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Η Ελισάβετ Παπαζώη στη ΦτΠ για το Πάρκο και την πολιτική 

«Κάνω ότι με ευχαριστεί,
έξω από κομματικές προδιαγραφές»
Τα τρία χρόνια, είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των έργων στο Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Πάρκο στο Μοναστήρι, ένα τμήμα του 
οποίου, λειτουργεί αυτή τη σαιζόν. Οι εθελοντές που ανέλαβαν την επίτευξη αυτού του στόχου, με επικεφαλής την πρώην υπουργό Ελισάβετ Πα-
παζώη, τρέχουν όσο μπορούν τις διαδικασίες, για να γίνουν πιο γρήγορα, όλα όσα περιλαμβάνονται στο Πάρκο, που θα είναι πόλος έλξης τουρι-
στών και ντόπιων. Την πρώτη γεύση από το τι μέλει γενέσθαι στο συγκεκριμένο χώρο, τον πήραμε, με τα εγκαίνια της παραλίας και του αναψυ-
κτηρίου, την περασμένη εβδομάδα.

συνέχεια στη σελ.4

Ένα νοσοκομείο στο νησί μας, είναι αίτημα και όνειρο όλων των μόνιμων κατοίκων και 
ασφαλώς απαραίτητο, όπως ήταν και το αεροδρόμιο, του οποίου η δημιουργία ματαιώθη-
κε γιατί κάποιοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Την ίδια τύχη κινδυνεύ-
ει να έχει τώρα και το νοσοκομείο. Επισκέπτης του νησιού, ο κ. Απ. Χασιώτης, πολιτικός 
μηχανικός, που διαθέτει εξοχικό στην Πάρο, απειλεί με προσφυγή στο ΣτΕ. Με επιστολή 
του, που έστειλε προς τον υπουργό Υγείας, τον ευχαριστεί κατ΄ αρχάς για την πρωτοβου-
λία του αυτή, στη συνέχεια όμως αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, στη διαδικα-
σία ανέγερσης του νοσοκομείου και της κατασκευής των παράλληλων απαιτούμενων έρ-
γων, στην επιλογή χωροθέτησης του νοσοκομείου και ζητεί απαντήσεις για το κατά πό-
σον όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της νομιμότητας. Η επιστολή εστάλη προς τον κ. Αβρα-
μόπουλο 20/5/2009 και εντός 20 ημερών ζητεί τις απαντήσεις. Συγκεκριμένα αναφέρει: 
«σας παρακαλώ, όπως εντός 20 ημερών, ως ορίζει ο νόμος, να μου κοινοποιήσετε τις γρα-
πτές απαντήσεις των αρμοδίων, δεδομένου ότι πρόκειται να προσφύγω στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας για τυχόν παραλείψεις των εντεταλμένων οργάνων διαχείρισης της υπό-
θεσης του Νέου Νοσοκομείου Πάρου».

συνέχεια στη σελ.3

Λογγοβάρδειο Νοσοκομείο Πάρου 

Ν΄αρχίσει άμεσα το έργο

Δυναμικά στο 
χώρο η Blue Star

Δύο νέα πλοία
από το 2011
θα...κινούνται
στις Κυκλάδες

σελ.9
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Η αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος στην Παροικιά, 
ήταν το θέμα της σύσκεψης μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου, της 
Αστυνομία και του Λιμεναρχείου Πάρου. 
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάνη, συζητήθηκαν τα 
προβλήματα, κυρίως στο λιμάνι από την άφιξη ή αναχώρηση των 
πλοίων και το αδιαχώρητο με φορτηγά και αυτοκίνητα, το παράνομο 
παρκάρισμα στοον παραλιακό δρόμο, η είσοδος των αυτοκινήτων 
στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους κλπ. όλοι οι παρευρισκόμενοι 
συμφώνησαν για να λυθεί σε ένα βαθμό το πρόβλημα, να συντονιστούν 
καλύτερα οι τρεις φορείς και να εφαρμοστούν οι παλαιότερες (πέρσι) 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το κυκλοφοριακό. 
Αυτό συνεπάγεται, ελεγχόμενη στάθμευση, τοποθέτηση τροχονόμου 
στη διασταύρωση του Γκίκα τις ώρες αιχμής, μπάρες στην είσοδο της 
πλατείας, ώστε από τις 7.00 το απόγευμα να μην περνούν αυτοκίνητα, 

ενώ θα απαγορευτεί το παρκάρισμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και 
αστυνόμευση στους λιμενικούς χώρους των χωριών του νησιού, όπως 
στο Αμπελά, τη Νάουσα κλπ.
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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 

Σύλλογοι και αιτήματα
Στα πιο ενδιαφέροντα και αισιόδοξα του 
τελευταίου καιρού στην Πάρο καταγράφεται 
η κινητικότητα των Συλλόγων. Μετά το φόβο 
και τη σιωπή που μας είχαν επιβάλει δύσκολες 
πολιτικές καταστάσεις, από τη μεταπολίτευση 
και πέρα τέθηκαν επιτακτικά αιτήματα. 
α) Το αίτημα της συλλογικότητας, που η 
δικτατορία και τα προηγούμενα χρόνια 
με τα πολλά ελλείμματα δημοκρατίας την 
είχαν ιδιαίτερα πλήξει, αποξενώνοντας τους 
ανθρώπους.
β) Την εξάπλωση της δημοκρατίας στην 
οικογενειακή, κοινωνική και πολιτική μας 
καθημερινότητα. 
γ) Τον πλούτο  κινητικότητας και 
δημιουργικότητας, μαζί με την αναζήτηση 
ποιότητας, που αναδύονται με την επαφή, 
το διάλογο και τον αλληλοεπηρεασμό των 
ανθρώπων.
δ) Τη συνοχή των κοινωνιών, τροχοπεδούμενη 
και σήμερα  ακόμα από παραταξιακές 
διαμάχες, καλλιεργούμενες κρυπτοταξικές 
διαφορές, ή από άλλες νέες διαφοροποιήσεις, 
μετά την παρουσία τόσων ξένων ανθρώπων 
ανάμεσά μας.
Καινούριο αίτημα εμφανίζεται σήμερα ο 
τρόπος που οι πολιτικές εξουσίες, κι εδώ 
στην Πάρο η δημοτική αρχή και το επαρχείο, 
θα ανοίξουν διάλογο με τις πρωτοβουλίες 
αυτές και θα γεννηθεί κάτι καινούριο. Δεν το 
νοιώσαμε αυτό, δεν φάνηκε, στην ιστορική 
συνάντηση που προκάλεσαν οι Σύλλογοι 

Γονέων, το είδαμε όμως στα εγκαίνια 
του πάρκου στη Νάουσα. Το μέχρι 
στιγμής έργο στο Μοναστήρι 
κατορθώθηκε με τη συνεργασία 
δήμου και φορέων, ενώ πρέπει 
να εξαρθεί η θετική στάση της 
αντιπολίτευσης στο θέμα αυτό.

Τα άγνωστα άστρα
Με τη συλλογική δράση αναδύονται 
πλατύτεροι ορίζοντες για να 
ανατείλουν άστρα άγνωστα από 
μέσα μας. Η αυτοπραγμάτωση 
αυτή, δίνει διέξοδο σε υπαρξιακές 
αγωνίες, ενθαρρυνόμενη  από 
ζεστά στηρικτικά χαμόγελα 
συνανθρώπων. Υπάρχει χρυσάφι όχι 
μόνο στα ορυχεία της οικονομίας και 
της πολιτικής, όχι μόνο στις μέχρι 
σήμερα συνήθειές μας, αλλά και στην 
καρδιά του ανθρώπου που αναζητά 
ελευθερία, ομορφιά, και γνώση. 
Μια νέα θεώρηση της καθημερινής 
συμπεριφοράς μας ίσως εξεγείρει 
σε ανάδυση ανέλπιστους αγγέλους 
και αποθαρρύνει τα πνεύματα του 
κακού. Η στειρότητα της σύγχρονης 
πολιτικής και οικονομίας παγιδεύει 
τους ανθρώπους, μετατρέποντάς 
τους σε αθύρματα της αγοράς 
και αποξενώνοντάς τους απ’ τις 
πραγματικές ουσίες της ζωής.  

Οι σύλλογοι μπορεί να δώσουν μέτρο γόνιμης 
δράσης αφιλοκέρδειας και εθελοντισμού, 
διέξοδο προς καινούριους θεσμούς και πιο 
ευφάνταστες πολιτικές. Κάθε άνθρωπος ως 
φορέας αξιών, τολμά υπερβάσεις που δίνουν 
νόημα στη ζωή του, καθώς αναπάντητο 
ερώτημα μένει πάντα, το πώς πρέπει να ζούμε. 
Οι δοσμένες απαντήσεις δεν ικανοποιούν, 
αμφισβητούνται σήμερα από τη νεολαία, ενώ 
αναζητείται φιλοσοφία και πράξη ζωής, που 
να μας συμφιλιώνει με τους ανθρώπους και 
τη φύση. «Να προσπαθούμε να στεκόμαστε 
και να κρατιόμαστε όσο γίνεται πιο όρθιοι, 
και ιδίως όταν, όλα  ισοπεδώνονται, 
έρπουν και μηδενίζονται. Να αντιτάξουμε 
στον δεσπόζοντα πολιτικαντισμό μια πιο 
νηφάλια ένταξη και αντίσταση, που να μην 
στηρίζεται στην απάτη και την εξαπάτηση, 
στην κερδοσκοπία και στην εκμετάλλευση», 
γράφει ο Κώστας Αξελός.
Οι πρωτοβουλίες των ανθρώπων, η δράση 
των συλλόγων, φωτίζουν πλευρές που δεν 
είχαμε προβλέψει, ανοίγουν θύρες για 
άλλη προσέγγιση της πολιτικής, που τόσο 
αποτυγχάνει σήμερα να μας συγγενέψει 
με την ελπίδα και να προτείνει γόνιμη 
καθημερινότητα. Ας τολμήσουμε καινούριες 
λογικές.

Χρίστος Γεωργούσης

Δήμος, Αστυνομία και Λιμεναρχείο

Καλύτερη αστυνόμευση για ομαλοποίηση του κυκλοφοριακού

Το σημαντικό πρόβλημα της αποκομιδής 
απορριμμάτων και καθαριότητας των 
κοινόχρηστων χώρων των νησιών των 
Κυκλάδων, εν όψει και της έναρξης της 
τουριστικής περιόδου, λύθηκε με τροπολογία 
που ψηφίσθηκε την περασμένη Πέμπτη 
στη Βουλή, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
βουλευτή Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτση.  
Η τροπολογία συμπεριελήφθη στο σχέδιο 
νόμου «Μεταρρυθμίσεις στην Οργάνωση 
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη 
Θεραπευτική Μεταχείριση Χρηστών 
Ναρκωτικών Ουσιών και  άλλες Διατάξεις». 
Με αυτήν νομιμοποιούνται έως 31.12.2009 
οι συμβάσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ του 
νομού Κυκλάδων και ολόκληρης της χώρας 
με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών 
καθαριότητας σε ιδιώτες (νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου). 
Επίσης  στην ίδια τροπολογία ψηφίστηκε η 
συνέχιση της υλοποίησης των προγραμμάτων 
«Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες 
Κοινωνικής Μέριμνας» και «Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» 
προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τα 
προγράμματα κοινωνικών δομών.

Σε συνάντηση που θα διοργανωθεί το αμέσως 
προσεχές διάστημα με πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Εσωτερικών, θα καθορισθούν 
και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την 
οριστική λύση του προβλήματος στη βάση 
του διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει και σε 
συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων 
και Κοινοτήτων Ελλάδος και την ΠΟΕ
Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Γιάννης 
Βρούτσης στην συνάντησή του με τον  
Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκο στις 
24 Μαϊου, είχε μεταφέρει το οξύ πρόβλημα 
που είχε δημιουργηθεί στους ΟΤΑ των 
Κυκλάδων, στον τομέα της καθαριότητας, 
εν όψει  της νέας τουριστικής περιόδου. 
Στη συνάντηση αυτή  είχε αποσπάσει τη 
δέσμευση του Υφυπουργού για άμεση 
νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος 
σε ένα από τα πρώτα νομοσχέδια, όπως και 
τελικά έγινε. Ταυτόχρονα όμως επεσήμανε 
προς τον Υφυπουργό ότι πρέπει να υπάρξει 
και νομοθετική πρωτοβουλία, που θα 
λύνει οριστικά το πρόβλημα και δεν θα 
παραπέμπεται από χρόνο σε χρόνο. 

Με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή

Λύνεται το πρόβλημα αποκομιδής και 
καθαριότητας στις Κυκλάδες

Απέρριψε το αίτημα του ΚΤΕΛ για στέγαστρο το Δ.Λ.Τ.

