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Πότε θα προσληφθούν στο λι-
μενικό σώμα οι 17 Παριανοί 
που βοήθησαν στη διάσωση 
των ναυαγών του Σαμίνα ;

Ο αγώνας
συνεχίζεται...

σελ. 7

Προστατεύονται οι 
αμπελώνες της Πάρου 
και της Αντιπάρου

Εξαιρούνται
από την
εκρίζωση

σελ. 6

Από τη Βουλή στο 
Υπουργείο Παιδείας 
έφτασε η επιστολή του 
Συλλόγου Γονέων του 2ου 

Δημοτικού Παροικιάς

Για να δούμε..
σελ. 2

Επιτροπή πρωτοβουλίας για την ανέγερση του Νοσοκομείου
« Όχι» στις εμπλοκές
Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για την αποτροπή εμπλοκής της ανέγερσης του νοσοκομείου στην Πάρο. Η εφημερίδα μας, συνε-
χίζει να δέχεται καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα κατοίκων, αλλά και παραθεριστών των νησιών μας, οι οποίοι εκφράζουν την 
έντονη δυσαρέσκειά τους, για την πιθανότητα να έχουμε εμπλοκή στις διαδικασίες ανέγερσης του νοσοκομείου της Πάρου.

συνέχεια στη σελ. 14

Εμπορικοί Σύλλογοι Κυκλάδων
- Πολυκαταστήματα

Πόλεμος συμφερόντων
Σε αναβρασμό είναι ο εμπορικός κό-
σμος της Πάρου και των Κυκλάδων 
γενικότερα, με το ζήτημα των πολυ-
καταστημάτων που ξεφυτρώνουν σαν 
τα μανιτάρια, αλλά και τις αντιφατι-
κές αποφάσεις που περιπλέκουν το 
ζήτημα. Δεκαπέντε εμπορικοί σύλλο-
γοι των Κυκλάδων, μεταξύ των οποί-
ων και ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου 
– Αντιπάρου, εξέδωσαν ανακοίνωση 
στην οποία εκφράζουν την αγανάκτη-
σή τους και προειδοποιούν με κλείσι-
μο των καταστημάτων, αρχής γενομέ-
νης από την Πάρο, η οποία βιώνει το 
μεγαλύτερο πρόβλημα. 
Παράλληλα, τονίζουν με έμφαση, ότι 
σε ένα χρόνο, που θα γίνουν δημο-
τικές και νομαρχιακές εκλογές, όλοι 

όσοι αδιαφορούν για αυτή την κατά-
σταση από τους πολιτικούς, θα τους 
βρουν απέναντί τους. Όλοι οι σύλλο-
γοι άλλωστε, βρίσκονται σε επικοινω-
νία και ενημερώνονται για τα τεκται-
νόμενα στο κάθε νησί, μέσω μια μι-
κρής ευέλικτης γραμματείας που συ-
στήθηκε για να παίξει αυτό το ρόλο.

«Θάρθουν τα πολυκαταστήματα 
και θα φύγουμε εμείς»
Κάθετα αντίθετος στην ίδρυση πολυ-
καταστημάτων στις Κυκλάδες είναι ο 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Νάξου και προεδρεύων των Εμπορι-
κών Συλλόγων Κυκλάδων Κ. Παγώ-
νης, που μίλησε στη ΦτΠ.

συνέχεια στις σελ. 4-5

Ο προεδρεύων των
Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων

Κ. Παγώνης
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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 
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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
Ταχ. διεύθυνση: Άγιοι Απόστολοι - Νάουσα Πάρου Τ. Κ. 84401
Κωδικός Εντύπου 3233 - Μέλος της ΣΙΕΠΤ
Παραγωγή, εκτύπωση:
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Αυτοδιοίκηση ή φεουδαρχία;
Σε προχωρημένες δημοκρατικές χώ-
ρες αυτοδιοίκηση και υπηρεσίες συ-
νεργάζονται προωθώντας τις καλύτε-
ρες λύσεις για τον τόπο και τους ανθρώ-
πους. Η τρικυμιώδης πορεία της πολι-
τικής ιστορίας μας μπορεί να εξηγήσει 
γιατί στην Ελλάδα αυτοδιοίκηση έχου-
με περισσότερο στα χαρτιά, στην πράξη 
την περιορίζουμε στα σκουπίδια και την 
αποχέτευση, ενώ παράλληλα άλλοι θύ-
λακες εξουσίας και υπηρεσίες αυτονο-
μούνται ή λαμβάνουν από αλλού εντο-
λές και εγείρουν φεουδαρχικές αξιώσεις. 
Ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο 
εκλέγονται και οι σύμβουλοι δεν πλη-
ρώνονται, δεν αποτελούν υπηρεσία, δεν 
είναι υπάλληλοι. Χρεώνονται να ασκή-
σουν την εξουσία που προβλέπουν οι 
νόμοι και οι θεσμοί και να εμπνεύσουν 
τα φέουδα και τις υπηρεσίες, ώστε ο τό-
πος να έχει μια στοιχειώδη ευπρέπεια 
και τάξη. Ακατανόητο είναι ότι υπάρ-
χουν  περιοχές, όπου ο εκλεγμένος δή-
μος δεν έχει αρμοδιότητα (!)  άλλοι δια-
φεντεύουν, ακατανόητο είναι ότι πρέ-
πει να λαλούν πολλοί κοκόροι, για να 
μην ξημερώνει και να μην επιτυγχάνε-
ται μια σχετική τάξη. Η συνεργασία δή-
μου-λιμεναρχείου-αστυνομίας πρέπει 
να είναι καθημερινή πράξη για πλείστα 
όσα ζητήματα και δεν εννοείται ο δήμος 
και τα εκλεγμένα όργανα να επιτρέπουν 
στεγανά. Το δήμαρχο και το δημοτικό 

συμβούλιο ελέγχουν οι πολί-
τες για τα όσα συμβαίνουν στο 
χώρο ευθύνης τους. Οι υπη-
ρεσίες έχουν άλλες χρεώσεις 
και δεν επιτρέπεται αυτονόμη-
ση, αλλά κοινή πορεία με τους 
εκλεγμένους, για το μέρος των 
υπηρεσιών που αφορούν στα 
τρέχοντα τοπικά ζητήματα. Να 
τολμήσουν ο δήμος και ο δή-
μαρχος να αξιώσουν και να πε-
τύχουν την καλύτερη δυνατή 
συνεργασία, γιατί αυτοί κυβερ-
νούν κι αυτοί δίνουν στο τέλος 
λόγο. 

Χώρος και χρόνος και 
θαύματα
Λόγοι ιστορίας και πολιτι-
κής διαμόρφωσαν το χαρακτή-
ρα μας έτσι, ώστε συνήθως ξο-
δευόμαστε στις έριδες και στην 
άρνηση και ικανοποιούμαστε 
δύσκολα. Τα αιτήματα, η συ-
νεχής αναζήτηση, έχουν τα 
καλά τους, εγκαθιστούν ωστό-
σο και μια τάση δραπέτευσης 
απ’ τον πραγματικό χώρο της 
ζωής σε άλλον, μακρινού ηλια-
κού συστήματος, που υπόσχε-
ται χίμαιρες παραδείσου. Η ζωή 
όμως είναι εδώ και τα ορυχεία 
της δίπλα μας, και δεν έχου-
με παρά να σκάψουμε βαθύ-

τερα για βιώματα και νοήματα ικανο-
ποίησης και χαράς. Να διαμορφώνου-
με χώρο μέσα μας υποδοχής ακόμα και 
της απλούστερης δωρεάς της ομορφιάς 
που μετεωρίζεται αόρατη γύρω μας και 
να μη δρούμε διαρκώς αντιτιθέμενοι 
και απαξιώνοντες. Η ζωή τρέχει με τα-
χύτητα, δεν την προλαβαίνουμε και έρ-
χεται το πλήρωμα του χρόνου μετά για 
να διαπιστώσουμε ότι  τα πράγματα γλί-
στρησαν κι έφυγαν και πολλά πολύτιμα 
δεν τα προσέξαμε και χάθηκαν. Ο χρό-
νος παίζει πολλά παιχνίδια, είναι παν-
δαμάτορας και γλύπτης των ανθρώπων 
παράφορος, κατά τους ποιητές, απειλεί 
όμως να μας παρασύρει σε δίνες και τρι-
κυμίες και αντί να τον χαρούμε ως δώρο, 
καταλήγουμε να τον θρηνούμε ως απώ-
λεια ή ως σαγήνη συμβάσεων. Χώρος 
και χρόνος συνεργάζονται για το θαύ-
μα που δίνεται δωρεάν. Να διευρύνουμε 
λοιπόν την καρδιά μας να χαρεί τα χα-
μόγελα του καλοκαιριού και ας δώσου-
με ευκαιρία στη θάλασσα να μας μιλή-
σει με την αύρα και το φλοίσβο της. Αν 
αποκρυπτογραφήσουμε την ομιλία της 
φύσης, μπορεί να καταλάβουμε καλύτε-
ρα τη ζωή, τη χάρη της και τους ανθρώ-
πους που περνούν αόρατοι, αμίλητοι και 
ανέγγιχτοι δίπλα μας.   

Χρίστος Γεωργούσης

Στο υπουργείο Παιδείας προωθήθηκε με 
εντολή του προέδρου της Βουλής Δ. Σιούφα, 
η επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροι-
κιάς, στην οποία αναφέρονται όλα τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί 
και μαθητές. Ένα τεράστιο πρόβλημα, που 
δεν βρίσκει τη λύση του, παρά τον αγώνα του 
Συλλόγου, χρόνια τώρα.
Στο έγγραφο προς τον υπουργό Παιδεί-
ας, στο οποίο επισυνάπτεται η επιστολή του 
Συλλόγου, αναφέρεται: «Σας διαβιβάζου-

με, μετά από εντολή του Προέδρου της Βου-
λής των Ελλήνων Δ. Σιούφα, την υπ’ αριθμ. 
20/29-06-2009 επιστολή του Συλλόγου γο-
νέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού σχο-
λείου Παροικίας Πάρου, σχετικά με κτιρια-
κά προβλήματα του σχολείου, για ενημέρω-
σή σας και τυχόν δικές σας ενέργειες».
Εν τω μεταξύ, ερώτηση στη Βουλή προς τον 
υπουργό Παιδείας για το ίδιο θέμα, κατέθε-
σαν οι Βουλευτές του ΚΚΕ, Σταύρος Σκοπε-
λίτης, Λίλα Καφαντάρη, Βέρα Νικολαΐδου, 
Γιάννης Πρωτούλης.
Στην ερώτηση επισημαίνεται: «Έντονα προ-
βλήματα καθώς και κίνδυνοι για την ίδια την 
ασφάλεια των μαθητών δημιουργούνται από 
την κυβερνητική πολιτική της υποχρηματο-
δότησης για την παιδεία. Είναι μια πολιτική, 
που όχι μόνο δεν ικανοποιεί τις σύγχρονες 
λαϊκές μορφωτικές ανάγκες, αλλά είναι και 
ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα παιδιά. 
»Τα προβλήματα στο 2ο Δημοτικό Σχο-
λείο Πάρου έχουν να κάνουν ακριβώς με 
αυτή την κατάσταση, καθώς η «προσωρι-
νή λύση» προκάτ αιθουσών είναι μόνιμη για 
πάνω από 6 χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή δεν 
υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και 
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ η έλλειψη κλει-
στού γυμναστηρίου καθώς και η κακή επί-
στρωση του αύλειου χώρου καθιστούν αδύ-
νατη την άθληση των παιδιών».
Οι βουλευτές ρωτούν τον υπουργό, «αν 
μέσα από την αύξηση της κρατικής χρηματο-

δότησης για 
την παιδεία, 
την ενίσχυ-
ση του ΟΣΚ 
και την κα-
τάργηση των 
ΣΔΙΤ: Προ-
τίθεται να πά-
ρει άμεσα μέτρα 
για την απομά-
κρυνση των προκάτ αιθουσών, την ανέγερση 
νέων σύγχρονων αιθουσών και συνολικότε-
ρα όλων των απαραίτητων χώρων (τουαλέ-
τες, βιβλιοθήκη, αίθουσα εκδηλώσεων, Γυ-
μναστηρίου;).
Προτίθεται να λάβει μέτρα για την υλοποίη-
ση του αναγκαίου  αποστραγγιστικού έργου 
και για την ανάπλαση του αύλειου χώρου;».

