
Η Πάρος σε 
γραμματόσημο 
των ΕΛ.ΤΑ.
Θα απεικονίζεται
ο φάρος «του κόρακα»
Σύντομα στην κυκλοφορία 
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Κίνδυνος ματαίωσης του μικρού νοσοκομείου 

Οργή και αγανάκτηση
Ο κίνδυνος ματαίωσης της ανέγερσης του Μικρού Νοσοκομείου στην Πάρο, λόγω απειλών από ιδιώτη για 

προσφυγή στο ΣτΕ προκάλεσε οργή και αγανάκτηση. Η ΦτΠ δημοσιεύει μία από τις επιστολές που δέχτηκε 
και αναδημοσιεύει κείμενο από Blog των Αθηνών στο οποίο επίσης εκφράζεται αγανάκτηση. Οι αντιδράσεις ξέ-
σπασαν μετά το δημοσίευμα της ΦτΠ με την απάντηση της ΔΕΠΑΝΟΜ προς τον ιδιώτη πολιτικό μηχανικό κ. 
Χασιώτη.                                                                                                                                                         συνέχεια στη σελ.3

Επιστολή – διαμαρτυρία του Χρίστου Βλαχογιάννη 

Θέλουμε έλεγχο,
όχι «στρατό κατοχής»

Στην τελική ευθεία οι δι-
αδικασίες για την ανέ-
γερση του 2ου Γυμνασίου 
της Παροικιάς.
Η συνέντευξη Τύπου της επάρ-
χου Γρηγορίας Πρωτολάτη, για 
το συγκεκριμένο θέμα, στο επό-
μενο φύλλο.

Επιστολή προς τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κυκλάδων έστειλε στις 22 Ιουνίου, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλα-
χογιάννης, με την οποία τον ενημερώνει για την κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί στο νησί με το κλιμάκιο από τη Σύρο και για 
όσα συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/6/09. Στην 
επιστολή αναφέρεται, ότι στο Δ.Σ. συζητήθηκε εκτός ημερήσιας 
διάταξης η όλη λειτουργία του κλιμακίου τροχαίας που επισκέ-
πτεται την Πάρο και διενεργεί ελέγχους οδηγών και οχημάτων 
και επισημαίνεται στη συνέχεια τι προέκυψε από τη συζήτηση:

- Οι άνδρες του κλιμακίου δεν συνεργάζονται με το Αστυνομι-
κό Τμήμα Πάρου,  λειτουργούν ανεξέλεγκτα και πολλές φορές στα όρια της νομιμότητας θυμίζοντας ενίοτε «στρατό κα-
τοχής».                                                                                                                                                                                   συνέχεια στη σελ. 5
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Οικιακών Συσκευών • Συστηµάτων Κλιµατισµού

Μοτέρ Περιελίξεις • Ψυκτικών Μονάδων
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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 

Μύλος, έρως και συγχωροχάρτια

Ο ποιητής ψάχνει να βρει την ψυχή του 
«Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλ-
λο δάκρυ», γιατί είναι πεταλούδα, έχει 
φτερά και χάνεται και ας προειδοποιεί το 
ευαγγέλιο «τι γαρ ωφελείται άνθρωπος, 
εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυ-
χήν αυτού ζημιωθεί». Για να κερδίσουν 
την ψυχή τους οι άνθρωποι στο Μεσαί-
ωνα έδιναν χρήματα και λάμβαναν συγ-
χωροχάρτια, σήμερα αντιθέτως προσφέ-
ρουμε ψυχή και μας επιστρέφουν χρή-
ματα. Χάνει την ψυχή της και η πολι-
τική. Μεγάλα ερωτήματα για νοήματα 
και ποιότητα ζωής, για δικαιοσύνη, ευ-
τυχία, έρωτα και χαρά, δεν αποτελούν 
αντικείμενο των σημερινών ενασχολιών 
της. Εστιάζοντας αποκλειστικά το ενδι-
αφέρον της στη διαχείριση  της εξουσί-
ας, στην πορεία των οικονομικών,  στα 
ελλείμματα και τις δαπάνες, καταλή-
γει πολιτική χωρίς ψυχή. Στη χώρα μας 
χρειάζεται περισσότερο ο λύχνος του 
ποιητή, καθώς την καταντήσαμε αδιά-
κοπη κοκορομαχία και σκανδαλολογία, 
έτσι που της αλλάξαμε προορισμό και 
τρίζουν τα κόκαλα του Περικλή. 
¤ Ο Σεφέρης στις Δοκιμές του γράφει 
για την επίσκεψή του στην Πάρο το 
1963:
«Πολύς τουρισμός κι εκεί, όπως σ’ όλη 
τη χώρα. Κοντά μου βρισκόταν ένας 
απόστρατος ανεμόμυλος. Μια μέρα είδα 

στην πόρτα ένα μεσόκοπο άν-
θρωπο που πελεκούσε ξύλα. 
-Τι φτιάνεις;, τον ρώτησα.
-Θα διορθώσω το μύλο. Θέ-
λουν να τον κάνουν να γυρίζει 
για τον τουρισμό. 
Πιάσαμε κουβέντα. Έμοια-
ζε σπουδαίος στη δουλειά του. 
Ένας από τους δυο μαστόρους 
αυτού του είδους που έμεναν 
ακόμα στην περιοχή. Μου μί-
λησε με γνώση και λεπτομέρεια 
για όλα. Το χτίσιμο των μύλων, 
τα ξύλα, τα φυσικά τους, τις αρ-
ρώστιες τους. 
-Κι άμα τον τελειώσεις, ο μύλος 
θα γυρίζει μόνο για να τον βλέ-
πουν; Δεν θ’ αλέθει; 
Με κοίταξε σα να μην του είχε 
περάσει από το νου τέτοιο αδι-
ανόητο πράγμα και μου είπε με 
τη λαχτάρα της ψυχής του. 
-Δεν είναι σωστό. Πρέπει ν’ 
αλέθουν και λίγο σιταράκι. 
Αυτός ο μάστορας μου έφερε 
στο νου μιαν άλλη κουβέντα 
που είχα με ένα φίλο στα ξένα. 
«Τι τα θέλεις, μου είπε, οι τέ-
χνες γεννήθηκαν από τις χειρο-
τεχνίες. Οι χειροτεχνίες έσβη-
σαν μπορεί να σβήσουν κι οι τέ-
χνες. Ναι αναρωτήθηκα, αλλά 

με τι αντικαθιστούμε τα πράγματα που 
σβήνουν; Ο κόσμος μου φάνηκε φοβε-
ρά στυγνός». 
¤ Ο  Ελύτης ήρθε επίσης στην Πάρο 
φιλοξενήθηκε σε σπίτι στον Έλητα και 
ίσως ο χείμαρρος του χάρισε το ψευ-
δώνυμό του. Μέσα στο «Άξιον Εστί»  
αναδύονται η Πάρος, οι Κυκλάδες, το 
Αιγαίο.
Όπου φωνάζω, και να βρίσκεστε, αδελ-
φοί, όπου και να πατεί το πόδι σας, ανοίξε-
τε μια βρύση, τη δική σας βρύση του Μαυ-
ρογένη. 
¤ Ο Ρίτσος, που με ποίημα άνοιξε την 
προεκλογική συγκέντρωση της ΕΔΑ 
το 1963, ψάχνει για ψυχή στον άλλο άν-
θρωπο:
Το δικό σου χαμόγελο μου φτάνει 
Η κρήνη των ματιών σου μπορεί να ποτί-
σει τη δίψα μου και ν’ ανθίσει τη ζωή μου.
Ο μύλος που αλέθει σιτάρι, η βρύση 
που τρέχει νερό, η κρήνη  στα μάτια του 
άλλου ανθρώπου, κρύβουν την ψυχή 
που ψάχνει ο ποιητής με το λύχνο του 
άστρου, αυτή που αναζητούμε όλοι, τη 
ζωή μας, που την πουλάμε για τριάκο-
ντα αργύρια. 

Χρίστος Γεωργούσης

Σε ώτα μη ακουόντων φαίνεται πως απευ-
θύνεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς, ο 
οποίος συνεχίζει τον αγώνα του, χωρίς ωστό-
σο αποτέλεσμα. Η σχολική χρονιά τέλειω-
σε με τα προβλήματα να παραμένουν άλυ-
τα και όπως όλα δείχνουν, μία από τα ίδια 
θα είναι και στη νέα σχολική χρονιά. Οι γο-
νείς αγανακτισμένοι πλέον, έστειλαν επιστο-
λή σε όλες τις τοπικές αρχές, σε υπουργεία, 
στην Περιφέρεια κλπ, στην οποία επισημαί-
νουν για μια ακόμη φορά τα πολλά προβλή-
ματα και απαιτούν λύσεις.

Συγκεκριμένα ζητούν: Απομάκρυνση 

2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς

Ταλαιπωρίας συνέχεια…
PROCAT αιθουσών, ανέγερση νέων αιθου-
σών διδασκαλίας, τουαλετών, βιβλιοθήκης, 
αίθουσας εκδηλώσεων και κλειστού Γυμνα-
στηρίου και αποστραγγιστικό έργο και ανά-
πλαση του αύλειου χώρου του σχολείου.

Το ιστορικό
Το 2ο Δημοτικό σχολείο Παροικίας Πά-

ρου κτίστηκε με την Ο/Α 624/1991 από 
το πολεοδομικό Γραφείο Σύρου, αλλά από 
το φάκελο της οικοδομικής άδειας λείπει το 
τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, το οποίο 
αποδεικνύει ότι η εν λόγω 0/Α αφορά το συ-
γκεκριμένο οικόπεδο στην Παροικία και όχι 
κάποιο άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια είναι κοι-
νό  μυστικό ότι το κτηριακό συγκρότημα εί-
ναι όλο αυθαίρετο.

Το στεγαστικό πρόβλημα του 2ου Δημο-
τικού Σχολείου Παροικίας αρχίζει να δια-
φαίνεται από το 1995, (μόλις 2 χρόνια από 
την ανέγερσή του), όταν λόγω ανεπάρκει-
ας αιθουσών ένα τμήμα στεγαζόταν στο δι-
άδρομο του σχολείου και όχι σε κανονική αί-
θουσα. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότη-
ση του τότε συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων του σχολείου κτίστηκαν δύο νέες αίθου-
σες (χωρίς οικοδομική άδεια), αλλά δεν κα-
τέστη δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα. Με τη 
συνεχή αύξηση του μαθητικού πληθυσμού 

το 2000 άλλες δύο παρακείμενες υπόγειες αί-
θουσες μισθώθηκαν, (έναντι του σχολείου), 
οι οποίες το 2003 μετά από έντονες βροχο-
πτώσεις πλημμύρισαν και κρίθηκαν ακατάλ-
ληλες. Ως προσωρινή λύση, τοποθετήθηκαν 
το καλοκαίρι του 2003 οι 3 προκάτ αίθουσες 
στον  αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχο-
λείου Παροικίας Πάρου, προκειμένου  να κα-
λύψουν προσωρινά τις πάγιες τότε στεγαστι-
κές ανάγκες του Σχολείου μας . 

Ο Σύλλογος απευθύνθηκε στο πολεοδομι-
κό γραφείο Νάξου για τη νομιμότητα των αι-
θουσών PROCAT και η απάντηση που πήρε 
ήταν: Απαγορεύεται η μόνιμη εγκατάσταση 
λυόμενων PROCATγια σχολικές αίθουσες. 
Για οποιαδήποτε κατασκευή στα σχολικά κτί-

ρια απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
Οι γονείς αναφέρονται σε όλες τις ενέρ-

γειες που έχουν προβεί και δεν βρήκαν αντα-
πόκριση και απαιτούν τώρα λύσεις στα προ-
βλήματα, ώστε η νέα σχολική χρονιά να έχει 
πιο «ανθρώπινο πρόσωπο». Σχολιάζουν μά-
λιστα επικριτικά, πως μετά από υποσχέσεις 
χωρίς αντίκρισμα, στην τελευταία δημοτι-
κή επιτροπή παιδείας της σχολικής  χρονιάς 
3-6-2009 ο Δήμος Πάρου αναρωτιέται πως 
θα διανείμει 20.000€ για να συντηρήσει όλα 
τα σχολικά κτίρια της Πάρου.

Ημερίδα για τον τουρισμό 
από τους απόφοιτους
του ΙΕΚ Πάρου
Με προτάσεις και 
οράματα

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Πάρου, της ειδικό-
τητας: «Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσι-
ών και Τροφοδοσίας» και οι εκπαιδευτικοί 
τους, προτίθενται να οργανώσουν ημερίδα 
για τον τουρισμό, την Κυριακή 27 Σεπτεμ-
βρίου 2009, γιορτάζοντας με αυτό τον τρό-
πο την Παγκόσμια Ημέρα του Τουρισμού. 

Στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας θα πα-
ρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευ-

νας για την ταξιδιωτική συμπεριφορά των 
Ελλήνων, που πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια των δυο τουριστικών εκθέσεων: 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2008» 
και «PHILOXENIA 2008». Θα παρουσι-
αστεί επίσης, το εγχειρίδιο – Cd Rom με τυ-
ποποιημένες τις διαδικασίες για τη βέλτιστη 
άσκηση του τουριστικού επαγγέλματος.

Πρόθεση των σπουδαστών και των εκ-
παιδευτικών τους, είναι να τιμηθεί η διεθνής 
ομάδα των εθελοντών, που ανιδιοτελώς προ-
σφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας, σε τουρί-
στες που επισκέπτονται το Κέντρο Υγείας 
Πάρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Πρότασή τους είναι να καθιερωθεί η ημέ-
ρα αυτή και να τιμάται κάθε χρόνο ο άνθρω-
πος του τουρισμού, που έχει συμβάλει τα μέ-
γιστα στην αύξηση του τουριστικού κοινού 
της Πάρου.

Οι σπουδαστές ευελπιστούν ότι αυτή «η 
ημερίδα, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή, 
για να αναρωτηθούμε όλοι, τι τουρισμό θέ-
λουμε για την Πάρο μας και ένας διάλογος 
ουσίας να ανοίξει».