Νομική διερεύνηση για τη σύναψη μισθωτηρίου
Ομόφωνα όχι, είπε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο αίτημα του ΚΤΕΛ 
Πάρου για την έγκριση κατασκευής στεγάστρου αναμονής επιβατών με ίδια έξοδα. Σε ότι αφορά στο 
αίτημά του για την παραχώρηση της χερσαίας λιμενικής ζώνης με τη σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου, 
αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα να διερευνηθεί νομικά το ζήτημα αυτό, για εάν θα δημιουργείται 
κεκτημένο, καθώς η προοπτική είναι να μεταφερθεί το ΚΤΕΛ από το συγκεκριμένο χώρο.  
Στην προοπτική των στεγάστρων αντιδρούσε ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου – 
Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογένους» και είχε αποστείλει επιστολή προς το Δ.Λ.Τ. στην οποία ανέφερε: 
«Είμαστε αντίθετοι με την παρουσία των λεωφορείων στο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Η παραμονή 
τους στον χώρο του λιμανιού δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα αλλά και αισθητική υποβάθμιση 
στην ήδη ταλαιπωρημένη Παροικία. Να υπενθυμίσουμε ότι στη Νάουσα το τοπικό συμβούλιο 
εισηγήθηκε  και πέτυχε την μεταφορά της στάσης των λεωφορείων σε μια απόσταση 500 μέτρων από 
την γέφυρα της Νάουσας. Αντίθετα το τοπικό συμβούλιο της Παροικίας δεν έχει καν γνωμοδοτήσει για 
την ύπαρξη των λεωφορείων στον χώρο του λιμανιού. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι η προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή, όταν παρουσιάστηκε  στο Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη του κ. Σ. Μαρινόπουλου για 
την ανακατασκευή των στεγάστρων στο Λιμάνι της Παροικίας  η οποία περιελάμβανε και κατασκευή 
στεγάστρων για τους επιβάτες των ΚΤΕΛ, είχε ομόφωνα απορρίψει την κατασκευή στεγάστρων στον 
χώρο των ΚΤΕΛ, διότι είχε θεωρήσει ότι η ύπαρξη τους θα υποβάθμιζε και άλλο την παραλιακή της 
Παροικίας».
Η πρόταση του Συλλόγου είναι, η μεταφορά της αφετηρίας των  ΚΤΕΛ στην πλευρά του αλσυλλίου 
της Παναγίας Εκατονταπυλιανής ή σε κάποιο άλλο σημείο.
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συνέχεια από σελ.1
Όποιοι και αν είναι οι λόγοι για τους οποίους 
«ανησυχεί» προτάσσοντας τη νομιμότητα, 
το αποτέλεσμα από μία προσφυγή στο ΣτΕ, 
είναι δεδομένο. Θυσιάζεται ένα έργο πνοής 
για το νησί.
Στην επιστολή του κ. Χασιώτη απαντά η 
ΔΕΠΑΝΟΜ και κοινοποιεί την απάντη-
σή της στο Υπουργείο Υγείας, στον υπουρ-
γό Δ. Αβραμόπουλο, στους υφυπουργούς 
Υγείας κ.κ. Παπαγεωργίου και Σαλμά, στο 
Γ.Γ. Υγείας Στρ. Καλογερόπουλο, στον Ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Σύρου, στο Συνήγο-
ρο του Πολίτη, στους Βουλευτές του νομού, 
στο Νομάρχη Κυκλάδων, στην Έπαρχο Πά-
ρου, στον Δήμαρχο Πάρου, στην Πολεοδο-
μία Νάξου και στον Τύπο. 
Δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή – απά-
ντηση της ΔΕΠΑΝΟΜ.
Προς 
κ. Χασιώτη Απόστολο
Πολιτικό Μηχανικό
Μηχ/γο – Ηλ/γο Μηχανικό
Ψαρρών 2, Χολαργός 
155 62 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Ανέγερση νέου Γενικού Νοσοκο-
μείου Πάρου»
Σε απάντηση της από 20-05-2009 σχετικής 
επιστολής σας και τα συνημμένα σε αυτήν έγ-
γραφα, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
1. Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθεί το Γε-
νικό Νοσοκομείο Πάρου, που βρίσκεται στη 
θέση «Κουνάδος» Αγίου Κωνσταντίνου, 

μετά από έρευνα της Ενιαίας Νομικής Υπη-
ρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς & Αιγαίου σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, η κυριό-
τητα αποκτάται είτε με συμβολαιογραφική 
σύμβαση είτε με χρησικτησία είτε με διοικη-
τική πράξη είτε δυνάμει νόμου. Στην προκεί-
μενη περίπτωση, η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ελλάδος συνεβλήθη με το Ελληνικό Δημόσιο 
με την από 18.09.1952 σύμβαση, σύμφωνα 
με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο εξαγόρα-
σε από την Ορθόδοξη Εκκλησία κτήματα για 
την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργη-
τών και κτηνοτρόφων. Η σύμβαση αυτή κυ-
ρώθηκε με το από 26.09.1952 Βασιλικό Διά-
ταγμα που δημοσιεύτηκε στο 289 ΦΕΚ, τεύ-
χος Α΄, την 08.10.1952.

Στο διάταγμα αυτό περιλαμβάνονται: α) πί-
νακες των κτημάτων που παραχωρήθηκαν 
προς το Δημόσιο, β) των κτημάτων που δια-
τηρήθηκαν από την Εκκλησία, γ) των Αστι-
κών Ακινήτων του Δημοσίου που παραχωρή-
θηκαν προς την Εκκλησία και δ) των αστι-

κών ακινήτων του Δημοσίου που συμφωνή-
θηκε να παραχωρηθούν μελλοντικώς στην 
Εκκλησία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 20, της συμβάσεως 
αυτής, η ισχύς της άρχισε από την ημέρα της 
δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ του Βασιλικού Δια-
τάγματος, ήτοι την 08.10.1952.
Στη σελίδα 2111 του ΦΕΚ, αναφέρονται οι 
αγροί και τα λιβάδια που παρέμειναν στην 
κυριότητα της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πη-
γής Λογγοβάρδας και μεταξύ αυτών είναι 
και το παραχωρούμενο τμήμα μεγαλυτέρας 
εκτάσεως. Συνεπώς, η ιδιοκτησία της Μο-
νής επί του παραχωρουμένου κατ΄επικαρπία 
τμήματος ακινήτου είναι αδιαμφισβήτητη, 
όχι μόνο διότι αναφέρεται στο ανωτέρω Βα-
σιλικό Διάταγμα, αλλά και διότι στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους, φάκελος 604, αναφέρε-
ται το σχετικό Βασιλικό Διάταγμα του Όθω-
νος 18/30.05.1838.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 1192 του Αστι-
κού Κώδικα, δεν μεταγράφονται στο Υποθη-
κοφυλακείο οι νόμοι διά των οποίων αναγνω-
ρίζεται κυριότητα επί ακινήτου, γι΄ αυτό και 
το συγκεκριμένο Βασιλικό Διάταγμα ΦΕΚ 
Α΄189/1952 δεν χρήζει μεταγραφής. 
Επιπλέον, η νομική έρευνα διαπίστωσε, ότι 
δεν υφίσταται ουδεμία διεκδίκηση ή βάρος 
στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία, η επικαρπία 
της οποίας μεταβιβάζεται.
2. Αναφορικά με τις σημαντικές εκτάσεις που 
προσφέρουν ευγενείς κάτοικοι του νησιού 
για την ανέγερση νοσοκομείου, επισημαίνε-
ται ότι, επελέγη η μεταβίβαση επικαρπίας 
του ακινήτου από την Ιερά Μονή Ζωοδόχος 
Πηγή Λογγοβάρδας Πάρου προς το Υπουρ-
γείο Υγείας & Κοιν Αλληλεγγύης αφού οι δι-
αδικασίες για την παραχώρηση ιδιωτικών 
εκτάσεων είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες.
Σχετικά με την επιλογή χωροθέτησης του 
νέου Νοσοκομείου, επισημαίνεται ότι ουδε-
μία πρόταση έχει γίνει από την Ιερά Μονή 
Λογγοβάρδας Πάρου, περί παραχώρησης 
της εκτάσεως έναντι των Άγ. Αποστόλων.
3. Σχετικά με τη διαδικασία ανέγερσης Νο-
σοκομείου και κατασκευή παράλληλων απαι-

τούμενων έργων, επισημαίνονται τα ακόλου-
θα:
3.1. Με την από 30.05.2009 Προγραμματι-
κή Σύμβαση μεταξύ της Ιερά Μονή  Ζωο-
δόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου και της 
ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου χωροθετείται το 
υπό ανέγερση Γενικό Νοσοκομείο.
3.2. Έχει γίνει σχετική αναφορά του θέματος. 
(βλ. παρ. 1)
3.3. Έχουν καθοριστεί οι όροι δόμησης από 
τη Νομαρχία Κυκλάδων, Πολεοδομικό Γρα-
φείο Νάξου επί του τοπογραφικού διαγράμ-
ματος με ημερομηνία θεώρησης 11.11.2008.
3.4. Έχει εκπονηθεί Προμελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων και έχει αποστα-
λεί στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομί-
ας και Περιβάλλοντος στη Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Αιγαίου με έδρα στην Ερμού-
πολη Σύρου για τις σχετικές ενέργειες (ΓΑ 
106366/29.05.09).
3.5. Σχετικά με τα παράλληλα απαιτούμενα 
έργα στην περιοχή «Κουνάδος» του Γ.Ν. 
Πάρου και συγκεκριμένα:
- για τις εκσκαφές λόγω της κλίσεως του εδά-
φους, και 
- τα τοιχία αντιστήριξης λόγω της κλίσεως 
του εδάφους έχουν προβλεφθεί και αντιμε-
τωπιστεί τεχνικά στη Μελέτη Δημοπράτη-
σης του έργου.
Όσον αφορά:
- τα έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο 
Νοσοκομείο
- την κατασκευή αγωγού ακαθάρτων για τη 
σύνδεση του Νοσοκομείου με το δίκτυο της 
ΔΕΥΑΠ, έχει συζητηθεί και θα αντιμετωπι-
σθεί με τους αρμόδιους φορείς κατά τη φάση 
υλοποίησης του έργου μέσω σύστασης Επι-
τροπής Παραλλήλων έργων του Γ.Ν. Πάρου. 
Το κόστος, για τα παράλληλα έργα, εκτιμά-
ται ότι δεν επιβαρύνει σημαντικά τον προϋ-
πολογισμό του έργου.
Η Διαμόρφωση Ελικοδρομίου έχει προβλε-
φθεί στο σχεδιασμό του έργου.
   Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
  Χρίστος Στάντζος

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

Λογγοβάρδειο Νοσοκομείο Πάρου 

Ν΄αρχίσει άμεσα το έργο

Για μας τους μόνιμους κατοίκους του 
νησιού μας η κατασκευή του νοσοκομείου, 
όπως και του αεροδρομίου (που 
ματαιώθηκε λόγω προσφυγής στο ΣτΕ), 
είναι ουσιαστικά έργα αναβάθμισης 
της ποιότητας ζωής μας. Καλύπτουν το 
σοβαρό πρόβλημα της ανασφάλειας για 
τα ζητήματα υγείας. Καλούμαστε λοιπόν 
όλοι να αντιμετωπίσουμε θετικά τα όποια  
ζητήματα υπάρχουν προς την κατεύθυνση 
της ολοκλήρωσης του έργου και όχι της επ’ 
αόριστον αναβολής ή της ακύρωσής του.
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Η Ελισάβετ Παπαζώη στη ΦτΠ
για το Πάρκο και την πολιτική 

«Κάνω ότι με ευχαριστεί, 
έξω από κομματικές
προδιαγραφές»
συνέχεια από σελ.1 
Ο χώρος αναβαθμίστηκε και αυτό τα λέει όλα. Από μία δημοτική όμως επιχείρηση, θα 
περίμενε κανείς τιμές, ασφαλώς όχι ευτελιστικές, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν έσοδα, τα 
οποία θα επενδυθούν, όχι όμως ανάλογες με αυτές των ιδιωτών. 
Για τον τρόπο λειτουργίας του Πάρκου, τις τιμές, αλλά και για τις περαιτέρω εργασίες, μι-
λάει στη ΦτΠ και δίνει απαντήσεις, η κ. Παπαζώη. Και αν κάποιοι είχαν θορυβηθεί με την 
επανεμφάνισή της, η κ. Παπαζώη δηλώνει κατηγορηματικά ότι η πολιτική είναι ένα κεφά-
λαιο που έκλεισε για κείνην…
Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή ποιο έργο θα ακολουθήσει;
Απ.: Κατ’ αρχήν, συμπληρώνεται η πρώτη του φάση του θεάτρου και στη συνέχεια θα γί-
νουν συμπληρωματικές μελέτες, θεάτρου, ήχου και φωτός. Έτσι, την τελική του μορφή 
δεν θα την έχουμε φέτος το καλοκαίρι, αλλά ούτε και τον εξοπλισμό. Το επόμενο βήμα εί-
ναι η αποκατάσταση των μονοπατιών (καθαρισμός και σήμανση), αλλά θα γίνουν και κά-
ποια σημεία στάσης, που θα φυτευτούν και θα τοποθετηθούν παγκάκια. Θα γίνει δηλαδή 
μία διαδρομή που είναι βατή σε όλες τις εποχές του χρόνου. Θα φτιαχτεί και ένας χάρτης 
για περιπατητικό τουρισμό. Παράλληλα, διερευνούμε την περίπτωση δημιουργίας ποδη-