Από τη Βουλή στον υπουργό Παιδείας
η επιστολή των γονέων του 2ου δημοτικού Παροικιάς

Ερώτηση από βουλευτές του ΚΚΕ

Η απόρριψη από τον Οργανισμό Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), για τη συνέ-
χιση λειτουργίας του ΙΕΚ Πάρου, με τη δη-
μιουργία νέου τμήματος 
«Υποδοχής και Φιλοξενίας», προκάλεσε το 
αίσθημα των τοπικών παραγόντων. Ο Δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, επικοινώνησε με 
τον Δ/ντή του ΙΕΚ Νάξου, στο οποίο υπά-
γεται το ΙΕΚ Πάρου και συμφώνησαν να συ-
ναντηθούν , να συζητήσουν και να αποφα-
σίσουν πως θα υποστηρίξουν τη νέα αίτηση 
το Σεπτέμβριο, ώστε να μην απορριφθεί και 
πάλι. Όπως ανέφερε στη ΦτΠ, «μετά από 
υπόδειξη της εφημερίδας σας, επικοινώνησα 
με το ΙΕΚ Νάξου, μίλησα με τον κ. Κοντό-
πουλο και συμφωνήσαμε, πριν από την υπο-
βολή της νέας αίτησης το Σεπτέμβριο, να έρ-
θει στην Πάρο, να συζητήσουμε και να προε-
τοιμαστούμε καλύτερα».

Η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, θεωρεί 
απαραίτητη τη λειτουργία του και τονίζει 
ότι θα πράξει ότι είναι δυνατόν, αλλά σημει-
ώνει, χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, από 
όλους τους φορείς, μάλιστα τώρα που υπάρ-
χει και κτίριο, το ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, στο οποίο 
μπορεί να φιλοξενηθεί. 
Στη ΦτΠ μίλησε για το ίδιο θέμα και ο υπεύ-
θυνος του ΙΕΚ Πάρου, Χ. Μαλινδρέτος. 
Στη δήλωσή του τονίζει: «Η τοπική Επι-
τροπή της Ν.Δ. και προσωπικά ο πρόεδρος, 
αγκάλιασε από την αρχή την ίδρυση ΙΕΚ 
στην Πάρο, παράρτημα ΙΕΚ Νάξου. Βοηθή-
σαμε και στη λειτουργία του, όπως στην εύ-
ρεση διδακτικού προσωπικού, στην άσκη-
ση πρακτικής για του σπουδαστές κ.λπ. ήδη, 
ολοκληρώθηκε το διετές τμήμα που λειτουρ-
γούσε και θα πρέπει να πω, ότι λειτουργούσε, 
όπως και τα μελλοντικά τμήματα, κατ’ εξαί-
ρεση, λόγω νησιωτικότητας με το ήμιση του 
αριθμού των σπουδαστών που απαιτείται. 
Δηλαδή αντί για 18 που προβλέπεται, λει-
τουργούσε με 9 σπουδαστές. 
»Πιστεύω βάσιμα, ότι το αίτημα που θα υπο-
βληθεί εκ νέου το Σεπτέμβριο θα ικανοποιη-
θεί από τον ΟΕΕΚ και το τμήμα θα λειτουρ-
γήσει από το Φεβρουάριο. Εμείς είμαστε εδώ 
και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη λει-
τουργία του».
Ο κ. Μαλινδρέτος θεωρεί υποχρέωσή του, να 
συγχαρεί την κ. Στέλλα Φυρογένη και όλους 
τους καθηγητές «για την προσφορά τους, 
μέσω του ΙΕΚ στην Παριανή κοινωνία».

Η απόρριψη της αίτησης
για νέο τμήμα ΙΕΚ στην Πάρο …προκάλεσε

Συλλογική προσπάθεια
για νέο αίτημα το Σεπτέμβριο

Το διαβιβαστικό από τη Βουλή
στο Υπουργείο Παιδείας
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Εμπορικοί Σύλλογοι Κυκλάδων
- Πολυκαταστήματα

Πόλεμος συμφερόντων
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Με απόφαση του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης

Προστατεύονται οι
αμπελώνες της Πάρου
και της Αντιπάρου 

Με απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κωνσταντίνου 
Κιλτίδη εξαιρούνται από το ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων 
τα νησιά  Θήρα, Θηρασιά, Πάρος και Αντί-
παρος, τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 104 
παρ. 6 του Καν. (ΕΚ) 479/08. Εν όψει αυ-
τής της σημαντικής απόφασης, ο Βουλευτής 
Κυκλάδων κ. Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε με-
ταξύ άλλων:
«Έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε τους 
αμπελώνες των Κυκλάδων, αλλά και να τους 
διαφυλάξουμε από την αυθαίρετη και ανεξέ-
λεγκτη δόμηση, προστατεύοντας τόσο την 
πανάρχαια ιστορική μας παράδοση στην 

αμπελουργία όσο και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστή-
σω τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς 
τους οινοπαραγωγούς των νησιών μας. Η σημαντική τους απόφαση, προστασίας και διατή-
ρησης των αμπελώνων των νησιών μας, ικανοποιεί πλήρως το σχετικό αίτημά τους».
Να σημειωθεί, ότι η εξαίρεση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκρίζωσης, ήταν αίτημα και των 
Παριανών αμπελουργών, και διατυπώθηκε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πά-
ρου, που προωθεί το ερευνητικό πρόγραμμα για την ανασύσταση του Παριανού Αμπελώνα. 

Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου

Πρόγραμμα «Τουρισμός»
Για το πρόγραμμα «Tουρισμός» ενημερώνει με ανακοίνωση τα μέλη της η Εθνική 
Συνομοσπονδία Εμπορίου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Σας γνωρίζουμε ότι, έχει ήδη ξεκινήσει το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), το οποίο ισχύει από 15.5.2009 έως 
31.3.2010. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι και οι ενεργεία ασφαλισμένοι των 
Ταμείων, που ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (π.χ  ΟΑΕΕ, 
ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ). Για την διαθεσιμότητα των εισιτηρίων μπορεί-
τε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους ΚΕΠ των περιοχών σας. Οποιαδήποτε διευκρι-
νιστική πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ 
http://www.esee.gr/page.asp?id=2688 όπου υπάρχει ολοκληρωμένο το ανωτέρω 
πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος - Δημήτρης Αρμενάκης
Ο Γενικός Γραμματέας - Νίκος Τζίκας

Ημερίδα από την Περιφέρεια για τη
διαχείριση των υδάτινων πόρων  

«Ψηφιακή διακυβέρνηση» 
του νερού
Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την 
Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων», πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.
Πρόκειται για ένα έργο με το οποίο  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αποκτά ένα πιο ευέλι-
κτο και φιλικό προς το χρήστη μηχανισμό εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων 
σε αντικείμενα, που χειρίζονται οι Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων Πόρων. Διευθύνσεις οι 
οποίες «αλλάζουν σελίδα», αποκτούν ένα σύγχρονο πρόσωπο στην εξυπηρέτηση των πολι-
τών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων και πραγματοποιούν ένα σημαντικό βήμα προς 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με δεδομένη τη χρόνια μάστιγα της λειψυδρίας η οποία τα-
λανίζει τις Κυκλάδες, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον κρίσιμο αυτόν το-
μέα των υδάτινων πόρων έχει πολλαπλάσια σημασία για τη νησιώτικη Περιφέρει μας από ότι 
σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Πρόκειται για τη νέα διαδικτυακή πύλη ( www.dasi-ydata.gr ), όπου ο πολίτης, η επιχείρηση 
και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας συναντιούνται και συνεργάζονται για θέματα όπως: έκδο-
ση άδειας θήρας, άδεια χορήγησης φυτών, άδεια υλοτομίας, έκδοση πράξης χαρακτηρισμού 
έκτασης, εξέταση αιτήματος διάνοιξης δασικής οδού, αίτηση για χρήση νερού, αίτηση για έκ-
δοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινου πόρου, καταγγελίες και παράπονα.
Επιπλέον, από τη Διαδικτυακή Πύλη το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα γενικής 
φύσεως όπως η δασοπονία, η θήρα, οι περιοχές Ειδικής Προστασίας, αλλά και για πιο εξειδι-
κευμένα θέματα, όπως οι νέες τεχνολογίες στη διαχείριση υδάτων και οι τεχνολογίες εξοικο-
νόμησης νερού.
Κατά την διάρκεια της Ημερίδας ο κ. Κόκκινος τόνισε: «αξιοποιώντας την τεχνολογία, αντα-
ποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της Ψηφιακής Εποχής. Δημιουργούμε, ένα περιβάλλον που θα 
απλοποιήσει τη ζωή του πολίτη, τη λειτουργία της επιχείρησης. Η πρόκληση του Ψηφια-
κού Δήμου είναι εδώ. Καλούμαστε να περάσουμε απ’ την εποχή του γραφειοκρατικού Δήμου 
στην εποχή του Ψηφιακού. 
Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 1,7 εκ. €, υλοποιήθηκε από την ΚτΠ ΑΕ. 
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Οικονομική δυσπραγία επικαλούνται, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο υπουρ-
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας και δεν συ-
μπεριέλαβαν στον τελευταίο διαγωνισμό 
και τους 17 Παριανούς που συμμετείχαν 
στη διάσωση των ναυαγών του Σαμίνα. 
Η κ. Μπινοπούλου, η οποία μετά από 
προσπάθειες τουλάχιστον πέντε χρόνων, 
κατάφερε και πέρασε από τη Βουλή τρο-
πολογία για την πρόσληψή τους στο Λι-
μενικό Σώμα, εξακολουθεί ν’ αγωνίζεται. 
Στη ΦτΠ ανέφερε ότι αυτό για την οικο-
νομική δυσπραγία το ακούει για πρώτη 
φορά, αλλά όπως είπε, κατά την άποψη 
των νομικών του υπουργείου τα 17 άτομα 
δεν μπορούσαν να είναι σ’ αυτή την προ-
κήρυξη. Όμως, εκτιμά, κρίνοντας και ως 
νομικός, ότι η συγκεκριμένη τροπολο-
γία είναι νόμος του κράτους πλέον, αλλά 
ο κάθε νομικός την ερμηνεύει διαφορετι-
κά και γι’ αυτό αποκλείστηκαν από το δι-
αγωνισμό. Ο επόμενος διαγωνισμός, λέει 
η κ. Μπινοπούλου θα είναι σύντομα και 
ότι είναι πεπεισμένη πως το θέμα θα λυ-
θεί. 
Εν αναμονή λοιπόν του νέου διαγωνι-
σμού, η Δημοτική Τοπική Οργάνωση 
Ν.Δ. Πάρου – Αντιπάρου, από τις 15 Ιου-
λίου έστειλε επιστολή προς τον κ. Παπα-
ληγούρα, από τον οποίο ζητεί να γίνουν 
δεκτοί στο Λιμενικό Σώμα οι 17 Παρια-
νοί, έστω ως επιλαχόντες. Στην επιστολή 
αναφέρεται:
«Κύριε Υπουργέ, μετά την τροπολο-
γία που πέρασε στη Βουλή σχετικά με 

το όριο ηλικίας των υποψηφίων στο δια-
γωνισμό Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού 
Σώματος, και την ένταξη στην ειδική κα-
τηγορία των Παριανών παιδιών που βο-
ήθησαν με αυτοθυσία τους ναυαγούς του 
πλοίου «EXPRESS SAMINA» το Σε-
πτέμβριο του 2001, έχουμε να σας ενημε-
ρώσουμε τα παρακάτω:
»Ο λαός της Πάρου και Αντιπάρου και 
η επιτροπή Ν.Δ. ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑ-
ΡΟΥ με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι 
δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο Λιμενι-
κό Σώμα των ανθρώπων της παραπάνω 
ειδικής κατηγορίας.
Παρακαλούμε να γίνει δεκτό το αίτημα 
των ανθρώπων αυτών, δηλαδή να εντα-
χθούν ως επιλαχόντες στη γενική σει-
ρά και μετά τους υποψηφίους της γενι-
κής σειράς (ο αριθμός τους είναι μόλις 17 
άτομα).
Κύριε Υπουργέ, η  Δημοτική Τοπική Ορ-
γάνωση της ΝΔ Πάρου – Αντιπάρου, 
αναμένει διακαώς την απάντηση σας, θε-
ωρώντας απόλυτα δίκαιο το παραπάνω 
αίτημα και την τακτοποίηση του γεγο-
νός ύψιστης προτεραιότητας για την πο-
λιτική του Υπουργείου σας, αλλά και της 
Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας γε-
νικότερα».
Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος 
της οργάνωσης Χ. Μαλινδρέτος και η 
Γραμματέας Κυριακή Μπιζά – Τσώλη.