Στην προσπάθειά τους αυτή, ζητούν τη 
συμπαράσταση και υποστήριξη του Δήμου 
Πάρου, της Τουριστικής Επιτροπής, του 
Επαρχείου, των φορέων και Συλλόγων του 
τουρισμού, του ΙΕΚ Νάξου, και του 5ου Γρα-
φείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πε-
ριμένουν απάντηση.    
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Πάρος Παραθαλάσσια Οικόπεδα

 
Βουτάκος, καταπληκτικό παραθαλάσσιο οικόπε-

δο 17στρ (χωρισμένο ήδη σε 4 όμορα οικόπεδα), με 
άδεια, υπέροχη θέα Αντίπαρο. Κωδ.: 2078

 
Αγία Ειρήνη, μόλις 3km από Παροικία, παραθα-
λάσσιο οικόπεδο 6στρ με άδεια και εκπληκτική θέα 
στο ηλιοβασίλεμα. Κωδ.: 2143

 
Δρυός, καταπληκτικό παραθαλάσσιο οικόπεδο 

5,3στρ, με εκπληκτική θέα θάλασσα και γύρω νη-
σιά. Κωδ.: 2136

 
Παρασπόρος, εντυπωσιακό παραθαλάσσιο οικό-
πεδο 8στρ, με άδεια για βίλλα 500τμ, με καταπλη-
κτική θέα στο Αιγαίο. Κωδ.: 2061

 
Φάραγκας, ένα από τα λίγα καταπληκτικά παρα-
θαλάσσια οικόπεδα, 6στρ με οικοδομική άδεια για 
400τμ συν πισίνα, καταλήγει σε αμμώδη παραλία. 
Κωδ.: 2034

 
Λάγγερη, σε μια από τις καλύτερες και πιο 

“exclusive” περιοχές, μόλις 5km από τη Νάουσα, πω-
λούνται 2 οικόπεδα 8στρ έκαστο. Το πρώτο, παρα-
θαλάσσιο πάνω σε φανταστική αμμώδη παραλία. Το 
δεύτερο μόλις 200m από άλλη εκπληκτική παρα-
λία, επικλινές με υπέροχη ανεμπόδιστη θέα. Κωδ.: 
1536

Πάρος Οικόπεδα

 
Δυο όμορα οικόπεδα 5,2στρ και 5,3στρ έκαστο, μό-
λις 190m από τη θάλασσα, σε ήσυχη περιοχή και με 
καταπληκτική, ανεμπόδιστη θέα νοτιοδυτικού προ-
σανατολισμού (μεταξύ Αλυκής και Φάραγκα). 
Ιδανικού σχήματος και εδαφικής μορφολογίας που 
βοηθά και αναδεικνύει την όποια κατασκευή (δια-
στάσεις 57μ Χ 92μ και 70μ Χ 75μ). Το κάθε ένα κτί-
ζει περί τα 380τμ (πέτρινη κατασκευή) συν υπόγεια. 
Ιδανικά για ιδιώτη ή κατασκευαστή. Πωλούνται μαζί 
ή χωριστά. Κωδ.: 2053

 
Μακριά Μύτη, καταπληκτικό οικόπεδο 4,5στρ, 2ο 
από θάλασσα, υπερυψωμένο με εκπληκτική θέα και 
πρόσφατη άδεια οικοδομής. Κωδ.: 2119

 
Χρυσή Ακτή – Τσερδάκια, οικόπεδο 8,6στρ με 
μοναδική θέα θάλασσα και τα γειτονικά νησιά, 115m 
πρόσοψη σε δρόμο και 300m από την καταπληκτική 
παραλία της Χρυσής Ακτής. Κωδ.: 1834

 
Νάουσα, μόλις 2km από Νάουσα, στον Άγιο Αν-
δρέα, εντυπωσιακό οικόπεδο 10στρ, καθαρό, κατα-
πληκτική θέα στον κόλπο της Νάουσας. Κωδ.: 2152

 
Χρυσή Ακτή, εκπληκτικό οικόπεδο 10στρ με άδεια 
και εκπληκτική ανεμπόδιστη αμφιθεατρική θέα, 
σε απόσταση 500m από τις παραλίες της Χρυσής 
Ακτής. Κωδ.: 2156

 
Αμπελάς, οικόπεδο 13,5στρ, μόλις 250m από θά-
λασσα, άρτιο και οικοδομήσιμο, με καταπληκτι-
κή και ανεμπόδιστη θέα θάλασσα και Νάξο. Κωδ.: 
2126

 
Κολυμπήθρες, επικλινές οικόπεδο 13στρ, 120m 

πρόσοψη σε κοινοτικό δρόμο, με απίστευτη και ανε-
μπόδιστη θέα τον κόλπο της Νάουσας. Κωδ.: 1584

 
Λεύκες, μοναδικό επικλινές οικόπεδο 12στρ, που 
το αγκαλιάζει ο δρόμος ο οποίος καταλήγει στο βυ-
ζαντινό μονοπάτι, με πανοραμική ανεμπόδιστη θέα 
στον Αιγαίο και τη Νάξο. Σε πολύ καλή τιμή. Κωδ.: 
2079

Πάρος Βίλλες

 
Από ανθρώπους με μεράκι και γούστο δημιουργή-
θηκαν 2 παραδοσιακές κατοικίες εξαιρετικής αρχι-
τεκτονικής σε οικόπεδο 5,7στρ και συνολικής επι-
φάνειας 360τμ. Το κάθε σπίτι  διαθέτει 4υ/δ, 4 μπά-
νια, καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα. Κοινόχρηστη 
πισίνα με υπερχείλιση, μεγάλες βεράντες, διαμορ-
φωμένος κήπος. Κωδ.: 2097

 
Νάουσα – Φιλίζι, καταπληκτική πέτρινη παρα-

θαλάσσια βίλλα 260τμ σε 8,5στρ οικόπεδο, καθι-
στικό με τζάκι, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 4υ/δ 
με ατομικό μπάνιο το καθένα, w/c, κελάρι, αποθή-
κη, garage, με επιπλέον άδεια για 145τμ, πισίνα με 
bbq, κεντρική θέρμανση, εντυπωσιακά διαμορφω-
μένο κήπο, υπέροχος αμπελώνας με μεγάλη παρα-
γωγή κρασιού, ελαιώνας και βέβαια καταπληκτική 
θέα προς Νάξο. Κωδ.: 1912

 
Νότια, σε μια από τις καλύτερες περιοχές του νη-
σιού, μοναδική παραθαλάσσια βίλλα 550τμ, 4υ/δ με 
ατομικό μπάνιο το καθένα, κουζίνα, τραπεζαρία, σα-
λόνι, αποθηκευτικό χώρο, μεγάλη πισίνα, δωμάτιο 

υπηρεσίας, 2 ξενώνες, bbq με εξωτερική κουζίνα, 
μονοπάτι που καταλήγει σε παραλία, με ανεμπόδι-
στη θέα. Κωδ.: 2095

 Πάρος Κατοικίες

 
Νάουσα, κατοικία 160τμ σε 3στρ οικόπεδο, 3υ/δ, 
3 μπάνια, αποθήκη, τζάκι, θέρμανση, εσωτερική 
αυλή, πωλείται επιπλωμένο και εξοπλισμένο, με 
απίστευτη ανεμπόδιστη θέα. Κωδ.: 2141

 
Νάουσα, σε ύψωμα, 3 νεόδμητες κατοικίες 210τμ 
& 215τμ με 5υ/δ, 4 μπάνια, έκαστο, και μια των 
190τμ με 4υ/δ, 3 μπάνια, σε 8στρ οικόπεδο, με αμ-
φιθεατρική θέα 180 μοιρών από Μύκονο έως Ίο 
η οποία σου δίνει τη δυνατότητα χαλάρωσης και 
ηρεμίας. Πολύ κοντά στις δημοφιλέστερες παραλί-
ες του νησιού. Η κάθε κατοικία έχει το δικό της πε-
ριβάλλοντα χώρο και κοινόχρηστη πισίνα. Κωδ.: 
1740

 
Δρυός, παραθαλάσσια κατοικία 135τμ, παραδο-
σιακής και υπέροχης αισθητικής, με καταπληκτι-
κή θέα θάλασσα και τα γύρω νησιά. Κωδ.: 2039

 
Στο ωραιότερο προάστιο της Νάουσας, τον Άγιο 
Ανδρέα, μόνο 2km από το γραφικό λιμανάκι της 
Νάουσας, κατοικία 132τμ με μαγευτική θέα τον 
κόλπο της Νάουσας, 3υ/δ, 3 μπάνια, κουζίνα, τρα-
πεζαρία – καθιστικό με τζάκι, βεράντες εμπρός και 
πίσω με χτιστούς καναπέδες και μαρμάρινα τραπέ-
ζια, πωλείται πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμέ-
νη. Κωδ.: 2057

 
Παροικία – Κουνάδος, κατοικία 215τμ σε 2στρ 
οικόπεδο, πολυτελούς κατασκευής, ισόγειο 1υ/δ, 
κουζίνα, καθιστικό με τζάκι, μπάνιο, στον όρο-
φο 1υ/δ με ατομικό μπάνιο, θέρμανση και βερά-
ντα. Ημιυπόγειο 50τμ με 1υ/δ, μπάνιο, δυνατότη-
τα ανεξάρτητης εισόδου, μεγάλος κήπος με δυνα-
τότητα κατασκευής πισίνας, πανοραμική θέα το λι-
μάνι της Παροικίας. Κωδ.: 1463

 
Παροικία – Δήλιο, διώροφη κατοικία 130τμ (συν 
ανεξάρτητο υπόσκαφο ξενώνα) σε 3,5στρ οικόπε-
δο, 3υ/δ, πισίνα, ανεπανάληπτη θέα το λιμάνι της 
Παροικίας, τα γύρω νησιά και το ηλιοβασίλεμα. 
Κωδ.: 2071

 
5min με τα πόδια από το λιμανάκι της Νάουσας, 
εκπληκτική κατοικία 118τμ, εντός σχεδίου, σε οι-
κόπεδο 400τμ, ανακαινισμένη με διαμορφωμένους 
εξωτερικούς χώρους, 3υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα, κα-

θιστικό, bbq, parking, υπόλοιπο συντελεστή δόμη-
σης. Κωδ.: 2110

 
Λογαράς, 3 νησιώτικες κατοικίες σε συγκρότημα, 
64τμ με 2υ/δ και βεράντα, 50τμ με 1υ/δ και βε-
ράντες και στον όροφο 80τμ με 2υ/δ και μεγάλες 
βεράντες, κυριολεκτικά πάνω σε υπέροχη αμμώδη 
παραλία. Κωδ.: 2080

 
Σάντα Μαρία, κατοικία παραδοσιακής αρχιτε-

κτονικής, 230τμ σε 7στρ οικόπεδο, με εκπληκτική 
θέα. Κωδ.: 2139

 
Παροικία, σε πολύ κεντρικό σημείο, κοντά στο 

σπίτι της Μαντώς Μαυρογένους, κατοικία 94τμ, 
1ου ορόφου, κατάλληλο και για επαγγελματική 
χρήση. Κωδ.: 2160

 
Παροικία – Κρωτήρι, 2 πέτρινες εξοχικές κατοι-
κίες 120τμ εκάστη, μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από 
την φημισμένη παραλία Μαρτσέλο. Κωδ.: 2146

Αντίπαρος Παραθαλάσσια Οικόπεδα

 
Αντίπαρος, παραθαλάσσια έκταση 40στρ, σε ένα 
από τα καλύτερα σημεία του νησιού, πάνω σε αμ-
μώδη παραλία, κατατμημένο σε 5 οικόπεδα των 
8στρ.Κωδ.: 2098

 
Αντίπαρος, εκπληκτικής θέα και τοποθεσίας οι-
κόπεδο 8,3στρ, πρώτο από τη θάλασσα, στο κέ-
ντρο καταπληκτικής αμμώδης παραλίας, 50m από 
την ακτογραμμή! Άνετη πρόσβαση, ηλεκτρικό ρεύ-
μα και με δικό του πηγάδι. Κωδ.: 1936

 
Σωρός, παραθαλάσσιο καταπληκτικό οικόπεδο 

6στρ, με εντυπωσιακή θέα. Κωδ.: 2005

Αντίπαρος Οικόπεδα

 
Αντίπαρος, οικόπεδο 220στρ σε πλαγιά με κατα-
πληκτική θέα 180ο, και απόσταση 1km από τη θά-
λασσα. Κατατμείται σε πολλά οικόπεδα και έχει ιδι-
αίτερα συμφέρουσα τιμή. Κωδ.: 1409

 
Σωρός, καταπληκτικό οικόπεδο 8,5στρ, με υπέρο-
χη θέα θάλασσα. Κωδ.: 2035

 
Σωρός, μοναδικό οικόπεδο 9στρ, με καταπληκτι-
κή θέα, και άμεση πρόσβαση στην παραλία. Κωδ.: 
1966

 
Αντίπαρος, οικόπεδο 19,5στρ, 2ο από παραλία, 
με θέα το ηλιοβασίλεμα, κατάλληλο και για ξενο-
δοχειακή μονάδα, πολύ κοντά στο χωριό. Κωδ.: 
2032

 
Στην μοναδική παραλία των Γλυφών της Αντι-
πάρου όπου δεν υπάρχει τίποτα πλέον σε προσφο-
ρά πώλησης, οικόπεδο δεύτερο από ακτογραμμή, 
5,6στρ. Κωδ.: 2065

Αντίπαρος Βίλλες

 
Αντίπαρος, σε ύψωμα, βίλλα 314τμ σε 8στρ οικό-
πεδο, 5υ/δ, 5 μεγάλα μπάνια, 3 τζάκια (1 στο κα-
θιστικό, 1 στο υ/δ και 1 στην κουζίνα), με θέα από 
Πάρο μέχρι Σίφνο. Κωδ.: 2104

 
Αντίπαρος, πολυτελής και υψηλών προδιαγρα-

φών βίλλα 400τ.μ., κατασκευής 2001. 4 μεγάλα 
Υ/Δ με ατομικό μπάνιο και dressing area καθώς και 
ένα μικρότερο Υ/Δ. Πλήρως εξοπλισμένη Ιταλική 
κουζίνα, καθιστικό με τζάκι και καταπληκτική εξω-
τερική τραπεζαρία με μαρμάρινο τραπέζι. Διαμορ-
φωμένος κήπος 1.000τ.μ. Μεγάλες βεράντες, κα-
ταπληκτική θέα. Διπλό γκαράζ, αποθηκευτική χώ-
ροι και δυνατότητα πισίνας.  Κωδ.: 1761

Αντίπαρος Κατοικίες

 
5 πολυτελέστατες και ταυτόχρονα μοντέρνες κατοι-
κίες, εξοπλισμένες με όλες τις ανέσεις, από 63τμ έως 
83τμ και περιβάλλοντα χώρο που διαθέτει κήπο, πι-
σίνα και 2 θέσεις parking σε κάθε μια από αυτές. Οι 5 
κατοικίες εκτείνονται σε οικόπεδο 8στρ και θα είναι 
κατάλληλες για άνετη διαβίωση καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. Σε απόσταση μόλις 400m από το χωριό 
της Αντιπάρου, με απέραντη θέα από τις “Πόρτες” 
έως τη “Μακριά Μύτη”. Κωδ.: 1949

 
Μονοκατοικία 130τμ με υπόγειο ξενώνα 45τμ, σε 
οικόπεδο 4,3στρ με υπέροχο περιβάλλοντα χώρο, 
όπως διαμορφωμένους χώρους εστίασης, καθιστι-
κού, κήπους και ελαιώνες. Σε απόσταση 1,4km από 
το λιμάνι του νησιού και μόλις 200m από υπέρο-
χη αμμώδη  παραλία. Υπόλοιπο συντελεστή δόμη-
σης 90τμ και δυνατότητα πισίνας. Κωδ.: 253

Τηλ.: 22840-28530/1
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Εξοργίζομαι Του Δημήτρη Μέξη