λατοδρόμιου και αγώνες mountain bike, θα εμπλουτίσουμε την παραλία με θαλάσσια 
σπορ και άθληση στη στεριά, ίσως ορισμένα έως το τέλος του καλοκαιριού. Από κει και 
πέρα αρχίζει ο σχεδιασμός της ανάδειξης του πολιτιστικού κομματιού του Πάρκου. Μέσα 
από μελέτες και σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού θα αναδείξουμε την εκκλη-
σία, θα επισκευάσουμε τα κελιά, που θα μετατραπούν σε εκθεσιακό χώρο, θα προχωρήσει 
η ανασκαφή στο χώρο του προϊστορικού οικισμού δίπλα στα καρνάγια. Στο χώρο αυτό θα 
επιδιώξουμε να έχουμε σωστή λειτουργία, δηλαδή, ότι υλικά ρύπανσης χρησιμοποιούν να 
διοχετεύονται σε κατάλληλους χώρους. Στη συνέχεια έχουμε το σχεδιασμό των δύο μου-
σείων, τα οποία έχουν διάφορες προκαταρκτικές φάσεις και απαιτείται χρόνος. Σχεδιάζου-
με τη δημιουργία ενός ημιυπαίθριου χώρου εκθέσεων κοντά στο αναψυκτήριο και έχου-
με μελετήσει να γίνει και ένα υπαίθριο σινεμά. Θα διερευνήσουμε βέβαια αν θα μπορεί να 
λειτουργεί αποδοτικά. Επίσης θα διαμορφωθεί κατάλληλα ένας υπαίθριος χώρος, όπου θα 
τοποθετηθούν γλυπτά. 
Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας για 
την ολοκλήρωση όλων όσων αναφέρατε;
Απ.: Ναι, υπάρχει. Είναι τα τρία χρόνια, 
αλλά εμείς θέλουμε όλα να τα κάνουμε αμέ-
σως. Πιστεύω, με τους ρυθμούς που έχουμε 
ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα νωρίτερα, με 
την προϋπόθεση οι προτάσεις που έχουμε 
κάνει για κοινοτικά προγράμματα να έχουν 
θετική κατάληξη και να έχουμε χορηγίες. 
Έγινε λόγος και είχε τεθεί και από την 
αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, για τη διαφάνεια στη διαχείριση 
των χρημάτων. Πόσο διαφανής είναι τε-
λικά;
Απ.: Το θέμα της διαχείρισης χρημάτων, 
όσων έργων έχουν ήδη κατασκευαστεί ή 
για τον εξοπλισμό, χωρίς να υπάρχει τυπι-
κή ανάγκη, γιατί τα χρήματα δεν είναι από 

το Δήμο, ζητήσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και πήρε ομόφωνα απόφαση ανταπο-
κρινόμενη σε θέμα που έθεσε η αντιπολίτευση. Έτσι έγινε μία τριμελής δημοτική ομάδα 
(ένας εκπρόσωπος από την αντιπολίτευση και δύο από τη συμπολίτευση), η οποία έλεγξε 
όλα τα χρήματα που διαχειριστήκαμε. 
Ξεκινάει να λειτουργεί ένα μέρος του Πάρκου. Οι τιμές είναι λίγο τσουχτερές, σε 
ότι αφορά στις ομπρέλες. Υποτίθεται ότι είναι μη κερδοσκοπική επιχείρηση, αν έχει 
όμως τις ίδιες τιμές με τους ιδιώτες, τι κερδίζουν οι Παριανοί από αυτό το έργο;
Απ.: Ο Δήμος έχει βάλει ένα όριο 7 ευρώ, αυτό κρατάμε και εμείς. Από όσο γνωρίζουμε οι 
ομπρέλες σε ολόκληρη την Πάρο, είναι γύρω στα 10 με 12 ευρώ.
Η εφημερίδα έχει κάνει έρευνα. Δύο ξαπλώστρες με την ομπρέλα είναι στα 7 ή στα 
8 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, δεν είναι παραπάνω. 
Απ.: Ίσως επειδή είναι στην αρχή της σαιζόν και πιθανά από τον Ιούλιο ν’ αλλάξουν οι τι-
μές. Εμείς θα κρατήσουμε μία σταθερή τιμή των 7 ευρώ για όλη τη σαιζόν. 
Να διευκρινίσω όμως αυτό το μη κερδοσκοπικό. Προφανώς η λειτουργία του αναψυκτη-
ρίου και της παραλίας έχει ως στόχο, να υπάρξουν εισοδήματα, τα οποία θα επενδυθούν. 
Δεν είναι κερδοσκοπικό, με την έννοια ότι θα πάνε σε κάποιου την τσέπη. Επιδιώκουμε 
όμως να έχουμε έσοδα, που θα επιτρέψουν να λειτουργήσει το παραγματικό περιβαλλο-
ντικό πάρκο, που δεν ταυτίζεται, ούτε με την παραλία, ούτε με το αναψυκτήριο.
Είναι δημοτική επιχείρηση, και θα περιμέναμε οι τιμές να είναι χαμηλότερες. Αν οι 
ομπρέλες στοιχίζουν όσο των ιδιωτών, οι τιμές στο αναψυκτήριο σε τι επίπεδο θα 
είναι;
Απ.: Δεν έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα, αλλά έχουμε αποφασίσει, οι τιμές να εί-
ναι στα χαμηλότερα επίπεδα από αυτές που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Ποιος είναι ο ρόλος του Σωματείου των Φίλων;
Απ.:Το σωματείο των φίλων έχει δύο στόχους. Ο ένας, να είναι πιο ευέλικτο σε σχέση με 
την Δημοτική Επιχείριση, η οποία θα λειτουργεί το Πάρκο, ως προς κάποιες δραστηρι-
ότητες, που θα γίνονται καλύτερα από ένα σωματείο. Ο βασικός του στόχος όμως, είναι 
να κινητοποιήσει την κοινωνία για να σταθεί δίπλα στο Πάρκο. Η βοήθεια δεν είναι μόνο 
χρήματα, αλλά είναι και εθελοντική εργασία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εθελοντι-
κό κίνημα και το σωματείο φίλων μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. 
Έχετε διαθέσει πολύ χρόνο και πολύ κόπο, τρέξιμο. Γιατί όλα αυτά, σκοπεύετε με 
κάποιο τρόπο να εμπλακείτε και πάλι με την πολιτική;
Απ.: Η σχέση μου με την πολιτική παίρνει μία διαφορετική έκφραση. Αν εννοείτε, αν θα 
κατέβω σε δημαρχιακές ή νομαρχιακές εκλογές ως υποψήφια ή ως βουλευτής; Τίποτε από 
αυτά και το λέω 100%, δεν με αφορά. Και αυτό, γιατί έχω την εντύπωση πως έχω προσφέ-
ρει σ’ αυτόν τον τομέα τα 20 χρόνια που ασχολήθηκα με τα κοινά, έχω εκτεθεί στην κρί-
ση των πολλών και έχω καταξιωθεί. Δεν έχω καμία ανάγκη καταξίωσης περαιτέρω, αντί-
θετα έχω ανάγκη να ασχολούμαι με πράγματα κοινωφελή και πιστεύω ότι αυτό μπορώ να 
το κάνω πολύ καλύτερα χωρίς καμία πίεση, περιορισμό, δέσμευση, όταν το κάνω ως πο-
λίτης των Κυκλάδων και της Πάρου. Το ίδιο κάνω και στην Αθήνα, όπου ασχολούμαι με 
το θέμα της δημιουργίας της όπερας της Εθνικής Λυρικής Σχολής και τώρα με τη δημι-
ουργία της Ακαδημίας «Μαρία Κάλλας». Το Πάρκο δεν θα είναι ούτε η αρχή ούτε το τέ-
λος από τα κοινωφελή έργα, για τα οποία πιστεύω ότι είμαι πλέον σε θέση, ελεύθερη από 
κομματικές προδιαγραφές, να κάνω στη ζωή μου και με ευχαριστεί. Όπως λένε, η σωτη-
ρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα… αισθάνομαι την ψυχή μου ικανοποιημένη και 
το μυαλό μου και όλες μου τις αισθήσεις και δεν βλέπω, γιατί αυτό θα πρέπει να το ανταλ-
λάξω με τα εξαιρετικά δεσμευτικά σχήματα μιας οποιασδήποτε εκλογικής διαδικασίας; 
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Αρνητικές είναι τελικά οι γνωμοδοτήσεις 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και της 
ΟΚΕ «για ίδρυση υπεραγοράς τροφίμων 
με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.», στη 
Νάουσα Πάρου.
Για το θέμα αυτό ο Εμπορικός Σύλλογος 
Πάρου – Αντιπάρου, είχε στείλει επιστολή 
προς τη Νομαρχία Κυκλάδων, στους 
βουλευτές του νομού, στο Επαρχείο και 
το Δήμο, ζητώντας «την προστασία της 
νομιμότητας στην αγορά». 
Ο Σύλλογος, με αφορμή την κατάθεση 
φακέλου στο Επιμελητήριο Κυκλάδων 
για γνωμοδότηση ίδρυσης υπεραγοράς 
τροφίμων με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ 
Α.Ε.» στην Nάουσα είχε καλέσει τους 
επιχειρηματίες να μετέχουν στην τακτική 
συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, 
που έγινε την Τρίτη 23 Ιουνίου το βράδυ, 
στην Παροικία, όπου έθεσε το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα 
μεγάλη, δείγμα της αντίδρασης των 
επαγγελματιών σε μονοπωλιακά καθεστώτα.
Στην επιστολή του Συλλόγου αναφέρεται: 
«Με αφορμή την κατάθεση φακέλου από την 
«ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ» για ίδρυση υπεραγοράς 

τροφίμων στην Νάουσα Πάρου, για την 
οποία καλείστε να γνωμοδοτήσετε, έχουμε 
να σας παραθέσουμε τα παρακάτω:
»1. Ήδη στο νησί λειτουργούν δύο (2) 
καταστήματα  930 τ.μ. της ίδιας εταιρείας  
και με βάση τις πληροφορίες που θέλουν την 
ίδρυση CASH & CARRY στις αποθήκες της 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου 
εμβαδού 800 τ.μ.από την εταιρεία αυτή, 
τείνει να δημιουργηθεί ένα μονοπωλιακό 
καθεστώς στο νησί μας.
»2. Με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα 
καταστήματα της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ» 
λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες 
λειτουργίας και εκκρεμούν δικαστικές 
αποφάσεις, δεν συμφωνούμε με την 
αδειοδότηση του νέου καταστήματος εάν 
δεν διευθετηθούν οι εκκρεμότητες που 
υπάρχουν για τα υπάρχοντα καταστήματα 
της εταιρείας.
»3. Πάγια θέση του συλλόγου μας είναι 
η αδειοδότηση καταστημάτων συνολικού 
εμβαδού 200τ.μ. Υπάρχει, για την 
συγκεκριμένη εταιρεία, η πρακτική που 
έχει ακολουθήσει στα δύο προηγούμενα 
καταστήματα της που λειτουργούν στην 
Πάρο, να έχουν υπερβεί κατά πολύ τα 

τετραγωνικά για τα οποία αρχικά είχαν 
αδειοδοτηθεί.
»Για τους λόγους αυτούς, αξιότιμοι κύριοι, 
απαιτούμε και από εσάς να προστατεύσετε 
την νομιμότητα στην αγορά μας και να 
στηρίξετε τους ντόπιους επιχειρηματίες.
Φτάνει πια η ασυδοσία των μονοπωλιακών 
συμφερόντων. Πρέπει να τηρηθούν αυτά που 
ο νομοθέτης έχει ορθά ορίσει για το τι πρέπει 
να ισχύει στο νησί μας.
»Θεωρούμε ότι δεν είναι  τυχαίο το γεγονός 
ότι κατά την πραγματοποίηση του τακτικού 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας 

στις 23/06/2009 με το παραπάνω θέμα, 
παραβρέθηκαν και γέμισαν την αίθουσα 
συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου στην 
Πάρο μέλη του Συλλόγου μας.
Άλλωστε, οι αποφάσεις και των τριών (3) 
συνεδρίων των Εμπορικών Συλλόγων του 
Νομού Κυκλάδων είναι γνωστές σε όλους 
σας και πάρα πολύ εύκολα μπορούν να 
εφαρμοστούν από εσάς. Ευελπιστούμε στην 
ορθή κρίση σας και γνωμοδότησή σας για 
την προάσπιση των συμφερόντων όλων των 
μικρών επιχειρηματιών του νησιού μας».

mandarino

Ρούσσος Αντώνης 
Παροικία Πάρου, τηλ.: 22840 23983
(“Escape”  2o κατάστημα)

raxevsky

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Παρασκευή 03/07/09, Ώρα: 20:00

Επιμελητήριο Κυκλάδων και ΟΚΕ
Αρνητικές γνωμοδοτήσεις για υπεραγορά στην Νάουσα

Την προσοχή των επιχειρηματιών εφιστά με 
ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Κυκλάδων 
για τις επιχειρήσεις «μαϊμού», οι οποίοες, 
όπως τονίζει δεν έχουν καμία σχέση με το Επι-
μελητήριο, όπως επικαλούνται οι εκπρόσωποί 
τους. Από τους επιχειρηματίες ζητείται να ενη-
μερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες του, όταν αντι-
μετωπίσουν αυτό το «φαινόμενο» και ενη-
μερώνει τα μέλη του, ότι ήδη κινείται νομικά 
για να βάλει «φρένο» στην παραπλάνηση και 
εξαπάτηση από τους «δήθεν» επιχειρηματί-
ες.                                                                                                                                                                                           
Στην ανακοίνωση στις 25 Ιουνίου του Επιμε-
λητηρίου επισημαίνεται:  
«Το Επιμελητήριο Κυκλάδων κατόπιν μεγά-
λου αριθμού καταγγελιών συστήνει στους επι-
χειρηματίες μέλη του να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει 
ενταθεί το φαινόμενο διαφόρων εταιρειών, 
που επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις επιχει-

ρήσεις των Κυκλάδων και παρουσιάζονται ως 
διαφημιστικές ή συμβουλευτικές εταιρείες δή-
θεν συνεργαζόμενες με το Επιμελητήριο Κυ-
κλάδων, προσφέροντας στους επιχειρηματί-
ες διαφημιστικές καταχωρήσεις σε αμφιβόλου 
ποιότητας ιστοσελίδες, έναντι ενός οικονομι-
κού αντιτίμου που κυμαίνεται συνήθως από 
150 έως 500 ευρώ ετησίως. 
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, ενημερώνει τα 
μέλη του ότι δεν έχει συνάψει συνεργασία με 
καμία εταιρεία αυτού του αντικειμένου για την 
προβολή των επιχειρήσεων μελών στο διαδί-
κτυο και η όποια αναφορά στο Επιμελητήριο 
Κυκλάδων αποτελεί παραπλάνηση και εξαπά-
τηση των επιχειρήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι μέσω της «δικτυακής πύ-
λης» www.e-kyklades.gr, το Επιμελητή-
ριο Κυκλάδων παρέχει στους επιχειρηματί-
ες - μέλη του τη δυνατότητα προβολής στο δι-
αδίκτυο, αναλαμβάνοντας ΔΩΡΕΑΝ τη δη-

