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Τοπικό Συμβούλιο Νάουσας
Οι ακρότητες ... έφεραν
την παραίτηση
Η Παραίτηση του Τοπικού Συμβουλίου Νάουσας (των τεσσάρων συμβούλων της πλειοψηφίας), 
απασχόλησε σε δύο συνεδριάσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου, για να καταλή-
ξει στην απόφαση: Πρώτον, να μην γίνει αποδεκτή από το Δήμαρχο η παραίτηση και να διαμορ-
φωθούν προτάσεις, που ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία (μειοψήφισε ο κ. Βεντουρής) επί της αρ-
χής, εφόσον η μειοψηφία πρότεινε να γίνουν πιο εξειδικευμένες.

Συνέχεια στη σελ. 4

Ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος στη ΦτΠ
για το Μικρό Νοσοκομείο

«Θα γίνει πραγματικότητα»
Το Μικρό Νοσοκομείο, όπως και άλλα έργα, αεροδρόμιο, εμπορικό λιμάνι… 
είναι έργα πνοής για το νησί. Η πρόθεση του ιδιώτη να προσφύγει στο ΣτΕ, 
προφανώς για δικούς του λόγους, φαντάζει «τρομακτική», μετά και την 
εμπειρία του αεροδρομίου, που για τον ίδιο λόγο το έργο πήγε πολύ πίσω 
και ακόμη αγνοείται η τύχη του. Ένα ακόμη έργο να παραπεμφθεί στις κα-
λένδες για καπρίτσιο ορισμένων που αντιτίθενται, θα είναι τραγικό, όχι μόνο 
γιατί θα μεγαλώσει η ανασφάλεια, αλλά και γιατί θα φρενάρει, ως ένα βαθ-
μό, την ανάπτυξη του νησιού.
Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας στο νησί Δ. Αβραμό-
πουλου, ζητήσαμε πληροφορίες για την εξέλιξη των διαδικασιών και για το 
στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση, Μικρό Νοσοκομείο.
Ο κ. Αβραμόπουλος ήταν κατηγορηματικός: «Το έργο είναι δεδομένο, 
εγκρίνονται την Πέμπτη 16 Ιουλίου τα τεύχη δημοπράτησης και το Φθινό-
πωρο γίνεται η θεμελίωση». 

Συνέχεια στη σελ. 6

Ξεκίνησαν τα 
έργα στην
προβλήτα του 
λιμανιού
Σύντομα θα δέσουν τα πλοία.

σελ. 7

Αν δεν τρέξουν οι αρμό-
διοι θα κλείσει το Ι.Ε.Κ. 
στην Πάρο                                               σελ. 2

Επιτυχία της Αστυνομίας Πάρου
Συνέλαβε επί τόπου 
τους ληστές της
εφορίας                             σελ. 6



2 Τετάρτη 15 Ιουλίου ‘09

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

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 
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυντής: 
Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης
Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφημίσεις:
Ελισάβετ Κατροδαύλη-Ραγκούση
Τηλ: : 22840 53555 – FAX 22840 53055
www. fonitisparou. gr • e-mail: info@fonitisparou. gr
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Κύμβαλα αλαλάζοντα
«Δεν επιζητούμε τις κραυγές μόνο και μόνο 
για να κερδίσουμε εντυπώσεις. Επιλέξαμε το 
δρόμο της κριτικής και του ελέγχου, αλλά και 
της συμμετοχής στη δημιουργία. Θεωρούμε 
ότι αντιπολίτευση κραυγάζουσα και συμπολί-
τευση φωνασκούσα είναι κύμβαλα αλαλάζο-
ντα, τενεκέδες άδειοι, που κάνουν πολύ θόρυ-
βο. Πολιτική για μας δεν είναι να αποδείξου-
με ότι όλα είναι λάθος. Σκοπός μας είναι να 
συμμετάσχουμε διορθωτικά και δημιουργικά. 
Και σ’ αυτό το έργο έχουμε συμβούλους που 
με προτάσεις και παρατηρήσεις  συμβάλλουν  
στην προώθηση και επίλυση ζητημάτων». 
Αυτά ειπώθηκαν από τον κ. Λ. Κοντό, στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. 
Πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοδιοίκησης 
του νησιού διατυπώνεται εμπνευσμένη  άπο-
ψη και στάση για τη λειτουργία της αντιπο-
λίτευσης. Ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε μια 
νέα κατάσταση  ή ο κ. Κοντός προηγείται της 
εποχής του. Μια καινούρια αντίληψη της αυ-
τοδιοίκησης ίσως ωριμάζει, που τείνει να συ-
γκεντρώσει ανθρώπους έντιμους και ικανούς, 
ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτη-
ση, για να σταματήσει η δράση στους δήμους 
να αναπαράγει διαιρέσεις του κέντρου. Αμ-
φισβητείται η εξάρτηση από τις παρατάξεις 
κι ενθαρρύνεται η αυτοτελής πολιτική ζωή. 
Εκλογικός νόμος, ατελείς θεσμοί, αποτελούν 

σοβαρά εμπόδια, αλλά η θέληση και 
ο νους των ανθρώπων μπορεί να τα 
ξεπεράσει. Θεμελιώνεται μια άλλη 
γλώσσα και λογική που θα δώσει 
διδάγματα μιας αυτόνομης στάσης 
απέναντι στα ζητήματα της αυτοδι-
οίκησης. Ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση 
είναι ο πρώτος όρος μιας γονιμότε-
ρης πολιτικής.

Σημειώνουμε με την ευκαιρία ότι 
ο τρόπος που ασκείται η αντιπολί-
τευση στην κυβέρνηση δεν παρά-
γει σκέψη και πολιτικό προβλημα-
τισμό, αλλά απλά κάνει θόρυβο και 
δημιουργεί διχόνοιες και διαιρέσεις. 
-Δεν πείθει κανείς με τη συνεχή άρ-
νηση. Ρόλος της αντιπολίτευσης 
δεν είναι μόνο τα όχι, αλλά και η εν-
θάρρυνση εκείνης της πολιτικής και 
των ανθρώπων που ανοίγουν δρό-
μους. Χρεώνεται να φωτίσει πλευ-
ρές σκοτεινές της τρέχουσας πο-
λιτικής και να αναδείξει μεθόδους 
για την επίλυση ζητημάτων. Εκείνοι 
που θα κληθούν μεθαύριο να κυβερ-
νήσουν θα αντιμετωπιστούν με την 
ίδια συνολική άρνηση. Αυτό που 
σπέρνεις θερίζεις. Το «φύγετε εσείς 
να έρθουμε εμείς», δεν αποτελεί τε-

λεσφόρα αντιπολίτευση. Η μόνιμη και πληκτι-
κή αντίθεση για όλα και πάντα περιχαρακώνει 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια άπο-
ψη της πολιτικής που δεν προωθεί τη σκέψη. 
Το να θεωρούμε τον άλλο εχθρό, να διαλαλού-
με το δικό μας παράδεισο και να φοβερίζου-
με ακατάπαυστα με την κόλαση της απέναντι 
πλευράς, δεν ανοίγουν διεξόδους. Αξία έχει να 
συμμεριστούμε τις δυσκολίες, να καλλιεργή-
σουμε πνεύμα συνευθύνης, να αναγνωρίσου-
με δικές μας ατέλειες και λάθη και να μην πα-
ρασυρόμαστε στη βεβαιότητα, ότι μόνο εμείς 
κρατούμε κλειδιά παραδείσων.
Αναζητούνται φρέσκες ιδέες, άλλοι τρόποι, 
αλλά και νέα πρόσωπα, που θα αναλάβουν ευ-
θύνες και θα πράξουν κάτι καλύτερο. Η αλλα-
γή πρέπει πρώτα να αρχίσει απ’ αυτό το φθαρ-
μένο κράτος, τους θεσμούς, τους μηχανισμούς 
και τους ανθρώπους του, που συναρθρώνουν 
αόρατη, παντοδύναμη και μόνιμη εξουσία. 
Μ’ αυτούς ή τους άλλους, οι γιατροί θα συνε-
χίσουν να αξιώνουν φακελάκια, οι εργολάβοι 
να χτίζουν στις παραλίες, οι διάφοροι να χρη-
ματίζονται, οι πολλοί να κλέβουν το κράτος, η 
αδικία να θριαμβεύει. Σταθερά θα οδεύουμε 
προς τα πίσω. 

Χρίστος Γεωργούσης

Το τμήμα του ΙΕΚ στην Πάρο, «Ξενοδο-
χειακών Εφαρμογών και Τροφοδοσίας», 
ολοκλήρωσε τη φοίτηση των δύο ετών 
με 8 σπουδαστές και κατέβασε, όπως όλα 
δείχνουν, ρολά. Το αίτημα για τη λει-
τουργία νέου τμήματος «Υποδοχής και 
Φιλοξενίας», απορρίφθηκε από τον Ορ-
γανισμό Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΟΣΚ).
Όπως ανέφερε στη ΦτΠ, ο Δ/ντής του 
ΙΕΚ Νάξου κ. Κοντόπουλος, στο οποίο 

υπάγεται και το τμήμα της Πάρου, προ-
τάθηκε η δημιουργία νέου τμήματος και 
στο έγγραφο με το αίτημα, τονιζόταν 
ότι η Πάρος είναι ένα από τα μεγαλύτε-
ρα τουριστικά νησιά της Ελλάδας και ότι 
πρέπει να λειτουργήσει το τμήμα, για-
τί υπάρχει αναγκαιότητα στο νησί. Ο κ. 
Κοντόπουλος ανέφερε επίσης, ότι ζή-
τησε και τη βοήθεια του υπευθύνου του 
ΙΕΚ Πάρου Χ. Μαλινδρέτου, να το στη-
ρίξει πολιτικά, αλλά δεν γνωρίζει αν έγι-
ναν κάποιες κινήσεις, έχει μόνο το αποτέ-
λεσμα, που είναι η απόρριψη λειτουργίας 
νέου τμήματος. 
Σύμφωνα με τον κ. Κοντόπουλο, θα γίνει 
νέα αίτηση το Φθινόπωρο, που αν εγκρι-
θεί, το τμήμα θα λειτουργήσει από το Φε-
βρουάριο, έχοντας κενό ένα εξάμηνο. Θα 
πρέπει όμως, σημειώνει, να υποστηριχτεί 

από τους τοπικούς φορείς, την Έπαρχο, 
το Δήμαρχο, τον υπεύθυνο του τμήματος 
στην Πάρο, κ. Μαλινδρέτο. 
Ο Δ/ντής του ΙΕΚ Νάξου, αναφέρθη-
κε και στα προβλήματα που αντιμετώπι-
σαν οι σπουδαστές του ΙΕΚ Πάρου, τα 
τέσσερα εξάμηνα λειτουργίας του προη-
γούμενου τμήματος, κυρίως με τη στέγα-
ση. Το ΙΕΚ στεγαζόταν και λειτουργού-
σε στο γυμνάσιο Παροικιάς. Ο κ. Κοντό-
πουλος, εξέφρασε τα παράπονά του, για 
τη συμπεριφορά απέναντι στους σπου-
δαστές, που όπως είπε, ήσαν αξιοπρε-
πείς και συνειδητοποιημένοι και έκλεισε 
λέγοντας, ότι «δεν επιτρέπεται να διώ-
κονται». Εξέφρασε μάλιστα την άποψη, 
εάν εγκριθεί τελικά το νέο τμήμα το Φθι-
νόπωρο, να στεγαστεί στο ΕΠΑΛ. 

Η μετ’ εμποδίων λειτουργία του ΙΕΚ Πάρου
έφτασε στο τέλος της

Απορρίφθηκε το αίτημα για νέο τμήμα

Υπογράφηκαν την περασμένη εβδομά-
δα στο Επαρχείο, τα συμβόλαια από τον 
Νομάρχη Κυκλάδων Δ. Μπάιλα, για την 
αγορά οικοπέδου 17 στρεμμάτων απέ-
ναντι από το ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, με σκοπό 

την ανέγερση 2ου Γυμνασίου Παροικιάς. 
Ο Νομάρχης και η Έπαρχος Γρηγορία 
Πρωτολάτη εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για την εξέλιξη αυτή, που όπως είπε 
η Έπαρχος είχε αίσιο τέλος και έτσι ο Δή-
μος Πάρου θ’ αποκτήσει νέο σχολικό συ-
γκρότημα. Μπάιλας και Πρωτολάτη, τό-

νισαν ότι όλες οι διαδικασίες προχώρη-
σαν πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε εννέα 
μήνες, μετά την πρόσκληση του υπουρ-
γού Παιδείας Ευρ. Στυλιανίδη, για εξεύ-
ρεση οικοπέδου. 

Η έπαρχος και το Επαρχιακό Συμβού-
λιο, είπε ο κ. Μπάιλας, «κινήθηκαν στο 
σχεδιασμό που χάραξε ο Νομάρχης και 
όχι μόνο βρέθηκε το οικόπεδο, αλλά έγι-
ναν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και υπο-
γράφηκαν τα συμβόλαια για την αγορά 
του. Τώρα περιμένουμε από την Περιφέ-
ρεια να ξεκινήσει τη μελέτη για το κτίριο, 
αφού η Ν.Α. και η ΤΕΔΚ έχουν προτεί-
νει να δεσμευτούν 300.000 ευρώ για το 
σκοπό αυτό». 
Ο Νομάρχης ευχαρίστησε όλους και ζή-
τησε τη συνέχιση της προσπάθειας για 
να φτάσουμε, όπως είπε, γρήγορα στη θε-
μελίωση του έργου, που «υπό κανονικές 
συνθήκες, υπολογίζεται να γίνει σε περί-
που ενάμισι χρόνο από τώρα». 
Τα συγχαρητήρια του στον Νομάρχη 
και την Έπαρχο, έδωσε ο Δήμαρχος Πά-
ρου Χρ. Βλαχογιάννης, ενώ ο προϊστάμε-
νος του 5ου γραφείου της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του λέγοντας: «Η εκπαιδευτική 
κοινότητα δικαιούται να γιορτάζει, γιατί 
γυμνάσιο και λύκειο στην Παροικιά είναι 
στα όρια της ασφυξίας».  