συνέχεια από τη σελ. 1
Ζω, εργάζομαι, μεγαλώνω τα παιδιά μου και ονειρεύομαι στην Πάρο. Η οικογένειά 
μου επέλεξε αυτό τον τόπο για μόνιμη εγκατάσταση στην προσπάθειά βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής και επιδιώκοντας να μεγαλώσουμε και να αναθρέψουμε τα παιδιά μας 
σ’ ένα ποιοτικότερο, υγιεινότερο και πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Οτιδήποτε θέτει σε 
κίνδυνο τις επιδιώξεις αυτές και ιδιαίτερα την υγεία και ασφάλεια των παιδιών μου και 
της οικογένειάς μου, το θεωρώ εχθρική πράξη.
Εχθρική πράξη λοιπόν, θεωρώ τις προθέσεις και ενέργειες του κ. Χασιώτη (και όσων 
πιθανώς τον υποκινούν), περί προσφυγής στο ΣτΕ, με σκοπό την αναβολή ή και τη 
ματαίωση της ανέγερσης του νοσοκομείου της Πάρου. Εξοργίζομαι διότι, βασικό δι-
καίωμα και ανάγκη του κάθε ανθρώπου, όπως η υγεία, όχι μόνο υπήρξε όνειρο θερινής 
νυχτός για χρόνια, αλλά και κινδυνεύει ν’ αναβληθεί ακόμα περισσότερο. Εξοργίζομαι, 
γιατί άνθρωποι πεθαίνουν λόγω έλλειψης σοβαρής ιατρικής περίθαλψης στο νησί μας. 
Εξοργίζομαι, διότι τα παιδιά μου, μπορεί να ζουν με αυτό τον κίνδυνο. Εξοργίζομαι, 
γιατί η γραφειοκρατία της χώρας μας, σε συνδυασμό με σκοτεινά ή ποταπά κίνητρα 
ιδιωτών, μπορούν να θέσουν μια κοινωνία σε ομηρία. Εξοργίζομαι, γιατί όλα αυτά δεν 
αφορούν μόνο θέματα όπου διακυβεύονται οικονομικά συμφέροντα, αλλά αφορούν 
και την υγεία μας. Δεν γνωρίζω (αλλά ευλόγως υποθέτω), τα κίνητρα του κ. Χασιώ-
τη και όσων πιθανώς τον υποκινούν. Γνωρίζω όμως, ότι αν ο κ. Χασιώτης και οι μετά 
αυτού, πετύχουν το σκοπό τους, η οικογένειά μου θα υποστεί κύρια βλάβη. Εξοργίζο-
μαι στην ιδέα ότι τα παιδιά μου θα στερηθούν τις υπηρεσίες ενός τοπικού νοσοκομεί-
ου, ώστε κάποιος να μη χάσει τη θέα του ή την αξία του εξοχικού του ή κάποιος άλλος 
ανησυχεί για το τζίρο της επιχείρησής του (αν κλείσει το υπάρχον Κέντρο Υγείας) ή 
κάποιος τρίτος αρέσκεται να παίζει πολιτικά παιχνίδια με σκοπό την ικανοποίηση των 
φιλοδοξιών του. Αν για όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι «ΟΧΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», 
τότε ΕΞΟΡΓΙΖΟΜΑΙ. Αν εξοργίζεστε και εσείς, αν τα συναισθήματα που περιγράφω 
σας βρίσκουν σύμφωνους, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Ίσως μια παλλαϊκή διαμαρ-
τυρία μπροστά στο σπίτι του κ. Χασιώτη. Ίσως απλά, να «τον ταράξουμε στη νομι-
μότητα». Όπως δηλαδή αυτός πατάει στον τύπο, στην λεπτομέρεια και χρησιμοποιεί 
το γράμμα του νόμου και την γραφειοκρατία, ώστε να πετύχει τους κρυφούς σκοπούς 
του, έτσι και εμείς να εξετάσουμε κάθε πτυχή της ζωής του (επαγγελματικά, πολεοδο-
μικά κλπ.), ώστε αν χρειαστεί, να χρησιμοποιήσουμε το νόμο εναντίον του. Ίσως πάλι, 
οι όποιες υπηρεσίες που απολαμβάνει ο κύριος αυτός στο νησί μας (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΥ, 
ΔΕΥΑΠ, Ιδιωτικές υπηρεσίες κλπ.), να του παρέχονται αφού πρώτα εξαντληθεί κάθε 
περιθώριο, απαίτηση, λεπτομέρεια, που προβλέπεται (πάντα) από το νόμο. 
Δεν ξέρω πως, αλλά πρέπει ν’ αντιδράσουμε. Τώρα πριν είναι αργά. Ας αναλάβει κά-
ποιος να οργανώσει θεσμικά την αντίδραση και ας είμαστε όλοι παρόντες. 

<<...μακάρι να τον έχει 
καλά ο Θεός...>>
Τα νησιά μας πέρα από τουριστικά θέρετρα και 
καλοκαιρινοί προορισμοί, ημών των ανθρώπων 
των μεγαλουπόλεων, είναι και τόποι όπου ζουν 
και εργάζονται χειμώνα καλοκαίρι πολίτες του 
Ελληνικού κράτους κι αρκετοί ξένοι που προτίμη-
σαν τη χώρα μας για να ζήσουν. 

Σαφώς ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά 
τους είναι η ανασφάλεια σε ότι αφορά την υγεία 
τους, καθ’ ότι είναι γνωστό ότι η νοσοκομειακή 
περίθαλψη νοσεί σοβαρά στα νησιά και όχι μόνο. 

Έχουν χαθεί και χάνονται ακόμη άδικα ανθρώ-
πινες ζωές γιατί λόγω κακοκαιρίας δεν κατέστη 
δυνατή η μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο 
της πρωτεύουσας. Την ανασφάλεια που έχουν οι 
κάτοικοι των νησιών στο θέμα της υγείας μόνο 
όσοι έχουν χάσει συγγενείς η φίλους μπορούν να 
τη νιώσουν απόλυτα!  
Τα γράφουμε όλα αυτά με αφορμή ένα σοβαρό-
τατο γεγονός που έγινε γνωστό αυτή την εβδο-
μάδα και αφορά την ανέγερση του Γενικού Νο-
σοκομείου στην Πάρο. 

Ένα χρόνιο όνειρο κι αίτημα των κατοίκων της 
Πάρου και της Αντιπάρου φαινόταν να μπαίνει 
σε φάση υλοποίησης, όταν το Μάιο του 2008 ο 
υπουργός Υγείας εξήγγειλε την κατασκευή του 
και μάλιστα με χρονοδιάγραμμα δύο ετών!  
Ακριβώς ένα χρόνο μετά ο υπουργός ξαναβρέθη-
κε στην Πάρο (διαθέτει και κατοικία στο νησί) 
για την υπογραφή των συμβολαίων παραχώρη-
σης της έκτασης,όπου θα ανεγερθεί το Νοσοκο-
μείο,από την Ιερή Μονή της Λογγοβάρδας στη 
ΔΕΠΑΝΟΜ (Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης 
Νοσοκομειακών Μονάδων).  
Ξανά λόγοι, πάλι μπράβο, χειροκροτήματα κι ελ-
πίδα πως σ’ ένα χρόνο το Νοσοκομείο θα λει-
τουργεί. 

Και κει πάνω στις χαρές και στα πανηγύ-
ρια,στα ζήτω και στα μπράβο έσκασε η «βόμ-
βα»! 

Κάποιος «επισκέπτης» του νησιού ανησυ-
χεί σοβαρά για την νομιμότητα του έργου με 
επιστολή που έστειλε προς τον υπ. Υγείας στις 
20/5/2009 και παρακαλεί να λάβει απαντήσεις 
στα ερωτήματά του εντός 20 ημερών, «δεδο-
μένου ότι πρόκειται να προσφύγω στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας για τυχόν παραλείψεις των 
εντεταλμένων οργάνων διαχείρισης της υπόθε-

σης του Νέου Νοσοκομείου Πάρου»! 
Ο κύριος που διατείνεται ότι έχει έννομο συμ-

φέρον ονομάζεται Χασιώτης Απόστολος,είναι 
πολιτικός μηχανικός και κάτοικος Χολαργού Ατ-
τικής, έχων εξοχικό στην Πάρο.  
Αν θέλεις να μην προχωρήσει ένα έργο η πιο σί-
γουρη λύση είναι η προσφυγή στο ΣτΕ. Κάτι σαν 
τη νοικοκυρά που δεν θέλει να ζυμώσει κι όλο 
κοσκινίζει! 

Ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα ενός ανθρώ-
που που θέλει να καταδικάσει τους μόνιμους κα-
τοίκους (αλλά και τους τουρίστες το καλοκαίρι) 
στην ανασφάλεια σε ένα θέμα ζωής και θανάτου; 
Πάσα απάντηση δεκτή (πλην μηνύσεων)! 

Η λογική λέει πως αν έχει διαπιστώσει παρα-
τυπίες, θα έπρεπε να δώσει τις συμβουλές του 
ως επαϊων κι όχι να βάζει λουκέτο, πριν καν αρ-
χίσουν τα έργα,σ’ ένα όνειρο ζωής χιλάδων Πα-
ριανών! 

Προσωπικά δεν βλέπουμε κανένα έννομο συμ-
φέρον του κυρίου στο να μη γίνει το νοσοκομείο, 
τουναντίον μάλιστα το συμφέρον του ως πολίτη 
είναι να γίνει τάχιστα,εκτός κι αν διεκδικεί εκτά-
σεις από την περιουσία της Ιεράς Μονής. 

Πράγμα που δεν προκύπτει από την επιστο-
λή του! 

Πρέπει να τονίσουμε πως ούτε καχύποπτοι 
είμαστε ώστε να βλέπουμε ιδιωτικά οικονομι-
κά συμφέροντα του χώρου της υγείας πίσω από 
αυτή την αντίδραση,ούτε και κακόπιστοι στις 
υπουργικές εξαγγελίες ώστε να δούμε υπαναχώ-
ρηση της κυβέρνησης! 

Το μαχητικό blog της Πάρου Fileleutheros 
από την πρώτη στιγμή εξέφρασε σοβαρές επι-
φυλάξεις για την δημιουργία του έργου.Λέτε να 
ήξερε κάτι παραπάνω ο συνονόματος του υπουρ-
γού; 

Η ΔΕΠΑΝΟΜ έδωσε πλήρεις απαντήσεις, 
αλλά δεν έχουμε μάθει αν καλύφθηκε ο κ.Χασιώ-
της ή θα πραγματοποιήσει την απειλή του για 
προσφυγή (δηλαδή για ματαίωση του έργου) 
στο ΣτΕ. 

Πάντως του ευχόμαστε όταν βρίσκεται στο 
νησί να μην τον πιάσει ούτε κολικός του νε-
φρού,μακάρι να τον έχει καλά ο Θεός! 

Σκοπός μας είναι μόνο να επισημάνουμε την 
αναγκαιότητα του έργου και να προτρέψουμε 
όσους μπορούν να βοηθήσουν κι όσους δεν μπο-
ρούν τουλάχιστον να μη δημιουργούν κωλύματα! 

Πηγή: vimavima.blogspot.com

Κίνδυνος ματαίωσης του μικρού νοσοκομείου 
Οργή και αγανάκτηση
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Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δη-
μοτικής Αρχής για το έτος 2008, ήταν το 
θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Ιου-
λίου, ο οποίος έγινε αποδεκτός σε πνεύμα συ-
ναίνεσης και πολιτικού πολιτισμού. 

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, αναφέρ-
θηκε εκτενώς στα έργα που έχουν γίνει, σε 
όσα είναι σε εξέλιξη και σε όσα σε αναμονή 
ή υπάρχουν προβλήματα για την υλοποίη-
σή τους. Από τη μειοψηφία, ο επικεφαλής 
Λ. Κοντός άσκησε κριτική για τις καθυστε-
ρήσεις σε έργα πνοής, δήλωσε ωστόσο, ότι η 
παράταξή του έχει διαφορετική αντίληψη για 
την άσκηση της αντιπολίτευσης, τονίζοντας 
ότι επιλογή είναι «η άσκηση κριτικής, ελέγ-
χου και δημιουργίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ήταν οι τοποθετή-
σεις και των δημοτικών συμβούλων ένθεν – 
κακείθεν και γενικότερα το κλίμα ήταν ιδιαί-
τερα θετικό. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση 
συμμετείχε και ο βουλευτής της Ν.Δ. Αργ. 
Ντινόπουλος, ο οποίος εξήρε το πνεύμα συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Έλλειψη υπαλλήλων
Με την επισήμανση, ότι ο Δήμος δεν μπο-

ρεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο ρόλο 
του, λόγω έλλειψης προσωπικού, ξεκίνησε 
την ομιλία του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάν-
νης, τονίζοντας ότι αναμένεται η πρόσληψη 
μηχανικών και διοικητικών υπαλλήλων. Επι-
σήμανε ότι ο Δήμος φροντίζει για τη συνε-
χή κατάρτιση του προσωπικού, απαραίτη-
τη προϋπόθεση για αξιόπιστη διαχείριση και 
γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σε ότι αφορά στα έργα, τόνισε ότι «βρι-
σκόμαστε σε φάση της ολοκλήρωσης των 
έργων που είχαν ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ και 
στην αφετηρία της ένταξης νέων έργων στο 
ΕΣΠΑ», που ουσιαστικά δεν έχει ακόμη ξε-
κινήσει, γι’ αυτό και παρατηρείται στασιμό-
τητα. Όμως, είπε, παρά την οικονομική κρί-
ση και σε σχέση με άλλους δήμους, ο Δήμος 
Πάρου είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, 
δεν έχει προβεί σε δανεισμό και ανταποκρίνε-
ται με το παραπάνω στις υποχρεώσεις, λόγω 
σωστού προγραμματισμού, ελέγχου, αυστη-
ρού περιορισμού των δαπανών, έγκαιρη βε-
βαίωση και είσπραξη εσόδων και καλή συ-
νεργασία δημοτικής αρχής και δημοτικών 
υπηρεσιών.

Έργα
Λειτουργεί ο πρώτος σύγχρονος Χ.Υ.Τ.Α., 

στοίχισε 3.800.000 ευρώ. Το έργο ολοκλη-
ρώνεται με την ασφαλτόστρωση του δρό-
μου που ξεκινάει άμεσα και είναι προϋπολο-
γισμού 330.000 ευρώ. Ο δήμος προμηθεύτη-
κε (θα υπάρξει συνέχεια), απορριμματοφόρα 
και κοντέινερς, βιοθρυμματιστή, αποριμμα-
τοφόρα και κάδους ανακύκλωσης. 

Από την 1η Οκτωβρίου λειτουργεί το 
Σφαγείο, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Ολοκληρώθηκε με την έγκριση του Β2 
σταδίου το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και 
υποβλήθηκε προς έγκριση στο ΣΧΟΠ.

Ολοκληρώθηκε το Μουσείο Περαντινού 
στη Μάρπησσα που στοίχισε 600.000 ευρώ 
και του οποίου τα εγκαίνια θα γίνουν στις 2 
Αυγούστου.

Σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου 
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, 
αποφασίστηκε από το υπουργείο Παιδείας 
η κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
– κλειστού γυμναστηρίου στον Αρχίλοχο, 
μετά από αίτημα του Δήμου, ο οποίος τώρα 
διεκδικεί τη χρηματοδότηση για την κατα-
σκευή νηπιαγωγείων στην Αλυκή και στην 
Μάρπησσα.

Ο κ. Βλαχογιάννης αναφέρθηκε και στα 
προγράμματα, τις εκδηλώσεις και τις εκθέ-
σεις για την προβολή του νησιού, σε ενέργει-
ες του Δήμου για την καλή λειτουργία των 
παιδικών σταθμών, στην κοινωνική πρόνοια 
στην οποία συμβάλει οικονομικά και ο Δή-
μος (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιω-
μένων, Βοήθεια στο Σπίτι κλπ.) και στη συ-
νέχεια αναφέρθηκε σε έργα που έγιναν από 
τη ΔΕΥΑΠ, όπως: κατασκευή δικτύων ύδρευ-
σης, αντικαταστάσεις δικτύων, επεκτάσεις απο-
χετευτικού αγωγού και κατασκευή κ.λπ.

Υγειονομικό αεροσκάφος
Αναφορά έγινε και στο υγειονομικό αερο-

σκάφος, για το οποίο όπως είπε ο Δήμαρχος, 
η προσφορά του είναι μεγάλη, η αναγκαιότη-
τά του δεδομένη, διότι οι κάτοικοι του νησιού 
αισθάνονται ασφαλείς. Για να στηριχτεί όμως 
η λειτουργία του, θα πρέπει να συσταθεί η 
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εξέφρασε 
την ελπίδα αυτό να γίνει σύντομα. Πρόσθε-
σε επίσης ότι η λειτουργία του τυγχάνει της 
έγκρισης της Ελληνικής Πολιτείας και αυτό 
αποδεικνύεται από το ποσό των 150.000 που 
χορήγησε ο υπουργός Υγείας για την κάλυ-
ψη λειτουργικών αναγκών του. Σύμφωνα με 
το Δήμαρχο, οι αεροδιακομιδές έχουν φτάσει 
τις 260.

Έργα σε «στάσιμη» εξέλιξη
Ο Δήμαρχος έκανε αναφορά και σε άλλα 

έργα, όπως το Περιβαλλοντικό Πολιτιστι-
κό Πάρκο στον Αϊ Γιάννη Δέτη, στο λιμά-
νι της Παροικιά κ.λπ, όμως το «αγκάθι» εί-
ναι έργα πνοής για το νησί, των οποίων κα-
θυστερεί η δρομολόγηση.