μιουργία και φιλοξενία της εταιρικής τους 
ιστοσελίδας. Η ηλεκτρονική παρουσίαση της 
κάθε επιχείρησης κατασκευάζεται με την κα-
θοδήγηση των στελεχών του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων και είναι δυναμική, κάτι το οποίο 
επιτρέπει στον επιχειρηματία να έχει πλήρη 
πρόσβαση στη διαχείρισή της με δυνατότη-
τες ανανέωσης και καταχώρησης νέου υλικού 
(κείμενα και φωτογραφίες) ανά πάσα στιγ-
μή, εύκολα και γρήγορα.Η δικτυακή πύλη 
www.e-kyklades.gr αποτελεί έναν πλήρη και 
ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό και Τουριστι-
κό Οδηγό των Κυκλάδων, στον οποίο διαφη-
μίζονται ήδη περισσότερες από 3200 επιχει-
ρήσεις. Οι συστηματικές ενέργειες προώθη-
σης στις μηχανές αναζήτησης έχουν κατατά-
ξει το www.e-kyklades.gr στις πρώτες θέσεις 
των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η αποτε-
λεσματικότητα των παραπάνω ενεργειών έχει 
αποφέρει θεαματική αύξηση της επισκεψιμό-

τητας, αφού περισσότεροι από 1200 μοναδι-
κοί επισκέπτες την ημέρα περιηγούνται στην 
Ηλεκτρονική Πύλη των Κυκλάδων προς όφε-
λος όλων των μελών.
Συνιστάται λοιπόν στις επιχειρήσεις-μέλη του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων σε κάθε επικοινω-
νία από τρίτους για το θέμα αυτό, να εξετά-
ζουν προσεκτικά τους όρους της όποιας συμ-
φωνίας, καθώς είναι πιθανόν να αντιμετωπί-
σουν το ενδεχόμενο, η επένδυσή τους αυτή να 
μην είναι ανταποδοτική ή και να τους εμπλέ-
ξει σε έναν κυκεώνα συνεχών πληρωμών χω-
ρίς αντίκρισμα. Ειδικά δε όταν αναφέρεται το 
όνομα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, να κα-
λούν άμεσα τις υπηρεσίες του στην Σύρο και 
στα γραφεία στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, 
Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο ώστε να δι-
ασταυρώνουν την όποια πληροφόρηση της 
οποίας γίνονται αποδέκτες. Τέλος το Επιμελη-
τήριο Κυκλάδων ήδη κινείται και δια της νομι-
κής οδού προκειμένου να προστατέψει το κύ-
ρος του και τα συμφέροντα των μελών του».

Την προσοχή των επαγγελματιών εφιστά το Επιμελητήριο Κυκλάδων 
Επιχειρήσεις «μαϊμού» 
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Το 1ο τεύχος του 
μαθητικού περιοδικού

«Στη χώρα των 
θαυμάτων» 
Κυκλοφόρησε το περιοδικό «Στη Χώρα 
των θαυμάτων» με σημαία τον Πολιτισμό, 
από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα 
Πολιτιστικών Θεμάτων, με τη συνεργασία 
των δασκάλων και νηπιαγωγών Πάρου – 
Αντιπάρου. 
Είναι το πρώτο βήμα μιας ιδέας που 
υλοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και 
η θεματολογία του κινείται γύρω από τις 
έννοιες, κουλτούρα, παιδεία, πολιτισμός, στο 
πλαίσιο κυρίως των σχολείων του νησιού μας. 
Το συγκεκριμένο τεύχος είναι ένα ταξίδι 
στις μαγευτικές περιοχές του παιχνιδιού 
και του κουκλοθέατρου, περιήγηση στα 
μουσεία, μουσική, ξενάγηση στον κόσμο των 
βιβλίων… Σ’ αυτό το πλαίσιο θα κινούνται 

και τα επόμενα τεύχη με την πεποίθηση, όπως 
αναφέρει στον πρόλογο η υπεύθυνη έκδοσης 
κ. Γιάννα Σέργη «η προσπάθειά μας αυτή 
θα προκαλέσει και άλλους αρωγούς, ώστε τα 
ταξίδια μας να είναι πολλά και τακτικά». 

πολιτισμός
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς         
Αναβίωση του εθίμου του Κλήδωνα
στην Αλυκή 
Με επιτυχία γιορτάστηκε και φέτος όπως κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου, η  παραμονή του Αι 
Γιαννιού στην Αλυκή. Στο λιμανάκι της Αλυκής χόρεψε το Μουσικοχορευτικό συγκρότημα 
Νάουσας Πάρου και αναβίωσαν, το έθιμο «Αμίλητο νερό» με το άνοιγμα της στάμνας 
και χιουμοριστικά στιχάκια και το έθιμο της «Κατοπτρομαντείας» στο μαγκανοπήγαδο 
που στήθηκε από τα μέλη του Πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς. Στη συνέχεια, οι μικροί 
Βαρκάρηδες, που έκαναν την νύχτα μέρα, ανάβοντας φωτοβολίδες στη θάλασσα, βγήκαν 
στην παραλία και άναψαν τη φωτιά όπου κάηκαν οι Μάηδες. Το γλέντι συνεχίστηκε  με 
ζωντανή μουσική από τους Μανώλη Ραγκούση, Κώστα Μπαλίκο και Νίκο Παπαδάκη. 
Όλος ο κόσμος απόλαυσε το ψητό χταποδάκι  και την άφθονη σούμα , που ετοιμάστηκαν από 
τους εθελοντές του συλλόγου. 
Η γιορτή συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Πάρου, το Δ/Δ Αγκαιριάς και τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Αγκαιριάς.

Μουσικοχορευτική συνάντηση στον Κώστο
Με λαμπρότητα τελέστηκε και φέτος η γιορτή του Αγίου Αθανασίου του Παρίου στον Κώστο. 
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, έγινε η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου Αγίου Νικοδήμου του 
Αγειορίτου από Νάξο και ακολούθησε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία.
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου τελέσθηκε Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 10.00 
έγινε Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου του Παρίου
Στη συνέχεια το πρόγραμμα περιελάμβανε Παραδοσιακούς χορούς από το Μουσικοχορευτικό 
Συγκρότημα “Νάουσα Πάρου” και το Φιλοπρόοδο όμιλο Καρδαμυλίων Χίου στην πλατεία 
του Κώστου.  Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο ΜΕΑΣ Κώστου και το Μουσικοχορευτικό 
Συγκρότημα “Νάουσα Πάρου”.

Αντα Λιβιτσάνου και 
VOLT...Live στην Πάρο 
Η Αντα Λιβιτσάνου και οι VOLT, θα 
βρίσκονται στις 28/08/09 στο Πίσω Λιβάδι 
με την υποστήριξη του Συλλόγου Γυναικών 
Μάρπησσας. Η Άντα Λιβιτσάνου,  η 
πολυτάλαντη ηθοποιός που πρωταγωνιστεί 
στο πιο επιτυχημένο καθημερινό σήριαλ της 
φετινής τηλεοπτικής χρονιάς του ΑΝΤ1 
“ΛΟΛΑ”,  μετά την εξαιρετική εμφάνισή 
της στον τελικό του X-FACTOR,  όπου 
ενθουσίασε κοινό και κριτική επιτροπή με 
την ερμηνεία της στο ‘Think’ της Aretha 
Franklin, αφήνει για λίγο τα τηλεοπτικά 
πλατό και ξεκινάει τη δική της διαδρομή 
στη μουσική παρέα με τους VOLT. 

Μαθητική συναυλία
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 20,30 
πραγματοποιήθηκε η μαθητική συναυλία 
της Σχολής Μουσικής του Δήμου Πάρου, 
στην  αίθουσα του πολιτιστικού Συλλόγου 
“Αρχίλοχος”. Την εκδήλωση τίμησε με 
την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Παροναξίας κ.Καλλίνικος και 
απένειμε στα παιδιά της παιδικής χορωδίας 
τους επαίνους του Α΄ βραβείου, που τα παιδιά 
κέρδισαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορωδιών της Χ.Ο.Ν. 
Οι μαθητές έπαιξαν κιθάρα πιάνο και βιολί και κέρδισαν ένα μεγάλο χειροκρότημα για την 
επιμονή, τον κόπο και το ταλέντο τους. Τη συναυλία έκλεισε με τραγούδια η παιδική χορωδία 
της Σχολής.  
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Fotis Art Cafe 

Έκθεση με έργα του Λιναρδάκη
Ο Φώτης Μέλλιος, δημιούργησε στο 
λιμανάκι του Αη Δημήτρη-Μπουκαδούρα 
στην Νάουσα Πάρου, ένα café  το οποίο  
λειτουργεί παράλληλα και σαν  χώρος τέχνης.
Για πέμπτη συνεχή χρονιά συνεργάζεται με 
την Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης. Μετά την 
προηγούμενες  επιτυχημένες εκθέσεις των 
Λίνα Μπέμπη, Μαριγώ Κάσση, Βούλας 
Μασούρα, Νάκη Ταστσιόγλου, Anton, 
Μαρίας Γρηγοριάδη και  του Μίλτου 
Μιχαηλίδη, από το Σάββατο 27 Ιουνίου η 
Μαρία Δημητριάδη (Μέδουσα Αίθουσα 
Τέχνης) και ο Φώτης Μέλλιος (Fotis art 
café) παρουσιάζουν έργα  του Παναγιώτη 
Λιναρδάκη.
Η τέχνη κυοφορείται στο δρόμο, απ’ όπου 
αντλούν οι καλλιτέχνες εμπνεύσεις και 

τις αποτυπώνουν στο εργαστήρι τους, καθένας με το δικό του τρόπο. Και βέβαια η τέχνη 
έχει πάντα αμεσότατη σχέση με τις εξελίξεις της κοινωνίας κι ο Παναγιώτης Λιναρδάκης 
επηρεάζεται  από αυτές. Από αυτές τις εξελίξεις πηγάζει και ο κριτικός ρεαλισμός του έργου 
του, που θέλει προσφέροντας αντίδοτο στις διαταραχές του οικονομικο-πολιτικού συστήματος 
και να δαμάζει τα κύματα της ψυχολογικής βίας που δέχεται η κοινωνία.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου και οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 10:00 - 
03:00

Παροικία Πάρου, τηλ.: 22840 21211

Με την εµπειρία 42 χρόνων επιτυχηµένης λειτουργίας,
σ’ έναν ανακαινισµένο χώρο γεµάτο γλυκές δηµιουργίες,

τα αυθεντικά, παραδοσιακά προϊόντα “ΧΑΝΙΩΤΗΣ”
περιµένουν να τα απολαύσετε σ’ ένα όµορφο περιβάλλον.

Έκθεση φωτογραφίας
στη Gallery “Ανεμόμυλος”

Τη νέα του φωτογραφική δουλειά θα 
παρουσιάσει τον Ιούλιο, ο Στ. Ραγκούσης.
Η έκθεση θα γίνει στην Gallery Ανεμόμυλος 
και θα διαρκέσει έως το τέλος Ιουλίου. 
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 3 
Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ.
Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, η νέα 
αυτή φωτογραφική δουλειά με τίτλο 
«ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ», «είναι αποτύπωση 
στιγμών της απόλυτης άπνοιας, τις 
στιγμές που ο βυθός μας αποκαλύπτεται 
και το πραγματικό μπερδεύεται με το 
φανταστικό».
Ο Στ. Ραγκούσης, γεννήθηκε στην Πάρο 
το 1956 και ήταν πέντε ετών όταν η 
οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα. Στα 

15 του χρόνια εργάστηκε ως βοηθός φωτογράφου, έδεσε και αγάπησε το αντικείμενο και 
ασχολήθηκε στη συνέχεια επαγγελματικά – καλλιτεχνικά. Έλαβε μέρος σε διαγωνισμούς και 
παρουσίασε τη δουλειά σε διάφορες εκθέσεις. Το 2003 συμμετείχε σε διεθνή καλλιτεχνική 
διοργάνωση στην Φλωρεντία με τη συλλογή του, που ήταν αφιερωμένη στα προσευχητάρια 
των δρόμων. Το 2005 παρουσίασε στον “Ανεμόμυλο” τη συλλογή του με τίτλο «10 πρόσωπα 
και μία περιφορά». 

Εγκρίθηκε από τον ΟΣΚ η προγραμματική σύμβαση για τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις σε Πάρο και Νάξο 
       

Αποκτά το ..κλειστό του ο Αρχίλοχος
Εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων την Τετάρτη 17 Ιουνίου η σύναψη 
προγραμματικών συμβάσεων με τη Νομαρχία Κυκλάδων για την κατασκευή των δύο 
κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου - Μάρπησσας Πάρου 
και στο σχολικό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑΛ Νάξου.
Ο ΟΣΚ, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και στο αίτημα  
των κατοίκων της Πάρου και  Νάξου προχώρησε  με ταχύτατους ρυθμούς στην ολοκλήρωση  
των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε οι νέες  αθλητικές  εγκαταστάσεις στα δύο νησιά  να 
ολοκληρωθούν  μέχρι το τέλος του 2010. Η Νομαρχία Κυκλάδων, κατόπιν της έγκρισης 
του ΟΣΚ και σύμφωνα με την πάγια διαδικασία του Υπουργείου Παιδείας, αναλαμβάνει 
αφενός τη δημοπράτηση των έργων με όλες τις σχετικές διαδικασίες για την ανακήρυξη του 
αναδόχου, κατασκευαστή εντός του 2009 και αφετέρου την επίβλεψη της κατασκευής τους.
Το γυμναστήριο της Πάρου έχει προϋπολογισμό 2.170.000€. Και τα δύο γυμναστήρια θα 
χρηματοδοτηθούν με πιστώσεις του ΟΣΚ και θα περιλαμβάνουν γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, 
χώρους υγιεινής, κερκίδες χωρητικότητας 300 ατόμων και βοηθητικούς χώρους.

