκε στην εκτέλεση πέναλτι που ανέδειξαν νικήτρια την ομάδα των νέων με 6-5. Σύμφωνα 
όμως με τα μέλη του συμβουλίου των νέων, ο στόχος δεν ήταν η νίκη, αλλά η μετάδοση του 
μηνύματος κατά των ναρκωτικών.
Ήταν η πρώτη φορά που το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, διοργάνωσε εκδήλωση και παρά τη μικρή 
συμμετοχή, δεν απογοητεύτηκε. Με την πεποίθηση ότι η παρέα θα μεγαλώσει, προετοιμάζεται 
για επόμενες συναντήσεις και δράσεις. 

Πρόσκληση
Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πάρου είναι εδώ για ν’ ακούσει τα προβλήματα και τα ζη-
τήματα που αφορούν τον τόπο σου, αλλά και εσένα προσωπικά. Αν είσαι 15 έως 28 ετών και σ’ εν-
διαφέρει το μέλλον αυτού του τόπου και θέλεις να ακούσεις τη φωνή σου, να γίνεις και εσύ «+» 
στο Δήμο σου και στο Μητρώο των Νέων, χωρίς καμία συνδρομή, απλά με μία αίτηση.  Η αί-
τηση συμπληρώνεται από τα μέλη του Συμβουλίου: πρόεδρος Ραφαήλ Κοντός (6987934589), 
Αν. πρόεδρος Παναγιώτης Φραγκούλης (6988134777) και ταμίας Ιωάννης Ραγκούσης 
(6946246664).

Ευχαριστήριο
Οι νέοι είχαν και κάποιους αρωγούς σ’ αυτή τους την προσπάθεια, τους οποίους ευχαριστούν θερμά 
και ελπίζουν στη στήριξή τους: Το συνδιοργανωτή της εκδήλωσης, πρόεδρο του Ατλαντίς 105,2 Μ. 
Χάνδακα και τα στελέχη του σταθμού. Τους χορηγούς: Το ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Πάρου και προσωπικά 
τον κ. Λαουτάρη και το προσωπικό του, τον κ. Χρ. Σαρρή που διέθεσε το Cafe Mudialito ΠΑΝΘΕΟΝ, 
τον κ. Καπαρό Bit of Salt, τον κ. Σπύρου γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων – μηχανών SPIROY, τον 
κ. Καβαλάρη εστιατόριο ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΝ Κ. Άννα Βλαχογιάννη εστιατόριο ΑΝΝΑ, την κ.. Άννα 
Κρητικού υλικά οικοδομών την κ. Τριβυζά ξενοδοχείο GOLDEN BEACH και τον επικεφαλής της 
μειοψηφίας στο Δ. Σ. Λ.Κοντό. Οι νέοι εκφράζουν όμως το παράπονό τους για την απουσία του Δήμου, 
ο οποίος δεν βρίσκεται ανάμεσα στους χορηγούς. Ευελπιστούν αυτό να γίνει στο μέλλον. 

Πενηντατέσσερις Παριανοί εκπαιδεύτηκαν
στην καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση

Δεκαπέντε προτάθηκαν για εκπαιδευτές
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα δύο σεμινάρια καρδιοαναπνευστικής 
αναζωογόνησης που έγιναν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχο» και την Ελληνική 
Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΚΚΑΑ)στο ξενοδοχείο Swiss Home. 
Το θετικό από την υπόθεση αυτή, είναι ότι οι εκπαιδευτική ομάδα πρότεινε σε 15 από τους 
συμμετέχοντες να πάρουν μέρος σε σεμινάρια εκπαιδευτών που θα διεξαχθούν στην Αθήνα. 
Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος. Πρώτον, να υπάρχουν σε όλο το νησί πολίτες που να 
μπορούν να παρέχουν πιστοποιημένα βοήθεια στη βασική υποστήριξη της ζωής. Και δεύτερον, 
να υπάρξει στο νησί μια ομάδα πολιτών, που ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπει το 
ΦΕΚ 219/22/2/07, να μπορούν οι ίδιοι να γίνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ανάλογων 
σεμιναρίων με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή η Πάρος θα γίνει ανεξάρτητη στο θέμα της 
εκπαίδευσης στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Οι 54 συμμετέχοντες επαγγελματίες 
υγείας, μέλη της ομάδας διάσωσης, εκπαιδευτικοί, προπονητές και άλλοι συμπολίτες μας 
προέρχονταν από όλες τις περιοχές του νησιού.
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» 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.