Εμπορικό λιμάνι: Διερευνώνται χώροι 
τοποθέτησής του, υπάρχει μελέτη από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ 200.000 ευρώ και αναμένεται 
να έρθουν στο νησί ειδικοί για να επιλέξουν 
τον κατάλληλο, από αυτούς που θα υποδει-
χθούν. Σε ερώτηση αν θα είναι ντόκος ή λι-
μάνι, η απάντηση ήταν, «θα το δούμε αυτό 
στη συνέχεια».

Αεροδρόμιο: Δόθηκαν 10εκ. ευρώ για 
απαλλοτριώσεις, αλλά το έργο παραμένει 
στάσιμο. Γίνονται επαφές για ένταξη του έρ-
γου σε πρόγραμμα της Περιφέρειας. 

Σε εκκρεμότητα είναι τα έργα, αποχετευ-
τικό δίκτυο Αγκαιριάς – Αλυκής – Άσπρου 
Χωριού – Δριού – Χρυσής Ακτής και μετα-
φορά λυμάτων Λευκών – Κώστου, το έργο 
της Αφαλάτωσης, Κλειστό Γυμναστήριο 
Παροικιάς και 2ος Περιφερειακός.

Θα γίνει ανάπλαση της πλατείας στη Νά-
ουσα και όπως είπε ο κ. Βλαχογιάννης, το 
επόμενο καλοκαίρι θα έχει αλλάξει η εικόνα 
και θα γίνουν γήπεδα 5Χ5 σε διάφορα χωριά.

Παραδέχτηκε  επίσης, ότι είναι απαραίτη-
το το Πολιτιστικό Κέντρο, για το οποίο έκα-
νε αναφορά ο κ. Μ. Ραγκούσης και ανέφερε 
ότι ο Δήμος αγόρασε οικόπεδο και η μελέτη 
είναι στο Βελέντζειο Ίδρυμα.

Τέλος, με αφορμή την παρουσία του κ. 
Ντινόπουλου, ο κ. Βλαχογιάννης του ζήτη-
σε να μεταφέρει στο Κοινοβούλιο το αίτημα 
για περισσότερες αρμοδιότητες των Τοπικών 
Συμβουλίων.

Ημέρα αυτοκριτικής 
Τιμητική για το Δήμαρχο και αυτοκριτι-

κής για όλους χαρακτήρισε την ημέρα του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό 
ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντός. Τι-
μητική για το Δήμαρχο, γιατί όπως είπε, του 
δίνεται η ευκαιρία να προβάλει το έργο της 
Δημοτικής αρχής για το χρόνο που πέρασε, 
να απολογηθεί και να κριθεί συνολικά από 

το λαό. Ημέρα αυτοκριτικής για όλους, για 
την εν γένει συμπεριφορά μας σε σχέση με τη 
στάση και τη λειτουργία μας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Ο κ. Κοντός, επισήμανε όπως και οι σύμ-
βουλοι της παράταξής του, ότι έχουν κα-
θυστερήσει πολύ τα μεγάλα έργα, όπως το 
εμπορικό λιμάνι, το αεροδρόμιο, ο 2ος Περι-
φερειακός Παροικιάς, το Σχέδιο Πόλης της 
Παροικιάς, το θέμα της  καθαριότητας…Εί-
ναι είπε, ζητήματα για τα οποία αγωνιούν οι 
Παριανοί και ίσως με διαφορετικό ελιγμό και 
άλλες ενέργειες θα τα είχατε προωθήσει και 
κάλεσε την πλειοψηφία, σε συνεργασία με 
τις υπηρεσίες του Δήμου, να επιταχύνει τις 
διαδικασίες, ώστε να προχωρήσουν. 

Κρίνοντας τη συμπεριφορά της παράταξής 
του, ο κ. Κοντός έκανε λόγο για μια διαφορε-
τική αντίληψη για την άσκηση της αντιπολί-
τευσης. Δεν είμαστε είπε, μία ομάδα, η οποία 
επιζητά τις κραυγές μόνο και μόνο για να 
κερδίσει τις εντυπώσεις. Επιλέξαμε το δρόμο 
της κριτικής και του ελέγχου, αλλά και της 
συμμετοχής στη δημιουργία. Θεωρούμε ότι 
αντιπολίτευση κραυγάζουσα και συμπολί-
τευση φωνασκούσα, διαφημίζοντας έργα που 
δεν έχει πραγματοποιήσει ή θέλοντας να τα 
παρουσιάσει μεγαλύτερα από ότι είναι στην 
πραγματικότητα, είναι κύμβαλα αλαλάζο-
ντα, «τενεκέδες άδειοι που κάνουν πολύ θό-
ρυβο». Οι κραυγές είναι γι’ αυτούς που δεν 
μπορούν να παράγουν πολιτική. Και πολιτι-
κή για μας δεν είναι να προσπαθούμε να απο-
δείξουμε ότι κάνετε πάντα λάθος. Αλλά σκο-
πός μας είναι να μπορούμε να συμμετάσχου-
με διορθωτικά και δημιουργικά. Και σ’ αυτό 
το έργο έχουμε καλά εργαλεία. Είναι οι σύμ-
βουλοι της παράταξης, που με προτάσεις και 
παρατηρήσεις έχουν συμβάλει στην προώθη-
ση ή επίλυση ζητημάτων. Ο κ. Κοντός ευχα-
ρίστησε τους συμβούλους του, αλλά και τους 
συμβούλους της πλειοψηφίας γιατί πολλές 
φορές στήριξαν προτάσεις της παράταξής 
του, υπερψηφίστηκαν, συνδιαμορφώθηκε 
άποψη και τους κάλεσε να το πράττουν συ-
χνότερα. 

Ο κ. Κοντός έκλεισε την τοποθέτησή του 
λέγοντας: «Θέλουμε να πετύχετε ως δημο-
τική αρχή, διότι έτσι θα έχει κέρδος η Πάρος 
και θέλουμε επίσης να εκλαμβάνετε την κρι-
τική μας, ως προσπάθεια για δημιουργία και 
όχι ως εμπόδιο στο έργο σας». 

«Νέα εποχή»
Η τοποθέτηση του κ. Κοντού, σηματοδο-

τεί μια νέα εποχή, δήλωσε ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Στ. Φραγκούλης. Με την τοποθέ-
τηση του κ. Κοντού, τάχθηκαν οι σύμβου-
λοι της μειοψηφίας, μάλιστα ο κ. Κουτσου-
ράκης, τη χαρακτήρισε εξαιρετική, δηλώνο-
ντας ότι εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες του 
στον τομέα της συναίνεσης και της συνεργα-
σίας. Για τη Δημοτική αρχή, ο κ. Κουτσουρά-
κης, παραδέχτηκε ότι έγινε έργο, ότι υπήρ-
ξε διάθεση νοικοκυρέματος στα οικονομικά 
του Δήμου, μείωση των εξόδων στον τομέα 
πολιτισμού και πως ο Δήμαρχος στην ομιλία 

του ήταν ειλικρινής. Τόνισε όμως ότι υπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, γιατί 
παραβιάζεται η κανονιστική που ψηφίστηκε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Κωβαίος, αφού επισήμανε τα έργα 
που δεν έγιναν, στάθηκε στις τουριστικές εκ-
θέσεις και τη συμμετοχή του Δήμου σ’ αυτές 
και αναρωτήθηκε τι κέρδος έχει ο Δήμος και 
η Πάρος.

Ο κ. Μπιζάς επισήμανε επίσης το θέμα των 
μεγάλων έργων και τη στασιμότητα που πα-
ρατηρείται σ΄αυτά και μίλησε για το «χάος» 
στις παραλίες από την αυθαιρεσία των επιχει-
ρηματιών.

Πλούσιο χαρακτήρισε τον απολογισμό ο 
Δημοτικός Σύμβουλος, Γ. Λουκής, ειλικρινή 
τον χαρακτήρισε ο αντιδήμαρχος Στ. Γαβα-
λάς και πρόσθεσε ότι το 2009 θα γίνουν πε-
ρισσότερα έργα, με την έναρξη του ΕΣΠΑ.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αντ. Αρκάς, ξεκίνησε την ομιλία του, απευ-
θυνόμενος στον κ. Ντινόπουλου, από τον 
οποίο ζήτησε να μεταφέρει στην Κυβέρνη-
ση το αίτημα για απελευθέρωση της ελληνι-
κής περιφέρειας από τα δεσμά της κεντρικής 
εξουσίας. 

Τη στάση της μειοψηφίας επικρότησε στη 
δευτερολογία του και ο Δήμαρχος, την οποία 
χαρακτήρισε υπεύθυνη και τόνισε ότι και η 
πλειοψηφία θα πρέπει να ακολουθεί τα σω-
στά της μειοψηφίας. Πρόσθεσε δε, πως «με 
τη στάση της πλειοψηφίας θεωρώ ότι πρέ-
πει να γίνω περισσότερο εργατικός και λιγό-
τερο επικοινωνιακός, περισσότερο συνεργά-
σιμος και λιγότερο αποκρουστικός σε θέσεις 
και προτάσεις της».

«Εμπιστοσύνη στην Τ.Α.»
Το δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε 

με τη σύντομη ομιλία – χαιρετισμό του βου-
λευτή Αργ. Ντινόπουλο. Συμφωνώ, είπε ο κ. 
Ντινόπουλος με τον Πρόεδρο, ότι θα πρέπει 
να εμπιστευθούμε την Τ.Α. Απευθυνόμενος 
προς το Δήμαρχο, είπε ότι είναι στη διάθε-
σή του να βοηθήσει για οποιοδήποτε ζήτη-
μα σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, επισή-
μανε όμως, ότι η εκπροσώπηση των Κυκλά-
δων από τους τρεις βουλευτές του νομού, εί-
ναι εντυπωσιακή. 

Απολογισμός πεπραγμένων σε πνεύμα συναίνεσης

Σε καλή οικονομική κατάσταση ο Δήμος

Ο απολογισμός
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η οικονο-
μική κατάσταση του Δήμου στις 31-
12-2008 έχει ως εξής:
Τακτικά έσοδα 7.764.189,65 ευρώ
Έκτακτα έσοδα 6.570.062,27 ευρώ
Χρημ. υπόλ. έναρξης 1.586.356,38 
ευρώ

Σύνολο 15.920.608,30  ευρώ
Σύνολο εξόδων 13.722.390,02 ευρώ
Χρημ. υπόλ. τέλους χρήσης
2.198.218,28 ευρώ

photo Studio Axilleas
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Το Υγειονομικό αεροσκάφος και οι αφα-
νείς ήρωες, οι πιλότοι του, σώζουν ζωές και 
αυτό άλλωστε είναι η ηθική τους ικανοποί-
ηση. Υπάρχουν πολλά κρίσιμα περιστατι-
κά, που δεν γίνονται γνωστά, γιατί δεν είναι 
αυτό το μείζον, αλλά η σωτηρία των ανθρώ-
πων που κινδυνεύουν. Ένα από αυτά τα κρίσι-
μα περιστατικά βλέπει το φως της δημοσιό-
τητας, λόγω επιστολής που έστειλε ο άνθρω-
πος που σώθηκε χάρη στην έγκαιρη μεταφο-
ρά του στη Σύρο και από κει στην Αθήνα. 

Πρόκειται για τον Ολλανδό Pepijn Fuss, 
ο οποίος ένοιωσε την ανάγκη να ευχαριστή-
σει όλους όσοι συνέβαλαν για τη σωτηρία 
του, με επιστολή του, που την απευθύνει στο 

Δήμαρχο της Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννη.

Ο Ολλανδός τον Αύγουστο 
του 2008 κατά τις διακοπές του 
στο νησί μας, έπεσε θύμα τροχαί-
ου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφό-
ρο στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε 
ότι έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε επέμβα-
ση. Η μεταφορά του έγινε με το υγειονομικό 
αεροσκάφος στη Σύρο όπου του αφαιρέθη-
κε η σπλήνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο «Metropolitan» στην Αθή-
να για περαιτέρω θεραπεία. 

Όπως αναφέρει στην ευχαριστήρια επι-
στολή του: «μου είπαν ότι η κατάσταση μου 

ήταν τόσο κρίσιμη που εάν έφτανα μερικά λε-
πτά αργότερα δεν θα είχα επιβιώσει. Το κρα-
τικό αεροπλάνο για έκτακτες ανάγκες έφτα-
σε στην Πάρο μερικές ώρες αργότερα».

Η ανάρρωσή του ήταν εξαιρετικά μακρά 
και τώρα που είναι πλέον καλά, θέλησε να ευ-
χαριστήσει όλους τους σωτήρες του.

Στην επιστολή του τονίζει μεταξύ άλλων: 
«Κύριε Βλαχογιάννη, σας γράφω για να εκ-
φράσω την ευγνωμοσύνη μου σε εσάς και τον 

Δήμο Πάρου, όπως επίσης και στους ανθρώ-
πους που μου έσωσαν τη ζωή μετά από ενα 
ατύχημα που είχα στην Πάρο στις 31 Αυ-
γούστου 2008. Από όσο γνωρίζω αυτοί οι 
άνθρωποι είναι οι πιλότοι του αεροπλάνου, 
οι τοπικοί γιατροί Α.Φράγκου και Ν.Δημά-
κης. Έχω ενημερωθεί από τη δικηγόρο μου 
κ. Τσεκουρα Ταλίτα, ότι το αεροπλάνο που 
με έφερε από την Πάρο στην Σύρο είναι ιδι-
οκτησία του Βελέντζιου Ιδρύματος Πάρου 
και ότι αυτή η πτήση ήταν κρίσιμη, καθώς 
ήταν χρονικά σωτήρια για την επέμβαση στη 
Σύρο.

»Μετά από αρκετούς μήνες ανάρρωσα και 
είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που είμαι ακόμα 
ζωντανός! Τα θερμά μου ευχαριστώ σε όλους 
τους ανθρώπους που με βοήθησαν να επιβι-
ώσω του ατυχήματος, ειδικά τους γιατρούς, 
τους πιλότους και τους ανθρώπους που κα-
τέστησαν δυνατή την εναέρια μετάβασή μου 
στην Σύρο. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμον προς 
τον Δήμο Πάρου, που διέθεσε το αεροπλάνο 
και σώθηκε η ζωή μου».

H λύση για το σύγχρονο Ξενοδόχο & Εστιάτορα

Επαγγελματική φροντίδα
της λινοθήκης

(σεντόνια , πετσέτες,
τραπεζομάντηλα)

OIKONOMIKA • ΓΡΗΓΟΡΑ
• AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

 το

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

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Π Α ΡΑ Λ Α Β Η
& ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
στο χώρο σας

photo Studio Axilleas

Επιστολή – διαμαρτυρία
του Χρίστου Βλαχογιάννη 

Θέλουμε έλεγχο, όχι «στρα-
τό κατοχής»

συνέχεια από σελ. 1
Επιβάλουν υπέρογκα πρόστιμα ζητώντας πολλές φορές παράλλογα πράγματα για τη 
μικρή μας κοινωνία (π.χ. αξιολογείται με αυστηρότητα η ύπαρξη ή μη σάκου με πριο-
νίδι στα αυτοκίνητα).
- Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού γνωρίζουν ότι τα χρήματα που εισπράτ-
τονται αποτελούν έσοδα του Δήμου και πιστεύουν ότι γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος κα-
λεί συχνά το κλιμάκιο στο νησί. Επισημάνθηκε ότι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Αθήνα, 
συμβουλεύουν τους πολίτες που θα επισκεφθούν το νησί να υπολογίζουν στα έξοδά 
τους και τα πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων.