Ικανοποιήθηκε ένα αίτημα των εργαζομέ-
νων του νησιού μας. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων Πάρου – Αντιπάρου, η Πάρος μετα-
τίθεται από τη ζώνη ευθύνης της Επιθεώ-
ρησης Εργασίας  Σύρου, στο τμήμα Κοι-
νωνικής Επιθεώρησης  Νάξου.
Στην ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέ-
ρεται: «Η ζώνη ευθύνης του τμήματος 
Σύρου, περιελάμβανε 7 νησιά και η δυ-
σκολία στη σύνδεση Σύρου-Πάρου, κα-
θιστούσε δύσκολη την επίβλεψη των ερ-
γασιακών σχέσεων. Αποτέλεσμα η εισφο-
ροδιαφυγή,  που καθιστά προβληματική 
την επιβίωση του ταμείου των εργαζομέ-

νων, να φτάνει στο νησί το 65% . Επίσης, 
η ανασφάλιστη εργασία , η κακή εφαρμο-
γή των εργασιακών σχέσεων, η μη κατα-
βολή δεδουλευμένων, μη καταβολή  υπε-
ρωριών, η μη τήρηση  των αργιών, η μη 
τήρηση του καθεστώτος  των Κυρια-
κών και η καταβολή μισθών κάτω από τις 
προβλεπόμενες διατάξεις, είναι λίγα από 
τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους 
εργαζόμενους  και η αδυναμία ελέγχου 
από την ΣΕΠΕ Σύρου βοηθούσαν στην 
παγίωσή τους.
Ο Σύνδεσμος πιστεύει, ότι η αλλαγή στη 
ζώνη ευθύνης Νάξου, είναι μία θετική 
εξέλιξη.

Από τις 15 Ιουλίου ξεκίνησαν οι θερινές εκ-
πτώσεις σε όλα τα εμπορικά καταστήματα και 
ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του Eμπορικού Συλλό-
γου Πάρου-Αντιπάρου και της Εθνικής Συ-
νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. 
Στην ανακοίνωση του Ε.Σ.Π.Α. αναφέρεται: 
«Οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να 
υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό και να 
το εξυπηρετήσουν με τα γνωστά υψηλά κρι-
τήρια. 
Καλούμε και πάλι τους Έλληνες καταναλω-
τές να πραγματοποιήσουν άφοβα τις αγορές 
τους, δείχνοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη 
τους προς τις επιχειρήσεις μας και να εκμε-
ταλλευθούν τις ευκαιρίες που τους προσφέ-

ρουν αυτήν την εποχή, αγοράζοντας άριστης 
ποιότητας προϊόντα, σε χαμηλές και σωστές 
τιμές, χωρίς άλλες «προϋποθέσεις» και λοι-
πά «προαπαιτούμενα».
Ωστόσο ο σύλλογος εφιστά την προσοχή 
στο αγοραστικό κοινό, «να μην εντυπωσι-
άζεται από επικοινωνιακού χαρακτήρα ανα-
κοινώσεις, αλλά να πραγματοποιεί την ανα-
γκαία έρευνα αγοράς, να συγκρίνει ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, να αγοράζει βάσει της σχέ-
σης ποιότητας και τελικής τιμής και όχι βά-
σει του τυχόν υπέρογκου ποσοστού έκπτω-
σης και – το κυριότερο- να μην καταφεύγει 
στο υπαίθριο εμπόριο, το οποίο παρέχει κα-
κής ποιότητας προϊόντα, χωρίς καμία δια-
σφάλιση και εγγύηση».  

Πότε θα προσληφθούν στο Λιμενικό Σώμα οι 17 Παρια-
νοί που βοήθησαν στη διάσωση των ναυαγών του Σαμίνα;

Ο αγώνας συνεχίζεται…

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου – Αντιπάρου 

«Ικανοποιήθηκε ένα αίτημά μας»

Άρχισαν από τις 15 Ιουλίου οι εκπτώσεις
Εμπιστοσύνη στην τοπική αγορά
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Το ξενοδοχείο «P0SEIDON» στη Χρυ-
σή Ακτή ζητά barman με γνώσεις αγγλι-
κών. Τηλ: 22840 42650 
Ζητείται πωλήτρια για αρτοποιείο, πρωι-
νό ωράριο. Τηλ: 6976809616
Ζητείται βοηθός λογιστή, μόνιμος κάτοι-
κος Πάρου, για πλήρη απασχόληση σε λο-
γιστικό γραφείο, Παροικιά. 
Τηλ:6972020905, 6972016151
Ζητείται κυρία για φύλαξη μωρού στην 
Αυστρία. Προσφέρεται ικανοποιητικός μι-
σθός, όλα πληρωμένα. Τηλ. 6948558168
Ζητείται υπάλληλος για μόνιμη απασχό-
ληση σε κατάστημα πώλησης υδραυλικών 
ειδών, Παροικία Πάρου. Τηλ: 
2284023796, 2284021197, 6946281337.
Ζητείται κοπέλα για το αρτοποιείο –ζαχα-
ροπλαστείο  ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ, Παροικία. 
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 άρ-
του «Χρήστου Ζουμή », στα Μάρμαρα 
Τηλ. 6979673140
Οικιακή βοηθός ζητείται εσωτερική που 
να εμπνέει εμπιστοσύνη για να προσφέρει 
καθημερινή οικιακή ενασχόληση και συ-
ντροφιά. Τηλ: 6937241234
Ζητείται κοπέλα για το κατάστημα ενδυ-
μάτων «Boom» στην Νάουσα. Τηλ: 
2284053544, 6932334308
Ζητείται υπάλληλος για 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, 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 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Πωλείται TOYOTA AVENSIS VTI 
SOLL καινούργιο ,28.000χλμ, αγρατσού-
νιστο, ασημί χρώμα, πεντάθυρο. 
Τηλ.2284042718, 6937640538 
Ενεργειακή Αυτονομία- Ηλεκτρική Οι-
κονομία , μελέτη –εγκατάσταση συστημά-
των εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση 
ανανεώσιμων πηγών. www.autoenergy.
gr,Τηλ. 6946102086
Πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους οι 
κουζίνες & τα κουφώματα της έκθεσης λόγω 

ανακαίνισης. Αντιπροσωπεία SYLOR, Λεύ-
κες, Πάρος. Τηλ: 2284042078 
Πωλείται η επιχείρηση γυναικείων  ενδυμά-
των TIFFANY’ S. Τηλ.6972831474 
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.
Πωλείται Citroen C4, 1400cc ,a/c, abs, 
mp3, air bag, ηλεκτρικά παράθυρα, κλει-
δαριές, χρώμα ασημί. 22.500klm. Tι-
μή:6.500Ευρώ. Τηλ. 6947081237
Πωλούνται ζάντες Μόταρτ. 
Τηλ.6976491190
Διοργανώνονται οι παρακάτω καλοκαι-
ρινές 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 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
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 πε-
ριοχές 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

Ενοικιάζεται  υπόγειο 60τμ κάτω από το 
ΙΚ Α. Τηλ. 6992092352Ενοικιάζονται 7 

δωμάτια, Άσπρο Χωριό πλήρως εξοπλι-
σμένα. Τηλ: 2284042718, 6937640538
Ενοικιάζεται στο κέντρο της Παροικίας 
επιπλωμένο διαμέρισμα 40τμ, κρεβατοκά-
μαρα για 3 άτομα ακόμα για Αύγουστο / 
Σεπτέμβριο. Από Οκτώβριο για όλο το 
χρόνο. KASTRO REAL ESTATE Τηλ. 
2284024964, 6945169793
Ενοικιάζεται  στην Παροικία 50μ από θά-
λασσα studioμε διπλό κρεβάτι και σοψάξ 
κρεβάτι, κουζίνα, μπάνιο, ακόμα για Αύ-
γουστο για 3 άτομα. KASTRO REAL 
ESTATE Τηλ. 2284024964, 6945169793
Αλυκή, ανεξάρτητη μονοκατοικία 162τ.μ. 
διόροφη, πλήρως εξοπλισμένη, ενοικιάζε-
ται με το χρόνο. Τηλ.: 6977261623
Ενοικιάζονται καταστήματα 160τμ και 
100τμ με αποθήκη στο κεντρικό δρόμο , 
διασταύρωση Παροικίας – Νάουσας. Τηλ 
6945120247
Περιφερειακός Παροικίας, δίπλα από το 
κατάστημα BELLINO(έναντι εφορίας) 
ενοικιάζεται κατάστημα.Τηλ.2284023937
Αλυκή, επιπλωμένο διαμέρισμα 60τμ, δύο 
κρεβατοκάμαρες, μπάνιο, σαλονοτραπε-
ζαρία, βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, air 
condition. Διαθέσιμο από Σεπτέμβριο. 
Τιμή 350 ευρώ το μήνα. Τηλ.6945629329
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 
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
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