Έγινε το πρώτο βήμα για την ανέγερση
του 2ου Γυμνασίου Παροικίας

Έπεσαν οι υπογραφές
για την αγορά του οικοπέδου
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Συνέχεια από σελ. 1
Οι προτάσεις:
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν 
αποδέχονται τις παραιτήσεις των μελών της 
πλειοψηφίας του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Δ. 
Νάουσας. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι τα 
Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Πάρου, εκτε-
λούν τα καθήκοντά τους με αυταπάρνηση, 
κάτω από αντίξοες συνθήκες και δεν μπορεί να 
έχουν μόνο γνωμοδοτική άποψη, γι’ αυτό είναι 
απαραίτητη η αλλαγή της νομοθεσίας που τα 
διέπει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει τις προσπά-
θειες του ΔΣ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
στη δύσκολη πορεία του προς τα μπρος και ζη-
τεί από την Πολιτεία αλλαγή της νομοθεσίας 
που το διέπει (4-4+1).
Το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει έκκληση στις 
διοικήσεις των νομικών προσώπων και των επι-
χειρήσεων του Δήμου να εξαντλούν τις προ-
σπάθειές τους, για συνεννόηση με τα Τοπικά 
Συμβούλια προκειμένου να τα βοηθούν στο δύ-
σκολο έργο τους ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
την επίτευξη κοινών στόχων. Ο Δήμαρχος και 
το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν υποχρέωση να 
παρεμβαίνουν εκτονωτικά σε περιπτώσεις που 
εμφανίζονται αδιέξοδα στις σχέσεις, προκειμέ-
νου να επιτυγχάνεται αρμονική συνεργασία με-
ταξύ τους. 
Σε ότι αφορά στις τρεις άδειες μικροπωλητών 
στη Νάουσα, που ήταν η «αιχμή του δόρατος» 
σχετικά με την παραίτηση του Τ.Σ. Νάουσας, 
ο δήμαρχος πρότεινε να γίνει ένσταση επί της 
συγκεκριμένης απόφασης του Δ.Λ.Τ. στην Πε-
ριφέρεια, που είναι αρμόδια να ελέγξει τη νο-
μιμότητα.
Γι αυτήν καθ’ αυτήν την παραίτηση, ο Δήμαρ-
χος τη χαρακτήρισε ως «φυγή προς το πουθε-
νά», ενώ στην πλειοψηφία τους οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, αναρωτήθηκαν τι νόημα είχε. Μά-
λιστα ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντός, 
απευθυνόμενος στους παραιτηθέντες τοπικούς 
συμβούλους, τους επέκρινε λέγοντας, ότι οι 
μηνύσεις και οι καταγγελίες κατά των επαγγελ-
ματιών της Νάουσας είναι πολύ περισσότερες 
από ότι σε άλλα τοπικά διαμερίσματα, τους συ-
νέστησε να χαλαρώσουν, γιατί όπως είπε, δεν 
είναι όλοι εγκληματίες και τόνισε: «Αν έχε-
τε παρεξηγήσει το ρόλο σας, καλά κάνατε και 
παραιτηθήκατε, Δήμαρχε να κάνετε αποδεκτή 

την παραίτηση». 
Απαντώντας στον κ. Κοντό, για το θέμα των 
καταγγελιών και των μηνύσεων, η κ. Τριπολι-
τσιώτη ανέφερε: «Δεν είμαστε διακοσμητικά 
στοιχεία, δεν στηρίζουμε την παρανομία».
Την έκπληξή της για την παραίτηση, εξέφρα-
σε η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου, Βάσω Σκαραμαγκά. Σχολιάζοντας δε 
το σημείο της επιστολής παραίτησης, «Επει-
δή δεν θέλουμε και δεν μπορούμε πια να μην 
έχουμε ρόλο στη διοίκηση του χωριού μας και 
το ρόλο αυτό που θεσμικά έχουμε, να τον έχουν 
άλλοι ανεξέλεγκτοι και χωρίς δημοκρατική νο-
μιμοποίηση…», η κ. Σκαραμαγκά σχολία-

σε: «Υπερασπίζομαι τις αποφάσεις του Δ.Λ.Τ. 
και σημειώνω ότι οι ρόλοι μεταξύ Τ.Σ. και Δ.Σ. 
Δ.Λ.Τ. είναι διακριτοί».

Η παραίτηση
Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 8 Ιουλίου, δια-
βάστηκε από τον Πρόεδρο Αντ. Αρκά, η επι-
στολή παραίτησης της πλειοψηφίας του Το-
πικού Συμβουλίου Νάουσας: Μαρία Τριπολι-
τσιώτη-Τσουνάκη, Αλέξανδρος Καρποδίνης, 
Μαρουσώ Κονταράτου, Γιώργος Μπαρμπαρή-
γος και Χρήστος Τσουνάκης. 
Στην επιστολή εκφράζεται διαμαρτυρία, για-
τί όπως αναφέρεται Τοπικό Συμβούλιο Νάου-
σας, έγκαιρα αποφάσισε και πρότεινε στο Λι-
μενικό Ταμείο τον καθορισμό μόνο δύο θέσεων 
στη χερσαία ζώνη λιμένος για μικροπωλητές, 
ενώ «το λιμενικό ταμείο παρά το ότι δεν κα-
θόρισε θέσεις, όταν αυτό ήταν σύμφωνα με το 
νόμο επιτρεπτό και επιβαλλόμενο, άφησε να δι-
αμορφωθεί η κατάσταση από τους επαγγελμα-
τίες του κλάδου και εκ των υστέρων αποφάσισε 
παράνομα να χορηγήσει άδειες σε μικροπωλη-
τές, μη λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και 
τη ρητή άρνησή μας, εξευτελίζοντας τις απο-
φάσεις μας». 
Οι παραιτηθέντες ευθέως καταφέρονται ενα-
ντίον του κ. Αλιπράντη (αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ.) 
και των συμβούλων, Κ. Μανέτα, Σκιαδά, Κο-
τσώνη και κατά του λιμενάρχη κ. Κοντρομιχά-
λη, γιατί όπως τονίζεται στην επιστολή, μαζί 
διαμόρφωσαν πλειοψηφία, και έτσι, καθόρισε η 
Αντίπαρος για το τι θα γίνει στη Νάουσα.  

«Με ποιο κριτήριο να φύγει ο ένας;»
Στη λέξη «παράνομα», στάθηκε ο Λιμενάρ-
χης στη δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, για να τονίσει: «Ο ισχυρι-

σμός του Τοπικού Συμβουλίου της Νάουσας, 
ότι η απόφαση για τη χορήγηση τριών αδει-
ών στους μικροπωλητές είναι παράνομη, είναι 
εντελώς λανθασμένος, είναι αυθαίρετη η ερμη-
νεία του νόμου που κάνουν και τους πληροφο-
ρώ ότι ο 2323/95, που τροποποιήθηκε με τον 
3190/2003 αναφέρεται σε Δήμους και Κοι-
νότητες. Σε ότι αφορά για τις άδειες υπαίθρι-
ου εμπορίου σε χώρους αρμοδιότητας Οργανι-
σμών Λιμένων ή Λιμενικά Ταμεία και Μαρίνες, 
που είναι αρμοδιότητας του ΕΟΤ, υπάρχει μία 
κοινή υπουργική απόφαση αρ. 3131/17/96 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 178 τεύχος Β’ 
12/3/1997 (Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας). Η υπουργική απόφαση που ισχύει έως 
σήμερα, έχει θέμα άδειας άσκησης υπαίθριου 
στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στους χερ-
σαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας». 
Ο κ. Κουντρομιχάλης ανέφερε ότι από το 
2005 που πρωτοήρθε στην Πάρο, ήταν αρνη-
τικός στη χορήγηση αδειών σε μικροπωλητές 
και αυτή την απόφαση είχε λάβει το 2006 το 
Δ.Σ. του τότε Λ.Τ., την πλειοψηφία του οποί-
ου είχε ο Δήμος Πάρου. Απόφαση, που άλλαξε 
λίγες ημέρες αργότερα, γιατί είχε ζητηθεί από 
τον τότε Δήμαρχο Γ. Ραγκούση να χορηγηθούν 
άδειες για κοινωνικούς λόγους, σε έναν ανά-
πηρο πολέμου, σε έναν πολύτεκνο και σε έναν 
άνεργο, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών. Δόθη-
καν λοιπόν ομόφωνα τότε τρεις άδειες και έκτο-
τε ισχύει το ίδιο. Ο κ. Κουντρομιχάλης επισή-
μανε, ότι το 2007, κατά του συγκεκριμένου μι-
κροπωλητή, η πρόεδρος του Τ.Σ. είχε υποβά-
λει μήνυση, η απόφαση όμως του δικαστηρίου 
ήταν αθωωτική. 
Δεν μπορώ να καταλάβω, είπε ο λιμενάρχης, 
«με ποια κριτήρια πρέπει να διώξουμε έναν 
επαγγελματία. Εγώ ως Λιμενάρχης σε μικρο-
κομματικά, μικροπολιτικά και σε προσωπικές 
αντιπαραθέσεις δεν μπαίνω. Όποιος νομίζει 
ότι δεν είναι νόμιμη η απόφαση μπορεί να προ-
σφύγει στα αρμόδια όργανα ή στους προϊστα-
μένους μου, αλλά θα είναι και υπεύθυνος των 
πράξεών του». 
Ο κ. Κουντρομιχάλης, συμφώνησε ωστόσο, ότι 
οι μικροπωλητές καταλαμβάνουν περισσότερο 
από τα τρία μέτρα που επιτρέπεται. Για αυτό το 
θέμα, τους έχω δώσει είπε, προθεσμία για να πε-

ριοριστούν, διαφορετικά «θα τους πετάξω έξω 
από το λιμάνι». 

Η επίμαχη πέργκολα
Στην επιστολή των παραιτηθέντων Τοπικών 
Συμβούλων γίνεται αναφορά και στην καταγ-
γελία κατά του επιχειρηματία για «αυθαίρετη 
και παράνομη επέκταση υπάρχουσας πέργκο-
λας», για την οποία είχαν καλέσει τη Λιμενι-
κή Αρχή, να σταματήσει τις εργασίες, κάτι που 
δεν έγινε, με αποτέλεσμα «να επικρατεί πλή-
ρης αναρχία και ατιμωρησία των παρανομού-
ντων».
Ο λιμενάρχης, δικαιολογήθηκε λέγοντας, ότι 
βασίστηκε στο λόγο του επιχειρηματία, που 
τον παρακάλεσε να διατηρήσει την επέκταση 
για το Πάσχα και στη συνέχεια θα την αφαι-
ρούσε, αλλά δεν τον τήρησε. Γι’ αυτό, είπε, κλή-
θηκε στη Λιμενική Αρχή, του υπέβαλα μήνυση 
και διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, η μήνυση 
εστάλη στην εισαγγελία με την κατηγορία της 
αυθαίρετης κατασκευής σε χερσαίο χώρο, ενώ 
εστάλη έγγραφο και στην Κτηματική Υπηρεσία 
για να κάνει αυτοψία στο χώρο. Όμως, σημείω-
σε, «η Νάουσα είναι ένα μέρος με πολλά κατα-
στήματα στους χώρους του λιμανιού και πολ-
λές πέργκολες, με διάφορες αυθαιρεσίες. Αυτά 
δεν τα βλέπει κανείς, δεν τα ελέγχει; Γιατί κυ-
νηγάμε έναν καταστηματάρχη, ο νόμος εφαρ-
μόζεται μόνο στους μη αρεστούς και όχι στους 
αρεστούς. Αυτή η λογική δεν θα περάσει στη 
Λιμενική Αρχή».

Τη διαφωνία του με τον τρόπο που χειρίστηκε 
το συγκεκριμένο θέμα ο Λιμενάρχης, εξέφρασε 
ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, και σημείωσε: 
«Ο λιμενάρχης από ρυθμιστής, δεν θα πρέπει 
να μετατραπεί σε εισηγητής».

Η αντιπαλότητα στο Δ.Λ.Τ.
Με αφορμή το θέμα της παραίτησης των Τ.Σ. 
Νάουσας, συζητήθηκε και το ζήτημα αντιπα-
λότητας στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου. 
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ανέφερε χα-
ρακτηριστικά, ότι «το Δ.Λ.Τ., τα τελευταία 
χρόνια έχει μετατραπεί σε «λωρίδα της Γά-
ζας». Υπάρχουν αντιπαραθέσεις και δεν γίνο-
νται έργα. Στόχος είπε, είναι να βρούμε κοινή 
συνισταμένη, να συνεννοηθούμε και να προχω-
ρήσουμε και εξήγησε ότι το Δημοτικό Συμβού-
λιο, δεν ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσε-
ών του. 
Σε ότι αφορά στη σύνθεσή του (4-4+1), αυτό 
είπε, «είναι καραμπινάτη αστοχία της Κυβέρ-
νησης και πρέπει ν’ αλλάξει». Δεν γίνεται το 
Δημοτικό Συμβούλιο που έχει την πλειοψη-
φία, να εκπροσωπείται από τρεις συμβούλους, 
με αποτέλεσμα, οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι της 
Αντιπάρου ν’ αποφασίζουν για τη Νάουσα. 
Απευθυνόμενος στον κ. Αλιπράντη (αντιπρό-
εδρος), του υπενθύμισε τον ισχυρισμό του, ότι 
το 4-4+1 μπορεί να λειτουργήσει και του ζήτη-
σε να το αποδείξει στην πράξη.
Ίσως αυτή η σύνθεση να είναι λίγο άδικη, όμως 
στην προηγούμενη δεν υπήρχε ούτε ένας σύμ-
βουλος από την αντιπολίτευση, απάντησε με 
νόημα ο κ. Αλιπράντης. 

«Αλλού είναι το πρόβλημα»
Το 4-4+1 δεν είναι το ουσιαστικό πρόβλη-
μα. Λειτουργεί και αποδίδει θαυμάσια σε άλλο 
νησί, τόνισε ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. 
Κοντός, κατά την άποψη του οποίου αλλού εί-
ναι το πρόβλημα και εξήγησε: «Τέσσερις συμ-
βούλους έχει η Πάρος τέσσερις και η Αντίπα-
ρος. Αυτό όμως που δεν προέβλεψε ο νομοθέ-
της, είναι ο ρόλος του Λιμενάρχη, ο οποίος έχει 
έρθει στο επίκεντρο για παρεμβάσεις στο συ-
γκεκριμένο όργανο. Αν δεν ήταν ο κ. Κουντρο-
μιχάλης λιμενάρχης, θα ήταν υπό αμφισβήτηση 

οι περισσότερες ενέργειες και πράξεις; Ενδεχο-
μένως όχι. Ξέρετε γιατί είναι υπό αμφισβήτη-
ση; Διότι ο νομοθέτης δεν είχε προβλέψει, τι θα 
γίνει αν ο Λιμενάρχης θέλει να είναι υποψήφι-
ος. Δεν είναι κακό, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή, 
θέλουμε αξιωματικό. Σαν έρθει η ώρα και ζητή-
σει αυτό που θέλει, θα τον αγκαλιάσουμε στο 
στίβο της διεκδίκησης και της πολιτικής αντι-
παράθεσης. Έως τότε όμως, μία επιθυμία και 
οι αρμοδιότητες, δυστυχώς στον κοινό νου εί-
ναι παρεξηγήσιμες και εμπλεκόμενες. Πρόβλη-
μα».
Σε ότι αφορά στους συμβούλους του Λ.Τ. και 
στη σύνθεση, ο κ. Κοντός εκτίμησε ότι «δεν 
είναι αντιπαλότητα λόγω εντοπιότητας, αλλά 
παραταξιακή διαμάχη δύο ομάδων που κάτω 
από αυτή τη λογική, λειτουργούν ως νεόπλου-
τοι που δεν μπορούν να χειριστούν την εξου-
σία». 
Από όλους τους συμβούλους, εκτιμήθηκε ότι 
θα πρέπει να ξεπεραστούν τα προβλήματα και 
το Δ.Λ.Τ. να λειτουργήσει με γνώμονα την επί-
τευξη έργων, γιατί όπως επανέλαβε ο κ. Στ. 
Φραγκούλης, «ο κόσμος της Πάρου, θα μας 
γυρίσει την πλάτη». Ανέφερε μάλιστα, ότι η 
πρόεδρος κ. Σκαραμαγκά «με αυταπάρνηση 
και περίσσια φοβία, κυβερνά ένα πλοίο εν τρι-
κυμία, που κινδυνεύει να βουλιάξει» και συνέ-
στησε σύνεση και συστράτευση. 