- Οι μόνιμοι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες του νησιού, δικαίως διαμαρ-
τύρονται έντονα και καταφέρονται εναντίον του Δήμου εφαρμόζοντας λόγω παντε-
λούς άγνοιας το γνωστό: «Για όλα φταίει ο Δήμος και τα παράπονά σας στο Δήμαρ-
χο».
Ο Δήμαρχος τονίζει, ότι «ιδιαίτερα τη φετινή περίοδο, που η οικονομική ύφεση πλα-
νάται στη σκέψη των ανθρώπων, ενέργειες σαν αυτές είναι βέβαιο ότι οδηγούν στην 
απόγνωση. Επισημαίνει επίσης τα προβλήματα από την έλλειψη αστυνομικών στην 
Πάρο: «Η αστυνόμευση στην Πάρο είναι πλημμελής, λόγω του μικρού αριθμού των 
ανδρών του Αστυνομικού Τμήματος και της απουσίας εξειδικευμένων σε ειδικά θέμα-
τα. Έτσι, η ανασφάλεια των πολιτών είναι εμφανής, αφού η παραβατικότητα (διαρρή-
ξεις, κλοπές κ.λπ.) είναι στην καθημερινή ειδησεογραφία, η διακίνηση τοξικών ουσι-
ών πρακτικά ανεξέλεγκτη, η κυκλοφορία των λαθρομεταναστών χωρίς κανέναν έλεγ-
χο και η ρύθμιση της τροχαίας κίνησης, τουλάχιστον σε σημεία αιχμής, ανύπαρκτη».
Ο Δήμαρχος πάντως εξηγεί ότι «με όσα αναφέρονται, δε συνεπάγεται πως ο Δήμος 
είναι αντίθετος στον έλεγχο παραβατών και οχημάτων, που τους καλοκαιρινούς μή-
νες ασφαλώς πολλαπλασιάζεται. Αντίθετα. Απαιτεί όμως, ο έλεγχος αυτός να γίνεται 
αφού ληφθούν υπ’ όψη όλα όσα προκύπτουν ως παρενέργειες και κυρίως απαιτεί ενη-
μέρωση του Αστυνομικού Τμήματος και του Δήμου, καθώς και του πολίτη μέσω της 
Αστυνομίας, για τους στόχους αυτών των ελέγχων και τα αποτελέσματά τους».

Ευχαριστήρια επιστολή από Ολλανδό
που σώθηκε μετά από τροχαίο
Μεταφέρθηκε με το
υγειονομικό αεροσκάφος
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Έκθεση «φωτιά» για την πολεοδομία Κυκλάδων

Μέτρα για τον περιορισμό
της διαφθοράς

Άκρως αποκαλυπτική για τις πολεοδομίες, είναι η ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή, μέρος της οποίας δημοσίευσε στο φύλλο της στις 3 Ιουλί-
ου, η εφημερίδα «Κοινή Γνώμη». 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «τα πρωτεία στη διαφθορά και στις καταγγελίες κρατούν οι 
πολεοδομίες, οι εφορίες, οι τομείς της υγείας και οι Δήμοι. Στο στόχαστρο της ειδικής υπη-
ρεσίας ελέγχου έχουν τεθεί 20 υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας, μεταξύ των 
οποίων και υπάλληλοι της πολεοδομίας Κυκλάδων».

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, από την εξέταση του «πόθεν έσχες» αυτών των υπαλ-
λήλων, προέκυψε ότι απέκτησαν τεράστια περιουσία, που δεν δικαιολογείται από την οικονο-
μική τους κατάσταση. «Μεταξύ αυτών είναι και υπάλληλοι του πολεοδομικού γραφείου Κυ-
κλάδων, μιας περιοχής στην οποία, όχι μόνο κυριαρχούν η αυθαίρετη δόμηση και η νομιμο-
ποίηση αυθαιρέτων, αλλά στα εν λόγω κυκλώματα εμπλέκονται πολιτικοί, καλλιτέχνες και 
επιχειρηματίες».

Ο κ. Ρακιντζής προτείνει μέτρα προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Σ’ αυτά συ-
μπεριλαμβάνονται: Σύμφωνα με την πρόταση Σουφλιά, η δημιουργία ενός πολεοδομικού 
«Καποδίστρια». Οι υπάρχουσες πολεοδομίες θα χωριστούν σε τομείς, ώστε άλλος υπάλλη-
λος να εγκρίνει τις πολεοδομικές άδειες και άλλος να ελέγχει την εφαρμογή τους. 

Ήδη, έχει προταθεί η δημιουργία υπηρεσίας κατεδαφίσεων, αφού όπως επισημαίνεται 
«στις Κυκλάδες έχουν συμφωνήσει οι εργολάβοι να μην πηγαίνουν σε κατεδαφίσεις για να 
μην γίνονται».

Ο κ. Ρακιντζής προτείνει επίσης, «να ισχύσει η εφαρμογή της μη εντοπιότητας στους διο-
ρισμούς σε κρίσιμες υπηρεσίες» και ζητεί από την Κυβέρνηση, «να προχωρήσει σε ευρείες δι-
αρθρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, ώστε να περιοριστεί η διαφθορά».

Το θέμα φαίνεται πως θα πάρει διαστάσεις αφού έφτασε και στο Ευρωδικαστήριο, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία». Στο δημοσίευμα με μεσότιτλο 
«Ευρωσκαμνί» αναφέρεται: « Ένα παράνομος μαντρότοιχος στη Φολέγανδρο έφερε 
τη χώρα μας στο «σκαμνί» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η πρώτη καταδίκη είναι γε-
γονός, ενώ επίκειται και δεύτερη, αυτή τη φορά με πρόστιμο κατά της Νομαρχίας Κυ-
κλάδων».

«Να απαντήσει η Νομαρχία»
Για το συγκεκριμένο θέμα εξέδωσε δελτίο Τύπου η Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία, στο 

οποίο αναφέρεται:
«(Γιατί δεν συστάθηκε μέχρι σήμερα η Ειδική Μονάδα Κατεδαφίσεων αυθαιρέτων;)
Δυστυχώς έπρεπε να έλθει στη δημοσιότητα η Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης κ.Ρακιτζή, που αφορά στη διαφθορά τομέων της Δημόσιας Διοίκησης, για να βρε-
θεί και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αυθαίρετης δόμησης και της νομιμοποίησης των αυ-
θαιρέτων.

Είναι ευτύχημα που ανάμεσα στις προτάσεις της Έκθεσης, τίθεται και το θέμα της σύστα-
σης της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων και στο νομό των Κυκλάδων. Θέμα που είχε απο-
φασιστεί με κατά πλειοψηφία απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου Κυκλάδων από τις 24-
10-2007.

»Για την ιστορία θυμίζουμε την απόφαση του Ν.Σ., όπως κατέληξε τότε στο θέμα της αυ-
θαίρετης δόμησης, μετά από εισήγηση της Συν-Κυκλαδικής:

1) διεκδίκηση ολοκληρωμένης πολιτικής χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ολο-
κλήρωση του κτηματολογίου και του δασολογίου

 2) απλοποίηση και κωδικοποίηση της δαιδαλώδους νομοθεσίας
 3) στελέχωση των πολεοδομικών γραφείων και ένταση των ελέγχων
 4) σύσταση ειδικής μονάδας κατεδαφίσεων σε νομαρχιακό επίπεδο
Και αν για τα τρία πρώτα την ευθύνη έχει πρωτίστως η κεντρική διοίκηση, το σημείο 4 εί-

ναι αποκλειστικά ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Και εδώ εγείρεται ένα τεράστιο θέμα: Τελικά οι αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου, 

παίρνονται για να μένουν στα συρτάρια; Αν όχι πως δικαιολογείται η πάνω από ενάμιση χρό-
νο καθυστέρηση στην εφαρμογή του σημείου 4 και στη σύσταση της Ειδικής Μονάδας Κα-
τεδαφίσεων στο νομό μας; Νομίζουμε ότι ο Νομάρχης και η νομαρχιακή πλειοψηφία, οφεί-
λουν μια άμεση απάντηση». 
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Κυκλάδες και Τουρισμός
                     

 του Σταμάτη Μαύρου

Με τα βλέμματα όλων μας στραμμένα στην εξέλιξη της φε-
τινής τουριστικής περιόδου, εμείς οι Κυκλαδίτες που ως επί το 

πλείστον ζούμε από τον τουρισμό, ελπίζουμε να διαψευστούν τα καταστροφολο-
γικά σενάρια που μιλούσαν για πτώση των αφίξεων έως και 40%.

Σαφώς μία μικρή μείωση είναι εμφανής.  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης αυτή κυμαίνεται περί του 8,5%, ενώ ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων προσδιορίζει την υποχώρηση των αφίξε-
ων των ξένων τουριστών στη χώρα μας στο 10%.  Και βέβαια, δεν μπορεί να υπο-
λογιστεί το πού θα κινηθεί και ο εσωτερικός τουρισμός της τελευταίας στιγμής.  
Εάν αυτά είναι και τα τελικά νούμερα της μείωσης, θα έχουμε κινηθεί πολύ καλά, 
δεδομένων των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου να βρίσκεται προ των πυλών, το 
μόνο που μπορούμε να κάνουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι να δίνουμε 
καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό.  Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους επισκέπτες μας σε συνδυασμό με μία συγκρατημένη τιμολογιακή πο-
λιτική, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και η απαράμιλλη ελληνική φιλοξενία, 
πρέπει να είναι οι άξονες που θα κινηθούμε.  

Ωστόσο, καθώς όπως ήδη ανέφερα, εμείς οι Κυκλαδίτες, ζούμε από τον τουρι-
σμό, οφείλουμε να σκεπτόμαστε μακροπρόθεσμα και στον τομέα αυτό προς όφε-
λος της ευημερίας του τόπου και των παιδιών μας.  Ο δύσκολος χειμώνας που πέ-
ρασε και ο ερχόμενος που προβλέπεται εξίσου δυσμενής, επιβάλλουν να έχουμε 
τον νου μας στα επόμενα βήματα.  Αποτελεί άλλωστε γεγονός ότι ο ελληνικός 
τουρισμός έδειχνε αρκετά έντονα σημεία παθογένειας και πριν από την εμφάνι-
ση της διεθνούς οικονομικής κρίσης.  Κάποια από αυτά πιστεύουμε ότι θα αντιμε-
τωπιστούν με το πολυνομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Τουριστικής Ανά-
πτυξης και το οποίο αφορά στη λειτουργική τακτοποίηση των ξενοδοχείων, πε-
ριλαμβάνοντας παράλληλα και άλλες διατάξεις σχετικές με την τουριστική πολι-
τική της χώρας.  

Με τους αναδυόμενους ανταγωνιστές μας ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου να κινούνται επιθετικά – ιδιαίτερα ως προς τις τιμές τους 
– είναι ανάγκη να επανεξετάσουμε την τιμολογιακή μας πολιτική σε μία ειλικρι-

νή σχέση ποιότητας υπηρεσιών – τιμής.  Το στοίχημα για μας είναι να διατηρήσουμε το αντα-
γωνιστικό μας πλεονέκτημα· για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να δούμε τον τουρισμό όχι ως 
έναν αυτόνομο τομέα, αλλά σε αλληλεπίδραση με τις γενικότερες υποδομές και την οικονομία 
ενός τόπου.  Οι συνεργασίες σε στενό τοπικό, αλλά και ευρύτερο εθνικό επίπεδο είναι απαραί-
τητες.  Και πλέον, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, οφείλουμε να δρούμε έγκαιρα με 
βάση τη διεθνή και όχι την ελληνική πραγματικότητα.  

Με την ανάπτυξη και προβολή των νέων μορφών τουρισμού, που έχουν αρχίσει και στα νη-
σιά μας να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, με την ενίσχυση της θέσης μας στη διεθνή τουρι-
στική αγορά, με τη στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας των επαγγελματιών του χώρου, και 
με τελευταίους αλλά εξίσου σημαντικούς τους παράγοντες “ελληνική φύση” και “ελληνική φι-
λοξενία”, μπορούμε να βγούμε από τη δύσκολη αυτή συγκυρία με μικρές απώλειες, αλλά μα-
κροπρόθεσμα ενισχυμένοι. 

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ
και υποψήφιος Βουλευτής  Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων.

Κόβονται φίδες 
Αναγνώστης μας και πάλι, μας έστειλε σημείωμα, με το οποίο μας επισημαίνει ότι 

κόβονται δέντρα και για του λόγου το αληθές, έστειλε και μερικές φωτογραφίες.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Αγαπητοί Παριανοί Συμπολίτες, τον τελευταίο καιρό 

φαίνεται ότι η «πρασινάδα» αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό στο νησί μας που κάποιοι 
ασυνείδητοι  θεωρήσανε ότι έπρεπε να μειωθεί. Και βεβαίως όταν αναφερόμαστε στη 
μείωσή τους δεν εννοούμε μερικά δέντρα, αλλά ολόκληρες εκτάσεις κοντά στο Μο-
ναστήρι του Αϊ Γιάννη του Θεολόγου στις Λεύκες από φίδες, τα χαρακτηριστικά δέ-
ντρα του νησιού μας.

       Μ.Ρ

Παραμελημένος
ο γραφικός Αμπελάς

Ο Αμπελάς δυστυχώς, είναι πολύ παραμελημένος και αυτό είναι κοινή διαπίστωση. 
Αναγνώστριά μας όμως μας το επισημαίνει με δυο αράδες και αρκετές φωτογραφίες, 
εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη διαμαρτυρία της.

«Αγαπητή μου εφημερίδα, το λιμανάκι του Αμπελά, παρουσιάζει μια κατάσταση 
παρακμής, αφού η ίδια η κατασκευή αρχίζει και καταρρέει. Σκουπίδια βρίσκονται 
παντού, γόπες στην άμμο και σακούλες πλαστικές. Το μηχάνημα που καθαρίζει την 
άμμο, που είναι; Υπάρχει;».

Κ. Ανθ.
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» Επισκεπτήριες κάρτες

» Επιστολόχαρτα & φάκελοι

» Τιμολόγια & μπλοκ

» Αφίσες & Ημερολόγια

» Εφημερίδες

» Διαφημιστικά έντυπα

» Κατάλογοι & Προσπέκτους

» Προσκλητήρια

» Ευχετήριες Κάρτες

» Προσκλήσεις

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

e-mail: typoparo@otenet.gr

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

Δεκτές όλες
οι πιστωτικές κάρτες.

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

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
και ΕΛ.ΤΑ. ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους

Νέα σελίδα στις 
ασφάλειες

Στον ασφαλιστικό τομέα μπαίνει δυναμικά 
το ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με την ίδρυση 
εταιρίας – μαμούθ, η οποία θα διαθέτει πα-
ραρτήματα σε όλες τις ελληνικές πόλεις. Με 
985 καταστήματα σε όλη τη χώρα (840 κα-
ταστήματα ΕΛΤΑ και 145 Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου), το Ταχυδρομικό Ταμιευτή-

ριο αλλάζει τον ασφαλιστικό χάρτη, παρέ-
χοντας στο εξής ασφάλειες υγείας, συνταξι-
οδοτικά προγράμματα, ασφάλειες αυτοκινή-
του, κατοικίας και επικουρικά προγράμματα 
ασφάλισης ανεργίας.

Την περασμένη Πέμπτη υπεγράφη το κα-
ταστατικό για την ίδρυση και λειτουργία 
της μεσιτικής – ασφαλιστικής εταιρίας Post 
Insurance Brokerage S.A. από τον πρόεδρο 
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελο Φι-
λιππίδη και το διευθύνοντα σύμβουλο των 
ΕΛ.ΤΑ. Σταμάτη Μαύρο.

Η νέα εταιρεία θα λειτουργήσει πιλοτικά 
από τον Αύγουστο και ολοκληρωτικά από το 
Σεπτέμβριο. 

Στη δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος 
των ΕΛ.ΤΑ. Σταμάτης Μαύρος τόνισε ότι: 
«με την Post Insurance ανταποκρινόμαστε 
στον επιχειρηματικό μας ρόλο και στην κοι-
νωνική ευθύνη που απορρέει από το έργο 
μας, αντιμετωπίζοντας με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο την ανάγκη των πελατών μας σε 
ολόκληρο το δίκτυο των καταστημάτων και 
των πρακτορείων μας, ενώ συνεχίζουμε τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε τα Ελ-
ληνικά Ταχυδρομεία να διαχειριστούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την ανάγκη για κερ-
δοφορία και ποιότητα υπηρεσιών».