Πωλείται οικόπεδο 580τμ, εντός σχεδίου 
στη διασταύρωση Λευκών, Νάουσας.Τηλ. 
2284021569, 6977367790
Πάρος παραθαλάσσιο οικόπεδο 1200τμ 
εντός οικισμού ASPIS REAL ESTATE 
Τηλ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.
gr Κωδικός. ΠΠ02-90
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
Λωλαντώνης 250μ από την ομώνυμη πα-
ραλία, αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων με 
ωραία θέα, τιμή 250.000€ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός. ΠΠ01-114
Μώλος, οικόπεδο 4.000τμ, 100 μέτρα 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
Νάουσα, αγροτεμάχιο 4.000 τ.μ. πάνω 
στην διασταύρωση του Αμπελά, μοναδικό 
ακίνητο για επαγγελματική 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 
παρουσίας ) / Στέλιος  Θ.  Μπιζάς . 6944-
786500.
Διασταύρωση Πούντα – Αλυκή, 
αγροτεμάχιο 4.000 τ.μ. ανάμεσα στους 
δυο δρόμους (Πούντας & Αλυκής), 
ιδανικό για επαγγελματική αλλά και 
οικιστική χρήση , με πανοραμική θέα στην 
Αντίπαρο.   Τιμή . 400.000 €    www.
parosrealestate.gr    ( 45 χρόνια 
παρουσίας ) / Στέλιος  Θ.  Μπιζάς . 6944-
786500.
Μοναδικό οικόπεδο στην καλύτερη 
περιοχή της Νάουσας 307τμ εντός 
οικισμού, επίσης άλλο οικόπεδο 300τμ 
δίπλα στην αμμώδη παραλία. ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΑΡΟΥ Τηλ. 2284022070, 2108087501, 
6972700100
Δρυός καταπληκτικό οικόπεδο 1000τμ 
πολύ κοντά στη θάλασσα, επίσης άλλο 
οικόπεδο 650τμ θέα θάλασσα και τα 2 
εντός οικισμού. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ. 2284022070, 2108087501, 
6972700100
Νάουσα, θέση Ανάληψη, οικόπεδο οικο-
δομήσιμο 300τ.μ., με άδεια για 50τ.μ. + 
50τ.μ. υπόγειο. 65.000€, έτερον χωρίς 
άδεια 45.000€  www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768 
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 
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, οικοδομήσιμο, 
580 τ.μ. εντός σχεδίου, περιοχή Κλίματα. 
Τηλ: 2284021569, 6977367790
Πωλείται αγροτεμάχιο στα Λιβάδεια Πα-
ροικίας 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: 65.000 €  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 επαρχια-
κής 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 Αντιπά-
ρου. 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 τμ 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 επι-
πλέον δόμησης 135 τ.μ., στο δρόμο Λευκών 
– Παροικίας, Απάτι. Τηλ: 22840 43053, 
6955191300 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Αγκαιριά, κατοικία 55τμ σε άριστη κατά-
σταση σε συγκρότημα με πισίνα, 1 υ/δ, 
μπάνιο, τζάκι, συναγερμός, parking, πανο-
ραμική θέα, τιμή 130.000€ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός. ΠΠ04-47
Αμπελάς, νεόδμητη ανεξάρτητη κατοικία 
400τμ σε 2 επίπεδα με κήπο 2.500τμ, 3 
υ/δ, 3 μπάνια, wc, ενιαία κουζίνα με ηλε-
κτρικές συσκευές, αυτόνομος ξενώνας, 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
Άσπρο Χωριό, μεζονέτα 70τμ σε συγκρό-
τημα κατοικιών πλήρως επιπλωμένη, ηλε-
κτρικές συσκευές & 3 A/C, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, μεγάλες βεράντες με ωραία θέα, κοι-
νόχρηστη πισίνα, τιμή 160.000€ ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός. ΠΠ02-23
Παροικία, ξενοδοχειακή επιχείρηση 17 
δωματίων, όλα με θέα, σε οικόπεδο 8 
στρεμμάτων πάνω σε παραλία, καινούριο 
κτίσμα, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι, 
προσεγμένη μονάδα, πολλές προοπτικές 
ανάπτυξης - βελτίωσης, δυνατότητα χρη-
ματοδότησης ASPIS REAL ESTATE Τηλ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός. ΠΠ02-62
Πωλείται οικία 100τμ δίπλα στο δημοτικό 
γήπεδο Παροικίας, με θέα λιμάνι. Τηλ 
6977336620
Παρασπόρος, διαμερίσματα 50 τ.μ. πολυ-
τελούς κατασκευής, πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Τιμή: 125.000€, www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια παρουσίας) 
/ Στέλιος  Θ.  Μπιζάς, 6944786500.
Νάουσα, μονοκατοικία 155 τ.μ. + 2 διαμε-
ρίσματα των 45 τ.μ. σε οικόπεδο 308 τ.μ. 
στους Αγ.Αναργύρους . Τιμή. 500.000€   
www.parosrealestate.gr(45 χρόνια παρου-
σίας) / Στέλιος  Θ.  Μπιζάς, 6944786500.
Άσπρο Χωριό, διαμέρισμα 67τμ, 2υ/δ 
master, WC,σαλόνι με τζάκι, θέρμανση 
καλοριφέρ, πισίνα, bbq, θέα θάλασσα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ. 2284022070, 
2108087501, 6972700100
Αλυκή μονοκατοικία 51τμ (έχει υπόλοιπο 
συντελεστή δόμησης), 2υ/δ σε οικόπεδο 
205τμ, θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ Τηλ. 2284022070, 2108087501, 
6972700100
Παροικία διαμέρισμα 35τμ σαλόνι, κουζί-
να, μπάνιο, μπαλκόνι και ταράτσα. Τιμή 
90.000€ (ID 877) KASTRO REAL 
ESTATE Τηλ. 2284024964, 6945169793
Παροικία διαμέρισμα 40τμ και βεράντα 
40τμ, αποθήκη, σαλόνι, κουζίνα, κρεβατο-
κάμαρα, μπάνιο. Τιμή 100.000€ (ID 771) 
KASTRO REAL ESTATE Τηλ. 
2284024964, 6945169793
Παροικία, studio 30τμ επιπλωμένο, κου-
ζίνα, μπάνιο. Τιμή 40.000€ (ID 917). 
KASTRO REAL ESTATE Τηλ. 
2284024964, 6945169793
Νάουσα , μικρό σπίτι στην θέση Κάλι, 
κουζίνα, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, βεράντα. 
Τιμή 95.000€ (ID 908) KASTRO REAL 
ESTATE Τηλ. 2284024964, 6945169793
Νάουσα, μεζονέτα 56τμ ,μεγάλη βεράντα 
,σαλόνι, κουζίνα, κρεβατοκάμαρα, μπάνιο. 
Τιμή 155.000€  (ID 926) KASTRO 
REAL ESTATE Τηλ. 2284024964, 
6945169793
Αλυκή, διαμέρισμα με σαλόνι, κουζίνα, 
κρεβατοκάμαρα, μπάνιο, βεράντα και κή-
πος .Τιμή 110.000€ (ID 916) KASTRO 
REAL ESTATE Τηλ. 2284024964, 
6945169793
Κάμπος, Βουτάκος βίλα 100τμ, 3 κρεβα-
τοκάμαρες. Τιμή 175.000€ (ID 859) 
KASTRO REAL ESTATE Τηλ. 
2284024964, 6945169793
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 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768. 
Έλητας, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατο-
κάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια,  τζα-
κούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βερά-
ντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του λι-
μανιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768.

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

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια πε-
τρόχτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρ-
κινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκ-
πτώσεις 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, πετρόχτι-
στη, με κτήμα 1.000τ.μ., βεράντες, καλο-
ριφέρ, 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 αποπερατωμένο 145.000€. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

Κάμπος Βουτάκου, οικία 85τ.μ. πετρό-
χτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβατο-
κάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, κα-
λοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 205.000€ Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

Πωλείται διαμέρισμα στον Πειραιά , περι-
οχή Άγιος Βασίλειος , γωνιακό 68τμ, 2ος 
όροφος, διαμπερές , ηλιόλουστο, 2 υπνο-
δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, μπά-
νιο, βεράντες, θέα.Τηλ.2109324702, 
2103823116, 6945308210

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

Παροικία, πωλείται βίλλα 295 τμ, ημιτε-
λής (στα τούβλα), εντός οικισμού σε γωνι-
ακό οικόπεδο 1300τμ . Έτοιμος βόθρος 
και σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του μα-
ντρότοιχου. 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 ιδι-
ωτικό δρόμο Τηλ: 6956477148

Νάουσα–Κολυμπήθρες, πωλούνται πέτρι-
νες κατοικίες, παραδοσιακής αρχιτεκτονι-
κής, δίπλα 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, εύκο-
λη 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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Το εγχει(οι)ρίδιο ενός πολιτικού

Πριν από μια εβδομάδα βρέθηκα στη 
Νάξο, συμμετέχοντας στη χαρά καλών μου 
συμπατριωτών, που βάφτιζαν το παιδί τους. 
Ήταν Σάββατο, αφού ως γνωστό, από τότε που 
ανέλαβα Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ ,εδώ 
και ενάμιση μήνα δηλαδή, μόνο Σαββατοκύριακα 
μπορώ να επισκέπτομαι τα νησιά μας. 

Κουβεντιάζοντας λοιπόν με μια μεγάλη παρέα φίλων 
και αρκετών γνωστών, ξαφνικά κόπηκε το ρεύμα. 
Αμέσως, ένας από τους συνδαιτυμόνες, γνωστός για 
τις  πολιτικάντικες κορώνες του, με πλησίασε και μου 
πρότεινε χαμηλόφωνα, να τηλεφωνήσω στα κεντρικά 
της ΔΕΗ ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της 
βλάβης.
Η φαινομενικά λογική πρότασή του, έκρυβε ένα 
απίθανο σκεπτικό που μου το αποκάλυψε ευθύς 
αμέσως: «η βλάβη, η οποία κατά πάσα πιθανότητα 
οφείλεται στο δίκτυο από την Πάρο, θα αποκατασταθεί 
ούτως ή άλλως άμεσα. Κάνε το τηλέφωνο και έτσι θα 
πιστωθείς εσύ το αποτέλεσμα! Αυτό άλλωστε σημαίνει 
πολιτική στην Ελλάδα: να φαίνεσαι ότι πράττεις 
και ας μην κάνεις τίποτε στην πραγματικότητα! Να 
λες και να φαίνεσαι, ποτέ κανείς δεν έχασε επειδή 
υποσχέθηκε!» Και έτσι απλά και λιτά συμπύκνωσε 
σε δύο φράσεις, με αρκετή δόση χιούμορ, αυτό που 
από καιρό ταλανίζει το μυαλό μας: το πρόβλημα της 
αξιοπιστίας στην πολιτική. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή 
επιβεβαίωσα μια μεγάλη αλήθεια: συνυπεύθυνες είναι 
και οι δύο πλευρές αυτού του παράξενου παιχνιδιού 
και οι πολίτες και οι πολιτικοί.
Χρόνια τώρα παραπονιέται ο απλός κόσμος της 
πατρίδας μας, ότι οι πολιτικοί τους δίνουν υποσχέσεις 
που ποτέ δεν τηρούν. Όλο και περισσότεροι δηλώνουν 
απογοητευμένοι και προδομένοι από το γεγονός ότι 
οι πολιτικοί τους θυμούνται λίγο πριν από τις εκλογές 
και τους ξεχνούν αμέσως μετά. Από την άλλη πλευρά, 
οι συνάδελφοί μου πολιτικοί, κρυφά ομολογούν ότι 
αν δεν χαϊδέψουν τα αυτιά των πολιτών, αυτοί θα 
τους γυρίσουν την πλάτη. Αν δεν υποσχεθούν ότι 
θα τους παράσχουν τα πάντα, ακόμη και αυτά που 
εξόφθαλμα είναι εκτός εφικτής πραγματικότητας, οι 

ψηφοφόροι  θα αναζητήσουν λύση σε κάποιον ανθυποψήφιο. 
Και το γαϊτανάκι του παραλογισμού συνεχίζεται  αμείωτο και 
ανεμπόδιστο…
Και τι καταφέρνουμε στην πραγματικότητα; Έντιμοι και 
ανέντιμοι, ειλικρινείς   και ανειλικρινείς, εργατικοί και τεμπέληδες 
και , το κυριότερο , οραματιστές και μη να κυλούν-στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία – στο τεράστιο χωνευτήρι της παραπολιτικής, 
το οποίο απαξιώνει κάθε γνήσια και αγνή προσπάθεια για να 
τοποθετηθούν τα πράγματα στη σωστή  τους βάση: να λέμε αυτό 
που εννοούμε , να πράττουμε αυτό που μπορούμε και να μην 
κάνουμε σε κανέναν αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνει… Νομίζω 
ότι όλες αυτές οι σκέψεις οδηγούν σε ένα μοναδικό, τεράστιας 
σημασίας ερώτημα, που βρίσκεται στα χείλη όλων. Μπορεί να 
αλλάξει κάτι; Μπορούμε να αντιστρέψουμε την πορεία; Θα 
αφήσουμε να επικρατήσουν οι «ενδιάμεσοι καλοθελητές», που 
τόσο εύκολα υπόσχονται λύση των προβλημάτων μας; Ειλικρινά 
δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος,  ούτε ποια θα είναι η κατάληξη της 
πορείας αυτής. Ξέρω όμως τούτο: οι σταγόνες γίνονται ρυάκι, το 
ρυάκι ποταμός και ο ποταμός χείμαρρος…Πολιτική χωρίς όραμα 
δεν νοείται ούτε υφίσταται. Και επειδή το επίκεντρο είναι μόνο 
ο άνθρωπος, έστω και μία παρέα από αποφασισμένους μπορεί 
να αλλάξει την κατάσταση. Και η ομορφιά είναι ότι υπάρχουν 
περισσότεροι από μια παρέα! 
Αληθινά χαίρομαι που ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να κάνω εκείνο 
το τηλεφώνημα…

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος
ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος Βουλευτής  Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων.  
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Έσκασαν μύτη οι υποψηφιότητες 
και οι κόντρες στην Αντίπαρο 
Στην Πάρο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις Δημοτικές εκλογές, είναι νωρίς άλλωστε, στην 
Αντίπαρο όμως, εκφράζονται ήδη επιθυμίες για υποψηφιότητα. Τη θέση στο συνδυασμό της κ. Μανέτα, η οποία 
έχει δηλώσει ότι δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, παίρνει ο κ. Πατέλης, Κοινοτικός Σύμβουλος.
Υποψήφιος θα είναι και πάλι ο κ. Λεβεντάκης με το συνδυασμό Ανάπτυξη – Δημιουργία. Πληροφορήθηκε όμως, 
πως από το συνδυασμό του εξέφρασε επιθυμία για υποψηφιότητα και ο κ. Ν. Μαριάνος και όπως λέει ο κ. Λεβεντά-
κης, με αυτή του την κίνηση, έθεσε εαυτόν εκτός συνδυασμού.
Μάλιστα σε συνέντευξή του στον «Παριανό Λόγο», ο κ. Λεβεντάκης προειδοποιεί ότι την ίδια τύχη θα έχουν στο 
μέλλον φαινόμενα τύπου Μαριάνου. 
Ο κ. Μαριάνος πάντως, δεν φαίνεται να ενοχλήθηκε από τη διαγραφή του. Στη ΦτΠ, όταν ρωτήθηκε γι’ αυτό απά-
ντησε: «Ευχαριστώ τον κ. Λεβεντάκη για τη δημοσιότητα στον Τύπο και για το ότι πρώτος ανακοινώνει πως θα 
είμαι υποψήφιος στις επόμενες Δημοτικές εκλογές.