Τοπικό Συμβούλιο Νάουσας
Οι ακρότητες ... έφεραν την παραίτηση
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στο χώρο σας

Αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου
Με 5.000 ευρώ θα συμμετέχει ο Δήμος Πάρου στο 2ο Μεσογειακό Συνέδριο «Περιβάλλον 
και νέες τεχνολογίες», που θα διεξαχθεί από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Πάρο. Η απόφαση 
για την οικονομική συμμετοχή από το δημοτικό συμβούλιο, ήταν ομόφωνη.
Ομόφωνα επίσης, αποφασίστηκε να μην παραχωρηθεί η παραλία της Σάντα Μαρία σε κανέ-
ναν ενδιαφερόμενο για την τοποθέτηση ομπρελών. Το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτίμησε ότι η 
παραλία θα πρέπει να είναι ελεύθερη στους λουόμενους.
Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, για την έκ-
δοση πιστωτικής κάρτας στην οποία θα απεικονίζεται o μύλος στο Πάνδροσο.
Πέρασε ομόφωνα η έγκριση Π.Π.Ε.Α. του έργου «Αποχέτευση οικισμών Λευκών – Κώστου 
και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μάρπησσας», καθώς και η έγκριση 
1ου Α.Π.Ε. του έργου «κατασκευή υποδομής και περίφραξη οικοπέδου για προσθήκη αιθου-
σών στο Γυμνάσιο Παροικιάς».
Οκτώ χιλιάδες ευρώ θα δοθούν από το Δήμο στο Ναυτικό Όμιλο Πάρου. Τα χρήματα όμως 
αυτά, θα διατεθούν για το Σύλλογο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων. Για το θέμα αυτό και για 
τη δουλειά που γίνεται εκεί, ζήτησε να πληροφορηθεί η μειοψηφία, η οποία εξέφρασε την άπο-
ψη, ότι ο Σύλλογος δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, καθώς κυκλοφορούν στο νησί πολλά αδέ-
σποτα ζώα. Ζήτησε μάλιστα, να οριστεί ένας εκπρόσωπος από το Δήμο, ώστε να υπάρχει ενη-
μέρωση και πρότεινε να δοθούν τα χρήματα, αλλά με όρους τους οποίους θα αποδεχτεί ο Σύλ-
λογος. Η πρόταση έγινε δεκτή. Ειπώθηκε επίσης στο Δ.Σ. ότι θα πρέπει να βρεθεί και να πα-
ραχωρηθεί στο Σύλλογο ένας χώρος για να φιλοξενούνται τα αδέσποτα ζώα.
Απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το αίτημα των ιδιοκτητών Ταξί για στέγαστρο 
αναμονής επιβατών, καθώς στο προσχέδιο που έστειλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται 
πως είναι τσιμεντοκατασκευή. Το Δ.Σ. θα ζητήσει νέα πρόταση από τους ιδιοκτήτες ταξί που 
θα αφορά κατασκευή που να δένει με το περιβάλλον, για να γίνει αποδεκτό το αίτημά τους.
Αποδεκτή έγινε η πρόταση του ΚΑΠΗ για ονομασία της πλατείας στην Παροικιά, σε πλα-
τεία ιατρού Ευθύμιου Κεμπάμπη. Υπήρξε όμως ένα ζήτημα, που έθεσε ή υπενθύμισε ο δημοτι-
κός σύμβουλος κ. Βελέντζας.  Η συγκεκριμένη πλατεία φέρει το όνομα ενός ευεργέτη του νη-
σιού Φραγκίσκου Βελέντζα, τον οποίο, όπως είπε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αντ. Αρκάς, τιμά όλο 
το νησί γιατί η προσφορά του ήταν σημαντική. Προσέφερε μάλιστα και στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου. Έτσι, αποφασίστηκε, ομόφωνα, επειδή στην πλατεία Παροικιάς ήταν το ιατρείο του 
αείμνηστου Κεμπάμπη, να μετονομαστεί η πλατεία, παίρνοντας το όνομά του, και η πλατεία 
κοντά στο Κέντρο Υγείας στο πάρκο του Αγίου Νικολάου να ονομαστεί «πλατεία Φραγκί-
σκου Βελέντζα» και να στηθεί αδριάντας του. 
Επαναχορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας καταστήματος της Μπράδερς Κόμπανυ Α.Ε. στη 
Μάρπησσα, γιατί κρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο ιδιοκτήτης συμμορφώθηκε με 
βάση το νόμο και τους κανόνες για τη λειτουργία πολυκαταστημάτων. Υπήρξε μάλιστα και 
έγγραφο από το Επαρχείο το οποίο, κατόπιν αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου, είχε πραγματοποιήσει αυτοψία για την τήρηση της νομιμότητας. Στο έγ-
γραφο αναφέρεται ότι οι ιδιοκτήτες λειτουργούν κανονικά με βάση τα μέτρα που τους έχουν 
εγκριθεί. 
Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση τοπυ Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας ίδρυ-
σης μικτού καταστήματος (Ατλάντικ), λιανικού εμπορίου στη θέση Ξηροπόταμος στην περι-
φερειακή οδό της Νάουσας. 

Ομόφωνα το Δ.Σ.
ψήφισε τον ισολογισμό
και απολογισμό της ΔΕΥΑΠ
Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Ισολογισμός και ο απολογισμός της 
ΔΕΥΑΠ του 2008. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης, τα έσοδα ανέρχονται στα 4.136.580,46 
ευρώ, με τα έξοδα ισοσκελισμένα. Από το 2007 είχαν μεταφερθεί 1.003.300 ευρώ. 
Ο κ. Φραγκούλης αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις της επιχείρησης (εξόφληση δανείων, υπο-
χρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), όπως και στα έργα που έγιναν ή είναι σε εξέ-
λιξη. 
Ερώτηση για το θέμα της αφαλάτωσης έγινε από το δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Κ. 
Μπιζά και η απάντηση από τον κ. Φραγκούλη ήταν, ότι «μπλέξαμε σε κυκεώνα». Ξεπεράσα-
με είπε, το θέμα με την προσφυγή στο ΣτΕ και τώρα προέκυψε η κόντρα μεταξύ των δύο επι-
χειρήσεων, αλλά και με τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνουν απαλλο-
τριώσεις. Έχουμε δρόμο, κατέληξε ο κ. Φραγκούλης. 

Στο Σπίτι της Λογοτεχνίας στις Λεύκες

Θερινό Σχολείο Πάρου 
Ξεκινούν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου οι εργασίες του Θερινού Σχολείου Πάρου στο Σπίτι 
της Λογοτεχνίας στις Λεύκες. Είναι η 6η περίοδος λειτουργίας με αντικείμενο «Πό-
λεις και Πολεοδομικός Σχεδιασμός την εποχή της Παγκοσμιοποίησης (ΙΙ). Στις ερ-
γασίες, που ολοκληρώνονται στις 31 Ιουλίου, παίρνουν μέρος φοιτητές από το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου, οι οποίοι εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο που τους 
ενδιαφέρει, καθώς διακεκριμένοι επιστήμονες, καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου, αναλύουν τα θέματα που αφορούν στην πόλη, στην κατοικία, στην πολεοδομία…
Η πρώτη ημέρα, έναρξης των εργασιών, θα εμπεριέχει και χαιρετισμούς, όπως του Δη-
μάρχου, καθηγητών του Παν/μίου Αιγαίου και του Δ/ντή του Θερινού Σχολείου Πά-
ρου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και εκτός από τους χαιρετισμούς, 
θα μιλήσει ο κ. Εμμανουήλ Μαρμαράς, Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πολυτεχνείου Κρήτης για την πρόκληση της σύγχρονης πόλης.
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συνέχεια από τη σελ. 1

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Δήλωσε:
«Η απόφαση για την κατασκευή νέου 
νοσοκομείου στην Πάρο είναι δεδομέ-
νη και όλες οι διαδικασίες προχωρούν 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των 
υπηρεσιών μας και τις δημόσιες εξαγ-
γελίες. 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης πα-
ραχώρησης του οικοπέδου, μεταξύ της 
Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας και της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας, ο Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας για την 
κατασκευή των νοσοκομείων (ΔΕΠΑ-
ΝΟΜ), ήδη ετοίμασε τα τεύχη δημο-
πράτησης του έργου.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα εγκριθούν 
την Πέμπτη (αύριο), από το Διοικητικό 
Συμβούλιο  της ΔΕΠΑΝΟΜ και η δια-
δικασία για τη δημοπράτηση του έργου 
θα ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές 
διάστημα. Με την έναρξη του φθινο-
πώρου, αναμένουμε τη θεμελίωση και 
εγκατάσταση του εργοταξίου του εργο-
λάβου και την έναρξη των εργασιών κα-
τασκευής του νοσοκομείου. 
Το νέο νοσοκομείο της Πάρου, όνειρο 
ζωής των κατοίκων, όρος κοινωνικής 
ασφάλειάς τους και μοχλός ανάπτυξης, 
θα γίνει πραγματικότητα». 

Αντιδράσεις 
Το θέμα του Μικρού Νοσοκομείου της 
Πάρου και το ενδεχόμενο καθυστέρη-
σης ή ματαίωσής του, λόγω προσφυ-
γής στο ΣτΕ από ιδιώτη, έχει προκα-
λέσει την αντίδραση και πολιτών, αλλά 
και συλλόγων και φορέων. Η ΦτΠ, δέ-
χεται συνεχώς τηλεφωνήματα και επι-
στολές διαμαρτυρίας. Σ’ αυτό το τεύ-
χος, δημοσιεύουμε την απόφαση του 

Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου 
Αντιπάρου και την επιστολή του Συλ-
λόγου Γυναικών Νάουσας, που απευθύ-
νεται στον κ. Μέξη, επιστολή του οποί-
ου είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμε-
νο φύλλο μας. 

Σύλλογος Γυναικών Νάουσας
Πάρου
Αξιότιμε  κύριε Μέξη
Διαβάζοντας την επιστολή σας, στην 
εφημερίδα «Φωνή της Πάρου», σχετι-
κά  με τον κίνδυνο ματαίωσης του νο-
σοκομείου του νησιού μας, θα θέλαμε κι 
εμείς να ενώσουμε  τη δική μας εξοργι-
σμένη φωνή  με τη δική σας!
Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχουν 
«επισκέπτες» στο νησί μας, που με τις 
ενέργειές τους ν’ αποφασίζουν για εμάς, 
χωρίς εμάς.
Να χρησιμοποιούν την αστική λογική 
τους, να παρεμβαίνουν και να εμποδί-
ζουν με τις ενέργειές τους το αναφαίρε-
το δικαίωμα της υγείας στο νησί μας.
Ο κύριος Χασιώτης ζει στην ασφάλεια 
της πόλης του και των παροχών της, 
350 ημέρες το χρόνο και επειδή επι-

σκέπτεται το νησί μας 15 ημέρες, νομί-
ζει ότι μπορεί να καταδικάσει τους κα-
τοίκους ενός ολόκληρου νησιού που ζει, 
αγωνιά και αντιμετωπίζει  την καθημε-
ρινότητα 365 ημέρες και ειδικά το χει-
μώνα, που αντιμετωπίζει και τον απο-
κλεισμό από τα καιρικά φαινόμενα.
Ε λοιπόν κύριε Μέξη, ο κύριος Χασιώ-
της θα βρει μπροστά του το σύλλογο 
Γυναικών Νάουσας, αλλά και όλο το 
νησί με ενέργειές μας και τότε ίσως το 
ξανασκεφτεί καλύτερα!
Αν και μετά τη σκέψη, προχωρήσει σε 
έργα (προσφυγή στο ΣτΕ), τότε κα-
λύτερα ας αναζητήσει άλλους προορι-
σμούς που δεν θα τον κάνουν ν’ αγωνιά 
τόσο πολύ.
Όσον αφορά στη νομιμότητα των έρ-
γων και της ανταλλαγής των οικοπέ-
δων, ας αφήσει τον έλεγχο στις αρμόδι-
ες υπηρεσίες και τα όργανά της.
Ο κύριος Χασιώτης ας αγωνιά και ας 
ελέγχει το σπίτι του και την αυλή του 
και ας αφήσει τους Παριανούς  ν’ απο-
λαύσουν τ’ αυτονόητα που απολαμβά-
νουν εκείνος και η οικογένειά του στην 
Αθήνα.

 «Εχθρική ενέργεια»
Για το θέμα αυτό συνεδρίασε το Δ.Σ. 
του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – 
Αντιπάρου και εξέδωσε δελτίο Τύπου 
με την απόφασή του.
«Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου στη συνεδρίασή 
του στις 6/7/09, ασχολήθηκε εκτός 
των άλλων θεμάτων και με το πρόβλημα 
του κινδύνου καθυστέρησης ή ματαίω-
σης της ανέγερσης του Μικρού Νοσο-
κομείου στην Πάρο, εάν γίνουν πρά-
ξη οι απειλές κάποιου παραθεριστή για 
προσφυγή στο ΣτΕ.
»Το Δ.Σ., γνωρίζοντας την τύχη του 
αεροδρομίου, που χάθηκε πριν από πολ-
λά χρόνια πάλι από προσφυγή στο ΣτΕ, 
κάποιων επίσης παραθεριστών και βιώ-
νοντας καθημερινά την ανασφάλεια για 
τα ζητήματα υγείας, αποφασίζει:
• Θα παλέψουμε για να βοηθήσουμε 

με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να ολο-
κληρωθεί το συντομότεριο δυνατό, η 
κατασκευή και στη συνέχεια η λειτουρ-
γία του Μικρού Νοσοκομείου Πάρου – 
Αντιπάρου.
• Καλούμε όλο τον εμπορικό κόσμο, 

όλους τους κατοίκους και όλους τους 
φορείς του νησιού, να σταθούν εμπό-
διο σε τέτοιου είδους εχθρικές ενέργει-
ες για όλους μας και να συντονιστού-
με όλοι, ώστε να πιέσουμε όλους τους 
αρμόδιες υπηρεσίες για την επιτάχυν-
ση των διαδικασιών ανέγερσης του Μι-
κρού Νοσοκομείου.
• Δηλώνουμε τέλος, ότι κάθε ενέρ-

γεια που βάζει σε κίνδυνο σοβαρά έργα 
υποδομής για τα νησιά μας, θα θεωρεί-
ται εχθρική και έτσι θα αντιμετωπίζεται 
από όπου και όποιον και αν προέρχεται. 

Ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος στη ΦτΠ
για το Μικρό Νοσοκομείο
«Θα γίνει πραγματικότητα»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαβ-
βάτου 11 Ιουλίου 2009 στη Νάουσα της Πάρου η έναρξη του 
«Οικο – Λογικού Φεστιβάλ στο Πάρκο» που διοργανώνει το 
φετινό καλοκαίρι η Δημοτική ΑΕ «Περιβαλλοντικό & Πολιτι-
στικό Πάρκο Πάρου Άι Γιάννης Δέτης». 
Το Φεστιβάλ, αλλά και το πλήρως ανακαινισμένο ανοιχτό θέα-
τρο της παραλίας του Καθολικού εγκαινιάστηκαν με μια ξεχω-
ριστή μουσική εκδήλωση, ένα ρεσιτάλ κιθάρας από το ντουέτο 
Duo Melis, που αποτελούν ο Αλέξης Μουζουράκης και η ισπα-
νίδα Susana Prieto. 
Το Σάββατο 25 Ιουλίου, στην πανέμορφη παραλία του Καθο-
λικού θα πραγματοποιηθεί συναυλία της Ελευθερίας Αρβανι-
τάκη, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με τις μεγάλες της επιτυχί-
ες και τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ της με τίτλο «Και 
τα μάτια κι η καρδιά», που «γεννήθηκε» από την συνεργασία 

της  με τον διάσημο Ισπανό παραγωγό και συνθέτη Χαβιέ Λι-
μόν, βραβευμένο  με δύο Γκράμι. 

Έναρξη του «Οικο-λογικού Φεστιβάλ στο Πάρκο»

Εγκαίνια του Θεατρικού Καθολικού                             
Συνελλήφθησαν οι δράστες της λη-
στείας στην εφορία
Δεν πρόλαβαν να χαρούν 
τη λεία τους…
Ληστεία με λεία περίπου 9.000 ευρώ έγινε την πε-
ρασμένη Δευτέρα στις 12.45 στην Εφορία της 
Πάρου. Δεν πρόλαβαν όμως οι ληστές να τα χα-
ρούν, γιατί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του 
Τμήματος Πάρου, με επικεφαλής το Διοικητή Μ. 
Μποζίκη και συνελλήφθησαν, ενώ τα χρήματα θα 
επιστραφούν στην Εφορία.
Οι δύο ληστές, Έλληνες, κάτοικοι τα δύο τελευ-
ταία του νησιού μας, μπήκαν στο κατάστημα και 
ο ένας από τους δύο, κρατώντας μία σακούλα στην 
οποία είχε μέσα το χέρι του, για να φαίνεται σαν πι-
στόλι, της είπε να του δώσει τα χρήματα. Έτσι και 
έγινε. Οι δύο ληστές αποχώρησαν σαν κύριοι, οι 
εφοριακοί όμως ειδοποίησαν την αστυνομία στην 
οποία έδωσαν και κάποια στοιχεία για ένα ύποπτο 
αυτοκίνητο. Πολύ γρήγορα εντοπίστηκαν οι δρά-
στες, οι οποίοι παραδέχτηκαν την πράξη τους και 
με τη δικογραφία που θα σχηματιστεί σε βάρος 
τους, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.



7Τετάρτη 15 Ιουλίου ‘09

Παροικία Πάρος  ·  Τηλ.: 22840 28190  ·  Κιν.: 6973 243 071

Αναλαµβάνουµε δεξιώσεις και εκδηλώσεις

Από τις 10:00 το πρωί έως τις 3:00 τη νύχτα
Από τις 10:00 το πρωί έως τις 3:00 τη νύχτα

Ξεκίνησαν τα έργα στην προβλήτα 
του λιμανιού 

Αναδείχτηκε μειοδότης για 
την εκτέλεσή τους 

Ξεκίνησαν από την περασμένη Δευτέρα, οι εργασίες στην κεντρική προβλήτα του λιμανιού 
της Παροικιάς, που παραμένει κλειστή, λόγω των σπηλαιώσεων που την καθιστούν επικίνδυ-
νη για τα πλοία και τους ταξιδιώτες.
Στη συνεδρίασή του, στις 7 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου, ψήφισε ομόφωνα την «έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδό-
χου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή της κεντρικής προβλήτας Λιμένα Παροικίας Πάρου». 
Η δημοπρασία είχε γίνει στις 30 Ιουνίου και μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες η επιτροπή 
Διαγωνισμού επέλεξε την εργοληπτική επιχείρηση Α.Φ. Κοπανιτσάνος & ΣΙΑ Ε.Ε. για την 
εκτέλεση του έργου.
Ομόφωνα ψηφίστηκε επίσης, η «έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την ανάδειξη ανα-
δόχου εκτέλεσης του έργου: «προσωρινή επισκευή θεμελίωσης κρηπιδότοιχου λιμένος Πα-
ροικίας Πάρου» στις θέσεις 2 και 3. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Βάσω Σκαραμα-
γκά, η υπόγεια στήριξη της κρηπιδόχου θα ολοκληρωθεί σ’ αυτή τη φάση και δεν θα χρεια-
στεί καμία άλλη παρέμβαση, όταν θα ξεκινήσουν τα έργα το Φθινόπωρο στο λιμάνι του νη-
σιού, για την αποκατάσταση άλλων μικρότερων σπηλαιώσεων. 
Για το έργο επιλέχθηκε επίσης ο ίδιος μειοδότης. Τα έργα, τα οποία επιβλέπει αρχαιολόγος 
(μήπως βρεθούν αρχαία), αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα και το λιμάνι να λειτουργή-
σει κανονικά. 
Εν τω μεταξύ, σε προκαταρκτική εξέταση κλήθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. για την 
καθυστέρηση στην αποκατάσταση των σπηλαιώσεων. 

Δεν διασπάται τελικά
το Εφετείο Αιγαίου
Έγινε δεκτή από τον Υπ. Δικαιοσύνης η πρόταση του βουλευτή Κυκλάδων κ. Γ. Βρούτση και 
τελικά δεν ψηφίσθηκε η τροπολογία για την ίδρυση νέου Εφετείου στη Μυτιλήνη, η οποία 
κατατέθηκε αιφνιδίως στη Βουλή (17 Ιουνίου), κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις Στην Οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρε-
σίας».
Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Γιάννης Βρούτσης, ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δέν-
δια  τη μη εισαγωγή της τροπολογίας προς συζήτηση και δήλωσε αντίθετος σε κάθε προσπά-
θεια διάσπασης του Εφετείου Αιγαίου που εδρεύει στη Σύρο και πρότεινε μάλιστα να ενισχυ-
θεί το Εφετείο με την τοποθέτηση περισσότερων Δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, προ-
κειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν άρτια οι μεταβατικές έδρες στα νησιά.
Η μη ίδρυση εφετείου στη Μυτιλήνη ήταν αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων Κυκλάδων. 

Ετεροχρονισμένα αντανακλαστικά …
και μια συγγνώμη
Όταν τον Ιούνιο του 2006 γνωστοποιήθηκε το «κατεπείγον» έγγραφο του ΥΕΝ για τις ζη-
μιές που είχε (έχει) υποστεί ο παλιός προβλήτας του λιμανιού της Παροικίας , η ΕΔΚΠ Πά-
ρου απαίτησε κατ επανάληψη να προβεί η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου  στις απαιτού-
μενες ενέργειες για την αποκατάστασή του. Υπενθυμίζω μάλιστα για όσους έχουν επιλεκτι-
κά ασθενική μνήμη, ότι είχαμε  αναγάγει θέμα της προεκλογικής μας θεματολογίας το ανα-
κύψαν πρόβλημα και είχαμε ασκήσει δριμεία κριτική κατά της διοίκησης τόσο του Δήμου 
όσο και του Λ.Ταμείου (επί δημαρχίας Ραγκούση), γιατί ενώ σκορπούσαν τα λεφτά σε μι-
κρο –έργα τριτεύουσας (ή και καθόλου) σημασίας , διατρέχαμε τον κίνδυνο να «ξεμείνου-
με» από λιμάνι την καλοκαιρινή – τουριστική περίοδο του 2006 (αναγκαία υπενθύμιση: 
ήταν και προεκλογική), με καταστροφικές συνέπειες- σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο –για την οι-
κονομία του νησιού.
Επίσης να υπενθυμίσω με ποιο τρόπο υποδέχθηκαν τις ανησυχίες μας αυτές και την δημόσια 
εκπεφρασμένη βούλησή μας για άμεση παρέμβαση διάφοροι που σήμερα καμώνονται τους 
θορυβημένους: χυδαιότατες ύβρεις περί «υπονόμευσης» του παρόντος και του μέλλοντος 
του τόπου, κατηγορίες περί «νοσταλγών» και άλλες φαιδρότητες, αντιπροσωπευτικές της 
περιόδου εκείνης! Και ω του θαύματος, τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά «λύθηκαν τα μάγια» 
και έγινε το αυτονόητο. Όχι βέβαια σε περίοδο χαμηλής οικονομικής  όχλησης  και μικρού 
επικοινωνιακού – για τον τουρισμό εννοείται –κόστους , αλλά στην χειρότερη δυνατή, δηλα-
δή στο ξεκίνημα μιας αμφιλεγόμενης περιόδου όπου τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα εξαιτίας 
της περιβόητης οικονομικής κρίσης! Θα περίμενε κανείς να αναγνωριστεί έστω και καθυστε-
ρημένα , έστω και εκ των υστέρων, η ορθότητα της τακτικής μας τότε (και τώρα) και να μας 
ζητηθεί συγγνώμη για τις άδικες και απαράδεκτες επιθέσεις που δεχθήκαμε εκείνη την περί-
οδο, μια περίοδο που, για να μην ξεχνιόμαστε, οδήγησε στο περιβόητο σκάνδαλο του Λιμενι-
κού Ταμείου, το οποίο ακόμα διερευνάται από τη δικαιοσύνη

Σπύρος Καλακώνας

Με στόχο την εφαρμογή και στο Νότιο Αιγαίο, 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν 
στη διαχείριση του νερού, αλλά  και την ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών, πραγματοποιήθηκε στην 
Πάρο στις 16 Μαΐου, ημερίδα με θέμα: «Διαχεί-
ριση υδάτινων πόρων».
Στην ημερίδα τονίστηκε η έκταση του προβλή-
ματος στις Κυκλάδες, όπου τα αποθέματα νερού 
μειώνονται συνεχώς, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται, 
κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. Τονίστηκε επί-
σης, ότι οι λίγοι υπόγειοι ταμιευτήρες κινδυνεύ-
ουν με υφαλμύριση, λόγω της υπεράντλησης και 
έγιναν σαφείς οι επιπτώσεις αν συνεχιστεί η ανε-
ξέλεγκτη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι:

- Επιβεβλημένη η προστασία των φυσικών, επι-
φανειακών ταμιευτήρων και υγρότοπων και των 
υπόγειων υδροφορέων.
- Απαραίτητη η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου διαχείρισης των υδάτων, για το υδατικό 
διαμέρισμα Ν. Αιγαίου, που θα προκύπτει από 
αναλυτικές και εμπεριστατωμένες μελέτες για 
το κάθε νησί και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα 
μέτρα και δράσεις για τη λύση των υφιστάμενων 
προβλημάτων, θα αναθέτει σαφείς αρμοδιότητες 
και θα καθορίζει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ως 
ήπιοι τρόποι αξιοποίησης των υδάτων, αλλά πα-
ράλληλα και προστασίας των υπόγειων αποθεμά-
των, προτείνονται:
• Φράγματα ανάσχεσης στις κοίτες των χει-

μάρρων.
• Μικροί ορεινοί ταμιευτήρες, διαπερατοί, 

ώστε να συντηρείται και η υπόγεια τροφο-
δοσία.

• Αφαλάτωση με τη χρήση ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας.

Για την ενημέρωση των πολιτών, την εκπαίδευση, 
και τη δημιουργία κανονισμών, υποχρεώσεων για 
την εξοικονόμηση νερού, ώστε να χαραχτεί μια 
τέτοια πολιτική, προτείνονται:
Υποχρεωτική δημιουργία δεξαμενών συλλογής 
όμβριων υδάτων σε οικίες και ξενοδοχεία εκτός 
σχεδίου.

Συλλογή νερού από ταράτσες και επαναχρησιμο-
ποίησή του.
Επαναχρησιμοποίηση του νερού των βιολογικών 
καθαρισμών για άρδευση.
Δημιουργία βιολογικών καθαρισμών στις μεγά-
λες ξενοδοχιακές μονάδες και επαναχρησιμοποί-
ηση των υδάτων αυτών.
Αποσύνδεση της κατηγοριοποίησης των ξενοδο-
χείων από τη δημιουργία πισίνας.
Συνεχής ενημέρωση των πολιτών και εκπαίδευ-
ση με περιβαλλοντικά προγράμματα για την προ-
στασία των υδάτων και την εξοικονόμηση νερού 
σε όλες τις σχολικές βαθμίδες.