Κατάθεση μηχανογραφικών
Από την 1η έως τις 20η Ιουλίου, μπορούν οι υποψήφιοι να καταθέσουν τα μηχανογραφικά 
δελτία, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής για 
την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου 
γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν, εκπρόσωπό 
του, τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 το πρωί έως τη 1.30 μ.μ. Τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται είναι: α) Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου και β) Πρωτότυπη 
βεβαίωση πρόσβασης.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από το 5ο Γραφείο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 22840 24419 και 22840 28309 και από τα 
Λύκεια αποφοίτησής τους. Το Γενικό Λύκειο Πάρου θα παραμείνει ανοιχτό έως την 20η 
Ιουλίου, ενώ το Λύκειο Νάουσας έως την 6η Ιουλίου. 

ΙE΄ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

MARE NOSTRUM
Μεσόγειος και Χριστιανισμός
δια μέσου των Αιώνων 
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος διοργανώνει το ΙΕ΄  Θεολογικό 
Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Παροναξίας κ. Καλλινίκου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Poseidon of Paros, 
στη Χρυσή Ακτή από 3 μέχρι 5 Ιουλίου 2009, με θέμα:
«Mare Nostrum: Μεσόγειος και Χριστιανισμός δια μέσου των αιώνων»
Το θέμα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η ιστορικὴ γένεση και ανάπτυξη 
του Χριστιανισμού ταυτίζεται γεωγραφικά και πολιτιστικά με την ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου, ώστε δικαιολογημένα η τελευταία να μπορεί να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν «δική 
μας (εμάς των Χριστιανών) θάλασσα». Σκοπός και στόχος του ΙΕ’ Θεολογικού Συνεδρίου 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών, είναι η προβολή των κατά το δυνατόν περισσοτέρων πτυχών της 
πολυδιάστατης αυτής σχέσης δια μέσου των αιώνων, από τις απαρχές της έως και σήμερα: 
Αγία Γραφή, Πατερική Θεολογία, Φιλοσοφία, Εκκλησιαστική Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός.
Τις εργασίες του συνεδρίου θα κηρύξει την Παρασκευή 3 Ιουλίου ο Μητροπολίτης Παροναξίας 
Καλλίνικος. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται κοπέλα για το αρτοποιείο –ζαχα-
ροπλαστείο  ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ στην Παροι-
κία. Τηλ.2284024966

Ξενοδοχείο POSEIDON στην Χρυσή 
Ακτή ζητά ευπαρουσίαστη κοπέλα για την 
θέση της υποδοχής στο SPA. Επιθυμητή 
γνώση μανικιούρ πεντικιούρ .Τηλ. 22840 
42650

Ζητείται πωλήτρια με γνώσεις ταμείου για 
μόνιμη απασχόληση στο πρατήριο άρτου 
«Μάρω –Γεύσεις Ποιότητας», στην Πα-
ροικία. Τηλ. 6979673250

Ζητείται πωλήτρια με γνώσεις ταμείου για 
μόνιμη απασχόληση στο πρατήριο άρτου 
«Χρήστου Ζουμή », στα Μάρμαρα Τηλ. 
6979673140

Οικιακή βοηθός ζητείται εσωτερική που 
να εμπνέει εμπιστοσύνη για να προσφέρει 
καθημερινή οικιακή ενασχόληση και συ-
ντροφιά .Τηλ. 6937241234

Ζητείται κοπέλα για το κατάστημα ενδυ-
μάτων «Boom» στην Νάουσα. Τηλ. 
2284053544, 6932334308

Ζητείται υπάλληλος για κατάστημα με 
είδη ένδυσης στην Παροικία. Τηλ. 
6945950055

 Euroxenia Hotel Management & Tourism 
Consulting ΖΗΤΑ για ξενοδοχείο 5* στην 
Πάρο. Καμαριέρες, Σερβιτόρο για το A la 
Carte εστιατόριο –  με ανάλογη προϋπηρε-
σία και γνώση Αγγλικών Βοηθό Σερβιτόρου 
–  με ανάλογη προϋπηρεσία και γνώση Αγ-
γλικών. Πληροφορίες, Αιτήσεις και Απο-
στολή Βιογραφικών: Μail  HYPERLINK, 
hrquality@euroxenia.com, hrquality@
euroxenia.com  ή στο Fax 22410-70645   
Κεντρικά Γραφεία. 22410-70641-3 

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 κυρία για φύλαξη μωρού στο 
Άσπρο Χωριό. Τηλ: 6974123697

Ζητείται  κοπέλα για καφέ στην Παροικία 
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 για φύλαξη μωρού σε Νάου-
σα. Τηλ: 6932309224, 2284052405  

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

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Μουσικοί, τραγουδιστές , σχήματα, διατί-
θενται για εργασία στην Πάρο. Τηλ. 
2109710126, 6974036340

Κυρία με 20σαετή πείρα στην ραπτική ανα-
λαμβάνει επιδιορθώσεις ρούχων, ραφή νέων, 
ανδρικών, γυναικείων, παιδικών, κουρτίνες, 
τραπεζομάντιλα. Παραλαβή ρούχων στο 
χώρο σας. Τηλ: 22840 91282, 6988799560 

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

Κηπουρός αναλαμβάνει την καλλιέργεια και 
φροντίδα κήπων.  Τηλ: 6936414437 

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

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Απολέσθη Αγροτικό Δίπλωμα στα στοι-
χεία Δρακάκης Αργύρης
Πωλείται Citroen C4, 1400cc ,a/c, abs, 
mp3, air bag, ηλεκτρικά παράθυρα, κλει-
δαριές, χρώμα ασημί. 22.500klm. Tιμή 
6,500Ε. Τηλ. 6947081237
Πωλούνται ζάντες Μόταρτ. 
Τηλ.6976491190
Πωλείται μικρός φορτωτής bobcat loader 
S175, 55 ίπποι. Έχει δουλέψει 1335 ώρες. 
Μοντέλο 2005 .Τηλ. 6934160383  
Πωλείται Golf GTI 1800cc, μοντέλο ‘89, 
τιμή 1000 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 DT 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 οι-
κοπέδων και δρόμων, μπαζώματα και ξεμπα-
ζώματα. 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 
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 

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

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 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 δίπλα στο κέντρο του οικισμού, 
οικόπεδο εντός σχεδίου 600τμ, χτίζει 

420τμ, τιμή 150.000€ Aspis Real Estate 
Τηλ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.
gr. Κωδικός. ΠΠ01-144
Αγκαιριά, οικόπεδο 1500τμ εντός οικι-
σμού, χτίζει 600τμ, ωραία θέα θάλασσα, 
τιμή 130.000€ Aspis Real Estate Τηλ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός. ΠΠ01-143
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
Λωλαντώνης 250μ από την ομώνυμη πα-
ραλία, αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων με 
ωραία θέα, τιμή 250.000€ Aspis Real 
Estate Τηλ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός. ΠΠ01-114
Αντίπαρος, οικόπεδο ενός στρέμματος 
εντός του οικισμού του Άη Γιώργη, 250μ 
από τη θάλασσα, τιμή 120.000€ Aspis Real 
Estate Τηλ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός. ΠΠ01-139
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
Νάουσα, θέση Ανάληψη, οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο 300τ.μ., με άδεια για 50τ.μ. + 
50τ.μ. υπόγειο. 65.000€, έτερον χωρίς 
άδεια 45.000€    HYPERLINK «http://
www.paroshomes.livadas.de» www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768
Λογαράς, μοναδικό οικόπεδο 1.750τμ, 
εντός οικισμού (χτίζει 400τμ) δίπλα από 
την καταπληκτική αμμώδη παραλία. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.2284022070, 
2108087501, 6972700100
Νάουσα - Πιπέρι, μοναδικό οικόπεδο 
στην καλύτερη περιοχή της Νάουσας 307 
τμ εντός οικισμού, επίσης άλλο οικόπεδο 
300τμ δίπλα στην αμμώδη παραλία. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.2284022070, 
2108087501, 6972700100 Πωλείται οικό-
πεδο 580τμ. άρτιο, οικοδομήσιμο, 600τμ 
από θάλασσα. Τηλ. 2284021569

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 
Πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 85τμ, 
80τμ,76τμ & 60τμ στον Κορυδαλλό και 2 μα-
γαζιά 50τμ σε Νεάπολη & Κορυδαλλό .Κατα-
σκευαστική εταιρεία Αντιπαριώτης. 
Τηλ.2105622980, 6937394436 
Παροικία, πωλείται βίλλα 295 τμ, ημιτελής 
(στα τούβλα), εντός οικισμού σε γωνιακό 
οικόπεδο 1300τμ . Έτοιμος βόθρος και 
σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του μαντρό-
τοιχου. Τηλ. 6938748863
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
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
Λογαράς, κατοικία 99τμ υπό ανέγερση σε 
ανεξάρτητο οικόπεδο, 100μ από την ομώ-
νυμη παραλία, τιμή 290.000€ Aspis Real 
Estate ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr Κωδικός. ΠΠ01-141
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. ΠΠ02-62
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.  HYPERLINK «http://
www.paroshomes.livadas.de» 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.   HYPERLINK 
«ht t p://w w w. rea lest ate . l iv ad a s .de»  
HYPERLINK «http://www.paroshomes.
livadas.de» 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.  
HYPERLINK «http://www.realestate.
livadas.de/»  HYPERLINK «http://
www.paroshomes.livadas.de» 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. 
HYPERLINK «http://www.realestate.
livadas.de/»  HYPERLINK «http://
www.paroshomes.livadas.de» www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768.

Παροικία Κακάπετρα, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές.  HYPERLINK «http://
www.paroshomes.livadas.de/» 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.  HYPERLINK «http://www.
paroshomes.livadas.de/» 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.  HYPERLINK 
«http://w w w.paroshomes.l ivadas.de» 
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.  HYPERLINK 
«http://w w w.paroshomes.l ivadas.de» 
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.  
HYPERLINK «http://www.paroshomes.
livadas.de» 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€.  
HYPERLINK «http://www.paroshomes.
livadas.de/» 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.  HYPERLINK «http://
www.paroshomes.livadas.de» www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

Δρυός ,εκπληκτική αυτόνομη μονοκατοι-
κία 65τμ , 2 υ/δ , 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, 
γκαράζ, θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ Τηλ.2284022070, 2108087501, 
6972700100

Άσπρο Χωριό, μοναδικό αμφιθεατρικό δι-
αμέρισμα 70τμ, 1ου ορόφου. 2 υ/δ ,master, 
WC, καθιστικό με τζάκι κα καλοριφέρ με 
αυτονομία, κήπος με πισίνα και bbq, θέα 
θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.2284022070, 2108087501, 
6972700100

Πωλείται οίκημα 50 τ.μ., στο δημοτικό δια-
μέρισμα Γλυσσιδίων, σε οικόπεδο 365 τ.μ. 
εντός οικισμού. Τηλ: 22840 92256, 
6949162899 (6-8μμ)
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 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

Παραγγέλθηκαν και ναυπηγούνται δύο 
πλοία στα ναυπηγεία DAEWOO, ΚΟΡΕ-
ΑΣ, τα οποία θα δρομολογηθούν στις Κυ-
κλάδες.
Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Attica Group 
«υπεγράφη συμφωνία για τη ναυπή-
γηση δύο υπερσύγχρονων επιβατη-
γών-οχηματαγωγών πλοίων με τα ναυπη-
γεία Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering Co. (DSME) της Κορέας. Τα 
συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται 
σε Ευρώ 137,00 εκατ. περίπου για τα δύο 
πλοία. Η παράδοση του πρώτου πλοίου θα 
γίνει την άνοιξη του 2011 και του δεύτε-
ρου το α’ τρίμηνο του 2012. Τα νέα πλοία 
θα έχουν ταχύτητα 26 κόμβους, ολικό μή-
κος 145.5 μέτρα και μεταφορική ικανότη-
τα 2.400 επιβάτες και 450 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 
ή 50 φορτηγά και 150 Ι.Χ. αυτοκίνητα».
Μιλώντας για την νέα επένδυση του Ομί-
λου Attica, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρίας κ. Πέτρος Βέττας, είπε: «Είμα-
στε ευτυχείς που υπογράψαμε τη συμφω-
νία με το παγκοσμίου φήμης ναυπηγείο 
DSME για τη ναυπήγηση δύο νέων σύγ-
χρονων μονάδων, που θα προστεθούν στο 
στόλο μας την επόμενη διετία. Η επένδυσή 
μας αυτή στοχεύει στη συνεχή προσπάθεια 