Πεντακάθαρη η
πλατεία της Μαντώς
Άλλαξε όψη η πλατεία της Μαντώς Μαυ-
ρογένους στην Παροικιά. Συνεργείο του 
Δήμου, από τις 5 τα χαράματα την περα-
σμένη Πέμπτη, ανέλαβε δράση… Νερά, 
απορρυπαντικά και βούρτσες, πήραν και 
έδωσαν. Άστραψαν τα μάρμαρα, η πλα-
τεία ξαναβρήκε το …χρώμα της και πα-
ραδόθηκε καθαρή στους πολίτες. Όταν 
ολοκληρώθηκε το έργο, πήγε ο Δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης ν’ απολαύσει το 
αποτέλεσμα. Όπως μας είπε, αυτό θα 
επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα.

Επί ποδός οι ιδιοκτήτες γης εντός οικι-
σμού στην Παροικιά για το Σχέδιο Πόλης

Λύση εδώ και τώρα!
Επί ποδός είναι οι ιδιοκτήτες γης στην Παροικιά, οι οποίοι, μετά 
την ακύρωση του Σχεδίου Πόλης, εδώ και 20 χρόνια δεν μπορούν 
να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, για τις οποίες όμως φορο-
λογούνται. Και επειδή δεν βλέπουν όλα αυτά τα χρόνια να γίνε-
ται οτιδήποτε που να δίνει λύση στο μείζον γι’ αυτούς πρόβλημα, 
αποφάσισαν να ξεκινήσουν έναν αγώνα διεκδίκησης των δικαιω-
μάτων τους. 
Για δεύτερη φορά, συγκεντρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη 
στην αίθουσα του Αρχίλοχου και αποφάσισαν, με τη βοήθεια πο-
λιτικών μηχανικών και δικηγόρων να διαμορφώσουν προτάσεις 
που θα κοινοποιήσουν κατ’ αρχάς στο ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και 
στην Πολεοδομία Νάξου. 
Μία από τις προτάσεις είναι η ενεργοποίηση του νόμου του ΄89, 
ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα, όσοι ιδιοκτήτες είναι εντός του 
οικισμού να μπορέσουν επιτέλους να χτίσουν. Ζητούν, μάλιστα 
να σταλεί από το υπουργείο γραπτώς προς την Πολεοδομία Νά-
ξου, όπου οι υπάλληλοι, δεν τους διευκολύνουν, καθώς δεν έχουν, 
όπως λένε, επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΕΧΩΔΕ και παράλ-
ληλα ισχυρίζονται ότι «έχασαν» τα όρια του οικισμού, κάτι το 
οποίο, όπως αναφέρει στη ΦτΠ, ένας από τους ιδιοκτήτες γης, ο 
κ. Ν. Γκίκας, μπορεί εύκολα να αποσαφηνιστεί, με δύο πολιτικούς 
μηχανικούς. Ο ίδιος τονίζει, ότι «δεν σκοπεύουμε να ασκήσουμε 
πίεση για λύση στο πρόβλημά μας, μέσω πολιτικών προσώπων, 
αλλά θα διεκδικήσουμε τη λύση με ένδικα μέσα». 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, ο οποίος από το 
2007 αγωνίζεται για το Σχέδιο Πόλης, δηλώνει συμπαραστάτης 
στον αγώνα τους.

Οικονομική 
ενίσχυση
Από τις 07-07-09 έως και τις 10-07-09 
στο Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας του ιατρού κ. Νικόλαου Δημάκη, 
υπό την αιγίδα του ιατρού κ. Παναγιώτη 
Κεμπάμπη (ορθοπεδικού-χειρούργου), 
πραγματοποιήθηκε έλεγχος οστεοπό-
ρωσης. Το ποσό των 1.030 € που συγκε-
ντρώθηκε, διατέθηκε προς ενίσχυση του 
Γηροκομείου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευ-
γηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Πανα-
γία Εκατονταπυλιανή» συγχαίρει και ευ-
χαριστεί τους ιατρούς κ. Παναγιώτη Κε-
μπάμπη και κ. Νικόλαο Δημάκη γι΄ αυ-
τήν τους την πρωτοβουλία. Παράλλη-
λα  ευχαριστεί όλους τους Παριανούς και 
Παριανές που υποστήριξαν ενεργά την 
πρωτοβουλία αυτή, που απώτερο στόχο 
είχε την κοινωνική προσφορά προς την 
τρίτη ηλικία. 

Μνημόσυνο

Στις 22 Ιουνίου 2009, έφυγε από κοντά μας ο Αντώνης Γεωργί-
ου Σκιαδάς. Η μητέρα του Ευθαλία, η σύζυγος του Μαρουσώ, τα 
παιδιά του Γιώργος, Σμαράγδα, Γιώργος και η μικρή  εγγονή του 
Μαρίζα καθώς και τα αδέρφια του ευχαριστούν θερμά όλους τους 
συγγενείς ,τους φίλους ,τους γνωστούς και αγνώστους  που συ-
μπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος τους και ιδιαίτερα όσους ταξί-
δεψαν από μακριά γι’ αυτό. Στην μνήμη του οι φίλοι και οι συγγε-
νείς κατέθεσαν χρήματα στο Σύλλογο φίλων παιδιών με καρκίνο 
«Η ΕΛΠΙΔΑ». Το 40ήμερο μνημόσυνο θα γίνει στις 26 Ιουλίου 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς.
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Δεύτερη έκδοση
«Επί πτίλων αύρας νυκτερινής»
«Επί πτίλων αύρας νυκτερινής», είναι ο τίτλος 
του βιβλίου του Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλου. 
Είναι η δεύτερη έκδοση με πέντε κείμενα για τον 
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
Αντιγράφουμε από το προλογικό σημείωμα: 
«…Ο Ηλίας μας ξαναθύμισε τον ζωντανό Πα-
παδιαμάντη, που κινδυνεύαμε να τον χάσουμε 
εντελώς εμείς, όσοι βάζουμε παραπάνω από τον 
άνθρωπο και το αίμα και τα νεύρα του τη φιλο-
λογική μας ιδιότητα με τις παρομαρτούσες προ-
καταλήψεις.
»Μια τέτοια, τρομαχτική και προς θάνατον, προ-
κατάληψη είναι πως ο Παπαδιαμάντης (ή ο Σο-
λωμός ο altra persona) δεν είναι παρά σφαγάρι 
στα φιλολογικά μας χέρια, που εν ονόματι της 
πούρας και ψυχρής επιστήμης, έχουν επάνω του 
απεριόριστα δικαιώματα και συνεπώς μπορούν 
νηποινεί να τον διαμελίζουν. Ο παθολόγος για-
τρός και δόκιμος πεζογράφος Ηλίας Χ. Παπα-
δημητρακόπουλος εναντιώθηκε στην προκατάληψη και στη συναφή υπεροψίαν ξαναθυμίζο-
ντας ένα πρόσωπο και τον κόσμο του. Και μας τάισε καλά, με τα εκλογικά γκιουβέτσια των 
«Χαλασοχώρηδων» και τα γαμήλια πιλάφια των «Ελαφροϊσκιωτων».

Ομαδική Έκθεση
Ομαδική έκθεση «Εικαστικό σαλόνι 
2009 – Πάρος, πραγματοποιεί το Ξενο-
δοχείο «Ποσειδών» στη Χρυσή Ακτή, 
σε συνεργασία με τις Αίθουσες Τέχνης 
«Επίπεδα», στον ειδικά διαμορφωμένο 
πολιτιστικό χώρο του. 
Τα εγκαίνια έγιναν από την Έπαρχο Γρη-
γορία Πρωτολάτη στις 23 Ιουλίου. Η έκ-
θεση θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρί-
ου και είναι ανοιχτή για το κοινό, καθημε-
ρινά από τις 10.00 έως 14.00 και από τις 
19.00 έως 21.00. 

πολιτισμός
Μουσικές βραδιές
Η «βόλτα στο φεγγάρι» συνεχίζεται με αγα-
πημένα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκι 
από το Παριανό μουσικό σχήμα «Ηδύστρα-
τον».
Την Τετάρτη 29 Ιουλίου συναυλία στην πλα-
τεία παπα-Γιώργη Στάμενα στην Μάρπησ-
σα και στις 3 Αυγούστου στο ανοιχτό θέατρο 
των Λευκών. 
Από Παριανούς καλλιτέχνες επίσης, θα δο-
θούν συναυλίες «αφιέρωμα στο έντεχνο και 
κρητικό τραγούδι»: 
Πέμπτη 30/7 στο προαύλιο του δημοτικού 
σχολείου στον Κώστο και την Παρασκευή 
31/7 στην παραλία της Αλυκής.
Το Σάββατο 1 Αυγούστου, μία άλλη μουσική 
εκδήλωση θα γίνει στο λόφο της Αγίας Άν-
νας στην Παροικιά. Μεγάλος ερωτικός, Ιο-
νική Σουίτα και άλλα αγαπημένα τραγούδια 
του Μάνου Χατζηδάκι από τους: Ε. Κασδά 
(σοπράνο), Κ. Ρασιδάκη (βαρύτονο), Ε. Για-
μοπούλου (πιάνο) Α. Κασδά (βιολί).

Πρόσκληση
Ο Δήμαρχος Πάρου, η πρόεδρος, το Το-
πικό Συμβούλιο Κώστου και ο Μ.Ε.Α.Σ. 
Κώστου, σας προσκαλούν να τιμήσετε 
με την παρουσία σας τη γιορτή του Αγί-
ου Παντελεήμονα την Κυριακή 26 και τη 
Δευτέρα 27 Ιουλίου.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Κυριακή στις 20.00 Μέγας Αρχιερατι-
κός Εσπερινός και στις 22.00 παράκληση 
του Αγίου Παντελεήμονα.
Δευτέρα στις 7.30 όρθρος. Στις 9.00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στις 
10.30 Λιτάνευση της Ιερής εικόνας με 
τη συνοδεία της φιλαρμονικής του Δή-
μου…