Συμπεράσματα και προτάσεις από την ημερίδα στον «Αρχίλοχο»
για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων
Στόχος η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στις Κυκλάδες
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται πωλήτρια για αρτοποιείο, 
πρωινό ωράριο. Τηλ.: 6976809616
Ζητείται βοηθός λογιστή, μόνιμος 
κάτοικος Πάρου, για πλήρη απασχό-
ληση σε λογιστικό γραφείο στην Πα-
ροικιά. Τηλ.: 6972020905, 
6972016151
Ζητείται κυρία για φύλαξη μωρού 
στην Αυστρία. Προσφέρεται ικανο-
ποιητικός μισθός, όλα πληρωμένα. 
Τηλ. 6948558168
Το ξενοδοχείο POSEIDON στην 
Χρυσή Ακτή της Πάρου ζητά καμα-
ριέρα. Τηλ. 22840 42650
Ζητείται υπάλληλος για μόνιμη απα-
σχόληση σε κατάστημα πώλησης 
υδραυλικών ειδών στην Παροικία 
Πάρου. Τηλ. 2284023796, 
2284021197, 6946281337.
Ζητείται κοπέλα για το αρτοποιείο –
ζαχαροπλαστείο  ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ 
στην Παροικία. Τηλ.2284024966
Ξενοδοχείο POSEIDON στην Χρυ-
σή Ακτή ζητά ευπαρουσίαστη κοπέλα 
για την θέση της υποδοχής στο SPA. 
Επιθυμητή γνώση μανικιούρ πεντι-
κιούρ.Τηλ.22840 42650
Ζητείται πωλήτρια με γνώσεις ταμεί-
ου για μόνιμη απασχόληση στο πρα-
τήριο άρτου «Χρήστου Ζουμή », στα 
Μάρμαρα Τηλ. 6979673140
Οικιακή βοηθός ζητείται εσωτερική 
που να εμπνέει εμπιστοσύνη για να 
προσφέρει καθημερινή οικιακή ενα-
σχόληση και συντροφιά .Τηλ. 
6937241234
Ζητείται κοπέλα για το κατάστημα 
ενδυμάτων «Boom» στην Νάουσα. 
Τηλ. 2284053544, 6932334308
Euroxenia Hotel Management & 
Tourism Consulting ΖΗΤΑ για ξενο-
δοχείο 5* στην Πάρο. Καμαριέρες, 
Σερβιτόρο για το A la Carte εστιατό-
ριο –  με ανάλογη προϋπηρεσία και 
γνώση Αγγλικών Βοηθό Σερβιτόρου –  
με ανάλογη προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών. Πληροφορίες, Αιτήσεις και 
Αποστολή Βιογραφικών Μail: 
hrquality@euroxenia.com ή στο Fax 
22410-70645   Κεντρ. Γραφεία: 22410-
70641-3 
Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό 
γραφείο Santorinaios travel. Απαραί-
τητη γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Tηλ. 
2284024245
Ζητείται  κοπέλα για καφέ στην Παροι-
κία για Ιούλιο – Αύγουστο. Τηλ: 
6946609790
Ζητείται παρασκευάστρια για μικροβι-
ολογικό εργαστήριο στην Παροικία. 
Τηλ: 2284024700
Ζητείται κυρία εσωτερική, να μιλάει 
ελληνικά, για φύλαξη κατάκοιτης ηλι-
κιωμένης κυρίας. Τηλ: 6948137001
Ζητείται κυρία για φύλαξη μωρού σε 
Νάουσα. Τηλ: 6932309224,  
2284052405  

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ Επισκευές – Ανα-
βαθμίσεις  Η/Υ  Εκμάθηση & Εγκατά-
σταση Προγραμμάτων Εγκαταστάσεις 
Περιφερειακών και Ασύρματων Δικτύ-
ων  Συναρμολόγηση Η/Υ με υλικά κατ’ 
επιλογή Tηλ:6946 20 55 03 Μουσικοί, 
τραγουδιστές , σχήματα, διατίθενται 
για εργασία στην Πάρο. Τηλ. 
2109710126, 6974036340 
Κυρία ζητάει 3ωρη-4ωρη πρωινή εργα-
σία. Τηλ: 6946666315
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει καθαρι-
σμούς οικιών και καταστημάτων. 
Τηλ.6979431697
Κυρία με 20σαετή πείρα στην ραπτική 
αναλαμβάνει επιδιορθώσεις ρούχων, 
ραφή νέων, ανδρικών, γυναικείων, παι-

δικών, κουρτίνες, τραπεζομάντιλα. Πα-
ραλαβή ρούχων στο χώρο σας. Τηλ: 
22840 91282, 6988799560 
Κηπουρός αναλαμβάνει την καλλιέρ-
γεια και φροντίδα κήπων.  Τηλ: 
6936414437 

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

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Πωλούνται σε τιμές κάτω του κό-
στους οι κουζίνες και τα κουφώματα 
της έκθεσης λόγω ανακαίνισης. Αντι-
προσωπεία SYLOR Λεύκες,Πάρος. 
Τηλ:2284042078 
Πωλείται η επιχείρηση γυναικείων εν-
δυμάτων TIFFANY’ S. 
Τηλ.6972831474  
Πωλείται ψητοπωλείο - σουβλατζίδι-
κο - πιτσαρία εν ενεργεία και πλήρως 
εξοπλισμένο στον Πρόδρομο.Τηλ.: 
6976210445
Πωλείται Παριανό ελαιόλαδο ,τιμή 
4,5 ευρώ το κιλό. Δεκτός έλεγχος. 
Τηλ. 6945457850
Πωλούνται 3 ψυγεία επαγγελματικά  
,1 βιτρίνα και 2 πάγκοι, τραπέζια 
εστιατορίου ξύλινα και μια μεγάλη 
ψησταριά. Τηλ. 6945365447, πρωι-
νές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ, Mercedes B170, Οκτ. 
‘07, μόνο 13.000km, 1700κ.εκ., σε άρι-
στη κατάσταση, μαύρο, extra ζαντολά-
στιχα, επιπλέον αερόσακοι, radio CD, 
μεγάλοι χώροι, compact διαστάσεις, 
ασφάλεια, κύρος, αυτοκίνητο για μια 
ζωή. Τηλ. 6944909393, 22840-28530 
Πωλείται Citroen C4, 1400cc ,a/c, 
abs, mp3, air bag, ηλεκτρικά παράθυ-
ρα, κλειδαριές, 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 καλο-
καιρινές αποδράσεις: Νίκαια Κάννες 
Νότια Γαλλία 14-21 Ιουλίου. Κωνστα-
ντινούπολη Πριγκηπονήσσια 20-26 
Αυγούστου. Ιεροσόλυμα (αεροπορι-
κή) 13-18 Νοεμβρίου. Κωνσταντι-
νούπολη (αεροπορική) 30/10-
2/11/09. Ζητείστε μας αναλυτικές 
πληροφορίες. Τηλ. 6973016091. Βα-
σίλης Σκουλάτος 
Πωλείται YAMAHA DT 125R. Τηλ. 
6976491190
Πωλείται καταψύκτης καινούργιος 
Miele GT263 ES (2531) 350 ευρώ και 
ηλεκτρικός κόφτης επαγγελματικός  
αλλαντικών –τυριών, 300 ευρώ. Τηλ. 
6942409172 

Πωλείται η επιχείρηση NEMO PLAN 
TOYS στον περιφερειακό της Παροι-
κίας. Τηλ:6974188477 
Φορτοτάκι  αναλαμβάνει καθαρισμούς 
οικοπέδων και δρόμων, μπαζώματα και 
ξεμπαζώματα. Τηλ: 6937501480
Πωλείται YAMAHA XT 660R, 
8500χλμ σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 
6934957092
Πωλείται μηχανάκι τρίκυκλο AP 50cc 
μοντέλο 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. Δε-
κτές προτάσεις για οποιαδήποτε άλλη 
χρήση. Τηλ: 6973497925
Ενοικιάζεται κάρτα οδικού μεταφορέα 
Τηλ: 6973034905 
Πωλείται ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο, 
εν ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, στην 
παραλία της Παροικίας. Τηλ: 
6973438183 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται σπίτι δυάρι προς ενοικίαση, με 
κεντρική θέρμανση, για όλο το χρόνο 
στις περιοχές 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

Αλυκή, ανεξάρτητη μονοκατοικία 
162τ.μ. διόροφη, πλήρως εξοπλισμέ-
νη, ενοικιάζεται με το χρόνο. Τηλ.: 
6977261623
Ενοικιάζονται καταστήματα 160τμ 
και 100τμ με αποθήκη στο κεντρικό 
δρόμο , διασταύρωση Παροικίας – 
Νάουσας. Τηλ 6945120247
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, σαλο-
νοτραπεζαρία, βεράντες, αυτόνομη 
θέρμανση, air condition. Διαθέσιμο 
από Σεπτέμβριο. Τιμή 350 ευρώ το 
μήνα. Τηλ.6945629329
Λολαντώνης, ενοικιάζονται γκαρσο-
νιέρες 50μ από τη θάλασσα, για όλο 
το χρόνο ή σεζόν. Τηλ: 2284042429, 
6974744417 
Καλάμι, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με 
αυτόνομη θέρμανση για όλο το χρόνο, 
απεριόριστη θέα. Τηλ: 6973047770
Αλυκή, ενοικιάζονται 3 νεόκτιστα κα-
ταστήματα, 46τμ, 47τμ. πλακοστρωμέ-
νες αυλές, κεντρικά. Τηλ: 6985693322
Κάμπος (έναντι Αντιπάρου), ενοικιά-
ζεται τριάρι ισόγειο επιπλωμένο 55 τμ, 
2 υδ, σε μεγάλο κτήμα. Καταπληκτική 
θέα προς Αντίπαρο. Για περίοδο Σε-
πτέμβριο- Ιούνιο,         ιδανικό για δά-
σκαλο. Τηλ: 6976723092- 2109888278 
Ενοικιάζονται, χώρος 170τμ κατάλ-
ληλος για γραφείο και υπόγειο 200 τμ 
στον περιφερειακό απέναντι από τη 
ΔΕΗ. Τηλ: 6945651885
Ενοικιάζονται δύο επιπλωμένα διαμε-
ρίσματα δύο χιλιόμετρα από την Νάου-
σα 60 τ.μ. και 40 τ.μ. αντίστοιχα. Τηλ: 
6936546014
Ενοικιάζεται μεζονέτα παραδοσιακή 
110 τ.μ. με μπάνιο και WC στο κέντρο 
των Λευκών, δίνεται και για στούντιο ή 
γραφεία. Τηλ: 6932319774, 
2284041601 
Ενοικιάζεται καταπληκτική πέτρι-
νη βί λλα 140 τ.μ. σε 2 στρέμματα οι-
κόπεδο, με 3 υπνοδωμάτια, 2 μπά-
νια, μεγάλο σαλόνι, επιπλωμένη. 
150 μέτρα από θάλασσα. Πανέμορ-
φη θέα προς Αντίπαρο. Τηλ: 
6972261949
Ενοικιάζεται στους Αγίους Αποστό-
λους αποθήκη 220 τ.μ. Τηλ: 
6972373984
Άσπρο Χωριό, ενοικιάζεται studio 40 
τ.μ., επιπλωμένο 5ετίας, σε συγκρότη-
μα με πισίνα, θέα στη θάλασσα. Τηλ: 
6944 152788
Ενοικιάζεται κατάστημα 200 τ.μ. με 
υπόγειο 200 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000,00 
τ.μ. στην περιοχή Πούντα. Τηλ: 6945 
996458 
Ενοικιάζεται στη Παροικία προς Κα-
κάπετρα οικία πέτρινη 56 τ.μ. με 1 υπνο-
δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, βε-
ράντες, κήπο, θέση στάθμευσης, κε-
ντρική θέρμανση, a/c, τιμή 500 € Τηλ: 
6978010678
Ενοικιάζεται αίθουσα 70 τ.μ., καινούρ-
για κατασκευή, απεριόριστη θέα. Τηλ: 
6946 368012

Ενοικιάζεται οικία 2 ορόφων, 90 τ.μ., 
περιοχή Αγ. Δημήτριος – Νάουσα, για 
επαγγελματική χρήση. Τηλ: 210 
9732283, 6944 687683 
Περιοχή Κλήματα ενοικιάζεται ισό-
γεια γκαρσονιέρα, για όλο το χρόνο, με 
θέα την Παροικία, με θέρμανση, τιμή 
350,00 €. Τηλ: 6977070920 
Ενοικιάζεται κατάστημα 65 τ.μ. στον 
Περιφερειακό Παροικίας. Τηλ: 
2284022813 (από 8μμ-11μμ) 6977 
269614
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 
30 τ.μ. στην Παροικία, πλησίον δια-
σταύρωσης Γκίκα. Τηλ: 6936529225
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος ως 
ξυλουργείο με τα αντίστοιχα μηχανήμα-
τα στην περιοχή Πυργάκι Δρυού. Τιμή 
600 €. Τηλ: 6938 088657 - απογευματι-
νές ώρες.  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Νάουσα, αγροτεμάχιο 4.000 τ.μ. 
πάνω στην διασταύρωση του Αμπελά 
, μοναδικό ακίνητο για επαγγελματι-
κή εκμετάλλευση.    Τιμή : 400.000 €    
www.parosrealestate.gr    ( 45 χρόνια 
παρουσίας ) / Στέλιος  Θ.  Μπιζάς : 
6944-786500.
Κάμπος, οικόπεδα εντός οικισμού 
500 – 1.000 – 2.000 τ.μ. σε κεντρικό 
σημείο με Σ.Δ. 100 – 200 – 400 τ.μ. 
αντίστοιχα .    Τιμές : 50.000 € , 
100.000 € , 200.000 €    www.
parosrealestate.gr    ( 45 χρόνια πα-
ρουσίας ) / Στέλιος  Θ.  Μπιζάς : 
6944-786500.
Διασταύρωση Πούντα – Αλυκή, 
αγροτεμάχιο 4.000 τ.μ. ανάμεσα 
στους δυο δρόμους (Πούντας & Αλυ-
κής ) , ιδανικό για επαγγελματική 
αλλά και οικιστική χρήση , με πανορα-
μική θέα στην Αντίπαρο.   Τιμή : 
400.000 €    www.parosrealestate.gr    
( 45 χρόνια παρουσίας ) / Στέλιος  Θ.  
Μπιζάς : 6944-786500.
Νάουσα καταπληκτικό οικόπεδο 
1.700τμ εντός οικισμού, αμφιθεατρι-
κό (χτίζει 700τμ). ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ Τηλ. 2284022070, 
2108087501, 6972700100
Λεύκες μοναδικό αμφιθεατρικό οικό-
πεδο εντός οικισμού 900τμ με θέα θά-
λασσα και η Νάξος. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ Τηλ. 2284022070, 
2108087501, 6972700100
Μάρμαρα μονοκατοικία 50 τμ επίσης 
άλλη κουκλίστικη μονοκατοικία 35 
τμ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ. 
2284022070, 2108087501, 
6972700100
Νάουσα, θέση Ανάληψη, οικόπεδο 
οικοδομήσιμο 300τ.μ., με άδεια για 
50τ.μ. + 50τ.μ. υπόγειο. 65.000€, έτε-
ρον χωρίς άδεια 45.000€  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768
Πωλείται οικόπεδο στο δημοτικό δια-
μέρισμα Γλυσσιδίων 700 τ.μ., εντός 
σχεδίου, χτίζει 100 τ.μ.. Τηλ: 
2284092256, 6949162899 (6-8μμ) 
Πωλείται στις Λεύκες εντός σχεδίου 
περιβόλι 900 τ.μ. με δύο πηγάδια και 
νερό ύδρευσης με σπίτι παλαιό 25 τ.μ., 
δίπλα σε χείμαρρο με φρουτόδεντρα. 
Τηλ: 6932319774, 2284041601
Πωλείται αγρόκτημα 4 στρ. στη θέση 
Άσπρο Χωριό, πλησίον Λολαντώνη 
500μ από τη θάλασσα, οικοδομεί 200 
τ.μ.. Τηλ: 2284041847, 2284042423
Πωλείται οικόπεδο, άρτιο, οικοδομήσι-
μο, 580 τ.μ. εντός σχεδίου, περιοχή Κλί-
ματα. Τηλ: 2284021569, 6977367790
Πωλείται αγροτεμάχιο στα Λιβάδεια 
Παροικίας 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 οικοδομήσι-
μο με κατοικία στον Αγ. Ραφαήλ, επί 
της επαρχιακής οδού Παροικίας- Νά-
ουσας. 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 οικι-
σμού, θέα απεριόριστη Τηλ: 6944 
152788
Πωλείται οικόπεδο, 580τ.μ. εντός σχε-
δίου στην Παροικία Τηλ: 22840 21569, 
6977 367790
Πωλείται οικόπεδο 700 τ.μ.,εντός 
οικισμού, χτίζει 100 τ.μ. Τηλ: 
22840 92256 6949162899 
Πωλείται αγροτεμάχιο, άρτιο, οικοδο-
μήσιμο, 5300 τ.μ., περιοχή Μάρπησσα, 
θέση Αφκουλάκη. Τιμή: 90.000 €  Τηλ: 
6948963151
Πωλείται οικόπεδο 589 τ.μ. στο κέντρο 
της Παροικίας (διασταύρωση Λευκών–
Νάουσας) Τηλ: 22840 21569, 6977 
367790