Ο Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελος 
Φιλιππίδης και ο Διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΤΑ. 
Σταμάτης Μαύρος

Περισσότεροι από κάθε άλλη 
χρονιά οι επισκέπτες τον Ιού-
νιο στην Πάρο

Αισιόδοξα
τα μηνύματα 

Τους περισσότερους από κάθε άλλη χρονιά 
επισκέπτες, δέχτηκε τον Ιούνιο η Πάρος (αύ-
ξηση 8%), σύμφωνα με τα στοιχεία της Λιμε-
νικής αρχής του νησιού. Η εκτίμηση του Λι-
μενάρχη Ηλ. Κουντρομιχάλη, είναι πως και 
ο Ιούλιος θα κινηθεί ανάλογα ίσως και καλύ-
τερα. 

Κατά την άποψή του, η αύξηση αυτή επι-
σκεπτών και τουριστών οφείλεται στην ανα-
βάθμιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, 
που εκτός από τα Blue Star και το πλοίο Νή-
σος Μύκονος, προστέθηκαν και τα ταχύπλοα 

High Speed και πλέον η Πάρος εξυπηρετεί-
ται από τα πιο σύγχρονα πλοία. Οφείλεται 
επίσης, σε κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους 
– βαπτίσεις), γεγονός που περνάει απαρατή-
ρητο, συμβάλει όμως σημαντικά στην οικο-
νομία του νησιού. Μόνο το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο έγιναν 15 κοινωνικές εκδηλώ-
σεις. 

Ο κ. Κουντρομιχάλης επισημαίνει επίσης, 
ότι η Πάρος ως κοντινός προορισμός δεν 
εξαρτάται από το μαζικό τουρισμό, γι΄αυ-
τό και η οικονομική κρίση δεν την έχει αγγί-
ξει στο βαθμό που έπληξε άλλα νησιά, όπως 
Κρήτη, Σαντορίνη Ρόδο. Σημειώνει όμως, 
ότι εξαρτάται και από τη δική μας συμπερι-
φορά, αν θα κρατήσουμε τους επισκέπτες.
Η κίνηση τον Ιούνιο

2009 -  76. 952 επισκέπτες, 2008 - 70.150 
επισκέπτες, 2007 - 70.720 επισκέπτες, 2006 
- 72.650 επισκέπτες και 2005 - 74.350 επι-
σκέπτες.

Παναγιώτης Ρήγας
Ερώτηση για
τις αυξήσεις
στα επιδοτούμενα 
πλοία

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ 
Π. Ρήγας για τον «έλεγχο των ναύλων στα δρο-
μολόγια των επιδοτούμενων γραμμών στις Κυ-
κλάδες» και συγκεκριμένα για αυξήσεις που έγι-
ναν σε επιδοτούμενα δρομολόγια.

Στην ερώτηση τονίζεται, ότι οι γραμμές αυ-
τές είναι δημοσίου συμφέροντος και οι συμβά-
σεις που υπογράφηκαν είναι «παροχής δημόσι-
ας υπηρεσίας».    

Τονίζεται επίσης, ότι «παρά το γεγονός ότι τα 
τρία πλοία που εκτελούν σήμερα τα επιδοτούμε-

να δρομολόγια της ενδοεπικοινωνίας στις Κυ-
κλάδες είναι ασυγκρίτως πιο ποιοτικά από εκεί-
να του παρελθόντος, εντούτοις οφείλουμε πά-
ντα να αξιολογούμε την σχέση κόστους–ικανο-
ποίησης στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η υποχρέ-
ωση αυτή γίνεται εντονότερη όταν πρόκειται για 
υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής, το κό-
στος της οποίας αναλαμβάνει ο κρατικός προϋ-
πολογισμός». 

Ο κ. Ρήγας, με αφορμή διαμαρτυρίες από πο-
λίτες που εξυπηρετούνται στις μετακινήσεις τους 
από τα πλοία της ενδοεπικοινωνίας των Κυκλά-
δων -και ιδιαίτερα από τα δύο ταχύπλοα-  σχε-
τικά με το αντίτιμο του εισιτηρίου  και την τα-
χύτητα που αναπτύσσουν, ζητεί να του δοθούν 
οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του 
Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. και των ακτοπλοϊκών εταιριών 
που εξυπηρετούν τις δρομολογιακές γραμμές δη-
μοσίου συμφέροντος στις Κυκλάδες και ρωτά 
τον υπουργό:

1. Με ποια διαδικασία και ποιος καθορίζει το 
ύψος του ναύλου για τα επιδοτούμενα δρομολό-
για της ενδοεπικοινωνίας;

2. Ποια δημόσια αρχή ελέγχει την τήρηση των 
όρων των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρε-
σίας;

Ερώτηση της βουλευτού του Συνα-
σπισμού Άννας Φιλίνη

Τι θα πράξετε για τον 
Άγιο Κωνσταντίνο
στην Παροικιά; 

        
Προς τον υπουργό Πολιτισμού απευθύνεται με 

ερώτησή της η βουλευτής του Συνασπισμού Άννα 
Φιλίνη με θέμα, «αναγκαία η συντήρηση της εκ-
κλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου στο Κάστρο της 
Παροικιάς στην Πάρο».

Η εν λόγω εκκλησία, γνήσιο δείγμα της παλαιάς 
λαϊκής, νησιωτικής αρχιτεκτονικής και ένα από τα 

πλέον αξιόλογα μεταβυζαντινά μνημεία της πόλης 
της Παροικιάς, καθώς και το όμορο καμαροσκέπα-
στο παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
λόγω της προϊούσας φθοράς, κινδυνεύουν ανά πάσα 
στιγμή να καταρρεύσουν και να καταστραφούν. Η 
ιστορική αξία των παραπάνω κτισμάτων είναι δεδο-
μένη και επιβεβαιώνεται από τη δημοσιευμένη στο 
ΦΕΚ 116/Β’/20-3-1963 απόφαση του Υπουργείου 
Πολιτισμού, με την οποία τα ανακηρύσσει ιστορικά 
διατηρητέα μνημεία.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
• Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκει-

μένου να εκπονηθεί το ταχύτερο δυνατόν η σχετική 
μελέτη και να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι, ώστε 
να προχωρήσουν οι απαιτούμενες εργασίες για την 
στήριξη και συντήρηση των εν λόγω ιστορικών πα-
ρεκκλησίων, προτού αυτά καταρρεύσουν;
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται υπάλληλος για μόνιμη απασχό-
ληση σε κατάστημα πώλησης υδραυλικών 
ειδών στην Παροικία Πάρου. Τηλ. 
2284023796, 2284021197, 6946281337.

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

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: hrquality@
euroxenia.com ή στο Fax 22410-70645   
Κεντρ. Γραφεία: 22410-70641-3 

Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό γρα-
φείο Santorinaios travel. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Tηλ. 
2284024245

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  

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΣΑΣ Επισκευές – Αναβαθμίσεις  
Η/Υ  Εκμάθηση & Εγκατάσταση Προγραμ-
μάτων Εγκαταστάσεις Περιφερειακών και 
Ασύρματων Δικτύων  Συναρμολόγηση Η/Υ 
με υλικά κατ’ επιλογή Tηλ:6946 20 55 03 
Μουσικοί, τραγουδιστές , σχήματα, διατίθε-
νται για εργασία στην Πάρο. Τηλ. 
2109710126, 6974036340 

Κυρία ζητάει 3ωρη-4ωρη πρωινή εργασία. 
Τηλ: 6946666315

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει καθαρι-
σμούς οικιών και καταστημάτων. 
Τηλ.6979431697

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 

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 

Πωλείται ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο - 
πιτσαρία εν ενεργεία και πλήρως εξοπλι-
σμένο στον Πρόδρομο.Τηλ.: 6976210445

Πωλείται Παριανό ελαιόλαδο ,τιμή 4,5 
ευρώ το κιλό. Δεκτός έλεγχος. Τηλ. 
6945457850

Πωλούνται 3 ψυγεία επαγγελματικά  ,1 βι-
τρίνα και 2 πάγκοι, τραπέζια εστιατορίου 
ξύλινα και μια μεγάλη ψησταριά. Τηλ. 
6945365447, πρωινές ώρες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, Mercedes B170, Οκτ. ‘07, 
μόνο 13.000km, 1700κ.εκ., σε άριστη κατά-
σταση, μαύρο, extra ζαντολάστιχα, επιπλέ-
ον αερόσακοι, radio CD, μεγάλοι χώροι, 
compact διαστάσεις, ασφάλεια, κύρος, αυ-
τοκίνητο για μια ζωή. Τηλ. 6944909393, 
22840-28530 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παροικιά, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα για 
όλο το χρόνο. Τηλ.: 6936529225

Περιφερειακός Παροικίας, δίπλα από το 
κατάστημα BELLINO(έναντι εφορίας) 
ενοικιάζεται κατάστημα.Τηλ.2284023937

Αλυκή, επιπλωμένο διαμέρισμα 60τμ , δύο 
κρεβατοκάμαρες, μπάνιο, σαλονοτραπεζα-
ρία, βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, air 
condition. Διαθέσιμο από Σεπτέμβριο. 
Τιμή 350 ευρώ το μήνα. Τηλ.6945629329

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

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

Πάρος, παραθαλάσσιο οικόπεδο 1.033 
εντός σχεδίου, πωλείται ολόκληρο ή μισό, 
τιμή 350.000€ ASPIS REAL ESTATE 
Τηλ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.
gr Κωδικός: ΠΠ04-41

Πάρος Λωλαντώνης 250μ από την ομώνυ-
μη παραλία, αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων με 
ωραία θέα, τιμή 250.000€ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr Κωδικός: ΠΠ01-114

Πάρος Μώλος, οικόπεδο 4.000τμ, 100 μέ-
τρα από τη θάλασσα, πολύ καλή ευκαιρία,  
τιμή 150.000€ ASPIS REAL ESTATE 
Τηλ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.
gr Κωδικός: ΠΠ04-17

Αντίπαρος, οικόπεδο ενός στρέμματος 
εντός του οικισμού του Αη 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€  www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768

Παροικία (Δάσος) αμφιθεατρικό οικόπε-
δο 7.000 τμ, επίσης άλλο οικόπεδο 4.000 τμ 
( με άδεια) και τα δύο θέα στο λιμάνι. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ. 2284022070, 
2108087501, 6972700100

Επί του δρόμου Νάουσας – Μάρπησσας 
εκπληκτικό γωνιακό οικόπεδο 12.800τμ , 
επίσης άλλο οικόπεδο 6.600 τμ. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ. 2284022070, 
2108087501, 6972700100 

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 
Πάρος Αγία Ειρήνη, σε μοναδική τοποθε-
σία με θέα το πέλαγος & το ηλιοβασίλεμα 
μονοκατοικία 280τμ πολυτελούς κατα-
σκευής σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων με πισί-
να 70τμ, μεγάλο κήπο, ανέσεις, άμεση πρό-
σβαση από κεντρικό δρόμο, αυτόνομος ξε-
νώνας, τζάκι, θέρμανση & κλιματισμός, 
πέργκολες, σοβαρές προτάσεις μόνο 
ASPIS REAL ESTATE  Τηλ. 2284024007 
w w w . A s p i s - R e a l E s t a t e . g r . 
Κωδικός: ΠΠ04-50

Πάρος Αμπελάς, νεόδμητη ανεξάρτητη 
κατοικία 400τμ σε 2 επίπεδα με κήπο 
2.500τμ, 3 υ/δ, 3 μπάνια, wc, ενιαία κουζί-
να με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομος ξε-
νώνας, 2 τζάκια, ενδοδαπέδια θέρμανση, 
βεράντες με πέργκολες, δεξαμενή, πολύ 
καλή θέα θάλασσα, τιμή 830.000€ ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr  Κωδικός: ΠΠ01-148

Πάρος Παροικία, κατοικία 100τμ σε λόφο 
με 1 στρέμμα κήπο σε επίπεδα, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, 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

Πάρος Παροικία, ξενοδοχειακή επιχείρη-
ση 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. www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768

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

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

Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κατοι-
κία ισογείου, ανακαινισμένη, 50τ.μ. με 2 

κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, τζάκι, 
κοντά στην Εκατονταπυλιανή. 75.000 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768.

Κακάπετρα, καινούργια πετρόχτιστη οι-
κία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 
πέργολες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Κακάπετρα, καινούργια πετρόχτιστη οι-
κία 60τ.μ., θέα θαλάσσης και λιμανιού, κα-
λοριφέρ, πάρκινγκ, βεράντες, πέργολες. 
138.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

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

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

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

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

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

Πίσω Λιβάδι , πολύ αμφιθεατρική μεζονέ-
τα  90τμ (ισόγειο και 1ος),2 υ/δ, 2 μπάνια 
με καταπληκτική θέα στα νησιά. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ. 2284022070, 
2108087501, 6972700100

Παροικία , πανέμορφη αμφιθεατρική  με-
ζονέτα 187τμ, 3 υ/δ, επίσης άλλη μεζονέτα 
153τμ , 3 υ/δ με θέα το λιμάνι και το ηλιο-
βασίλεμα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ. 
2284022070, 2108087501, 6972700100 

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

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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Zαχαροπλαστείο ΧΑΝΙΩΤΗΣ
Παροικία Πάρου, τηλ.: 22840 21211

Με την εµπειρία 42 χρόνων λειτουργίας, 
ανακαινισµένο, µε νέες  γλυκές δηµιουργίες και τα 
αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα “ΧΑΝΙΩΤΗΣ” 

παραγωγής µας, σας περιµένουµε να απολαύσετε τον 
καφέ και το γλυκό σας σε ένα όµορφο περιβάλλον.

Στη µαγευτική παραλία του Φάραγγα
όλες τις ώρες

για ποτό, φαÀ και...ότι άλλο!

Sparos
2284 7 70017

mandarino

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

raxevsky

Ο πολιτιστικός οργανισμός  «ΚΥΚΛΟΣ, 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
ΑΡΧΕΙΑ» με την ευκαιρία της εγκατάστα-
σης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της προσιτής 
πια σε όλους, Οπτικοακουστικής του Συλλο-
γής, παρουσιάζει ένα επταήμερο πρόγραμμα 
προβολών με ταινίες που αφορούν στο νησί:

Η προβολή θα γίνει στην γκαλερί ΠΟ-
ΝΤΟΠΟΡΟΣ της Νάουσας  την Παρα-
σκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 17, 
18, 19, 20 Ιουλίου  και  στο Σπίτι της Λογο-
τεχνίας των Λευκών, Παρασκευή, Σάββατο 
και Κυριακή 24, 25, 26 Ιουλίου. Έναρξη κα-
θημερινά στις 9.30. Η είσοδος είναι ελεύθε-
ρη. 

Το πρόγραμμα: 
Στον ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ:
Παρασκευή 17 Ιουλίου:
Δύο επεισόδια της σειράς ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ, 2006-7: 
«ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ», 

15΄,  με το ζωγράφο Mike ‘the bike’ Brady 
και «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟ»  26΄, με τους Brian Quinn, Σταύ-
ρο Νιφλή και Stella Lubsen,  

Δύο επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς 
«ΑΙΓΑΙΟ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ» των Γιώργου 
Κολόζη και Κώστα Γουζέλη:  «ΤΑΞΕΙ-
ΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ», 30΄ και «ΟΙ ΑΛΙΕΙΣ 
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»,  30΄.

Σάββατο 18 Ιουλίου:
«Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΟ» 24΄, των Γιάννη Βασιλειόπουλου, 
Τάσου Κασαπίδη, Νικόλα Βεντουρή, 2001 
και «ΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ», 14΄, 
2003: ο Γιάννης Βασιλειόπουλος παρουσι-
άζει  τα πειρατικά τοπωνύμια της Νάουσας  
(κατηγορία Ντοκουμέντα).