Η Αλίκη στη χώρα
των θαυμάτων
Την παρουσίαση στις Κυκλάδες του θεατρι-
κού έργου «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμά-
των», διοργανώνει η Νομαρχία Κυκλάδων 
στο πλαίσιο των πολιτιστικών της εκδηλώ-
σεων. Στην Πάρο η παράσταση θα γίνει στο 
προαύλιο του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ στην Παροι-
κιά, την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.00μμ. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Η Αλίκη μας παρασύρει σε ένα συναρπαστι-
κό ταξίδι σε ένα αλλόκοτο σύμπαν μέσα στο 
οποίο μικροί και μεγάλοι θα βρουν κάτι από 
τον εαυτό τους. Είναι μια παράσταση που 
γεννήθηκε μέσα από αυτοσχεδιασμούς, θυ-
μίζοντας ένα παζλ γεμάτο όμορφα χρώματα 
και φευγάτες σκέψεις, οι τρεις Αλίκες ξέρουν 
ότι δε θα είναι ποτέ ευτυχισμένες αν δεν ξα-
ναβρούν η μία την άλλη. Πάντα κάτι θα τους 
λείπει. Κι έτσι δεν πρόκειται να επιστρέψουν 
στον Πάνω Κόσμο αν πρώτα το μυαλό δεν 
καταλάβει την καρδιά, αν η καρδιά δεν νιώ-
σει το σώμα κι αν το σώμα δεν αγκαλιάσει 
σφιχτά και το μυαλό και την καρδιά.
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Απελπισία
Διαβάζοντας το εύστοχο δημοσί-
ευμα της «Φωνής» μας, στο σχε-
τικό με τον έλεγχο του κυκλοφορι-
ακού στην Πάρο, συνειρμικά έπε-
σα επάνω και σε άλλες παραμέ-
τρους σχετικές με αυτό. Η στάθ-
μευση ενοικιαζομένων οχημάτων, 
όλοι οι χώροι νόμιμης στάθμευ-
σης είναι γεμάτοι από ενοικιαζόμε-
να οχήματα- αυτοκίνητα , γουρού-
νες, μηχανάκια, ακόμη και ποδήλα-
τα-δρόμος όπως η λεωφόρος Εκα-
τονταπυλιανής , η έξοδος Παροικί-
ας προς τη διασταύρωση προς Νά-
ουσα, η παραλιακή από τα Λιβά-
δια μέχρι τη « Πάνδροσο» ακό-
μη και οι δημοτικοί χώροι δωρε-
άν στάθμευσης, είναι ασφυκτικά 
γεμάτοι από τα παραπάνω αναφε-
ρόμενα. Ορθότατη η παρατήρηση 
σας   για τους επισκέπτες μας. Τι 
θα γίνει όμως και για μας τους μό-
νιμους κατοίκους του νησιού; Να 
κατεβαίνουμε, όχι βέβαια για του-
ρισμό ,αλλά για τις δουλειές μας, 
από τα χωριά και να γυρίζουμε 
«αλλάϊ- αλλάϊ» ροκανίζοντας  τον 
κατά κανόνα , λίγο χρόνο σε ανα-
ζήτηση χώρου για να αφήσουμε το 
«μαυράδι» μας. Είκοσι πέντε γρα-
φεία ενοικιάσεως οχημάτων, αν θυ-
μούμαι καλά, μέτρησα στο «Δού-
ναι –Λαβείν».
Ο νοών νοείτω! Τώρα αν στα πα-
ραπάνω προσθέσουμε και την κα-
τάληψη σημασμένων χώρων στάθ-
μευσης  από τη στάση των λεωφο-
ρείων προς την «Πάνδροσο», από 
τους καταστηματάρχες των παρα-
λιακών καταστημάτων , πριν  βέ-
βαια τη μονοδρόμηση το βράδυ 
της παραλιακής, τότε και μόνο η 
σκέψη καθόδου προς την «πρω-
τεύουσα» του κάθε χωριάτη, σαν 
τον υπογράφοντα, τον πιάνει κυρι-
ολεκτικά απελπισία. Έχω τη γνώ-
μη ότι και οι δύο περιπτώσεις είναι 
παράνομες. Η πρώτη γιατί με σχε-
τική διάταξη ορίζεται πόσα οχήμα-

τα επιτρέπεται να εκθέσει το κάθε γραφείο και η 
δεύτερη είναι η κατάληψη του οδοστρώματος.
Παρακαλώ ας μου επιτραπούν και δύο λόγια για 
το μοναδικό χώρο περιπάτου του χωριού μου, των 
Λευκών , του περίφημου «Ράμνο» από τις φιλό-
ξενες στήλες της «Φωνής». Το τι γίνεται τα βρά-
δια του καλοκαιριού σε αυτόν είναι πάνω από κάθε 
περιγραφή. Το Ξενοφώντειο, λίθοι και πλίνθοι 
και ξύλα και κέραμος ατάκτως ερριμένα σε πλήρη 
εφαρμογή. Ένα αδιαχώρητο από πεζούς, από αυ-
τοκίνητα, που οι αγανακτισμένοι οδηγοί τους ξε-
σπούν σε παρατεταμένα κορναρίσματα – από μη-
χανάκια, μοτοσικλέτες, ποδήλατα και παιδιά που 
μάταια προσπαθούν να παίξουν. Ένας δρόμος που 
αντί για πεζόδρομος, χώρος περιπάτου, είναι αμ-
φίδρομος. Ένα σκέτο αλαλούμ. Αλήθεια, γιατί τις 
βραδινές ώρες δεν γίνεται πεζόδρομος, όπως ο πα-
ραλιακός της Παροικίας, της Νάουσας, του Πίσω 
Λιβαδιού, της Αλυκής; Ποιος ο λόγος αυτής της 
διαφοροποίησης; Λέγεται ότι αντιδρούν οι κατα-
στηματάρχες και το τοπικό συμβούλιο φοβάται 
τους ψήφους! Ποιοι καταστηματάρχες ; Ποιοι ψή-
φοι; Ένας που ανεβαίνει στις Λεύκες με το αυτοκί-
νητο και πέσει μέσα σε αυτό το χάος , δεν ψάχνει 
μέσα από το αυτοκίνητο για μαγαζιά ,αλλά πως θα 
καταφέρει να του πέσει το λαχείο και να καταφέρει 
να βρει χώρο στάθμευσης για το όχημα του.  Με 
την ελπίδα της εξεύρεσης λίγου χώρου στις φιλό-
ξενες στήλες της έγκριτης εφημερίδας σας, και 
την ανάγνωση από κάποιον αρμόδιο των αναφε-
ρόμενων , μήπως και οι παρουσιαστεί κάποια αντί-
δραση σχετικά με τα αναφερόμενα.

Μανώλης Χανιώτης
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ 

«Δεν πληρώνω δεν πληρώνω»
Το έργο του Ντάριο Φο «Δεν πληρώνω 
δεν πληρώνω» περιοδεύει σε όλη την Ελ-
λάδα. Στις  24 Ιουλίου, θα δοθούν δύο πα-
ραστάσεις στην Πάρο στο Κινηματοθέα-
τρο «ΡΕΞ», στις 8.30 μ.μ.  και 10.30 μ.μ.
Μία θρυλική κωμωδία, που αναφέρεται 
στην Ιταλία των αρχών της δεκαετίας του 
’70, αλλά που είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και 
για τη σημερινή Ελλάδα, ανεβαίνει ως… 
αντίδοτο, στην ακρίβεια και την μελαγ-

χολία της εποχής. 
Έργο κοινωνικής διαμαρτυρίας και ταυτόχρονα μια υπέροχη φάρσα, έρχεται να ξορκί-
σει τα κακώς κείμενα, με νοικοκυρές που ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ αλλά… ΔΕΝ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, με συζύγους νομοταγείς που δεν σηκώ-
νουν μύγα στο σπαθί τους, με εγκυμονούσες-εξπρές, με καλούς αστυνομικούς και κα-
κούς μπάτσους, με νεκροθάφτες και φέρετρα γεμάτα τρόφιμα και ένα σωρό  άλλα,  που 
η θεατρική φαντασία του Ντάριο Φο έχει επινοήσει σε αυτή του την κωμωδία. Στην 
παράσταση τη διασκευή έχει κάνει ο Γιάννης Καραχισαρίδης, τη σκηνοθεσία ο Κώ-
στας Αρζόγλου και τα σκηνικά και κοστούμια η Χριστίνα Κωστέα. Βοηθός σκηνοθέ-
τη: Δήμητρα Βαμβακάρη. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Μαριάννα Τουμασάτου, Πά-
νος Σκουρολιάκος, Ηρώ Λούπη,  Νίκος Ορφανός, Περικλής Αλμπάνης και Δημή-
τρης Λιακόπουλος. Τιμές εισιτηρίων: 20 €, 17 € (φοιτητικό)

«Είναι άσχημο»
Είναι άσχημο να είσαι μοναχός

σαν τον κούκο μες στην κάμαρα την άδεια
και από έρωτα να μένεις νηστικός

δίχως αγκαλιά και από αγάπης χάδια.
Είναι άσχημο το χρήμα να κρατάς

να το φάει ο σκόρος μες στο κομοδίνο
και αφού μπορείς να ζήσεις σαν πασάς
το στομάχι σου να παίζει μαντολίνο.

Είναι άσχημο να έρθεις στη ζωή
και αν φύγεις δίχως να τηνε γνωρίσεις
τέτοιο σφάλμα κάνουν μόνο οι τρελοί

που δεν έχουν το μυαλό και τις αισθήσεις.
Είναι άσχημο να κάνεις τον καλό 

και η κακία μες στο στήθος σου να βράζει,
έναν έντιμο να λες αμαρτωλό,

και φαρμάκι από τα χείλη σου να στάζει.
Άσχημο τους πάντες να κατηγορείς

και να βλέπεις πάντα ίσια τα στραβά σου,
να μην κάνεις το καλό αφού μπορείς
και τα ξένα να τα θες όλα δικά σου.
Είναι άσχημο να βλέπεις το φτωχό

και ενώ έχεις να μη δίνεις μια βοήθεια
να μην κάνεις το σωστό, το λογικό

και να μην κρύβεις όταν ξέρεις την αλήθεια.
Είναι άσχημο πλημμύρες από τη μια

να δημιουργούν καταστροφής εικόνες,
και να βλέπεις από την άλλη τη μεριά, 

ξεραϊλα και βροχή ούτε σταγόνες
Είναι άσχημο να μη μπορείς να πας 

από το σπίτι σου μια βόλτα παραπέρα
και από το κρεβάτι πάνω να κοιτάς,

το παράθυρο αν έφεξε η μέρα.
Είναι άσχημο οι άλλοι να γλεντούν 

και οι γείτονες να έχουνε κηδεία,
να κοιτούν το δάκρυ σου και να γελούν
και τον πόνο σου να κάνουν κωμωδία.

Είναι άσχημο να βλέπεις τα παιδιά 
και εφόσον τους μιλάς για το καλό τους,

να κυλιούνται σαν γουρούνια στη βρωμιά
και να μη τα νοιάζει για την πρόοδο τους.

Είναι άσχημο να δίνεις συμβουλές 
και τα αντίθετα απ’ όσα λες να πράττεις,

να μη βλέπεις όμορφες τις τεμπελιές
και να είσαι εσύ ο πρώτος ακαμάτης.

Είναι άσχημο σαν έχουμε γονείς
στα γεράματα να τους περιφρονούμε,

σε γηροκομεί ο δεύτερης γραμμής
εγκαταλειμμένους να τους παρατούμε.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό,
και πιο άσχημο σε αυτή την κοινωνία 
από τα αδέρφια σου που έκανες καλό

να πληρώνεσαι με την αχαριστία.
Είναι δυστυχώς τα άσχημα πολλά,,

Στη ζωή αυτή τη σύντομη που ζούμε 
Ίσως κάποτε να ρθουν  και τα καλά,
Αλλά άγνωστο εμείς αν θα τα δούμε.

Κωνσταντίνος  Γ. Δελαγραμμάτης

Αυτή την εποχή ερχόμαστε στον κόσμο.
Παρακαλούμε δώστε λίγη προσοχή όταν οδηγείτε.

Ευχαριστούμε!

Πανσέληνος
μετά ...
μουσικής
Η βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελή-
νου, την Πέμπτη 6 Αυγούστου, θα είναι 
ξεχωριστή στο θέατρο του Πάρκου, κα-
θώς δύο από τους σημαντικότερους σύγ-
χρονους συνθέτες, η Ευανθία Ρεμπούτσι-
κα, και ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, 

θα μας χαρίσουν μουσικές τους από το 
χώρο του κινηματογράφου και του τρα-
γουδιού,  με τη σαγηνευτική φωνή της 
Έλλης Πασπαλά, την εξαιρετική μπάντα 
Ορχήστρα του Δρόμου και τη νέα απο-
κάλυψή τους Ματούλα Ζαμάνη.
Το Σάββατο 25 Ιουλίου θα δοθεί συναυ-
λία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και 
τη Μελίνα Ασλανίδου στην παραλία 
του Καθολικού στη Νάουσα.
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Ανοιχτή επιστολή του Δημοτι-
κού Συμβούλου Σπ. Καλακώνα

Προς κ. Χασιώτη (αλλά και προς κάθε 
άλλον που σκέπτεται να αποτελέσει 
τροχοπέδη στην υπόθεση νοσοκομείο 
της Πάρου).