Πωλείται αγροτεμάχιο 4. 581,00 τ.μ., 
οικοδομήσιμο περιοχή Υστέρνι (3χλμ 
από Νάουσα), θέα θάλασσα, τιμή 
150.000 €. Τηλ: 6972072915
Πωλείται αγροτεμάχιο 2. 767,50 τ.μ., 
οικοδομήσιμο εκτός οικισμού, επί της 
επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μαρ-
μάρων. Τιμή 65.000 €. Τηλ: 6971 
894290 
Πωλείται κτήμα στο Καμπί Αγκαιριάς 
10. 600 τ.μ., πανοραμική θέα στην Αντί-
παρο. Τηλ: 6934040558
Πωλείται κτήμα 1. 300 τ.μ. με άδεια οι-
κοδομής 65 τ.μ., στην περιοχή ΚΑΠΗ 
νοτίως του νησιού, με θέα την Αντίπα-
ρο. Τιμή πώλησης 75.000 €. Τηλ: 210 
89 59826, 6939558633
Πωλείται κτήμα 6 στρεμμάτων στην 
Αντίπαρο στη θέση Βειβούνια, θέα θά-
λασσα 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 Πού-
ντα Αντιπάρου. Τιμή 42.000€. Τηλ: 
210 60 38757, 6979 038202
Γλυσίδια, πωλείται αγροτεμάχιο 6 
στρεμμάτων με 3 ημιτελής πέτρινες κα-
τοικίες με υπόγειο και δεξαμενή. Τηλ: 
6977901285
Κρωτήρι, οικόπεδο 4 στρέμματα, άρ-
τια οικοδομήσιμο, με θέα θάλασσα, 
150.000 €. Τηλ: 6974711553
Λεύκες Αγιάσι πωλείται οικόπεδο 950 
τ.μ. εντός σχεδίου. Τηλ: 6945112134
Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός οικι-
σμού, επιφάνειας 1000 τ.μ. οικοδομήσι-
μο (χτίζει 400 τ.μ. ) 150μ από θάλασσα. 
Τηλ: 6979 172959
Kαμάρες Παροικία, πωλείται οικόπε-
δο 4 στρεμμάτων, άρτια οικοδομήσιμο, 
χτίζει 200 τ.μ. ισόγειο και 200 μ2 υπό-
γειο. Τηλ: 6949 100753
Λεύκες, οικόπεδο 600 τ.μ. άρτια οικο-
δομήσιμο. Τηλ: 2109315961 κ. Χανιώ-
της
Πωλείται κτήμα 3. 715 τ.μ. με παλαιά 
πέτρινα κτίσματα 90 τ.μ., με δικαίωμα 
επιπλέον δόμησης 135 τ.μ., στο δρό-
μο Λευκών – Παροικίας, Απάτι. Τηλ: 
22840 43053, 6955191300 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Παρασπόρος, διαμερίσματα 50 τ.μ. 
πολυτελούς κατασκευής , πάνω στον 
κεντρικό δρόμο.Τιμή:125.000€ 
wwwparosrealestate.gr    (45 χρόνια 
παρουσίας) / Στέλιος  Θ.  Μπιζάς : 
6944-786500.
Νάουσα, μονοκατοικία 155 τ.μ. + 2 
διαμερίσματα των 45 τ.μ. σε οικόπεδο 
308 τ.μ. στους Αγ.Αναργύρους . Τιμή 
: 500.000€   www.parosrealestate.gr    
( 45 χρόνια παρουσίας ) / Στέλιος  Θ.  
Μπιζάς : 6944-786500.
Πωλείται διαμέρισμα στον Πειραιά , 
περιοχή Άγιος Βασίλειος , γωνιακό 
68τμ, 2ος όροφος , διαμπερές , ηλιό-
λουστο, 2 υπνοδωμάτια, σαλοτραπε-
ζαρία, κουζίνα , μπάνιο, βεράντες , 
θέα.Τηλ.2109324702, 2103823116, 
6945308210
Άσπρο Χωριό διαμέρισμα 67τμ, 2υ/δ 
master, WC,σαλόνι με τζάκι, θέρμαν-
ση καλοριφέρ, πισίνα ,bbq, θέα θά-
λασσα.  ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ. 
2284022070, 2108087501, 
6972700100
Αλυκή, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι 
χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανε-
ξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, κα-
λοριφέρ, air condition, ειδική κατα-
σκευή, κήπος 810τ.μ., πισίνα. 
460.000 €. Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768
Αγκαιριά, οικία 113τ.μ., πετρόκτι-
στη με την ποιο ωραία θέα του νησιού 
για απαιτητικούς. Μεγάλες βερά-
ντες, πέργολες, bbq, κήπος φυτεμέ-
νος, γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768. 
Έλητας, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρε-
βατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπά-
νια,  τζακούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, πι-
σίνα, βεράντες με πέργολες, ανεμπό-
διστη θέα του λιμανιού και ηλιοβασι-
λέματος. 320.000 € Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768.
Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, 
κατοικία ισογείου, ανακαινισμένη, 
50τ.μ. με 2 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο 
σαλόνι, τζάκι, κοντά στην Εκατοντα-
πυλιανή. 75.000 € Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές.www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768.
Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια 
πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, 
πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 
€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768
Καλαμαύκα, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες 

βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος 85.000 €  Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

Καμπί, οικία 95,3τ.μ. πετρόχτιστη, 
με κτήμα 2.000τ.μ., βεράντες, καλο-
ριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
185.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

Καμπί, οικία 50τ.μ. περίπου, πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.000τ.μ., βεράντες, 
καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μά-
ντρα. 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 μά-
ντρα. 100.000€ Ή αποπερατομένο 
145.000€. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

Κάμπος Βουτάκου, οικία 85τ.μ. πε-
τρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βερά-
ντες με πέργολες, κήπος περιφραγμέ-
νος. 205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

Πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ, 80τμ,76τμ & 60τμ στον Κορυ-
δαλλό και 2 μαγαζιά 50τμ σε Νεάπολη 
& Κορυδαλλό .Κατασκευαστική εται-
ρεία Αντιπαριώτης. Τηλ.2105622980, 
6937394436 

Παροικία, πωλείται βίλλα 295 τμ, 
ημιτελής (στα τούβλα), εντός οικι-
σμού σε γωνιακό οικόπεδο 1300τμ . 
Έτοιμος βόθρος και σχεδόν το μεγα-
λύτερο μέρος του μαντρότοιχου. Τηλ. 
6938748863

Πωλείται οίκημα 50 τ.μ., στο δημοτικό 
διαμέρισμα Γλυσσιδίων, σε οικόπεδο 
365 τ.μ. εντός οικισμού. Τηλ: 22840 
92256, 6949162899 (6-8μμ)
Πωλείται studio 50τμ, στην περιοχή 
Καλαμαύκα, κοντά στις Πεταλούδες, 
πετρόκτιστο, 1ου αρόφου, με θέα θά-
λασσα. Τηλ: 2108959826, 6939558633
Πωλείται μεζονέτα 180τμ. σε τρία επί-
πεδα στην περιοχή Καλαμαύκα, κοντά 
στις Πεταλούδες σε 1, 5στρ οικόπεδο. 
Τιμή 270.000€. Τηλ: 210 8959826, 
6939 558633
Πωλείται οικία σε συγκρότημα στο 
Άσπρο Χωριό, επιπλωμένο, 70 τ.μ., πι-
σίνα, πάρκινγκ, BBQ.  Tηλ: 
6972296728, 2109212180
Άσπρο Χωριό, πωλείται studio 40 τ.μ., 
επιπλωμένο 5ετίας, σε συγκρότημα με 
πισίνα, θέα στη θάλασσα. Τιμή 95.000€ 
Τηλ: 6944 152788
Κάμπος – Βουτάκος, μεζονέτα, πλήρως 
εξοπλισμένη, 124 τ.μ. με 3 WC, βερά-
ντα με θέα, τζάκι, τριφασικό ρεύμα, νερό 
από ΔΕΥΑΠ, εντός τ.μ. οικόπεδου γε-
μάτο δέντρα (φοίνικες, συκιές, αροκά-
ριες, οπωροφόρα), με ιδιωτικό δρόμο 
Τηλ: 6956477148
Νάουσα–Κολυμπήθρες, πωλούνται πέ-
τρινες κατοικίες, παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής, δίπλα το κύμα Τηλ: 6977 
200338, 22840 23353
Πωλείται κατοικία στη θέση Κριός 
(Βούτημα), 81 τ.μ., κατασκευής ’99, σε 
άριστη κατάσταση, επιπλωμένη, θέα 
στη θάλασσα, μεγάλη βεράντα και κή-
πος, διαθέτει μεγάλο υπόγειο. Τηλ: 
6936687273 
Πεταλούδες, μεζονέτα σε 3 επίπεδα 
ακατοίκητη, μέσα σε 11,5 στρέμματα 
κτήμα, εύκολη πρόσβαση από κεντρικό 
δρόμο, 270.000 € Τηλ: 6932 316389, 
2284091058
Λεύκες, πωλείται οικία 2 δωματίων στο 
κέντρο του χωριού, όψεως επί κεντρι-
κού δρόμου, 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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πολιτισμός
PAROS MUSIC
FESTIVAL 2009

Προπωλούνται
εισιτήρια 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/08/2009
ONIRAMA
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ,
ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/08/2009
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/08/2009
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο 
Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: SUGAR HOLIDAYS
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Η προπώληση των εισιτηρίων αναμένεται 
να ξεκινήσει τη Δευτέρα 20/07/09 . 
Τιμές εισιτηρίων:  07/08/09  20,00€
                                  12/08/09   25,00€
                                  17/08/09   20,00€
Εισιτήρια θα διατίθενται  από 19 σημεία 
του νησιού και συγκεκριμένα: 

Στην Παροικιά:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (Γραφεία Κ.ΔΕ.
ΠΑ.Π. & Φύλαξη Αποσκευών Λιμανιού)
AUDIOPHILLE (Περιφερειακός & 
υποκατάστημα αγοράς)
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΟΤΟΣ
CAFÉ ΔΩΔΩΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BENETTON 
Στη Νάουσα:
PHOTO  ΝΙΦΛΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ PARIA LEXIS
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
Στη Μάρπησσα:
PUNDA BEACH
Στο Πίσω Λιβάδι:
CAFE ΠΑΡΙΟΝ ΦΩΣ
Στα Μάρμαρα:
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΟΥΜΗΣ Χ.
Στο Λογαρά:
CAFE COFFEE TIME
Στην Αλυκή:
ΚΕΝΤΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στο Δρυό:
Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
Στη Σάντα Μαρία:
SANTA MARIA BEACH
Στην Αντίπαρο:
OLIAROS TRAVEL
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.parosfestival.gr

Η Αλίκη
στη χώρα
των θαυμάτων
Την παρουσίαση στις Κυκλάδες του 
θεατρικού έργου «Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων», διοργανώνει η 
Νομαρχία Κυκλάδων στο πλαίσιο των 
πολιτιστικών της εκδηλώσεων. Στην 
Πάρο η παράσταση θα γίνει στο προαύλιο 
του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ στην Παροικιά, την 
Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.00 το βράδυ. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Γιορτή Ψαριού – Κρασιού
στη Νάουσα

Πολύς κόσμος και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, παραβρέθηκαν και φέτος στη 
γιορτή Ψαριού-Κρασιού που έγινε στις 5 Ιουλίου στο γραφικό λιμάνι της  Νάουσας. 
Τον πρώτο ρόλο τον είχαν οι γυναίκες του Συλλόγου Νάουσας, που επιμελήθηκαν τα 
εδέσματα. Η βραδιά πλαισιώθηκε με μουσική, τραγούδια και χορό. 

Μ.Ε.Α.Σ.  ΚΩΣΤΟΥ

Εκδήλωση για
τον Άγιο 
Αθανάσιο
Στο πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγίου 
Αθανασίου του Παρίου στις 24 και 25 
Ιουνίου 2009 ο Μ.Ε.Α.Σ. Κώστου, με 
τη βοήθεια του Μουσικοχορευτικού 
Συγκροτήματος Νάουσα Πάρου, 
καθώς και τη συμμετοχή του 
Φιλοπρόοδου Ομίλου Καρδαμύλλων 
Χίου, πραγματοποίησε μία βραδιά 
παραδοσιακών χορών από την Πάρο και 
τη Χίο, στην πλατεία του Κώστου. 
Ο Σύλλογος ευχαριστεί, όλους  
όσοι  δούλεψαν  προκειμένου  να  
πραγματοποιηθεί  αυτή η βραδιά, το 
Τοπικό Διαμέρισμα Κώστου και ιδιαίτερα 
την Πρόεδρο κ. Ειρήνη Ρούσσου, τον 
Εφημέριο του Κώστου πατέρα Νικόλαο 
Ανουσάκη, το τουριστικό γραφείο 
“Anemomylos Alexander Travel” 
και συγκεκριμένα τον κ. Καρποδίνη 
Αλέξανδρο για την παραχώρηση ενός 

λεωφορείου για τις μεταφορές του 
Χορευτικού από την Χίο, την Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών για τα παριανά 
προϊόντα που προσέφερε στο σύλλογο, 
το Τυπογραφείο Πάρου για τις αφίσες 
και τα προγράμματα της εκδήλωσης και 
τον κ. Γράβαρη Κωνσταντίνο για την 
ξενάγηση στις Πεταλούδες.
Ευχαριστεί επίσης, την κ. Ρούσσου 
Υπαπαντή, τον κ. Μενέγο Λευτέρη, 
που όλα αυτά τα χρόνια μαθαίνουν 
στα παιδιά μας χορούς και έθιμα της 
πατρίδας μας, ιδιαίτερα για εφέτος 
την κ. Μπαφίτη Αθανασία και όλο το 
επιτελείο των μουσικών που συμμετείχε 
στην εκδήλωση. Τέλος απευθύνει ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Παναγιώτη 
Αποστολόπουλο για την πολύτιμη 
βοήθεια και για την παρουσίαση της 
εκδήλωσης.
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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

Επιμελητήριο Κυκλάδων 

Επιδοτούμενα προγράμματα
κατάρτισης
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλά-
δων προτίθεται να υλοποιήσει κύκλο επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).Τα προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρη-
ματίες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.  Τα προγράμ-
ματα κατάρτισης δεν απευθύνονται στις επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα. Ο συγκεκριμένος κύκλος 
προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 15/9/2009 έως 30/10/2009.  Θα 
πραγματοποιηθούν συνολικά οκτώ προγράμματα κατάρτισης, ένα σε κάθε νησί που υπάρχει γραφείο 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Άνδρος, Θήρα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος και Τήνος),  
ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί. 
Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 40 ωρών και θα πραγματοποιηθούν εκτός του ωραρί-
ου εργασίας. Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00 € ανά ώρα και θα χορηγηθεί 
βεβαίωση παρακολούθησης.  Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας.  Επισημαίνουμε ότι ο αριθμός και τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που 
τελικά θα υλοποιηθούν θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα.  
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων στη Σύρο, τηλ. 2281082346 επιλογή 3, κα. Δημακοπούλου και κα. Στεργίου καθώς και 
με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο).  
Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε το έντυπο της Αίτησης συμμετοχής από το portal του Επιμελητηρί-
ου Κυκλάδων www.e-kyklades.gr - Επιχειρήσεις στις Κυκλάδες –Κατάρτιση/ Εκπαίδευση – Σεμινά-
ρια ΕΕΔΕ».
Προσοχή : Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι η Παρασκευή 24 Ιου-
λίου 2009.