Δύο επεισόδια της σειράς ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ, 2006-7:

«ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΛΩΔΙΑ»  
20΄, με τον τραγουδοποιό Γιώργο Ζήκα και

«Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ» 30΄, με τον Ολύμπιο Αλιφιέ-
ρη και τον Γιάννη Βασιλειόπουλο.

«ΣΤΟΝ ΔΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ», 18΄, 
1998, του Γιάννη Τριτσιμπίδα. Ο ομηρικός 
ύμνος εικονογραφημένος στην Πάρο με ερα-
σιτέχνες ηθοποιούς.

Κυριακή 19 Ιουλίου:
Δύο επεισόδια της σειράς ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ, 2006-7:
«40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑ-

ΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 52΄ και
«ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕ-

ΚΤΟΝΙΚΗ ; » 28΄, με τον Πέτρο Μεταξά 
και τον Κώστα Γουζέλη.

 «ΦΙΛΙΖΙ» 16΄, του Φοίβου Κοντογιάν-
νη, 2006. Με τον Οδυσσέα Πάππο και την 
Θέμιδα Μπαζάκα.

Δευτέρα 20 Ιουλίου:

«ΠΕΡΣΕΥΣ»  57΄, 1981, του Γιάννη 
Τριτσιμπίδα. Αναπαράσταση του αρχαίου μύ-
θου σε ύφος παραμυθιού, κατάλληλο και για 
παιδιά. Με τους: Κώστα Βρυώνη, Καπεταν 
Λινάρδο, Μαρίλη Τσοπανέλη, Πέτρο Με-
ταξά και τον Χρήστο Τσάγκα. Συμμετέχουν 
πολλοί κάτοικοι της Νάουσας.

Θεατρικά δρώμενα: «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΗ-
ΤΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ  ΘΥΓΑΤΡΟΣ» του Ιω-
άννου Ισηγόνη (1860), και «ΚΟΥΦΑΛΑ 
ΤΕΡΕΙΝΑ»  του Αρχιλόχου, μέρος σχεδι-
αζόμενης  παράστασης με τίτλο «Παριανά 
Πέργελα» (κατηγορία Ντοκουμέντα).

Στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Παρασκευή 24 Ιουλίου:
 «ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΙΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ;» 

42΄, με τον Μανώλη Ραγκούση και τον Μα-
νόλη Χανιώτη, επεισόδιο της σειράς ΤΕ-
ΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ, 
2006-7. 

«ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. 
ΗΛΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ» του Λευτέρη Ξανθόπουλου, 54΄, 
2007.

«ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΠΑΡΟΣ ΙΜΕΡΤΗ»   
67΄, του Γιάννη Τριτσιμπίδα, 2005-6. Η ζωή, 
το έργο και η Πάρος της εποχής του κορυ-
φαίου παριανού ποιητή.

Σάββατο 25 Ιουλίου:
 «ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΣ, Ο ΚΟΥΡ-

ΣΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»,  14 λεπτά της 
κατεστραμένης ταινίας του Γιώργου Τζαβέ-
λα (1947) αναστηλωμένα από την Ταινιοθή-

κη της Ελλάδος, με σκηνές γυρισμένες στη 
Σαντορίνη και τον Άγιο Κωνσταντίνο της 
Παροικιάς (κατηγορία Ντοκουμέντα).

«ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΩΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ», 
με τον Χρίστο Γεωργούση και το Νίκο Σαρ-
ρή, 42΄, επεισόδιο της σειράς ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ, 2006-7.

«ΤΑ ΕΑΡΙΝΑ. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΧΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ» του 
Γιάννη Τριτσιμπίδα, 86΄, 2003-4.

Κυριακή 26 Ιουλίου:
 «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ» 8΄, 

μακρύς αγέρανος από τον Μανώλη Ραγκού-
ση, 2003 και  «ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ 
ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ, 1990» 15΄ (κατηγορία 
Ντοκουμέντα.)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ» 28΄, 
του Μανούσου Μανουσάκη, 1983. Παρου-
σιάζει τους Χ.Γεωργούση, Στ.Γκίκα, Γ.Φρα-
γκίσκο και το ζεύγος Κυδωνιέως.

«Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ» 37΄, του Πέτρου Λύκα με τη Δό-
μνα Σαμίου, 1987.

Θεατρικά δρώμενα: «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΗ-
ΤΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ  ΘΥΓΑΤΡΟΣ» του Ιω-
άννου Ισηγόνη (1860), και «ΚΟΥΦΑΛΑ 
ΤΕΡΕΙΝΑ»  του Αρχιλόχου, μέρος σχεδι-
αζόμενης  παράστασης με τίτλο «Παριανά 
Πέργελα» (κατηγορία Ντοκουμέντα).

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν τον Αύγου-
στο.

Πολιτιστικό διήμερο στον 
Πρόδρομο

Προς τιμή
του Αγίου Ιωάννη

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο πολι-
τιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο 
Πάριος», οργάνωσε ένα εορταστικό διήμερο 
προς τιμή του πολιούχου του χωριού Αγίου Ιω-
άννη του Προδρόμου.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου μετά τον εσπερινό 
πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλα-
τεία του Αγίου Σπυρίδωνα όπου παρακολού-
θησε την αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα. 
Ακολούθησε ψυχαγωγική βραδιά με ρεμπέτι-
κη ορχήστρα, ενώ μικροί και μεγάλοι πήδηξαν 
πάνω από τις φωτιές που στήθηκαν για το κά-
ψιμο των Μάιδων.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου  το πρωί, μικροί  χο-
ρευτές του Συλλόγου συνόδευσαν την Ιερά Ει-
κόνα  του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου  στη δι-
άρκεια της λιτανείας  με παραδοσιακές φορε-
σιές  και τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του 
Δήμου Πάρου.  

 Το βράδυ της ίδιας ημέρας το τμήμα πα-

ραδοσιακών χορών του συλλόγου παρουσία-
σε την παράσταση «βήματα ελληνικά». Στην 
έναρξη της παράστασης το τμήμα γυναικών 
«άνοιξε» τον Κλήδονα και χόρεψε χορούς 
της Νάξου, έπειτα ακολούθησαν παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας που παρουσίασαν παραδοσι-

ακά παιχνίδια, ενώ στη συνέχεια από τη σκη-
νή πέρασαν και τα υπόλοιπα τμήματα παρου-
σιάζοντας χορούς από την Πάρο, την Κω, τη 
Λέρο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη Σάμο , 
τη Μυτιλήνη και την Καππαδοκία. Στην πα-
ράσταση συμμετείχαν 96 χορευτές από τα 7 
τμήματα του Συλλόγου  . Την επιμέλεια του 

προγράμματος είχε ο χοροδιδάσκαλος Σπύ-
ρου Παναγιώτης, ενώ τους χορευτές συνόδευ-
σαν οι μουσικοί Παναγιώτης Κοτσώνης στο 
βιολί, Ηλίας Μαυρίκιος στο λαούτο,  Μιχάλης 
Μιχόπουλος στο τραγούδι , Κρητικού Βούλα 
στο τραγούδι. Την   οργάνωση της παράστα-
σης είχε η πρόεδρος του Συλλόγου Κατερίνα 
Φραντζή.

Στο διήμερο εκδηλώσεων παραβρέθηκαν, 
ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάν-
νης, οι Αντιδήμαρχοι Κάγκανη Άννα και Φρά-
γκουλη Μαρουσώ, ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αρκάς Αντώνης, ο πρόεδρος 
της Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου  Λουκής Γεώργιος, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,  Ευστράτιος Παυ-
λάκης, Κωβαίος Μάρκος, Καλακώνας Σπύ-
ρος, ο νομαρχιακός σύμβουλος Κάγκανης Γε-
ώργιος, ο πρόεδρος του Δ/Δ Αρχιλόχου Ευ-
στράτιος Χριστόφορος και οι τοπικοί σύμ-
βουλοι Αντιπατριώτης Δημήτριος, Τζανακό-
πουλος Γεώργιος, Ραγκούσης Ιωάννης, αλλά 
και οι βουλευτές του Νομού  Κυκλάδων κ.κ. 

Μανούσου – Μπινοπούλου  Αριάδνη  και Πα-
ναγιώτης Ρήγας, ο κ. Αλιπράντης Νίκος, Ιδι-
οκτήτης - Διευθυντής του περιοδικού  «ΠΑ-
ΡΙΑΝΑ», και ο καλλιτεχνικός Διευθυντής της 
Σχολής Μουσικής του Δήμου Πάρου κ. Παυ-
λάκης Σπυρίδων. 

πολιτισμός
Επτά ημέρες σινεμά

Μουσικοχορευτικό
συγκρότημα
«Νάουσα Πάρου»
Εκδηλώσεις
Μεγάλη χορευτική εκδήλωση την Κυ-
ριακή 12 Ιουλίου στη Νάουσα, αφιέρω-
μα στον Παριανό γάμο. Έθιμα, δρώμε-
να και χοροί από διάφορες περιοχές του 
Ελληνισμού θα παρουσιαστούν το βράδυ 
στις 9, στο προαύλιο της εκκλησίας της 
Παναγίας, στην Νάουσα.

Συγκεκριμένα, διάφορες χορευτικές 
ομάδες του Συλλόγου θα παρουσιάσουν 
χορούς από τις περιοχές Καππαδοκία, 
Λευκάδα, Εύβοια, Μικρά Ασία και  Πάρο. 

Ιδιαίτερο αφιέρωμα θα γίνει στα έθιμα 
του Παριανού γάμου με τις αντίστοιχες 
φορεσιές όπως και ζωντανή παραδοσια-
κή μουσική.
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αθλητισμός
Αγώνες TaeKwonDo
& Kick Boxing

Το Σάββατο 9 Μαΐου, πραγματοποιήθη-
καν στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του ΕΠΑΛ Πάρου, οι Διασυλλογικοί Αγώ-
νες TaeKwonDo & Kick Boxing, που δι-
οργάνωσε ο σύλλογος Α.Σ. Αιγαίας Πάρου.  
Ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση, έδωσαν 
οι μικροί αθλητές των συλλόγων που συμμε-
τείχαν, ηλικίας 3 – 6 ετών, οι οποίοι αγωνί-
στηκαν με πραγματικό σθένος και απέσπα-
σαν το θερμότερο χειροκρότημα! Ακολούθη-
σαν οι μεγαλύτεροι αθλητές ηλικίας 7 – 30 
ετών, οι οποίοι επίσης καταχειροκροτήθη-
καν, προσφέροντας στους παρευρισκομένους 
θέαμα και ένταση!

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν οι προπονη-
τές και οι συνοδοί των αθλητών, για τον εν-
θουσιασμό και την υπομονή που επέδειξαν. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρο 
του ΔΟΝΑ Βελέντζας Φραγκίσκος.

Κόντρα στα ρεύματα 83 κολυμβητές από την 
Πούντα στην Αντίπαρο

Ένας θεσμός για την ψυχική υγεία
«Κολυμπώ κόντρα στο στίγμα», ήταν ο τίτλος του Διάπλου Πάρου – Αντιπάρου που 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 3 Ιουλίου «για την προαγωγή της ψυ-
χικής Υγείας».

Οι συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και το εκπληκτικό ήταν ότι κολύμπησαν από την 
Πούντα έως το λιμάνι της Αντιπάρου και ανήλικα αγόρια και κορίτσια που έφεραν σε πέρας 
όλη τη διαδρομή των 1.453 μέτρων.

Η εκκίνηση έγινε στις 6.12΄ από το Δήμαρχο Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη. Οι κολυμβητές, 
επαγγελματίες και μη, Έλληνες και ξένοι τουρίστες σε Πάρο και Αντίπαρο, έπεσαν στη θά-
λασσα και κόντρα στα ρεύματα βγήκαν στο λιμάνι της Αντιπάρου καταχειροκροτούμενοι από 
τους πολίτες. Λίγο πιο πέρα ο ψαράς Μιχάλης Μαριάνος ασχολείτο με την κακαβιά, που προ-
σέφερε αργότερα σε όλους όσοι ήθελαν να τη γευτούν.

Στο Διάπλου, που διήρκεσε περίπου μισή ώρα, πρώτοι και καλύτεροι, οι διακεκριμένοι 
αθλητές κολύμβησης, Παπανικολάου και Κοσκινάς, ο υπεύθυνος της ΕΠΑΨΥ, καθηγητής 
κ. Στυλιανίδης, ο διακεκριμένος Δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου. Τους αθλητές συνό-
δευαν, σκάφος του λιμενικού, φουσκωτά και ιστιοφόρα και το 45χρονο σκαρί που παλαιότε-
ρα έκανε το δρομολόγιο Πούντα – Αντίπαρο και αντίστροφα. 

Πρώτος με διαφορά, βγήκε στην Αντίπαρο ο Παριανός Αντώνης Γλινός, δεύτερη η 15χρο-
νη Μαρίνα Κοσκινά και τρίτος ο αθλητής και πατέρας της Βαγγέλης Κοσκινάς.

Τα βραβεία έδωσαν στους κολυμβητές ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, η Πρόεδρος 
της Κοινότητας Αντιπάρου Βαρβάρα Φαρούπου Μανέτα, ο πρόεδρος του ΝΟΑ κ. Φαρούπος 
και οι κ.κ. Στυλιανίδης και Κούλογλου.

Οι τρεις πρώτοι από τους άνδρες είναι:
Αντώνης Γλινός 20΄.45΄΄, Βαγγέλης Κοσκινάς 21΄.55΄΄, Χαράλαμπος Παπανικολάου 

22΄.04΄΄.
Οι τρεις πρώτες γυναίκες:
Μαρίνα Κοσκινά 21΄.55΄΄, Γουλφ Κοραλλία 22΄.51΄΄, Μαργαρίτα Κατρή 29΄.19΄΄.
Οι τρεις πρώτοι έφηβοι:
Μαρία – Ελένη Παπαβασιλείου 12 ετών 29΄.40΄΄, Κων/νος Κυριακόπουλος 15 ετών 

29΄.59΄΄, Ρούγκλαν Τόμας 15 ετών 33΄.05΄΄.
Τον διάπλου διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου σε συνεργασία με την Εταιρεία 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και την Κινητή Μονάδα ΒΑ Κυ-
κλάδων της ΕΠΑΨΥ.

Οι αθλητές του ΝΟΠ
Διακρίσεις στο
Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα OPTIMIST
15 χρόνων

 
Άλλη μια καλή παρουσία έκαναν οι αθλη-

τές του Ναυτικού Ομίλου Πάρου στους 
αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 
Optimist, που έγιναν στην Ιτέα από τις 22 
έως και τις 27 Ιουνίου 2009. Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα έχουν ως εξής:
3η    ΣΑΡΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
7η    ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
32η   ΓΚΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
45η   ΓΚΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ 
65η   ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 
13ος ΤΣΟΎΚΑΡΗΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ 
14ος  ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
29ος  ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
52ος  ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
94ος  ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Με βάση τα αποτελέσματα και την απόφα-
ση της Ομοσπονδίας προκρίνονται οι αθλη-
τές μας Θεόδωρος Τσουκάρης και Βενετία 

Θεοχαρίδη για τη συμμετοχή τους στο Βαλ-
κανικό Πρωτάθλημα.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 
η αθλήτρια του Ν.Ο.Π. Πολυξένη Σαρρή θα 
πάρει μέρος στους αγώνες του Παγκόσμιου 
Πρωταθλήματος Optimist που θα γίνει στην 
Βραζιλία .

Με τον αγώνα αυτό ολοκληρώνεται και η 
παρουσία της στην κατηγορία Optimist που 
της χάρισε μεγάλες επιτυχίες.

Την ίδια χρονική περίοδο οι αθλητές μας 
Θεοχάρη Σταυρούλα, Φωσκίνης Ρωμανός 
και Σκούρτη Βαλεντίνα θα λάβουν μέρος 
στους αγώνες του Πανευρωπαικού Πρωτα-
θλήματος στην Φινλανδία. 