Με μεγάλη έκπληξη και τρόμο συνά-
μα, διάβασα την επιστολή του κ. Χα-
σιώτη, σχετικά με την κατασκευή του 
νοσοκομείου της Πάρου και τα σχετι-
ζόμενα κατ΄ εκείνον θέματα αναγνώρι-
σης της μοναστηριακής εξουσίας. Έκ-
πληξη, γιατί εντελώς ξαφνικά ένας Έλ-
ληνας πολίτης εγείρει δημοσίως θέμα 
αμφισβήτησης κυριότητας των μονα-
στηριακών κτημάτων στην Πάρο, με 
αφορμή μάλιστα μια δωρεά για κοι-
νωφελή σκοπό. Τρόμο, γιατί ένα όρα-
μα για το οποίο αγωνίστηκα (εν μέσω 
ύβρεων και απαξιωτικών χαρακτηρι-
σμών) εδώ και δέκα πέντε  τουλάχι-
στον χρόνια προκειμένου να πείσω τις 
αρχές όσο και την κοινωνία του τόπου 
μας να διεκδικήσουμε και αφού η κυ-
βέρνηση ακόπως και αιφνιδίως μας το 
προσέφερε, στο πάρα πέντε της εκπλή-
ρωσης και υλοποίησής του κινδυνεύ-
ει να μπλέξει στα φοβερά γρανάζια της 
δικαστικής διαμάχης με κίνδυνο να μην 
πραγματοποιηθεί τελικά ποτέ! Αγαπη-
τέ κ.Χασιώτη, εγώ δεν θα παρασυρ-
θώ στη λογική των απειλών, έμμεσων 
ή άμεσων στο πρόσωπό σας, γιατί θεω-
ρώ πως ως Έλληνας πολίτης έχετε κάθε 
δικαίωμα να προσφεύγετε όποτε εσείς 
κρίνετε σκόπιμο και αναγκαίο στη δι-

καιοσύνη για την επίλυση των όποιων 
διαφορών. Θέλω όμως να σας παρα-
καλέσω να σκεφτείτε πιο βασανιστικά 
ποιο είναι αυτή τη στιγμή το μείζον και 
ποιο το ελάσσον ζήτημα που πρέπει να 
αναδειχτεί. Ανεξάρτητα από το καθε-
στώς που διέπει τη μοναστηριακή ακί-
νητη περιουσία και ποια είναι πράγματι 
δική της και ποια όχι ή έστω αμφιλεγό-
μενη, αυτή τη στιγμή η Πάρος βρίσκε-
ται μπροστά σε ένα κρίσιμο για το μέλ-
λον της σταυροδρόμι: θα επιλέξει να 
προχωρήσει με τους ταχύτερους δυνα-
τούς ρυθμούς στην κατασκευή και λει-
τουργία του νοσοκομείου ή θα αποδυ-
θεί σε ένα αέναο αγώνα αμφισβήτησης 
(;) της κυριότητας των εν λόγω κτημά-
των; Επειδή ο γράφων αυτές τις αράδες 
στο παρελθόν βρέθηκε μπροστά σε ένα 
ισχυρό δίλημμα, όταν οι ιδιοκτήτες των 
κτημάτων (ένας εξ αυτών είμαι κι εγώ) 
που κηρύχτηκαν απαλλοτριωτέα για 
την κατασκευή του νέου αεροδρομί-
ου –και παρά την έντονη και επιχειρη-
ματολογημένη  διαφωνία του για αυτή 
την επιλογή – κινήθηκαν δικαστικά με 
προσφυγές στο Σ.τ.Ε , επέλεξε όχι μόνο 
μα μην συνταχθεί με τους προσφεύγο-
ντες, αλλά να βοηθήσει πολιτικά τις 
προσπάθειες που στήριζε η συντριπτι-
κή πλειοψηφία του παριανού λαού για 
την κατασκευή του έργου, παίρνω το 
θάρρος και σας καλώ να σεβαστείτε 
την επιθυμία του ΣΥΝΟΛΟΥ πλέον 
της παριανής κοινωνίας για την απαλ-
λαγή από την ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και τη 
ΜΙΖΕΡΙΑ και να μην πραγματοποιή-
σετε την απειλή σας!!

Επιτροπή πρωτο-
βουλίας για την 
ανέγερση του
Νοσοκομείου

« Όχι» στις 
εμπλοκές 

συνέχεια από σελ. 1

Παράλληλα, οι Παριανοί και οι Αντιπαρι-
ώτες, που ανησυχούν, συγκεντρώθηκαν, 
συζήτησαν και αποφάσισαν να προχωρή-
σουν στη σύσταση Επιτροπής Πρωτο-
βουλίας για την ανέγερση του νοσοκο-
μείου Πάρου – Αντιπάρου, που θα συ-
ντονίζει τις κινήσεις της, ανάλογα με τις 
εξελίξεις. Ήδη, η επιτροπή ξεκίνησε σει-
ρά συναντήσεων με παράγοντες των δύο 
νησιών, για την ενημέρωσή τους, αλλά 
και για τη δική τους συμμετοχή στην 
προσπάθεια προάσπισης των συμφερό-
ντων των νησιών μας, που θα θιγούν εάν 
ματαιωθεί αυτό το έργο. 
Η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής 
Πρωτοβουλίας, ήταν με τον Δήμαρχο 
Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη. Στη συνάντη-
ση, ο Δήμαρχος εξέφρασε την αγανάκτη-
σή του, γιατί έργα πνοής για τον τόπο, 
εμποδίζονται από ιδιοτελή συμφέροντα. 
Ο Δήμαρχος απόρησε, πως ένας πολί-

της αποφάσισε να έρθει σε αντιπαράθεση 
με όλους τους κατοίκους και των δύο νη-
σιών. Τέλος, ο κ. Βλαχογιάννης, δεσμεύ-
τηκε ότι θα ξαναφέρει το ζήτημα αυτό, 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να επικε-
ροποιήσει την ομόφωνη θέση του Δ.Σ. 
για την υπεράσπιση του νοσοκομείου 
Πάρου – Αντιπάρου.
Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο, παρα-
βρέθηκε και ο πρώην Δήμαρχος, Κ. Αρ-
γουζής, ο οποίος συμπαραστέκεται στο 
έργο της Επιτροπής Πρωτοβουλίας. Η 
Επιτροπή, θα συνεχίσει τις συναντήσεις, 
αλλά θα εκδώσει και ενημερωτικό υλι-
κό, έτσι ώστε όλοι οι κάτοικοι και οι επι-
σκέπτες των δύο νησιών, να γίνουν γνώ-
στες του ζητήματος και του κινδύνου κα-
θυστέρησης ή και ματαίωσης του έρ-
γου, από την απειλή ενός παραθεριστή, 
που έτυχε να έχει σπίτι κοντά στο χώρο 
του υπό ανέγερση νοσοκομείου Πάρου – 
Αντιπάρου. 

Επιστολές διαμαρτυρίας
Εν τω μεταξύ, στην εφημερίδα, εκτός από 
τα τηλεφωνήματα, καταφθάνουν και επι-
στολές διαμαρτυρίας. 
Αυτή τη φορά, οι επιστολές είναι από τη 
Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δη-
μοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου και από 
τον Δημοτικό Σύμβουλο Σπ. Καλακώνα. 

Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας 
Δημοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου:
Όχι κύριε Χασιώτη! «Η Δημοτική Το-
πική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας 

Πάρου – Αντιπάρου, εκφράζει την αγα-
νάκτησή της για τις πληροφορίες που 
υπάρχουν σχετικά με την ένσταση που 
π ρ ο τ ί θ ε -
ται να υπο-
βάλει στο 
Σ.τ.Ε. ο 
Πολιτικός 
Μ η χ α ν ι -
κός κ. Χα-
σιώτης και 
που απειλεί 
να αναβά-
λει επ’ αό-
ριστον την 
α ν έ γ ερ σ η 
του νέου 
νοσοκομεί-
ου Πάρου 
– Αντιπάρου.
 »Για τις οποιεσδήποτε ενστάσεις που, 
σύμφωνα με πληροφορίες, θα επικαλε-
στεί ο κ. Χασιώτης στην προσφυγή του 
στο Σ.τ.Ε. περί του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος του χώρου ανέγερσης του νοσο-
κομείου, στο θέμα απαντά και πιστεύ-
ουμε σωστά, ο φορέας κατασκευής του, 
που είναι η ΔΕΠΑΝΟΜ του Υπουργεί-
ου Υγείας.
 »Αυτό που εμείς γνωρίζουμε, καθώς 
και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού 
των νησιών μας, είναι, ότι ένα έργο πνοής 
και υψίστης σημασίας για τα νησιά μας, 
κινδυνεύει να ματαιωθεί από μια ατυ-
χή ενέργεια κάποιου «συμπολίτη» μας. 
Αυτό που θα θέλαμε να «συμβουλέψου-

με» τον αγαπητό κ. Χασιώτη, είναι να 
μη θέσει εν αμφιβόλω την ανέγερση του 
νοσοκομείου και υποσκάψει με τον τρό-

πο αυτό το νησί, που σήμερα και αύριο 
θα φιλοξενεί τον ίδιο και τα παιδιά του. 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν κρύβο-
νται συμφέροντα πίσω από την ενδεχόμε-
νη προσφυγή του κ. Χασιώτη στο Σ.τ.Ε.
»Τελειώνοντας, θέλουμε να τονίσουμε 
στον αγαπητό «συμπολίτη» μας, ότι αν 
προχωρήσει στις ενέργειές του –πέραν 
του οποιουδήποτε δικαίου που ενδεχομέ-
νως έχει- η πράξη του ηθικά θα αποτελέ-
σει casus belli (αιτία πολέμου) για τους 
Παριανούς και τους Αντιπαριώτες.
»Πιστεύουμε ότι θα πρυτανεύσει η λογι-
κή και ο κ. Χασιώτης θα καταλάβει έστω 
και την τελευταία στιγμή το πρόβλημα 
που θα δημιουργήσει στα νησιά μας η 
ενέργειά του και θα πράξει αναλόγως».
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αθλητισμός
Έκλεισε η αθλητική περίοδος για τον Α.Σ. 
Tae Kwon Do «Αιγαίας Πάρου»

Δόθηκαν οι πρώτες μαύρες ζώνες
Με τον θεαματικότερο τρόπο έκλεισε η αθλη-
τική περίοδος 2008-2009 του συλλόγου Tae 
Kwon Do «Αιγαίας Πάρου»,
το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Αίθουσα Πολι-
τιστικών Εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ 
Πάρου. 
Οι αθλητές, για μία ακόμη φορά απέδειξαν 
πως είναι απόλυτα ικανοί να πετύχουν τους 
στόχους τους, επιδεικνύοντας σοβαρότητα, 
γνώσεις και σθένος. Εξαιρετικές εμφανίσεις 
στο κομμάτι της επίδειξης, άρτιες παρουσίες 

στον τομέα της εξέτασης, συγκίνησαν όλους και έκαναν υπερήφανους τους υπευθύνους του 
συλλόγου, για την δουλειά που γίνεται παρέα και την αγωνία που μοιράζονται  μαζί τους όλα 
αυτά τα χρόνια. 

Θερμά Συγχαρητήρια στις Πρώτες Μαύρες Ζώνες του Αιγαία :
Λάμπρου Σταύρος  Ετ. Γεν. : 1999
Φραγκούλη Μαρουσώ  Ετ. Γεν. : 1997 
Φραγκούλης Νικόλας  Ετ. Γεν.: 1996
Brooks Emre   Ετ. Γεν. :1996
Λάμπρου Μαρία  Ετ. Γεν. : 1996
Μεγάλες προσπάθειες κατέβαλαν προπονώντας τα παιδιά, ο προπονητής και επίσημος Διαι-
τητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας TKD, Αρ. Αναστασάς, που εξέτασε, αξιολόγησε και εμ-
ψύχωσε τους αθλητές και τις αθλήτριες, παρευρισκόμενος όχι μόνο στην εξεταστική διαδι-
κασία, αλλά και στις τελευταίες προπονήσεις, αλλά και η «ψυχή» του Συλλόγου, προπονη-
τής Λ. Μουγκός. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Ν.Α. Πάρου Φρ. Βελέντζας. 
Ο σύλλογος «Αιγαίας Πάρου» ανανεώνει το ραντεβού του για τον Σεπτέμβριο.