12o εναλλακτικό Camping
της Νεολαίας Συνασπισμού 

Από 24/7 έως 2/8
camping Santa Maria 
 
Στις 24 Ιουλίου, ξεκινά το εναλλακτικό camping της νεολαίας του Συνασπισμού  στο camping 
Σάντα Μαρία. Συζήτηση, αλλά και διασκέδαση. 10 μέρες με προβολές ταινιών, workshops, 
συζητήσεις, συνελεύσεις (μαθητών-φοιτητών-εργαζομένων),  εκδρομές, beach parties. 
Συζήτηση για τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και την παρέμβασή μας στους συνδικα-
λιστικούς χώρους, για τη μετανάστευση και την άνοδο της ακροδεξιάς, την οικολογία, την 
Ευρώπη, αλλά και τις εξελίξεις στη ριζοσπαστική αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Καθημερινά, 
θα υπάρχει πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Στο camping θα  συμμετάσχουν και σύντροφοι 
από νεολαίες του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με τους οποίους θα ανταλλαγούν εμπει-
ρίες και θα σχεδιαστούν από κοινού δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  Διαμονή κατ’ άτομο: 
4 ευρώ ημερησίως.
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν με την εκπτωτική κάρτα συμμετοχής στο camping (κόστος 20 
ευρώ). Για δηλώσεις συμμετοχής, 210-3809319, neolaiasyn@yahoo. gr

Ρεμπέτικη Βραδιά
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς διοργανώνει ρεμπέτικη βραδιά την Κυριακή 19 
Ιουλίου στις 21:30 στο γραφικό λιμανάκι της Αλυκής. Η είσοδος για το κοινό είναι 
ελεύθερη.

GA FERRIES
ΔΡΟΜΟΛΟΓIΑ  Ε/Γ-Ο/Γ MΑΡΙΝΑ 
Από 14.07.09 έως 13.09.09
Πέμπτη: Από Πειραιά 22.00 για Πάρο (04.10-
04.40) 
Παρασκευή: Από Πάρο(21.10-21.40) Πειραιά 
(03.50)
Σάββατο: Από Πειραιά 08.30 για Σύρο (14.00-
14.30), Πάρο (16.00-16.30), Νάξο (17.40-
20.00) Πάρο (21.10-21.40), Πειραιά (04.00) 
Κυριακή: Από Πειραιά 08.30 για Σύρο (14.00-
14.30), Πάρο (16.00-16.30), Νάξο (17.40-
20.00), Παρο (21.10-21.40), Πειραιά (04.00)
Δευτέρα: Από Πειραιά 08.30 για Πάρο (14.40-

15.10), Νάξο(16.20-16.50).
Δευτέρα: Από Πάρο (03.20-03.50) Πειραιά 
(10.00) Τρίτη

ΔΡΟΜΟΛΟΓIΑ  Ε/Γ-Ο/Γ ΜIΛΕΝΑ
Από 14.07.09 έως 15.09.09 
Τρίτη: Από Πειραιά 23.59 για Σύρο (06.00-
06.30) Πάρο (08.00-08.30), Νάξο (09.40-
10.10).
Τετάρτη: Από Πάρο(07.10-07.40), Σύρο(09.10-
09.40),
Πειραιά(15.40)
Πέμπτη: Από Πειραιά 23.00 για Πάρο (05.40-
06.10) Νάξο (07.20-08.00) Πάρο (09.10-
09.40) Πειραιά (16.20)Παρασκευή

ΔΡΟΜΟΛΟΓIΑ  Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΔΑΝΘΗ
Από 12.07.09 έως 31.10.09
Δευτέρα: Από Πειραιά 20.00 για Πάρο (02.00-
02.30) Νάξο (03.40-04.10)
Τρίτη: Από Πάρο (13.10-13.40) Πειραιά 
(19.30) Τρίτη
Τετάρτη: Από Πάρο (12.30-13.00) Πειραιά 
(18.50) Τετάρτη
Τετάρτη:Από Πειραιά για Πάρο (06.00-06.30) 
Νάξο (07.40-08.10)
Πέμπτη: Από Πάρο (21.40-22.10) Πειραιά 
(04.00) Παρασκευή
Παρασκευή:Από Πειραιά 22.30 για Πάρο 
(04.00-04.30) Νάξο (05.40-06.10)
Σάββατο: Από Πάρο (15.10-15.40) Πειραιά 
(21.30) Σάββατο

Κυριακή: Από Πειραιά 00.59 για Πάρο (07.00-
07.30) 
Από Πάρο (18.00-18.20) Πειραιά (23.59) Κυ-
ριακή 
1)Δευτέρα 03.08.09, Δευτέρα 10.08.09, και 
Δευτέρα 17.08.09 το πλοίο εκτελεί έκτακτο δρο-
μολόγιο: 
Δευτέρα: Από Πειραιά 02.59 για Νάξο (09.10-
09.40) Πάρο (10.50-11.20), Πειραιά (17.10)
Δευτέρα
2) Παρασκευή 31.07.09, Παρασκευή  07.08.09, 
Παρασκευή 14.08.09 το πλοίο εκτελεί επίσης 
έκτακτο δρομολόγιο: 
Παρασκευή: Από Πειραιά 07.00 για Πάρο 
(13.00-13.30)
Πειραιά (19.20) Παρασκευή
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Άννα Φιλίνη, ΣΥΡΙΖΑ 

Ερώτηση στη Βουλή
για τα σχολεία στην Πάρο

Ερώτηση Κουβέλη
προς Σουφλιά και Παυλόπουλο 
«Αυθαίρετη δόμηση
στις Κυκλάδες»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας με θέμα: Τεράστιες ελλείψεις 
σχολικών αιθουσών και στέγαση σε προ-
κάτ κτίρια και ακατάλληλους χώρους 
στην Παροικιά Πάρου και τις υπόλοιπες 
Κυκλάδες, κατέθεσε η Βουλευτής του 
Συνασπισμού Άννα Φιλίνη. 
Στην ερώτηση σε ότι αφορά στην Πάρο, 
αναφέρεται: «Οι σχολικές αίθουσες 
έκλεισαν, τα προβλήματα όμως θα εί-
ναι εκεί και τον Σεπτέμβρη, άρα επείγει 
η εξεύρεση λύσεων. Με επιστολή του, ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς κα-
ταγγέλλει την ύπαρξη τριών (3) προκάτ 
αιθουσών στον αύλειο χώρο του σχολεί-
ου, οι οποίες τοποθετήθηκαν προσωρι-
νά το καλοκαίρι του 2003, αλλά 6 χρόνια 
μετά εξακολουθούν να υφίστανται σε κα-
θεστώς αβέβαιης νομιμότητας, δεδομέ-
νου ότι, σύμφωνα την υπ’ αριθ. 2923/15-
10-2008 απάντηση του Πολεοδομικού 
Γραφείου Νάξου σε σχετικό ερώτημα του 
συλλόγου: «1) Απαγορεύεται η μόνιμη 
εγκατάσταση λυόμενων προκάτ για σχο-
λικές αίθουσες και 2) Για οποιαδήποτε 
κατασκευή στα σχολικά κτίρια, απαιτεί-
ται η έκδοση οικοδομικής άδειας».
Τον Σεπτέμβριο του 2008, ήλθαν να προ-
στεθούν ακόμη τρεις (3) προκάτ αίθου-

σες, αυτή τη φορά προκειμένου να καλύ-
ψουν τις κτιριακές ανάγκες του Γυμνασί-
ου Παροικιάς.
Η βουλευτής ρωτάει τον Υπουργό:
1. Δεδομένης της προαναφερθείσας απά-
ντησης του Πολεοδομικού Γραφείου Νά-
ξου, πώς νομιμοποιείται η ύπαρξη προκάτ 
κτιρίων στις σχολικές μονάδες;
2. Στον προγραμματισμό του ΟΣΚ για 
την τετραετία 2008-2012, πέραν των 13 
νηπιαγωγείων, σε ποια νησιά και σε ποιες 
συγκεκριμένες σχολικές μονάδες προ-
βλέπεται να γίνουν κατασκευές νέων κτι-
ρίων; 
3. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται 
να προβεί ώστε να προγραμματιστεί -με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα- η  αντι-
κατάσταση όλων των ακατάλληλων χώ-
ρων μαθητικής στέγης και όλων των 
προκάτ κτιρίων, τόσο στα σχολεία της 
Πάρου όσο και στα άλλα νησιά, με κτίρια 
νόμιμα που θα πληρούν τις προδιαγρα-
φές ενός σύγχρονου σχολείου;
Ζητεί επίσης να κατατεθούν:
Τα στοιχεία εκείνα στα οποία αποτυπώ-
νεται αναλυτικά ο τρόπος διάθεσης των 
1.815.000 ευρώ από τον ΟΣΚ σε ότι 
αφορά τη σχολική στέγη στο Νομό Κυ-
κλάδων για την τετραετία 2005-2008.

Ερώτηση για την αυθαίρετη δόμηση στις 
Κυκλάδες κατέθεσε προς τους υπουρ-
γούς ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών ο βου-
λευτής του Συνασπισμού, Φ. Κουβέλης. 
Στην Ερώτησή του, που έγινε με αφορ-
μή την ετήσια έκθεση του Γενικού Επι-
θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία 
έφερε και πάλι στο προσκήνιο το τερά-
στιο θέμα της αυθαίρετης δόμησης, επι-
σημαίνει πως από τα στοιχεία που υπάρ-
χουν, μόνο τα αυθαίρετα που δηλώθηκαν 
στους κατά τόπους Ο.Τ.Α, βάσει του νό-
μου 3212/2003, ανέρχονται σε εκατο-
ντάδες. Το μέγεθος του φαινόμενου κα-
ταδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο 
ρυθμός δόμησης στις Κυκλάδες είναι, βά-
σει στοιχείων της ΕΣΥΕ για το διάστη-
μα 1997-2006, ο μεγαλύτερος από όλους 
τους νομούς του Αιγαίου.
Οι εμπλεκόμενοι, τονίζει, στο φαινόμε-
νο της αυθαίρετης δόμησης  παραμένουν 
ανεξέλεγκτοι και σε  καθεστώς ατιμωρη-
σίας, ενώ ο κυκλαδικός χώρος καθημερι-
νά υποβαθμίζεται. Ο κ. Κουβέλης ρωτά 
τους υπουργούς.
Ποια είναι η θέση τους αναφορικά με την 

πρόταση  του Γ.Ε.Δ.Δ. για τη δημιουργία 
ειδικής υπηρεσίας κατεδαφίσεων σε νο-
μαρχιακό επίπεδο;
Για ποιο λόγο δεν έχουν εφαρμοστεί στις 
Κυκλάδες οι αρμοδιότητες της Περιφέ-
ρειας που απορρέουν από την παρ. 8 του 
άρθρου 9 του Ν. 3212/2003, και προ-
βλέπουν ότι «εάν η αρμοδιότητα για 
την κατεδάφιση αυθαιρέτων που ανήκει 
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δεν εφαρ-
μοστεί εντός τριάντα ημερών, τότε η Πε-
ριφέρεια καθίσταται αποκλειστικά αρμό-
δια για την εκτέλεση της πράξης κατεδά-
φισης»;
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται 
να προχωρήσουν,  ώστε να ληφθούν τα  
απαιτούμενα νομοθετικά και διοικητι-
κά μέτρα (επαρκής στελέχωση πολεοδο-
μικών γραφείων, κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας, ελεγκτικοί μηχανισμοί, κλπ.), 
που θα εγγυώνται την εξυγίανση του το-
μέα της δόμησης και θα οχυρώνουν πολί-
τες και κοινωνία, με στόχο την προστα-
σία της μοναδικότητας των Κυκλάδων 
και την ανθρωποκεντρική, βιώσιμη ανά-
πτυξή τους;
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μικρά-μικρά • μικρά-μικρά • μικρά-μικρά • μικρά-μικρά

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  & ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ ΕΠΙΠΛΑ

Επειδή το καλύτερο δεν είναι 
απαραίτητο να κοστίζει και µια περιουσία.

(Συµπεριλαµβάνονται: πατζούρια από κόντρα πλακέ θαλάσσης,
ινοξ µεντεσέδες, διπλά τζάµια L.E. και πόµολο.)