Τα αγωνιστικά αποτελέσματα της τελευ-
ταίας τετραετίας επιβραβεύουν τις προσπά-
θειες των ανθρώπων του Ν.Ο.Π. και δεί-
χνουν ότι η στόχευσή τους είναι σωστή. 

Σύγκλιση
γενικής συνέλευσης

Το Δ.Σ του ΑΟΠ αποφάσισε ως ημέρα δι-
εξαγωγής της γενικής συνέλευσης , την Κυ-
ριακή 12/07/2009 και ώρα 11:30 με τα εξής 
θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου Γ.Σ
2.Επικύρωση των πρακτικών Γ.Σ
3.Διοικητικός απολογισμός 2ετίας

4. Οικονομικός απολογισμός 2ετίας
5.Εκλογή νέου Δ.Σ λόγω λήξης της θητείας

Η γενική συνέλευση θα διεξαχθεί στην αί-
θουσα του «Αρχιλόχου» στη Παροικία και 
η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα 
και στον ίδιο τόπο και ώρα 12:30

Για το Δ.Σ 
Κουτρομιχάλης Ηλίας

Πρόεδρος Α.Ο.Π
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Δήλωση Κοντού
Με την τοποθέτησή του στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για τον απολογισμό, ο κ. Κο-
ντός απάντησε εμμέσως πλην σαφώς και 
σε όσα του καταλογίζονται από τον πρό-
σφατα παραιτηθέντα από την παράταξή 
του κ. Τριπολιτσιώτη. Στη ΦτΠ δήλωσε:

«Στην τοποθέτησή μου έδωσα απα-
ντήσεις για το πως βλέπουμε ως παράτα-
ξη τον τρόπο άσκησης της αντιπολίτευ-
σης και όσοι διαφωνούν με αυτό τον τρό-
πο και θέλουν να αποχωρήσουν, τους εύ-
χομαι καλή τύχη στις καινούριες εξερευ-
νήσεις τους». 

Κύριοι,
Πήρα την απόφαση να σας γράψω με 

αφορμή το άρθρο του τεύχους 66 της 
εφημερίδας σας, που δημοσιεύσατε στην 

σελ.11 με θέμα «Λαμπίκος οι 
Παραλίες».

Ναι, είναι λόγος να χαιρό-
μαστε που οι παραλίες μας εί-
ναι πλέον καθαρές, αλλά πόσο 
περήφανοι μπορούμε να είμα-
στε που χρειαστήκαμε Αμερι-
κανούς φοιτητές για να το κά-
νουν;

Είναι γεγονός, πως στην 
Πάρο μας ενδιαφέρει μόνο η 
ευκολία μας, δεν χρειάζεται 
κανεις να σκεφτεί πριν ενερ-
γήσει, λερώνουμε και αδιαφο-
ρούμε για ότι δεν θεωρούμε 
ιδιοκτησία μας.

Κυρίες και Κύριοι σβήνουν 
τα τσιγάρα τους στην άμμο, 
αφήνουν πίσω τους ποικιλίες 
άχρηστων πραγματων, φεύ-
γουν προς αναζήτηση πιο κα-
θαρού σταχτοδοχείου!

Ποτέ κανείς δεν μπήκε στον 
κόπο να μαζέψει τις ακαθαρ-
σίες του κατοικιδίου του από 
τον δρόμο, πετάμε όπου βρού-
με μπάζα, νάυλον, ότι μας εί-
ναι πια περιττό. Πότε πλύθη-
καν τελευταία φορά οι κάδοι, 
πότε επιδιορθώθηκαν; Δεν 
υπάρχει οργάνωση του τομέα 
της καθαριότητας σ’ αυτό το 
νησί, ποτέ δεν υπήρξε.

Τρέχουν με τα αυτοκίνητά 
τους σε δρόμους χωρίς ορα-
τότητα, σε δρόμους γεμάτους 
μπαλώματα, σκοτώνονται, 

σκοτώνουν ζώα.
Για την  κατάσταση στα νοσοκομεία τί 

να πω.... Τα αφήνουν να ρημάζουν, ανα-
γκάζοντάς μας να πηγαίνουμε σε ιδιωτι-
κά. Και έχω επιτέλους βαρεθεί να ακούω 
τη φράση «Στην Ελλάδα είμαστε»! Και 
τί είναι η Ελλάδα, ποιός την έκανε έτσι; 
Η αδιαφορία μας και η ανωριμότητά μας 
την χαρακτήριζει πάντα.

Στην Πάρο κυβερνά το χρήμα, σ αυτόν 
τον Θεό πιστεύουν όλοι. Το ξέρω πως γί-
νομαι σκληρή και εριστική. Πιστέψτε με 
όμως, είμαι πραγματικά αγανακτισμένη. 
Γιατι βλέπω τους Ελληνες του εξωτερι-
κού να διαπρέπουν,  να είναι παράδειγμα 
προς μίμηση. 

Ξυπνήστε, Παρακαλώ επιτέλους ΞΥ-
ΠΝΗΣΤΕ. Αγαπήστε και Φροντίστε το 
πανέμορφο κομμάτι γης που μας φιλοξε-
νεί, είμαστε όλοι περαστικοί από εδώ, τι 
θα αφήσουμε στα παιδιά μας;

Ανθούλα Καγγελάρη

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Οι προετοιµασίες
για το επόµενο
τεύχος άρχισαν

Εσύ θα μείνεις
... απ’έξω;           

ΤΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΤΕΚΙΑ
διασκέδασης, 
φαγητού και
shopping

ΤΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΤΕΚΙΑ
διασκέδασης, 
φαγητού και
shopping
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Ευχαριστήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευ-
γηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Πανα-
γία Εκατονταπυλιανή»  εκφράζει δημόσια 
τις ευχαριστίες του προς όλους τους παρα-
γωγούς οπωροκηπευτικών του νησιού μας, 
που άλλοι από το περίσσευμα και άλλοι από 
το υστέρημά τους, προσφέρουν στο Γηροκο-
μείο της Εκκλησίας μας, μέρος της συγκομι-
δής τους. Είθε η Παναγία μας να τους χαρίζει  
υγεία  και πλούσιες συγκομιδές! 

Ανακοίνωση
Της πλειοψηφίας των μελών 

του τοπικού συμβουλίου Δ.Δ. 
Νάουσας

Με πραγματική έκπληξη διαβάσαμε την 
Τετάρτη 01/07/2009 επιστολή που φιλο-
ξενήθηκε στην εφημερίδα «Φωνή της Πά-
ρου», την οποία φέρεται να υπέγραψε ο εκ 
των μελών του τοπικού συμβουλίου Νάου-
σας Γεώργιος Τριπολιτσιώτης. Η έκπληξη 
δεν οφειλόταν ούτε στο περιεχόμενο (που 
προφανώς οφείλεται σε γνωστό-άγνωστο 
υποβολέα), ούτε στον τρόπο γραφής , που εί-
ναι δύσκολο να αποδώσουμε στον υπογρά-
φοντα. Οφείλεται  στο γεγονός ότι ο υπο-
γράφων υπερέβαλε εαυτόν σε επικρίσεις , 
όταν όλο το χρονικό διάστημα της θητείας 
του στο παρόν τοπικό συμβούλιο , ουδέπο-
τε με γόνιμες σκέψεις και προτάσεις έδειξε 
να έχει σαν στόχο την προάσπιση των τοπι-
κών υποθέσεων και επίλυση των προβλημά-
των, που χρονίζουν, αλλά σε φιλικές εξυπη-
ρετήσεις.

Είναι σκόπιμο εμείς όλοι, που δεν ιδρώ-
σαμε και που μας προέκυπτε η επιβίωση ως 
μάννα εξ ουρανού, ως θεόσταλτο δώρο, ενώ 
αυτός ίδρωνε εργαζόμενος σκληρά και απο-
κτούσε τα προς το ζειν με τίμιο ιδρώτα , να 
θελήσουμε να θέσουμε προς αξιολόγηση όχι 
τις συμπεριφορές, αλλά την προσφορά του  
υπογράφοντα.

Έγραψε ο υπογράφων στην επιστολή του 
ότι όλα ήταν μια σκοπιμότητα , μια μικροπο-
λιτική επιλογή , μια προσωπική εμπάθεια, μια 
προσωπική εκδίκηση. Αναφέρθηκε σε εκδίω-
ξη χωριανών επειδή δεν ήταν αρεστοί, σε επι-
βολή εξοντωτικών προστίμων προς ικανο-
ποίηση προσωπικών εγωισμών, ενώ επικρά-
τησε αναξιοκρατία, εκδικητικότητα, αλαζο-
νεία εξουσίας, με αποτελέσματα που ο ίδιος 
κατά προφανή υπερβολή και κακοήθεια περι-

έγραψε στην επιστολή του. Όμως χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα για τη δική του συ-
μπεριφορά υπάρχουν άφθονα. Όταν όλο το 
τοπικό συμβούλιο Νάουσας εισηγείτο στο 
δημοτικό συμβούλιο, αυτό που όλοι οι πολί-
τες επιθυμούσαν , δηλαδή την με πλειοδοτι-
κό διαγωνισμό εκμίσθωση ή την εναλλακτι-
κή αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου του 
Αγίου Ιωάννη Δέτη, με προτάσεις φορέων, 
αυτός επιθυμούσε και επέμενε στην παραμο-
νή των προηγούμενων μισθωτών της επιχεί-
ρησης , πρόταση μη νόμιμη και εξ ορισμού 
απορριπτέα. Όταν μετά την παράνομη το-
ποθέτησή της ιδιώτης κατέθεσε αίτηση για 
επέκταση πέργκολας σε κοινόχρηστο χώρο, 
ο ίδιος παρά την απόφαση του συμβουλίου, 
στήριξε τον παρανομούντα ιδιώτη, όταν μά-
λιστα ακόμα και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
απαίτησε την απομάκρυνση της αυθαίρετης 
επέκτασης, η οποία όμως ακόμα μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα 
των αρμοδίων φορέων. Όταν και ο ίδιος  την 
4/05/2007 συναποφάσισε μαζί μας τον κα-
θορισμό μόνο δύο θέσεων υπαιθρίων πωλη-
τών στο λιμάνι της Νάουσας, έρχεται σήμερα 
και στηρίζει την πέρα για πέρα παράνομη και 
αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώ-
ρου από μικροπωλητή, πέραν των δύο ανω-
τέρω θέσεων , που και αυτές δεν υφίστανται 
νόμιμα. Μάλιστα σε βάρος του Παριανού πο-
λίτη επιθυμεί , όλοι οι άνευ νόμιμης άδειας 
εγκατεστημένοι μικροπωλητές να λαμβά-
νουν και δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για τις 
επιχειρήσεις τους από παροχές του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου, οι οποίες υφίστανται 
για τον κοινόχρηστο φωτισμό και άλλη κοινή 
χρήση. Επιθυμεί δηλαδή να ανεχόμαστε την 
άσκηση επιχειρήσεων, το κόστος των οποίων 
θα καταβάλει ο παριανός πολίτης. 

 Μας κατηγορεί για Χιτλερική Πολιτική 
όταν ασκούμε πολιτική σύμφωνα με την συ-
νείδηση μας, τις βαρύτατες υποχρεώσεις μας 
απέναντι στους πολίτες και ασφαλώς τη νο-

μιμότητα , στοιχεία που προφανώς δεν δι-
έπουν τη δική του συμπεριφορά, που, όπως 
έχει φανεί, αποσκοπεί στο να γίνεται αρε-
στός σε διάφορους κύκλους, εξωθεσμικούς. 
Απόδειξη της προφανούς αβασιμότητας των 
ισχυρισμών του είναι ότι το δημοτικό συμ-
βούλιο σε πρόσφατη συνεδρίαση του στήρι-
ξε ομόφωνα τους χειρισμούς μας , ασχέτως 
πολιτικών τοποθετήσεων, προς τιμήν και της 
δημοτικής αντιπολίτευσης , αφού άλλωστε η 
πολιτική που ακολουθεί το τοπικό συμβούλιο 
είναι πέρα από σκοπιμότητες και εμπάθειες.

Ευχόμαστε η έμπνευση και το όραμα σας 
για το καλό της Πάρου, να μην υλοποιηθεί, 
γιατί είμαστε σίγουροι ότι  μόνο για το καλό 
δεν θα είναι η ανεξέλεγκτη και κατά το δο-
κούν των εξωθεσμικών σας φίλων στήριξη. 

Κύριε Τριπολιτσιώτη φτάνει πια με τους 
θεατρινισμούς και τις εμπάθειες σας.    Έλε-
ος!  Όχι άλλος αγώνας !

Μαρία Τριπολιτσιώτη –Τσουνάκη,
Χρήστος Τσουνάκης,

Γιώργος Μπαρμπαρήγος,
Αλέξανδρος Καρποδίνης,

Μαρουσώ Κονταράτου

Αναγγελία γάμου 
 
Ο Δάρας Παναγιώτης του Γεωργίου και 

της Σοφίας το γένος Θάνου, ο οποίος γεννή-
θηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαλάνδρι 
θα παντρευτεί στις 4/09/2009 στην Αντί-
παρο την Κοντού Ανδρονίκη του Δημητρί-
ου και της Ελευθερίας το γένος Τσαχάκη, η 
οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 
στου Ζωγράφου.
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μικρά-μικρά • μικρά-μικρά • μικρά-μικρά • μικρά-μικρά
Το θράσος δεν έχει όρια. Εξ άλλου αυτό 

είναι το στίγμα της εξαετούς θητείας της 
στην προεδρία. Μας έκανε αγωγή λέει, για-
τί όλα αυτά τα χρόνια την εκθέταμε!!!  Το ότι 
κάθε πράξη είναι θέμα είτε δικαστηρίων, είτε 
ελεγκτικού μηχανισμού, είτε της προϊστάμε-
νης αρχής και πάντα με δυσάρεστες συνέπει-
ες, δεν έχει καμιά σημασία. 

 Βαρέθηκε, λέει να τρέχει στα δικαστή-
ρια και γι’ αυτό έκανε την αγωγή για να τρέ-

ξουμε κι εμείς. Τι είπατε; Παραλογισμός; 
Κάνετε λάθος, αυτό είναι η «Μανέτιος λογι-
κή» που θα γίνει θέμα στα μελλοντικά Πανε-
πιστημιακά συγγράμματα.  

• Έκανε κοινοπραξία με ιδιώτη για το 
σπήλαιο και μετά από παρέμβαση του 
περιφερειάρχη την κατήγγειλε, γιατί 
ήταν παράνομη. 

• Έβαλε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 
στην κοινότητα και μετά από παρέμ-
βαση της ανεξάρτητης αρχής το απέ-

συρε γιατί ήταν παράνομο. 
• Δημιούργησε λατομείο αδρανών υλι-

κών και μετά από παρέμβαση της πε-
ριφέρειας το έκλεισε, γιατί ήταν παρά-
νομο. 

• Δεν έδωσε ποτέ τα στοιχεία των μετα-
δημοτεύσεων  ενώ τα ζήτησε ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών, ο Περιφερειάρχης, ο 
εισαγγελέας και η αντιπολίτευση γιατί 
ήταν παράνομες .

Τιμωρήθηκε από την  περιφέρεια με ένα 
μήνα αργία, επειδή δεν έδωσε τα στοιχεία 

των μεταδημοτεύσεων, γιατί ήταν παράνο-
μη.  Αναμένεται νέα πειθαρχική δίωξη γιατί 
κατά τη διάρκεια της «αργίας» της (άλλη 
πειθαρχική ποινή) λειτουργούσε σαν πρό-
εδρος και αυτό παράνομα. 
Παράνομα, παράνομα, παράνομα… Ουφ, 
φτάνει πια! 

 Ελπίζω ο ΗΧΩ FM σαν χορηγός επι-
κοινωνίας να έχει ζωντανή τη μετάδοση της 
δίκης, όταν γίνει.                                     

Ν.Ρ.Λ.

Από το ΔΙΑΠΛΟΥ Πούντα-Αντίπαρο