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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Σύντομα κοντά σας...

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΤΕΚΙΑ
διασκέδασης, 
φαγητού και
shopping..?

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΤΕΚΙΑ
διασκέδασης, 
φαγητού και
shopping..?

Εσύ...
ήσουν μέσα;
Εσύ...
ήσουν μέσα;

Οι επισκέπτες μας 
τα ανακάλυψαν!
Οι επισκέπτες μας 
τα ανακάλυψαν!

Προς το Επαρχείο 
Πάρου
Αξιότιμη κυρία Έπαρχε, εκφράζω όχι μόνο το 
παράπονο μου αλλά και τη λύπη μου για ό,τι 
συμβαίνει και ζούμε λες σε καμιά τριτοκοσμική 
χώρα. Προ μηνών κάνατε αυτοψία στη θέση 
Πούντα και στο δρόμο που πηγαίνει Κάμπο 

Βαγιά μαζί με έναν υπάλληλό σας 
όπου στο σημείο αυτό έχουμε πολλά 
ατυχήματα, λόγω στενότητας 
του δρόμου και λόγω του ότι 
οι οδηγοί τρέχουν υπερβολικά 
παρά τις πινακίδες που υπάρχουν. 
Υποσχεθήκατε ότι θα κάνετε ότι 
είναι δυνατόν, μου είπατε ακόμη ότι 
θα βάζατε τα καταπράσινα μάτια 
της γάτας αλλά δεν έτυχε να είναι 
ούτε πράσινα ούτε γαλάζια. Πόσα 
ζωάκια πρέπει να σκοτωθούν για να 
κάνουμε  κάτι στο σημείο αυτό. Στο 
σημείο αυτό δεν κυκλοφορούν μόνο 
ζώα αλλά και ηλικιωμένοι  και παιδιά. 
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια 
που βγάλαμε κάτω από τις ρόδες 
ενός αυτοκινήτου ένα μικρό παιδί. 
Όταν εγώ ο ίδιος σας είπα να κάνω 
κάτι με δική μου πρωτοβουλία, μου 
είπατε ότι θα πάω κατηγορούμενος, 
δεν περίμενα ποτέ ότι οι δωρητές 
πηγαίνουν κατηγορούμενοι. Αν 
αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια τέτοια 
αντιμετώπιση πως θέλουμε αυτός ο 
τόπος να πάει μπροστά όταν και οι 
αρμόδιοι αδιαφορούν παντελώς, 
τότε όχι μόνο τριτοκοσμική χώρα 
θα είμαστε αλλά θα  βυθιστούμε 
στο χάος. Εσείς τουλάχιστον σαν 
αρμόδια υπηρεσία δεν θα έπρεπε 
να με στείλετε κατηγορούμενο, ας 
βρίσκατε μια άλλη δικαιολογία όπως 

για παράδειγμα οι πολιτικοί όταν δεν θέλουν 
να κάνουν κάτι απλώς δικαιολογούνται, διότι 
όταν ακούγονται αυτά στο εξής δεν θα βρεθεί 
άνθρωπος να κάνει παραχώρηση και έτσι αντί να 
πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Μήπως 