της εταιρίας μας να προσφέρει υψηλού επι-
πέδου μεταφορικές υπηρεσίες με σύγχρο-
να, καινούργια και γρήγορα πλοία και να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των νησιών μας 
προς όφελος των κατοίκων και των επι-
σκεπτών τους. Το ίδιο ναυπηγείο έχει ναυ-
πηγήσει προ ολίγων ετών για την Attica 
τα ιδιαίτερα επιτυχημένα πλοία μας Blue 
Star Paros, Blue Star Naxos και Blue Star 
Ithaki».
«Μεγάλα, σύγχρονα και καλοτάξιδα»
Στη ΦτΠ μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρίας Blue Star Μ. Σακέλης. 
Το ένα πλοίο, είπε, θα παραδοθεί το Μάιο 
του 2011 και το δεύτερο αρχές του 2012. 
Το πρώτο πλοίο θα δρομολογηθεί από το 
καλοκαίρι του 2011 στη γραμμή Πάρο, 
Νάξο, Ίο Θήρα και έρχεται στο νησί μας 
σε λιγότερο από τέσσερις ώρες. Το δεύ-
τερο πλοίο όταν θα δρομολογηθεί, θα είναι 
διερχόμενο από τις Κυκλάδες. 
Σύμφωνα με τον κ. Σακέλη, τα δύο νέα 
πλοία είναι μεγάλα και αυτό σημαίνει ότι 
θα λυθούν αρκετά προβλήματα, όπως για 
παράδειγμα, δεν θα υπάρχει κίνδυνος να 
μένουν φορτηγά στην προβλήτα, είτε το 
χειμώνα είτε το καλοκαίρι. 
Ο κ. Σακέλης εκτιμά, ότι η ναυπήγηση 
των δύο πλοίων, είναι μια πολύ καλή εξέ-

λιξη για τις γραμμές των Κυκλάδων, αλλά 
και για την εταιρία. Είναι δύο πλοία, ακόμη 
πιο σύγχρονα, ακόμη πιο γρήγορα, μεγά-
λα και καλοτάξιδα και γενικά είναι μια ανα-
βάθμιση. 
Σε ερώτηση εάν θα υπάρξουν αυξήσεις στις 
τιμές των εισιτηρίων μέσα στη σαιζόν, ο κ. 
Σακέλης το απέκλεισε λέγοντας: «Δεν θα 
γίνει καμία αύξηση, διατηρούμε τις τιμές 
που είναι ελαφρώς μειωμένες ειδικά στις 
καμπίνες και στις πρώτες θέσεις. Κρατά-
με δηλαδή τις χειμωνιάτικες τιμές, που εί-
χαν μειωθεί το Νοέμβριο, παρότι αυξάνο-
νται πάλι τα καύσιμα».
Και άλλα πλοία στη γραμμή…
Δρομολογήθηκε από τις 25 Ιουνίου το 
πλοίο «Ροδάνθη», της εταιρίας Αγούδη-
μου, που κινείται στην Παροναξία και συμ-
βάλει σε σημαντικό βαθμό στη διευκόλυν-
ση των εκδρομέων που επιλέγουν τα νη-
σιά μας για τις διακοπές τους. Τα δύο επό-
μενα πλοία που θα δρομολογηθούν είναι 
το «Ανθή Μαρίνα» και το «Πρέβελης», 
για τον απόπλου των οποίων αναμένεται η 
υπογραφή του υπουργού Εμπορικής Ναυ-
τιλίας. Το «Μιλένα» θα εκτελεί το δρομο-
λόγιο από Θεσσαλονίκη για Κρήτη μέσω

 Πάρου και το «Ανθή Μαρίνα» θα κινείται 
στην Παροναξία – Σαντορίνη. 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   ΕΓ/ΟΓ   ΡΟΔΑΝΘΗ   
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΓΙΑ  ΠΑΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00
(ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ)
ΤΡΙΤΗ 23:59
(ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΣΙΚΙΝΟ-
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ)
ΠΕΜΠΤΗ 20:00
(ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23:59
(ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΣΙΚΙΝΟ.-
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ)
ΑΠΟ ΠΑΡΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:30
(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ  (ΒΡΑΔΥ) 02:40    
(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30
(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 16:40
(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ)

Δύο νέα πλοία από το 2011

Δυναμικά στο χώρο η Blue Star

Αριστερά ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Star Μ. Σακέλλης με τον Π. Βέττα 
και τους εκπροσώπους της Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. 
(DSME) της Κορέας.
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Προσφυγή του ΔΣΑ στο ΣτΕ 
για ακύρωση της ΚΥΑ που 
παραχωρεί αιγιαλό και παρα-
λία στους ΟΤΑ

Οι παραλίες
είναι για όλους
τους πολίτες
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυ-
γε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για 
την ακύρωση της με αριθ. 1038460/2439/

Β0010 κοινής αποφάσεως των Υφυπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομι-
κών σχετικά με την απευθείας παραχώρηση, 
με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρή-
σης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθι-
ας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων πο-
ταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. 
Στην αίτησή του επισημαίνεται ότι «ο αιγια-
λός και η παραλία είναι κοινόχρηστα πράγμα-
τα εκτός συναλλαγής και ανήκουν στην κυρι-
ότητα του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο τα 
προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Συνέπεια 
του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, είναι η 
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών προς τις 
ζώνες αυτές και η ακώλυτη χρήση τους, αλλά 

και η απαγόρευση της αποκλειστικής χρήσης 
τους μόνο από περιορισμένο αριθμό πολιτών. 
Η προσβαλλόμενη όμως ΚΥΑ περιλαμβά-
νει διατάξεις οι οποίες είτε δεν βρίσκουν έρει-
σμα στο ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και πα-
ραλίας, είτε αντιβαίνουν προς τις υποχρεώ-
σεις που αυτός επιβάλλει, ιδίως επειδή δεν δι-
ασφαλίζουν τη διατήρηση των παραχωρη-
μένων χώρων ως κοινοχρήστων, δεν προ-
βλέπουν την προστασία τους ως ευπαθή οι-
κοσυστήματα και αναιρούν τον κύριο προο-
ρισμό τους, που είναι το δικαίωμα της ελεύ-
θερης και ακώλυτης πρόσβαση των πολιτών 
προς αυτές, δικαίωμα το οποίο θέτουν τελικά 
υπό την αίρεση την ικανοποίησης οικονομι-
κών δικαιωμάτων πρωτίστως.

Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης δραστη-
ριοποιείται στο τομέα πολιτικής προστασί-
ας και ειδικότερα στην προσφορά στο κοι-
νωνικό σύνολο. Σ’ αυτήν την Ομάδα ανή-
κει και η Ομάδα διάσωσης της Πάρου. Εί-
ναι εργαζόμενοι που αφιερώνουν πολύ 
από τον ελεύθερο χρόνο τους για το κοι-
νό καλό. Μία Ομάδα ανθρώπων, σε εθελο-
ντική βάση, που εκτίθενται σε ιδιαίτερους 
κινδύνους, επείγουσας ιατρικής περίθαλ-
ψης, διάσωσης και πυρασφάλειας. Παράλ-
ληλα, έχουν εκδώσει έντυπα και ενημερω-
τικό φυλλάδιο που διένειμαν στους πολίτες 
του νησιού, με οδηγίες για την προφύλαξή 
τους από κάθε είδους κίνδυνο. 
Επικεφαλής της Ελληνικής Ομάδας Διά-
σωσης της Πάρου, είναι ο Γ. Μπαρμπαρή-
γος, ο οποίος μαζί με ακόμη 65 άτομα, βρί-
σκεται όπου και αν χρειαστεί. Όπως ανα-
φέρει στη ΦτΠ, 10 από τους διασώστες 
πήραν μέρος στα σεμινάρια ανάνηψης που 
έγιναν στην Πάρο και μπορούν πλέον να 
προσφέρουν βοήθεια σε όποιον τη χρεια-
στεί. Αναμένεται μάλιστα να τους δοθεί και 
ένας απινιδωτής, ενώ 4 μέλη θα είναι όλο 
το 24ωρο σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμε-
νο. Σε εγρήγορση εξάλλου, για οποιοδήπο-
τε περιστατικό βρίσκονται όλα τα μέλη της 
ομάδας, με το κέντρο επιχειρήσεων να δου-
λεύει και να λαμβάνει μηνύματα μέρα και 
νύχτα. 
Η Ε.Ο.Δ. διαθέτει μία ομάδα σε επιφυλακή 
πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένη. 
- Ορεινή Διάσωση, είναι το βήμα που γίνε-
ται τώρα με την εκπαίδευση πέντε ατόμων 
από την ομάδα.  
- Υγρό Στοιχείο : έμπειροι αυτοδύτες, χει-
ριστές ταχυπλόων σκαφών, ιστιοπλόοι, 
ναυαγοσώστες και προσωπικό υποστήρι-
ξης συμβάλει στην Έρευνα και Διάσωση 
(S.A.R.) σε θάλασσα, ποτάμια, λίμνες συ-

νεργαζόμενο άριστα με τις Λιμενικές Αρ-
χές. 
- Πρώτες Βοήθειες: Εκπαιδευμένοι στο 
χώρο της υγείας υποστηρίζουν τα διασω-
στικά τμήματα της Ε.Ο.Δ. παρέχοντας 
πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια των 
αποστολών. 
- Ανθρωπιστικές Αποστολές : Το τμήμα 
της Ε.Ο.Δ. συγκεντρώνει, μεταφέρει και 
διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια σε πληγέ-
ντες πληθυσμούς από θεομηνίες ή έκρυθ-
μες καταστάσεις, όπως επίσης διαχειρίζεται 
προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες. 
Τώρα το καλοκαίρι, το VAN της ομάδας 
περιπολεί σε όλες τις περιοχές όπου υπάρ-
χουν μικρά δασάκια, όπως στις Λεύκες, για 
προληπτικούς λόγους σε ότι αφορά τη φω-
τιά. 

Υπάρχουν όμως προβλήματα
Μία ομάδα που εθελοντικά εκθέτει εαυτόν 
σε κίνδυνο, έχει ανάγκη στήριξης. Δεν εί-
ναι δυνατόν, οι άνθρωποι αυτοί, να πληρώ-
νουν από την τσέπη τους τα καύσιμα ή οτι-
δήποτε άλλο για να μπορέσουν να λειτουρ-
γήσουν. Εάν οι πολίτες του νησιού στα-
θούν δίπλα τους, θα μπορέσουν ν’ ανταπε-
ξέλθουν στις ανάγκες. Για παράδειγμα από 
τους 2μιση χιλιάδες λαχνούς που είχαν δι-
ακινήσει για τη βάρκα που έβαλαν στην 
κλήρωση, με σκοπό να συγκεντρώσουν 
χρήματα, πουλήθηκαν μόνο 750 λαχνοί, οι 
οποίοι στοίχιζαν μόνο 5 ευρώ! 
Όπως λέει ο κ. Παπαδάκης, ο Δήμος ανα-
γνωρίζει την προσφορά και στο βαθμό που 
είναι εφικτό, βοηθάει. Οι πολίτες όμως, ση-
μειώνει, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, 
δεν μας γνωρίζουν καν, ενώ αντίθετα μας 
γνωρίζουν στο εξωτερικό.
Αυτό το διάστημα, η Ομάδα έχει ζητήσει 
από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
(ΥΕΝ), ένα αξιόπλοο σκάφος, για να μπο-

ρούν να βοηθήσουν με 100% αποτελεσμα-
τικότητα, αλλά και για να είναι ασφαλείς οι 
ίδιοι και αναμένουν την απάντηση, με την 
ελπίδα ότι θα είναι θετική. Ταυτόχρονα γί-
νονται κινήσεις, για να ενταχθεί όλη η ομά-
δα σε πρόγραμμα ασφάλισης, ώστε αν συμ-
βεί κάποιο ατύχημα, να μην πληρώνουν 
από την τσέπη τους. Έχουν λάβει για αυτό 
το θέμα, τη δέσμευση της Γ.Γ. Πολλιτικής 
Προστασίας, ότι θα βοηθήσει προς αυτή 
την κατεύθυνση.
Επίσης, έχει παραγγελθεί ένα πλωτό φο-
ρείο με όλο τον ιατροφαρμακευτικό εξοπλι-
σμό, το οποίο θα αγοραστεί επί πιστώσει…

Μεγάλη δραστηριότητα
Η Ε.Ο.Δ. είναι μη κυβερνητική οργάνωση 
Έρευνας και Διάσωσης, τα μέλη της οποίας
 συμμετείχαν σε επιχειρήσεις από το 1978 
σε εθελοντική βάση. Από το 1994 λειτουρ-
γεί με τη μορφή σωματείου.
- Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και διαθέτει 
25 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, μετα-
ξύ των οποίων και στην Πάρο.

- Είναι πιστοποιημένη από την Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών με Αρ. Μητρώ-
ου έξι, καθώς επίσης και από το INSARAG 
των Ηνωμένων Εθνών από τις 23 Ιουνί-
ου 2005.Βρίσκεται σε συνεχή συνεργα-
σία τόσο με το Υπουργείο Εξωτερικών 
(Υ.Δ.Α.Σ. με Αρ.Μητρώου 14), όσο και 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ECHO). 
- Με ένα ανθρώπινο δυναμικό 1100 εθε-
λοντών σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχει σε 
επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε πε-
ριπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών 
καταστροφών, οπουδήποτε λαμβάνουν 
χώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Στελεχώνεται από επαγγελματίες και ερα-
σιτέχνες διασώστες με άριστη επιστημονι-
κή και τεχνική κατάρτιση, που ενεργούν με 
εθελοντική συνείδηση.