Σύνδεσμος Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου

Εγγραφή για τα διαρκείας 
Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου 
ενημερώνει τα μέλη του ότι παρελήφθησαν και δι-
ατίθενται τα νέα καλοκαιρινά t-shirt΄s του Συν-
δέσμου καθώς και αυτά του final-4 του μπάσκετ. 
Επίσης συνεχίζεται η διαδικασία εγγραφής για 
τα νέα διαρκείας στο ποδόσφαιρο για τη χρονιά 
2009-2010 και η αξία για το κάθε ένα είναι 210 
ευρώ και αντιστοιχούν στη θύρα 2 του σταδίου. 
Κατά την περίοδο στην οποία δεν είχαμε ενημέ-
ρωση, μέλη του συνδέσμου συναντήθηκαν στο 
νησί μας, με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Αθηνών 
κ.Αριστείδη Καμάρα και τον προπονητή Καρού-
λια Νίκο, με τις βολλευμπολίστριες της ομάδας 
μας Φένια Παπαγεωργίου και Νικολέττα Κουτα-
ξίδου και με τον ποδοσφαιριστή της ομάδος μας 
Αντώνη Πετρόπουλο 
Σε όλους δόθηκαν δώρα και αναμνηστικά του 
Συνδέσμου και του νησιού μας. 
Ο Σύνδεσμος θα είναι και πάλι ανοιχτά από τον Σεπτέμβριο πλήρως ανακαινισμένος.   
Τέλος ενημερώνουμε τους φίλους μας ότι διαθέτουμε εδώ και τέσσερις μήνες το δικό μας blog στο δι-
αδίκτυο από όπου και  μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για όλες τις εξελίξεις στην ομάδα μας, 
για το Σύνδεσμο και για το τοπικό ποδόσφαιρο στη σελίδα http://panathinaikosparosclub.blogspot.
com/. 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παραγγελίες ή αγορές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο    6977283424 .

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
    
Συστήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Πάρου όπως αυτό προέκυψε από τις 
εκλογές που έγιναν την Κυριακή 12 Ιουλίου 2009 στην αίθουσα του Αρχιλόχου.
Πρόεδρος : Παρούσης Γιώργος
Αντιπρόεδρος : Τσάκανης Θεόφιλος
Α΄ Γραμματέας : Αποστόλου Γιάννης
Β΄ Γραμματέας : Πιερτζοβάνης Κώστας
Α΄ Ταμίας : Μπαμπούνης Σταύρος
Β΄ Ταμίας : Νίκας Χρήστος
Έφοροι Υλικού : Κρητικός Στέλιος – Σιφναίος Δημήτρης
Υπεύθυνοι Ακαδημιών : Τσαντάνης Κώστας – Δεκαβάλλας Μανώλης
Γενικοί Αρχηγοί : Πατέλης Κώστας – Παντελαίος Γιώργος
Το νέο Δ.Σ. αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει δημοσίως τις ευχαριστίες του στον απερχόμενο 
πρόεδρο, κ. Koυντρομιχάλη  Ηλία, του οποίου η συμβολή υπήρξε καθοριστική  στις πολύ μεγάλες επι-
τυχίες όλων των τμημάτων του Αθλητικού Ομίλου Πάρου τα τελευταία  χρόνια . Το νέο Δ.Σ. εκφρά-
ζει τη βεβαιότητα, ότι στην προσπάθειά του να συνεχιστούν οι επιτυχίες , ο κ. Κουντρομιχάλης  θα εί-
ναι πολύτιμος αρωγός και σύμβουλος. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται και στους απερχόμενους συμ-
βούλους, των οποίων την  πολύ καλή και μεγάλη προσπάθεια  το νέο Δ.Σ. δεσμεύεται  ότι  θα συνεχίσει, 
αλλά και σε όλους  όσους συνέβαλαν στην  επιτυχημένη πορεία του Συλλόγου.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ  
Νάουσα 09/07/2009  - Αρ. Πρωτ . 455

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Νάουσας ανακοινώνει ότι:
Πρόκειται να προσλάβει Σχολικό Τροχονόμο για το Σχολικό έτος 
2009-2010. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
προς τη Σχολική Επιτροπή από 01-09-2009 μέχρι 10-09-2009. Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ντρια 
του Σχολείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Δ/ντρια του Σχολείου - Αννεζώ Τσιγώνια

Κυκλαδική Ομοσπονδία 
Τουριστικών Καταλυμάτων 
«Κυκλάδες»
Επιδοτούμενα 
προγράμματα
Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών 
Καταλυμάτων «Κυκλάδες», ενημερώ-

νει τα μέλη της, ότι έχουν ανακοινωθεί 
δύο επιδοτούμενα προγράμματα που τα 
αφορούν., Το ένα επιχορηγεί με ποσοστό 
65% τον εκσυγχρονισμό των καταλυμά-
των και το δεύτερο με ποσοστό 60% τη 
δημιουργία ξενοδοχειακής ιστοσελίδας 
με ηλεκτρονικές κρατήσεις. 
Τα προγράμματα είναι πολύ ευνοϊκά για 
τα μικρά τουριστικά καταλύματα και 
προτρέπουμε όλα τα μέλη μας να τα εκ-
μεταλλευτούν. Πρέπει να κινηθούν άμεσα 

και να μην αφήσουν να περάσει το καλο-
καίρι, διότι οι προθεσμίες είναι πιεστικές.
Η Κυκλαδική Ομοσπονδία είναι στη διά-
θεση των μελών της, για να τα ενημερώ-
σει σχετικά με το αν έχουν τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις να συμμετάσχουν.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Ομο-
σπονδίας: 22810 84470 και στην ιστο-
σελίδα www.fede.gr. 

Ο πρόεδρος - Αντώνης Καρατάσος
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Μουσείο γλυπτικής 
Περαντινού στη 
Μάρπησσα

Ελεύθερη η 
είσοδος για 
το κοινό
Το μουσείο γλυπτικής Περαντινού, είναι 
πλέον μία πραγματικότητα. Στην καρδιά 
της Μάρπησσας, σε ένα νεοκλασικό κτί-
ριο, φιλοξενούνται 192 έργα του, δωρεά 
του ιδίου στους συμπατριώτες του, από 
μάρμαρο, χαλκό και γύψο. Ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Μουσείου, Αντ. Ραγκού-
σης, νιώθει περήφανος για το έργο, που 
κοσμεί τη Μάρπησσα και είναι ικανοποι-
ημένος από το αποτέλεσμα. Τα πάντα εί-
ναι στην κατάλληλη θέση, έργα αξιόλο-

γα, που με την ολοκλήρωση του  Μ ο υ -
σείου, «επαναπατρίστηκαν».  Από τις 3 
Ιουλίου, Παριανοί και ξένοι μπορούν να 
τ’ απολαύσουν. Η είσοδος είναι προς το 
παρών, ελεύθερη για το κοινό και οι ώρες 

λειτουργίας είναι από τις 10 το πρωί έως 
τις 3 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το 
απόγευμα έως τις 8.00 μ.μ., καθημερι-
νά εκτός από την Τρίτη και την Τετάρ-
τη. Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 2 Αυγού-

στου, ενώ την επομένη 3 του μήνα, θα γί-
νει στις 11.00 το πρωί, επίδειξη μαρμα-
ρογλυπτικής στο εργαστήρι του Περα-
ντινού στην Αγία Άννα στην Παροικιά.

Ο Ν. Περαντινός
Ο καλλιτέχνης Ν. Περαντινός (1910-
1991), υπήρξε πιστός εκπρόσωπος των 
κανόνων της αρχαίας ελληνικής γλυπτι-
κής και έδωσε στα έργα του εσωτερικότη-
τα και πλαστικότητα. Οι λαμπρές σπου-
δές του στην Αθήνα και στο Παρίσι, το 
πολύχρονο πέρασμά του από το Αρχαιο-
λογικό μουσείο, όπου εργάστηκε ως μό-
νιμος γλύπτης, οι τιμητικές διακρίσεις, 
δεν τον απομάκρυναν από την προσήλω-
σή του στην ανάπτυξη της καλλιτεχνι-
κής παιδείας στην ιδιαίτερη πατρίδα του 
την Πάρο, όπου ίδρυσε και το εργαστή-
ρι μαρμαρογλυπτικής στην Αγία Άννα το 
1964, επιστρέφοντας από το Παρίσι.

 Στην ευχαριστήρια επιστολή της προς 
τον ευεργέτη αντίπαλό της, η κυρία Πρόε-
δρος σημειώνει με νόημα στο υστερόγραφο. 
«Αγαπητέ Γιάννη, κάθε διαγραφή και κάθε 
διάσπαση, βοηθάει τον τόπο και εμένα προ-
σωπικά, και ΕΓΩ θα σε ανταμείψω με κάνα-
δυο αγωγές ακόμα. Τέλος, νομίζω ότι ήρθε 
η ώρα για να φτιάξουμε το δικό μας ψηφο-
δέλτιο, το ψηφοδέλτιο της δικής μας νίκης. 
Σ’ ευχαριστώ.» 

 Ευτυχώς που δεν είχαμε ανακοινώσει τα 
δώρα για όσους γνώριζαν την απάντηση 
στα κουίζ του προηγούμενου φύλλου μας. 
Όλοι - ή σχεδόν όλοι - γνώριζαν την συγγε-

νική σχέση του γνωστού παραθεριστή. Το 
παράξενο είναι ότι όλοι στην απάντηση τους 
έκρυβαν χαμογελώντας και κάτι άλλο… 
Κοίτα να δεις που το κουίζ γύρισε μπούμε-
ρανγκ και τώρα ψάχνω εγώ να βρω τι κρύ-
βει αυτό το χαμογελάκι.

 Μεγάλο μπέρδεμα με τα πολυκαταστή-
ματα στην Πάρο. Οι επιχειρηματίες κάνουν 
το κουμάντο τους και καλά κάνουν, για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Το 
μπέρδεμα είναι με τις υπηρεσίες του κρά-
τους. Δίνουν άδεια για αλλαγή χρήσης και 
μετά την ανακαλούν. Ξαναδίνουν άδεια νο-
μιμοποιώντας την παράνομη αλλαγή χρή-
σης. Κάνουν έλεγχο και τα βρίσκουν όλα 

καλά. Περνάει το αστυνομικό όργανο και 
βρίσκει παραβάσεις και κάνει μηνύσεις. Ξα-
ναγίνεται έλεγχος και ξανά όλα καλά. Ξανα-
περνάει το αστυνομικό όργανο και βρίσκει 
παραβάσεις και ξανακάνει μηνύσεις.  Άντε 
τώρα ο Εμπορικός Σύλλογος να καταλάβει 
ποιος είναι με ποιον, ποια υπηρεσία κάνει 
το σωστό. Ίσως πρέπει να καταλάβουν εκεί 
στον Εμπορικό Σύλλογο την ουσία του πα-
ραφρασμένου συνθήματος «νόμος είναι το 
δίκιο του εργάτη. Λάθος, σήμερα του μονο-
πωλίου».

 Άσχετο: κατά τη διάρκεια της θητείας 
μου στο ναυτικό, όταν ξεκίναγε ο αξιωματι-
κός για την απογευματινή εφοδία, ο οδηγός 

του έπαιρνε τηλέφωνο το πρώτο φυλάκιο 
και του έλεγε «ερχόμαστε». Το πρώτο φυ-
λάκιο ειδοποιούσε το δεύτερο και ούτω καθ’ 
εξής. Αυτόματα, έκλειναν όλα τα τάβλι, ο 
σκοπός στη θέση του, τα πάντα άψογα. Και 
η εφοδία τελείωνε πολύ καλά, αφού όλα λει-
τουργούσαν σύμφωνα με το νόμο, έστω για 
τα δέκα λεπτά του ελέγχου. 

 Πολλά τα λεφτά … στο ΕΣΠΑ. Εμπορι-
κές οι τιμές στη δημοτική επιχείρηση. Καλή 
η «μπίζνα».     
       ΝΡΛ