αθετήσατε την υπόσχεση σας για να προεκτείνετε 
το γεφύρι του Παρασπόρου όπου φτάσαμε στα 37 
χρόνια ,ένα γεφύρι 5 μέτρα ύψος να είναι χωρίς 
μπάρες, κιγκλιδώματα με αποτέλεσμα  να έχουμε 
ατυχήματα το ένα μετά το άλλο και πιστεύω 
απόλυτα ότι σας είναι γνωστό. Τα τελευταία δύο 
χρόνια έπειτα από αναφορές στον κύριο Νομάρχη 
έβαλαν αυτό που υπάρχει σήμερα αλλά αυτό 
δεν είναι αρκετό, το γεφύρι θέλει μεγάλωμα και 
τούτο γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι μας υπάρχουν 
απρόσεκτοι οδηγοί, οδηγοί που τρέχουν 
υπερβολικά με αποτέλεσμα όσοι πηγαίνουν προς 
Παροικία  να μπαίνουν στην αντίθετη λωρίδα και 
να έχουν ατυχήματα. Η δαπάνη για προέκταση 
του γεφυριού είναι γύρω στα 15000 ευρώ αν 
λοιπόν αυτά τα χρήματα είναι μεγάλη  δαπάνη 
για ένα τέτοιο έργο, η ζωή κάθε ανθρώπου μπορεί 
να είναι φθηνότερη ας το αφήσουμε λοιπόν ως 
έχει. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι τον 
καιρό που ο εργολάβος έκανε το γεφύρι τότε το 
μέσο μεταφοράς ήταν τα γαϊδουράκια, σήμερα 
τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν πρέπει να 
μένουμε αδιάφοροι για ελάχιστα χρήματα. Στου 
Γιατροπούλη το αμπέλι υπάρχει μια απότομη 
στροφή με αποτέλεσμα να έχουμε πέντε 
τουλάχιστον ατυχήματα , το ένα θανατηφόρο και 
οι άλλοι ανάπηροι για πάντα…Επί πρόσθετος 
ότι στις 18/08/2008 και ώρα 23:30 στο 
σημείο που προανέφερα είχαμε νέο τροχαίο .Οι 
τραυματίες διεκομίσθησαν στην Αθήνα και δεν 
έχουμε άλλες πληροφορίες για την τύχη τους. 
Στο σημείο αυτό ενώ μπορεί να γίνει κάτι για 
να μεγαλώσει ο δρόμος και αν φύγει η καμπύλη 
έχουμε τις πικροδάφνες και τις καμαρώνουμε ή 
μήπως τις κρατάμε να στολίζουμε τον επιτάφιο. 
Ο χώρος ανήκει στο δρόμο δεν χρειάζεται καμία 
αποζημίωση. Ο κύριος Αργουζής επί των ημερών 
του είχε στείλει εργατικό προσωπικό και υπήρχε 
η σχετική ορατότητα αυτή τη στιγμή , όμως η 
ορατότητα είναι μηδενική. Καλό είναι λοιπόν οι 
αρμόδιοι να το κοιτάξουν για να μην έχουν ευθύνη 
στο εξής. Ο πολίτης λοιπόν να μην πληρώνει μόνο 
δυσβάστακτους φόρους στο δημόσιο αλά και το 
δημόσιο να υποστηρίζει τον πολίτη. Οι αρμόδιοι 
ας κάνουν και κανένα μερεμέτι στην Πάρο και όχι 
μόνο να παίρνουν κάθε χρόνο από τους πολίτες 
πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Α. Ραγκούσης 

Λαμπίκος οι παραλίες 

Αμερικανοί φοιτητές μαζί με τους καθηγητές τους βρέθηκαν την περασμένη 
εβδομάδα στο νησί μας και δεν άφησαν σακούλα για σακούλα στις παραλίες από τις 
οποίες πέρασαν. 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, προσέφεραν εθελοντική εργασία με αντάλλαγμα τη 
φιλοξενία τους. Έτσι, όσες ημέρες έμειναν στο νησί, πρωί – πρωί έβαζαν γάντια, 
έπαιρναν σακούλες απορριμμάτων και ξεχύνοντας στις παραλίες: Άη Γιάννη Δέτη, 
Σάντα Μαρία, Πιπέρι και σε αρκετές άλλες παραλίες του νησιού και τις καθάρισαν 
από κάθε περιττό…πλαστικά, σακούλες νάιλον, μπουκάλια…
Τους συνόδευαν υπάλληλοι του Δήμου από τον τομέα καθαριότητας, ενώ την όλη 
επιχείρηση “καθαρισμός ακτών”, συντόνισαν η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 
Αλέγκρε Εσκαλόνε, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Μαρία 
Τριβυζά, η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νάουσας Μαρία Τριπολιτσιώτη και η 
Ομάδα Διάσωσης.

Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, η Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο Κώστου 
και η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Μ.Ε.Α.Σ. Κώστου, σας προσκαλούν να 
τιμήσετε με την παρουσία σας, τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 
στον Κώστο για τον εορτασμό του Αγίου Αθανασίου του Πάριου, στις 24 και 25 
Ιουνίου.

Γιορτή του Αγίου Αθανασίου 
του Παρίου

Πούντα και στο δρόμο που πηγαίνει Κάμπο 

για παράδειγμα οι πολιτικοί όταν δεν θέλουν 
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Φούντωσαν τα δέντρα,
ας τα κλαδέψουμε…

Ωραίος τρόπος. Κλαδέψαμε τ’ αρμυρίκια, 
ώστε σκιά να υπάρχει μόνο κάτω από τις 
ομπρέλες, τις οποίες οι λουόμενοι πληρώνουν 
αδρά… Είναι το δεύτερο περιστατικό 
κλαδέματος δέντρων στο νησί, από ιδιώτες, 
χωρίς την άδεια του Δήμου. Το πρώτο ήταν 
στην παραλιακή της Παροικιάς, όπου ένας 
φοίνικας κατακουτσουρεύτηκε, για ποιο λόγο 
κανείς δεν ξέρει. Το δεύτερο σε παραλία της 
Παροικιάς, το λόγο τον υποψιαζόμαστε. Ο 
Δήμαρχος πληροφορήθηκε για τις ενέργειες 
αυτές και θα διερευνήσει το θέμα. Βέβαια, 
μόνο σε επίπληξη ή παρατήρηση μπορεί να 

προβεί, γιατί πρόστιμο δεν προβλέπεται από 
τη νομοθεσία. Συνείδηση όμως δεν υπάρχει; 

 Ποιος φορέας είναι τελικά υπεύθυνος για 
την παραλιακή της Παροικιάς; Η Δημοτική 
Αστυνομία ή το Λιμεναρχείο. Εμ πάσει 
περιπτώσει, όποιος είναι, ας αστυνομεύει από 
το απόγευμα και μετά που κλείνει ο δρόμος 
για να μην θρηνήσουμε θύματα. Δεν γίνεται 
τα μηχανάκια ανεξέλεγκτα να κυκλοφορούν 
στην παραλιακή, όπου οι γονείς, γνωρίζοντας 
ότι κλείνει η παραλία αφήνουν τα παιδιά 
να παίζουν και οι πεζοί που κάνουν βόλτα 
κυκλοφορούν με άνεση για τον ίδιο λόγο. 
     
   Μ.Δουλγ.

 Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιοποί-
ησης του οικολογικού πάρκου στον Άϊ Γιάννη 
Δέτη και απ΄ ότι φαίνεται η συνέχεια θα είναι 
ακόμα πιο δυναμική. Ένα ερώτημα όμως 
έχει δημιουργηθεί από την εκδήλωση των 
εγκαινίων. Δεν είχε καλεστεί ή δεν θέλησε να 
τιμήσει με την παρουσία της την εκδήλωση 
η κ. Έπαρχος, όταν μάλιστα είναι γνωστή η 
σχέση της με την πρόεδρο;

 Οι μηχανικοί του νησιού σνομπάρισαν 
την ημερίδα για το περιβάλλον και την 
ενέργεια. Κακός επαγγελματικός εγωισμός 
ή αδυναμία να δούμε την αναγκαιότητα για 
την προστασία του περιβάλλοντος; Ότι και 
να ισχύει, θα έπρεπε να παραβρεθούν και να 

καταθέσουν την άποψή τους και ίσως μέσα 
από τη διαφορετικότητα να προσεγγιστεί το 
«σωστό».

 Το αυτονόητο θα ήταν, να είχαμε 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο λιμάνι 
εδώ και 2,5 χρόνια. Σήμερα, μετά τα 
επανειλημμένα δημοσιεύματα, το κλείσιμο 
του λιμανιού και του διασυρμού μας εν 
μέσω τουριστικής περιόδου, καμαρώνουμε 
που αρχίζουν τα προσωρινά έργα για την 
προβλήτα στις θέσεις 2 και 3. Άραγε πόσα 
έργα ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου είναι σε 
ανάλογη κατάσταση; 

Ν.Ρ.Λ.