ΛΕΥΚΕΣ – ΠΑΡΟΣ, ΤΗΛ. ΕΚΘΕΣΗΣ: 22840 42078,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 22840 41927   ·   Ε-mail: kbisias@hotmail.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9:00-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ)

∆ρύινα κουφώµατασε απίστευτα χαµηλές τιµές.Ενδεικτικές τιµές: Μπαλκονοπόρτα120χ220, 1.7500- Παράθυρο100χ100, 1.250-

Συνέντευξη με τον
καθηγητή εντομολογίας 
Νικόλαο Εμμανουήλ 

Τρομοκρατημένοι 
από τα... κουνουπο-
τσιμπήματα
Ποιος άραγε δεν έχει υποφέρει -άλλοτε πολύ άλ-
λοτε λιγότερο- από τα ενοχλητικά κουνούπια και 
τις σχεδόν αόρατες σκνίπες του καλοκαιριού;  
Πολύ λίγοι είναι οι τυχεροί άνθρωποι, που δεν 
τους πλησιάζουν αυτά τα έντομα. Όλοι οι υπόλοι-
ποι περνάμε τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού 
«τρομοκρατημένοι» από τα κουνουποτσιμπήμα-
τα. Αλειφόμαστε με όλα τα παρασκευάσματα της 
αγοράς, φλομώνουμε κυρίως τα υπνοδωμάτιά 
μας με εντομοκτόνα πάσης κατηγορίας, (υγρά, 
ταμπλέτες, και φιδάκια ακόμη), για να τα κρατή-
σουμε μακριά, να αποφύγουμε τα δυσάρεστα τσι-
μπήματα, τις φουσκάλες, ακόμη και τις δυσάρε-
στες συνέπειες για την ίδια μας την Υγεία.  
Στην Πάρο, το τελευταίο διάστημα ξενοδόχοι και 
επαγγελματίες παραπονούνται  ότι τα κουνούπια 
έχουν πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα πολλοί 
επισκέπτες  του νησιού  να φεύγουν όχι μόνο κα-
τατσιμπημένοι, αλλά  και νωρίτερα από την προ-
γραμματισμένη τους αναχώρηση. 
Ετσι, ο Γεωπόνος Γιάννης Μπαλαούρας -αποδέ-
κτης αυτών των παραπόνων-, προσκάλεσε τούτες 
τις μέρες στην Πάρο τον κ. Νικόλαο Εμμανου-
ήλ, Δ/ντή του Εργαστηρίου Γεωλογίας και Εντο-
μολογίας  του Γεωπονικού  Παν/μιου Αθηνών, ο 
οποίος εφαρμόζει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα μεί-
ωσης των ενοχλητικών εντόμων.
«Βρίσκομαι στο νησί για πραγματοποιήσω μία 
πρώτη έρευνα του προβλήματος. Να εντοπί-
σω δηλαδή την πηγή του πολλαπλασιασμού των 
εντόμων, ώστε να δώσουμε μια λύση μέσα από 
μια επιστημονική προσέγγιση φιλική προς το πε-
ριβάλλον, αλλά και τους κατοίκους», μας λέει ο κ. 
Εμμανουήλ δίνοντας το στίγμα του προγράμμα-
τος που θα εφαρμόσει. 

Τον συναντήσαμε στο Πίσω Λιβάδι  από όπου ξε-
κίνησε την έρευνά του. Κατ’ αρχήν του ζητήσαμε 
μια άμεση και κατηγορηματική απάντηση,  για το 
πόσο αποτελεσματικά είναι τα  γνωστά αντικου-
νουπικά  προϊόντα που χρησιμοποιούμε:
«Η λύση να αλειφτούμε με Αουτάν, να τοποθετή-
σουμε ταμπλέτα αλλά  επειδή φοβόμαστε τον κλέ-
φτη,  να κλείνουμε και τα παράθυρα,  είναι η χει-
ρότερη. Τότε είναι σαν να βρισκόμαστε  σε θάλα-
μο αερίων. Συμφωνώ ότι πρέπει να χρησιμοποι-
ούμε τα ενδεδειγμένα εντομοαπωθητικά, αλλά με 
ανοιχτά τα παράθυρα. Άλλωστε, αυτό αναγρά-
φεται υποχρεωτικά στην ετικέτα που συνοδεύει 
το  κάθε σχετικό φάρμακο. Και τα  πιο πρόσφα-
τα Αουτάν που έχει  εγκρίνει το αρμόδιο Συμβού-
λιο Γεωργικών Φαρμάκων έχουν πολλούς περι-
ορισμούς. Μία φορά μόνο την ημέρα και ειδικά 

για τα μικρά παιδιά. Όπως και το φιδάκι, που έχει 
πάρει έγκριση μόνο για ανοιχτούς χώρους. Όλα 
αυτά είναι καλά, αρκεί να χρησιμοποιούνται σω-
στά.»
«Είναι δυνατόν να εξοντωθούν άπαξ και διαπα-
ντός τα έντομα αυτά;» 
«Πιστεύω  στην αντιμετώπιση και όχι  στην εξα-
φάνιση των κουνουπιών ή των σκνιπών. Το πρό-
βλημα  δεν λύνεται παρά μόνο με μια σωστή προ-
σέγγιση. Και αυτή είναι  να εντοπιστεί  νωρίς ο τό-
πος που έχει το πρόβλημα. Αν υπάρχουν έλη για 
παράδειγμα.  Και βέβαια σε καμία περίπτωση  δεν 
προτείνεται ο ψεκασμός, τον  οποίο θεωρώ περι-
βαλλοντικά απαράδεκτη μέθοδο. Στα μέρη που 
έχουν εστίες ανάπτυξης τέτοιων εντόμων,  πρέπει 
να γίνει παρακολούθηση των προνυμφών, και με 
σκευάσματα που εγκρίνουμε στο υπουργείο, σκό-

νη ή χαπάκια μπορεί να υπάρξει έγκαιρη αντιμε-
τώπιση». 
«Ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε;» 
-Κοιτάξετε εμείς αναλάβαμε μια πρωτοβουλία με 
το Γιάννη Μπαλαούρα και με τους φοιτητές μου  
για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Ιδιώτες επί-
σης έδειξαν ενδιαφέρον να κάνουμε μια αποτίμη-
ση έγκαιρα της κατάστασης, δηλαδή στη διάρ-
κεια του χρόνου να πάρουμε δείγματα από νερά 
και  από το  ερχόμενο Μάρτιο, μιλάμε, να τοποθε-
τηθούν σταθμοί παρατήρησης.
Επίσης μπορούν οι ιδιώτες να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα, τοποθετώντας ένα σύστημα παρακο-
λούθησης, ώστε να μπορέσουν από του χρόνου ν’ 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τα κουνού-
πια. Εγώ, μπορώ να στείλω κάποιους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές να βοηθήσουν στην προσπάθεια. 
«Ακούγονται πολλά για το κουνούπι το επωνο-
μαζόμενο  Τίγρις. Είναι επικίνδυνο κατά την άπο-
ψή σας;»
-Το κουνούπι Τίγρης,  πιστεύω ότι δεν υπάρχει 
στην Πάρο, έχει όμως  εντοπιστεί στην Κέρκυ-
ρα,  τη Θεσπρωτία, την  Πάτρα, την Αθήνα, και 
εύκολα μετακινείται σε διάφορα μέρη. Μπορεί να 
μεταφερθεί με φυτά πάνω στα οποία το κουνούπι 
γεννάει τα αυγά του. Αυτά μάλιστα  είναι ανθεκτι-
κά στην ξηρασία γι αυτό μπορεί να μεταφέρεται 
και  με ένα φυτώριο. 
«Στην εποχή μας και στη χώρα μας είναι τα κου-
νούπια φορείς μετάδοσης ασθενειών και ποιών;» 
Βέβαια η ελονοσία στην Ελλάδα έχει εξαφανιστεί 
και το μόνο που φοβόμαστε για παράδειγμα είναι 
κρούσματα από μία άλλη γειτονική χώρα, όπως 
για παράδειγμα από την Τουρκία. Σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  μπορεί να δι-
απιστωθεί ελονοσία  σε ταξιδιώτες από άλλες χώ-
ρες. Υπάρχουν όμως άλλες ασθένειες όπως οι  δι-
ροφιλαριάσεις. Πρόκειται  για νηματώδεις σκώ-
λικες που μεταδίδονται με κουνούπια και προκα-
λούν προβλήματα ακόμη και στην όραση. Τέτοια 
κρούσματα έχουμε και στην Ελλάδα. 
Δυνητικά  πάντως μπορεί να έχουμε μετάδοση 
κάποιων ιώσεων. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, που 
σκότωσε πολλά άτομα στη Ρουμανία, υπάρχει και 
στην Ιταλία, μπορεί να μεταφερθεί από το Τίγρης 
και στην Ελλάδα. Και δάγκειος πυρετός επίσης 
από τίγρης. Τον ιό του Δυτικού Νείλου μπορεί 
να τον μεταδώσει και το κοινό κουνούπι. Τελευ-
ταία υπάρχει ένας ιός ο λεγόμενος  τσιγκουγκού-
νια, κρούσματα  του οποίου είχαμε και στην Ελ-
λάδα. Στην Ιταλία μάλιστα σημειώθηκαν θανατη-

φόρες περιπτώσεις. 
«Τα κοινά κουνούπια μπορούν να προκαλέσουν  
σταφυλόκοκκο;»
Όχι,  διότι τα κουνούπια δεν μεταδίδουν βακτή-
ρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκληθεί από το ξύ-
σιμο στο σημείο το οποίο έχει τσιμπηθεί. 
Από την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι και αυτές οι 
πολύ μικρές σχεδόν αόρατες σκνίπες μπορούν να 
μεταδώσουν με το τσίμπημά τους την λεϊσμανί-
αση η οποία προκαλείται αποκλειστικά από  δικά 
τους τσιμπήματα. Η δική μας μέθοδος πάντως 
καλύπτει και τις σκνίπες. 
«Στην Παροικιά, κάνοντας μια μικρή βόλτα στα 
σοκάκια, δεν υπάρχει περίπτωση να μη διασταυ-
ρωθούμε με κάποια κατσαρίδα. Σουλατσάρουν 
δεξιά και αριστερά μέρα και νύχτα. Δεν είναι επι-
κίνδυνες για την Δημόσια Υγεία;»
Οι κατσαρίδες, πέρα από το αντιαισθητικό του 
πράγματος είναι γεγονός ότι μεταδίδουν περί 
τα 100 παθογόνα, συμπεριλαμβάνονται ακόμη 
και οι σαλμονέλες. Οι κατσαρίδες, εκεί που περ-
νούν από το πιο βρώμικο πράγμα, περνούν και 
από το καθαρό, αφήνοντας υπολείμματα από το 
περιεχόμενο του στομάχου με όλα τα παθογόνα 
που έχουν. Είναι κάτι σαν ψιλό πιπέρι. Η κατσα-
ρίδα είναι το υπ’ αριθμός 2 αίτιο, μετά τα ακάρια 
της σκόνης,  στην  πρόκληση αλλεργιών και αλ-
λεργικού άσθματος. Τα περιττώματα της κατσα-
ρίδας ή το δέρμα της που αλλάζει πολύ συχνά, 
όταν εισπνέονται προκαλούν αλλεργικό άσθμα 
στους ευαίσθητους.  Η αντιμετώπισης τους πρέ-
πει να γίνεται ειδικά συνεργεία απεντόμωσης και 
τα φάρμακα αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-
ούνται  από ερασιτέχνες. Γιατί κάθε είδος κατσα-
ρίδας έχει διαφορετικές συμπεριφορές. Τα φάρ-
μακα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, γιατί 
αλλιώς είναι επικίνδυνα. Σωστή εφαρμογή, όταν 
πρέπει, όπου πρέπει και όπως πρέπει. 

 Όταν πριν από δύο μήνες η ΦτΠ έγρα-
ψε ότι το Δ.Λ.Τ έχει γίνει αρένα παραταξια-
κών αντιπαραθέσεων χωρίς να παράγει έργο, 
που τόσο ανάγκη το έχει ο τόπος, χρειάστηκε να 
γραφτεί απάντηση 2.000 λέξεων που μας κατη-
γόρησε για υπερβολές και διαστρέβλωση. Για να 
δούμε τώρα πόσες χιλιάδες λέξεις θα χρειαστεί 
για να απαντήσουν οι «θιγόμενοι» στον δή-
μαρχο που είπε: «Το Δ.Λ.Τ έχει γίνει Λωρίδα 
της Γάζας χωρίς να παράγει έργο….»

 Γνωμοδότηση : πράξη διοικητικού οργάνου 
στο πλαίσιο της άσκησης συμβουλευτικής  του 
αρμοδιότητας  με την οποία διατυπώνει την 
άποψή του για το αν η διοικητική πράξη την 
οποία οφείλει να εκδώσει το διοικητικό όργανο 
που ασκεί την αποφασιστική αρμοδιότητα….

Γ.Μπαμπινιώτης

Καταλαβαίνετε κυρία της Νάουσας: Γνώμη εκ-
φράζετε και κάποιοι άλλοι που έχουν αποφασι-
στική αρμοδιότητα τη λαμβάνουν υπόψη και 
αποφασίζουν, γνωρίζοντας και υπολογίζοντας 
και άλλους παράγοντες. Τώρα η παραίτησή σας 
μετά από αυτά, μάλλον σαν εκβιασμός ακούγε-
ται. Ψυχραιμία, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
  
 Κλείσαμε τα μάτια, ακουμπήσαμε το δάχτυλο 
στο χάρτη του χωριού και είπαμε ΑΥΤΟΣ. Αυ-
τός θα πληρώσει για όλους τους παράνομους. Οι 
άλλοι παράνομοι θα αντιμετωπιστούν αναλόγως 
κάποια άλλη στιγμή, θα δούμε τότε.
Και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα.

 Η πιο πετυχημένη ατάκα από το τελευταίο 
δημοτικό συμβούλιο είναι αυτή του κ.Μελανί-
τη: «Τα κόμματα (βλέπε παρατάξεις) κομμα-

τιάζουν οτιδήποτε, να μείνουν έξω από το Δ.Λ.Τ.
Και  …να ψηφιστεί ένας νόμος για να εφαρμο-
στεί ο νόμος». Πιο γλαφυρά δεν θα μπορούσε 
να αποτυπωθεί η πραγματικότητα.

 Σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Σκαραμαγκά 
μαζί με τη σύμβουλο του υφυπουργού κ. Καμμέ-
νου, κ. Τασατσαρώνη έκαναν …απόβαση στην 
Αντίπαρο με σκοπό να βοηθήσουν στην εξέλιξη 
των έργων που εκκρεμούν από την Κοινότητα. 
Αυτό θεωρήθηκε εχθρική πράξη από την κ. Μα-
νέτα και λίγο έλειψε να τις πετάξει στη θάλασσα. 

 Συναντήσαμε τον υπουργό υγείας κ. Αβρα-
μόπουλο και του θέσαμε το αίτημα να υπάρξει 
τμήμα ψυχικής υγείας στο Νοσοκομείο, γιατί θα 
μας τρελάνει η σκέψη ότι ένας γραφικός παρα-

θεριστής θα προσπαθήσει να εμποδίσει το έργο.
Φυσικά ο υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα 
χρειαστεί αυτό το τμήμα, γιατί το Νοσοκομείο 
γρήγορα θα είναι μια πραγματικότητα αφού δεν 
πιστεύει ότι ο οποιοσδήποτε θα τολμήσει να έρ-
θει σε ανοιχτή κόντρα με όλους τους κατοίκους 
του νησιού μας, που τόσο θέλουν το Νοσοκο-
μείο.

Κουιζ 1
Ποιός πρέπει να αρχίσει να συνηθίζει στην έν-
νοια ΤΕΩΣ, τώρα που έγινε η αρχή…;

 Κουιζ 2
Με ποιόν είναι συγγενής ο Χασιώτης;

Ν.Ρ.Λ.