Άσκηση Διάσωσης στη Νάξο υπό το βλέμ-
μα του Καμμένου

Η Ομάδα Διάσωσης συμμετείχε στη με-
γάλη θαλάσσια άσκηση που έγινε 27 και 
28 Ιουνίου στη Νάξο, υπό την αιγίδα του 
ΥΕΝ. Η δική μας ομάδα, η οποία συμμε-
τείχε με το VAN και το σκάφος της, είχε το 
συντονισμό του κύριου μέρους της άσκη-
σης, την οποία παρακολούθησε ο υφυπουρ-
γός Εμπορικής Ναυτιλίας Π. Καμμένος.
Ετσι, βρέθηκαν στη Νάξο 11 μέλη της Ελ-
ληνικής Ομάδας Διάσωσης Κυκλάδων, 
συμμετέχοντας στην 4η Πανελλήνια Συ-
γκέντρωση Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών.
Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, 
που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 2008 
στη Σύρο, πραγματοποιήθηκε άσκηση θα-
λάσσιας διάσωσης με συνεργασία δυτών 
του Λιμενικού σώματος, των Αερολεσχών 
Σύρου και Δεκέλειας, της Πολεμικής  Αε-
ροπορίας, της ΕΟΔ Κυκλάδων και φου-
σκωτών σκαφών των ομίλων.
Για πρώτη φορά τέθηκε σε εφαρμογή το 
σύστημα Πολιτικής Προστασίας VEA 
(volunteers emergency alert), με γραπτό 

και φωνητικό μήνυμα που λαμβάνουν στο 
κινητό τους οι εθελοντές που συμμετέχουν 
στο σχέδιο συνεργασίας με το ΥΕΝ, σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος στην ευρύτερη θα-
λάσσια περιοχή που βρίσκονται. Η άσκη-
ση εξελίχθηκε σύμφωνα με το σενάριο και 
ο Υφυπουργός κος Π. Καμμένος συνεχάρη 
τα μέλη της ΕΟΔ, για την καλή τους πα-
ρουσία.
Τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων που συμμε-
τείχαν στην άσκηση ήταν: 
Πλήρωμα του RESCUE 2: Μπαρμπαρί-
γος Γεώργιος, Χάλας Κων/νος, Σιμιτζής 
Παναγιώτης, Ζουμής Κων/νος, Αλαφο-
γιάννης Αποστόλης, Δευτερίγος Γιάννης.
Ομάδα υποστήριξης από στεριά - Επικοι-
νωνίες: Καλαλές Στέλιος, Καλακώνας 
Μηνάς, Στέρκεμαν Φίλιππος, Τζιάτζιος 
Λεωνίδας, Αγγελοπούλου Σοφία.

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
παράρτημα Κυκλάδων

Πανταχού παρούσα

Αναγγελίες γάμου

Ο Γιέπε Μπίγκβρο Βιν του Μπίρτε Βιν και της 
Χένρικ Μπίγκβρο Βιν, που γεννήθηκε στη 
Δανία, και η Μικάλα Μέλσον Χάνσεν του Χάνε 
Ίγεδε Μπγιάρνχολτ και της Κάρστεν Μέλσον, 
που γεννήθηκε στη Δανία, πρόκειται να τελέσουν 
πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Πάρου τον 
Ιούλιο.

Ο Δήμος Κωνσταντίνος του Αναστασίου και της 
Βασιλικής, το γένος Παπαπέτρου, που γεννήθηκε 
και διαμένει στην Πρέβεζα, θα νυμφευτεί την 
Μπαρμπαρήγου Στυλιανή του Νικολάου και της 
Νίκης, το γένος Γιακουμάτου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και διαμένει στην Πάρο, με πολιτικό 
γάμο στο Δημαρχείο της Πάρου.
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Παραίτηση
Πολύστροφου από 
την Ε.Δ.Κ.Π.Π.
με …βολές
Την παραίτησή του από την Ενιαία Δημοτική Κί-
νηση Πολιτών Πάρου (Ε.Δ.Κ.Π.Π.) υπέβαλε ο 
Τοπικός Σύμβουλος του Δ.Δ. Νάουσας Γιώργος 
Τριπολιτσιώτης, την οποία συνοδεύει με επιστο-
λή του προς τον Πρόεδρο της παράταξης και εξη-
γεί τους λόγους της παραίτησής του. O κ. Τριπο-
λιτσιώτης δηλώνει ότι θα λειτουργεί ως ανεξάρ-
τητος διαμερισματικός σύμβουλος και επισημαί-
νει ότι θα συνεχίσει έως το τέλος της θητείας του 
να είναι δίπλα στους συμπολίτες του, να αγωνίζε-
ται γι’ αυτούς και τα προβλήματά τους. Παράλ-
ληλα, ζητεί συγγνώμη «θαρραλέα εάν κάποιον 
στεναχώρησα ή προσέβαλα, αλλά με πνίγει το δί-
κιο».

Δημοσιεύουμε ολόκληρη την επιστολή του:
Φίλες και φίλοι,
Ονομάζομαι Γιώργος Τριπολιτσιώτης (οι φίλοι 
και γνωστοί με αποκαλούν Πολύστροφο), γεννή-
θηκα και μεγάλωσα στη Νάουσα, έναν τόπο που 
αγάπησα και αγαπώ, έναν τόπο που ποτέ μου δεν 
σκέφτηκα να τον αποχωριστώ, γιατί ένιωθα ότι η 
ζωή μου είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ομορ-
φιά του χωριού μας.
Από μικρό παιδί, που θυμάμαι τον εαυτό μου, 
δούλευα, δούλευα σκληρά, χωρίς ωράρια, χωρίς 
ιδανικές συνθήκες, πολέμησα την φτώχεια και με 
την εργατικότητά μου, το φιλότιμο και την αγά-
πη και την εμπιστοσύνη την δική σας, κατάφερα 
να επιβιώσω, να δημιουργήσω και να συνεχίζω να 
δουλεύω έως και σήμερα από το πρωί έως το βρά-
δυ. Ποτέ δε ζήτησα κάτι, ποτέ δεν ζήτησα να απο-
κτήσω οτιδήποτε χωρίς κόπο, ότι έχω αποκτήσει 
το κατάφερα με ιδρώτα, με τίμιο ιδρώτα.
Φίλες και φίλοι, ιδεολογικά ανήκω στην φιλελεύ-
θερη παράταξη, γιατί πίστευα και πιστεύω στις 
αρχές της, αλλά αυτό ποτέ δε μου δημιούργησε 
πρόβλημα στις ανθρώπινες και επαγγελματικές 

μου σχέσεις. Ήμουν και είμαι με όλους τους χω-
ριανούς μου αγαπημένος και φίλος και σε καμία 
περίπτωση δεν επηρεάστηκα από ιδεολογικές δι-
αφορές ή από λόγια.
Το 2006 συστρατεύθηκα και εγώ μαζί με άλλους 
συμπολίτες μου και δώσαμε τον αγώνα μας, για 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Πήρα αυτήν την από-
φαση γιατί πίστευα και πιστεύω ότι μπορούσα και 
μπορώ να προσφέρω και εγώ στο ελάχιστο για το 
καλό του τόπου μου.
Μπήκα σε αυτήν την διαδικασία με την Ενιαία 
Δημοτική Κίνηση Πολιτών, με αγνές προθέσεις, 
με όνειρα, με σκέψεις για δημιουργία, έργο, απο-
τέλεσμα.
Με την δική σας ψήφο εκλέχθηκα πρώτος τοπι-
κός σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο Δ.Δ. Νά-
ουσας.
Τότε αντίκρισα την πραγματικότητα.
Ποια όνειρα? Ποιες αγνές προθέσεις? Ποιο έργο? 
Ποιο αποτέλεσμα?
Όλα μια σκοπιμότητα. Όλα μια μικροπολιτική. 
Όλα μία προσωπική εμπάθεια. Όλα μία κομματι-
κή εκδίκηση.
Εκδιώχθηκαν χωριανοί μας, επειδή δεν ήταν αρε-
στοί σε κάποιους, επεβλήθησαν εξοντωτικά πρό-
στιμα, για να ικανοποιήσουμε τους ψευτοεγω-
ισμούς μας και για να δείξουμε ποιοι είναι το 
«αφεντικό». Επικράτησε η αναξιοκρατία, η εκδι-
κητικότητα, η αλαζονεία της εξουσίας. Άνθρωποι 
που μέχρι χθες τους ξέραμε, έγιναν διαφορετικοί, 
επηρεασμένοι από αλαζονικό οίστρο.
Το χωριό έγινε δέκα κομμάτια, η κοινωνική συνο-
χή χάθηκε, η αγνότητα και η φιλία δεν είχαν πια 
καμία αξία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι εάν 
«είναι δικός μας ή όχι?». Μια μικρή ομάδα κατά-
φερε να διχάσει όλο το χωριό και μαζί με τον διχα-
σμό, έφερε και σε μένα την αηδία και την απογο-
ήτευση. Παραδείγματα όσα θέλετε, δεκάδες ανα-
φορές στις αστυνομικές Λιμενικές Αρχές, στην 
Εισαγγελία, στην Πολεοδομία, για ποιους? Για 
εμάς! Για τους χωριανούς. Για αυτούς που μέχρι 
χθες ο ένας ζητούσε την βοήθεια του άλλου και 
σήμερα δεν λένε ούτε καλημέρα. 
Όλα αυτά φίλοι μου, με έκαναν να απογοητευ-
τώ, να πιστέψω ότι δεν έχουν θέση σε τέτοιες δι-
αδικασίες άνθρωποι που έχουν αγνές προθέσεις 
και όνειρα. Αποκορύφωμα όλων των παραπάνω 
ήταν και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου της Πάρου την Δευτέρα……..όπου μετά από 
εισήγηση του Προέδρου του Δ.Δ. Νάουσας συ-
ζητήθηκε και η υπόθεση του κλειδώματος των 
ηλεκτρικών πινάκων του λιμανιού. Ένα θέμα στο 
οποίο αντέδρασα στο Συμβούλιο του Δ.Δ. όχι για 
την πράξη, αλλά για την μεθόδευση. Δεν είναι δυ-
νατόν ένας άνθρωπος να αποφασίζει, ένας άνθρω-
πος να εκτελεί και μετά αφού επέλθουν οι αντι-
δράσεις να καλεί σαν μαριονέτες τα μέλη του Δ.Δ. 
για να τους ενημερώσει. Ήταν η σταγόνα που ξε-
χείλισε το ποτήρι και αναγκάστηκα να πω ότι αυ-
τές οι μεθοδεύσεις είναι ¨Χιτλερικές¨, δηλαδή αυ-
θαίρετες και δεν έχουν καμία σχέση με την δημο-
κρατία.
Εγώ κατακρίθηκα γι’ αυτό από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και μάλιστα Δημοτικός Σύμβουλος της 
συμπολίτευσης χαρακτήρισε φασιστική την πρά-
ξη μου. Η δική μου πράξη διαμαρτυρίας ήταν 
¨φασιστική¨ και έπρεπε να κατακριθεί. Η πράξη 
της αυθαιρεσίας και της αλαζονείας που κατέκρι-
να εγώ ήταν ¨δημοκρατική¨. Έτσι αντιλαμβάνο-
νται δυστυχώς κάποιοι σήμερα την τοπική δημο-
κρατία. Άνθρωποι που είναι χρόνια τώρα μισθω-
τοί υπάλληλοι του Δήμου και παρουσιάζουν και 
τους εαυτούς τους ως σωτήρες του νησιού, επει-
δή πληρώνονται και πράττουν το αυτονόητο, δη-
λαδή την δουλειά τους και αυτήν όχι καλά, κρί-
νονται από τα αποτελέσματα της καθημερινότη-
τας., σήμερα παρουσιάζονται ως θύλακες των δη-
μοκρατικών θεσμών και της εντιμότητας. Μια 
απλή ερώτηση θα τους κάνω, ¨πότε δουλέψατε 
κύριοι, πότε βγάλατε μία δραχμή με τον ιδρώτα 
σας? Πότε αγχωθήκατε εάν θα έχετε αύριο ψωμί 
για την οικογένειά σας? Ποτέ! Γιατί ο επαγγελμα-
τίας πολιτικός στην Πάρο του 2009, είναι το πιο 
σίγουρο και προσοδοφόρο επάγγελμα.
Και σαν να μην έφθανε αυτό, εκεί που περίμενα να 
ακούσω μια φωνή στήριξης από τη δική μου πα-
ράταξη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από την 
παράταξη που έδωσα αγώνα με όλες μου τις δυνά-
μεις στις εκλογές του 2006, τίποτα, νεκρική σιγή, 
αλήθεια δε γνωρίζω πάνω σε ποια πολιτική σκοπι-
μότητα λειτουργούνε, όχι μόνο δεν άρθρωσε κά-
ποιος μια φωνή, αλλά αντίθετα με την τοποθέτη-
ση του επικεφαλή Κ.Λ. Κοντού δόθηκε η εντύ-
πωση πως μιλούσε η συμπολίτευση.
Αγαπητέ κύριε Κοντέ, από τους αντιπάλους δεν 
περίμενα κάτι διαφορετικό, όχι διότι έπρατταν το 

σωστό, αλλά γιατί κατανοώ την σύμπνοια και την 
συμπαράσταση μεταξύ τους. Αλλά και εσείς να 
συμπλεύσετε με την δική τους γραμμή?
Ποιόν άραγε εκπροσωπείται εκεί που είστε? Εί-
στε αντιπολίτευση? Ασκείτε κριτική εποικοδομη-
τική? Ή ψηφίζετε και συμπλέετε με την πλειοψη-
φία? Πού είναι η δική μας σύμπνοια και συμπα-
ράσταση?
Η στάση σας ήταν άκρως προσβλητική για μένα 
και με έπεισε πλέον ότι δεν πρέπει να σας θεωρώ 
επικεφαλή της παράταξης που συστρατεύθηκα το 
2006. Με την επιστολή μου αυτή σας δηλώνω ότι 
δεν ανήκω πλέον στην Ε.Δ.Κ.Π. και θα συνεχί-
σω έως το τέλος της θητείας μου να λειτουργώ ως 
ανεξάρτητος Διαμερισματικός Σύμβουλος.
Δυστυχώς μας απογοητεύσατε, απογοητεύσατε 
τις προσδοκίες μου, τα όνειρά μου.
Πρέπει να βγείτε στην κοινωνία και να μιλήσετε 
μαζί της και θα αντιληφθείτε, ότι όλοι εκτός από 
ορισμένους λίγους που σας  περιστοιχίζουν, για 
δικούς τους προσωπικούς λόγους έχουν την ίδια 
άποψη με εμένα. Εάν ήθελα να είμαι με την συ-
μπολίτευση θα είχα πάει από την αρχή, δεν ήταν 
ανάγκη να με σπρώχνετε εσείς κάθε μέρα και 
από λίγο. Εγώ με τα λίγα γράμματα που γνωρί-
ζω, εγώ που δεν είμαι πολιτικός, ούτε επιθυμώ να 
γίνω, αλλά είμαι μόνο ένας απλός και αγνός αγω-
νιστής, έχω το θάρρος να σας πω αυτό που κανείς 
δεν το κάνει : ¨Βαδίζετε στραβά, σας έχουν βά-
λει σε λάθος δρόμο, σας εκμεταλλεύονται, θα σας  
στύψουν και στο τέλος θα σας περάσουν από λαϊ-
κό δικαστήριο, όπως στο παρελθόν¨, οι άνθρωποι 
άλλαξαν όχι οι μέθοδοι. Όσο πιο γρήγορα θα το 
καταλάβετε, τόσο λιγότερο κακό θα κάνετε στον 
εαυτό σας και στην παράταξη.
Εγώ δεν θα ασχοληθώ ξανά  με τα κοινά με αυτές 
τις προϋποθέσεις. Πρέπει να βρεθούν άνθρωποι 
να με εμπνεύσουν, να τους εμπιστευτώ και τότε θα 
το ξανασκεφτώ. Είναι κρίμα γιατί η Νάουσα και 
γενικότερα η Πάρος έχει τόσα πολλά προβλήμα-
τα και εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε το μάτι ο 
ένας του άλλου.
Φίλοι μου θα συνεχίσω έως το τέλος της θητεί-
ας μου να είμαι δίπλα σας, να αγωνίζομαι για εσάς 
και για τα προβλήματά σας.
Ζητώ συγγνώμη θαρραλέα εάν κάποιον στεναχώ-
ρησα ή προσέβαλα, αλλά με πνίγει το δίκιο.

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!

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, προ-
βήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκτα-
ση 8.978,00 τ.μ που βρίσκεται στη θέση «Καιροπούλα», κτηματι-
κής περιφέρειας Δήμου Πάρου της νήσου Πάρου, σύμφωνα με το άρ-
θρο 14 του Ν.998/79 ως εξής: Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δά-
σος 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 περι-
οχή 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 Δη-
μοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδει-
ξης ιδιωτικού εμπράγματος δικαιώματος. Αντιρρήσεις κατά της παρού-
σας πράξης μας μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
που έχει συμφέρον, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών όπως ορίζε-
ται από την παρ.3 του αρ.14 Ν.998/79 και την πάγια νομολογία ,ενώ-
πιον 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 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
Πάρος 25-06-2009 / Αριθ. Πρωτ: ΚΑΠΑ/529
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΠΑΡΟΥ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι την 17/07/2009 
,ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00-11:30 π.μ θα διενεργηθεί στον Κρα-
τικό Αερ/μα Πάρου  δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός  για την εκ-
μίσθωση χώρου (χώρος Γ.Λουκή) προς  άσκηση και εκμετάλλευση του 
δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης  Ι.Χ αυτοκινήτων χω-
ρίς οδηγό στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου για (3) χρόνια . Πληρο-
φορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται από την Δ/
νση Οικονομικού Εφοδιασμού τμήμα Γ (κτίριο 3), Βασιλέως Γεωργί-
ου 1, Ελληνικό τηλ: 2108916000 και από τον Κρατικό Αερ/να Πά-
ρου, Τηλ:22840 91256. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αερ/χης Χ. Παντελαίος

Οι μαθητές
... καθάρισαν και πάλι
«Σκούπα» έπεσε σε όλες τις παραλίες 
του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάρπησ-
σας, από τον Λογαρά έως και τη Χρυσή 
Ακτή. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν 
οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τά-
ξης του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου, 
τους οποίους διευκόλυνε στο έργο τους, 
το Τοπικό Συμβούλιο της περιοχής. 
Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 
Μάρπησσας Αντ. Ραγκούσης ευχαριστεί 
τους μαθητές, τους δασκάλους και το 
Σύλλογο Γονέων, «που συμμετείχαν πρό-
θυμα». Ευχαριστεί επίσης, τους Τοπι-
κούς Συμβούλους, καθώς και τους Λευ-
τέρη και Λίνα από το ξενοδοχείο «ΑΛΩ-
ΝΙ», που διέθεσαν το πουλμανάκι τους 
για τη μεταφορά των μαθητών.
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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)

Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ-
ΜΕΑΣ  ΩΛΙΑΡΟΣ  

Πανελλήνιο
Κύπελλο
optimist

Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου – ΜΕΑΣ  
Ωλίαρος συμμετείχε  στο Πανελλήνιο  Κύ-
πελλο  optimist  για  παιδιά  έως  11  χρο-
νών  που  έγιναν  στην  περιοχή  του  Φαλή-
ρου  από  15 μέχρι  18  Ιουνίου.
Ο  όμιλος  συμμετείχε  στους  αγώνες  με  6  
αθλητές  από  τους  οποίους  οι  πέντε  πήραν 
μέρος  για  πρώτη  φορά  σε  αγώνες. Τα  παι-

διά  αγωνίστηκαν  κόντρα  στο  κύμα  και  τον  
αέρα, με  πείσμα  και  δυναμισμό  και  απόλαυ-
σαν  την  εμπειρία  αυτή, με  οδηγό  τον  προ-
πονητή  κ. Χατζηγρηγορίου  Κοσμά.
Τα  παιδιά  που  συμμετείχαν για  πρώτη  
φορά  είναι  οι: 

Τριανταφύλλου  Άρτεμις, Φαρούπος  Πέ-
τρος, Φαρούπος  Δημήτρης  του  Αναστασί-
ου, Δανιηλίδης  Γιάννης, καθώς  και  ο  Φα-
ρούπος  Δημήτρης  του  Ιωάννου,  που  θεω-
ρείται ο παλαίμαχος του ομίλου στην κατη-
γορία αυτή.
Επίσης  με  τον  όμιλο Αντιπάρου, παρουσι-
άστηκε  και  ο  Μπούμπας  Σπύρος  ο  οποί-
ος  προπονείται  από  τον  Ν. Ο. εδώ  και  9 
μήνες, αλλά εκκρεμεί η μεταγραφή του  από 
τον Ν.Ο.Π. Γι΄αυτό  και συμμετείχε  στους  
αγώνες  σαν  εγγεγραμμένος  αθλητής  του   
Ν.Ο.Π.

Στους  αγώνες  αυτούς συμμετείχαν  272  
αθλητές  από  όλη  την  Ελλάδα. Οι  πρωτο-
εμφανισθέντες σε επίσημους αγώνες αθλητές 
μας, κατέλαβαν τις παρακάτω  θέσεις:

Φαρούπος  Δημήτρης του Ιωάννη 123η  θέση
Μπούμπας  Σπυρίδων  135η 
Τριανταφύλλου  Άρτεμις 182η
Δανιηλίδης  Γιάννης 185η
Φαρούπος  Πέτρος  211η
Φαρούπος Δημήτρης του Αναστασίου  212η.

Αξίζουν  θερμά  συγχαρητήρια  σε  όλα  τα  
παιδιά  για   το  ήθος  και  την  αγωνιστικότη-
τα  που  επέδειξαν. Ο Ν.Ο. Αντιπάρου εύχε-
ται  καλή  συνέχεια  και  ακόμα  μεγαλύτερες  
διακρίσεις  και  επιτυχίες τόσο  στον  αθλητι-
σμό, όσο  και  σε  κάθε  δραστηριότητα  της  
ζωής  τους .
Θερμά  συγχαρητήρια  αξίζουν στον  προπο-
νητή  Κοσμά  Χατζηγρηγορίου,  που  με  πολ-
λή  αγάπη  και  στοργή  αγκαλιάζει  τα  παι-

διά  και  τους  μεταδίδει  την  αγάπη  για  τη 
θάλασσα  και  τον  αθλητισμό.
Την αποστολή συνόδευαν καθ΄όλη  τη διάρ-
κεια  των  αγώνων  και  δύο  γονείς, η  Βαρβέ-
ρη Ελένη και η Μπούμπα  Κική.
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Ξανοίγομαι μακριά

Κολυμπώ
κόντρα
στο στίγμα

O Nαυτικός Όμιλος Αντιπάρου 
σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής 
Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και την Κινητή Μονάδα 
ΒΑ Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ, διοργανώνουν 
το Σαββάτο, 4 Ιουλίου 2009 τον ΔΙΑΠΛΟΥ 
ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ.
Η εκκίνηση των Κολυμβητών θα 
πραγματοποιηθεί από την Πούντα της 
Πάρου και ώρα 18.00. Η κολύμβηση θα 
διεξαχθεί με τη συνοδεία σκαφών, υπό 
την επίβλεψη του Λιμεναρχείου της 
Πάρου. Ο τερματισμός έχει οριστεί στο 
λιμάνι της Αντιπάρου, όπου θα γίνει η 
απονομή των μεταλλίων.

Ο ΔΙΑΠΛΟΥΣ: 
u ΕΝΙΣΧΥΕΙ τους δεσμούς μεταξύ των Κοινοτήτων.

u ΠΡΟΑΓΕΙ την Υγεία μέσω της Κολύμβησης.

u ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ την Κολύμβηση στο χώρο της Υγείας.

u ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ στην άρση του στίγματος στην Ψυχική Υγεία.

u ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ τους δεσμούς μεταξύ των Χρηστών 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, των Οικογενειών και των 

Επαγγελματιών Υγείας. 

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες κολυμβητές. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλείσθε την ημέρα της 

εκδήλωσης να προσκομίσετε συμπληρωμένη τη φόρμα που 

θα βρείτε στο www.epapsy.gr.
Επίσης, να παρευρίσκεσθε στο χώρο της εκκίνησης 30 λεπτά 

πριν την έναρξη.
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»Τέλος το κάπνισμα από σήμε-
ρα. Οι θεριακλήδες …στη γω-
νιά τους. Να ανασάνουμε και 
΄μεις λίγο...

»Αφέλεια, εκδικητικότητα, προσπάθεια 
φίμωσης, κακή καθοδήγηση και πολλά 
άλλα δείχνει η αγωγή της κ. Μανέτα σε 
δύο εφημερίδες και στην αντιπολίτευσή 
της. Είναι ανάγκη να φρεσκάρουμε τη 
μνήμη των αρμόδιων με όλες τις «περι-
πτώσεις» των δικαστηρίων, των πειθαρ-
χικών επιτροπών, των ελεγκτών δημό-
σιας διοίκησης και άλλων περιστατικών 
που …χάθηκαν στη διαδρομή. Όλα ξανά 

στο φως λοιπόν και οι αρμόδιοι στον πά-
γκο…

»Η βλακεία από ένα σημείο και ύστερα 
είναι επικίνδυνη. Το να απαλλάσσεις κά-
ποιον λόγω βλακείας, είναι και αυτό επι-
κίνδυνο. Δεν ξέρεις έως που μπορεί να 
φτάσει κάνοντας το βλάκα, αφού η πα-
τέντα (του να παριστάνει το βλάκα), έχει 
αποτέλεσμα... Νομίζω ότι καταλαβαινό-
μαστε Γενικέ. Πάρε μέτρα πριν να είναι 
πολύ αργά. 

»Πριν από χρόνια, κάποιοι προσφεύ-
γοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

(ΣτΕ), σταμάτησαν την κατασκευή του 

αεροδρομίου, πηγαίνοντας πίσω την υπό-

θεση 20 – 30 χρόνια. Σήμερα κάποιος 

επισκέπτης, απειλεί να πάει στο ΣτΕ την 

υπόθεση του Μικρού Νοσοκομείου, παί-

ζοντας με την ανασφάλεια των μόνιμων 

κατοίκων του νησιού μας για τα ζητή-

ματα υγείας. Όπου και αν υπάρχει θέμα, 

ας βοηθήσει αυτός ο κύριος που κόπτε-

ται, να αντιμετωπιστεί. Η προσφυγή στο 

ΣτΕ σημαίνει ακύρωση του έργου. Εκτός 

και αν υπάρχουν άλλα θέματα πίσω από 

τις λέξεις της επιστολής του. 

»Η ΦτΠ ζήτησε και πήρε από τη ΔΕ-
ΠΑΝΟΜ την επίσημη απάντηση για 
όλα τα ζητήματα που επισημαίνονται και 
για τα οποία ζητεί διευκρινήσεις ο επι-
σκέπτης του νησιού μας σχετικά με την 
ανέγερση του νοσοκομείου. Η συγκεκρι-
μένη απάντηση έχει σταλεί από τη ΔΕ-
ΠΑΝΟΜ σε όλους τους αρμόδιους φο-
ρείς. Υπουργεία, Άρειο Πάγο, Συνήγο-
ρο του Πολίτη, Βουλευτές, Νομάρχη…
Όλοι αυτοί θα δεχτούν να εμπλακούν σε 
ένα παράτυπο κατά τον επισκέπτη έργο 
και απειλεί με προσφυγή στο ΣτΕ για να 
τους συνετίσει;

ΝΡΛ


