
Αφημένος στην τύχη του είναι ο 
αρχαιολογικός χώρος στο Δεσποτικό 
Αντιπάρου, με ευθύνη του υπουργείου 
Πολιτισμού. Η φετινή ανασκαφή 
δεν έγινε γιατί ακόμη εκκρεμεί η 
υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου, φύλακας στον αρχαιολογικό 
χώρο δεν υπάρχει, ό,τι έχει φτιαχτεί με 
πολύ κόπο έως σήμερα, καταστρέφεται 
από ζώα που βόσκουν μέσα στα αρχαία 
και …γκρεμίζουν ότι βρεθεί μπροστά 
τους, ενώ κίονες που αγοράστηκαν για 
αναστήλωση ναού, βρίσκονται πεταμένοι 
στην παραλία του Αγίου Γεωργίου και 
βέβαια απλήρωτοι είναι ακόμη, άνθρωποι 
οι οποίοι προσέφεραν εργασία, είτε 
στην ανασκαφή, είτε στη μεταφορά 
από και προς το Δεσποτικό. Και ενώ τα 
προβλήματα συσσωρεύονται λόγω αδράνειας ή αδιαφορίας των αρμόδιων φορέων και υπουργείων, ήρθε και η χαριστική βολή, 
που εκτός των άλλων, …χτυπά και το εισόδημα ανθρώπων που βγάζουν το ψωμί τους!                                                  συνέχεια στις σελ. 6-7
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Αδιαφορία και εγκατάλειψη του Δεσποτικού 
Έρμαιο στους αρχαιοκάπηλους

Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανέγερση Νοσοκομείου Πάρου – Αντιπάρου

« Όχι» στα υπονομευτικά σχέδια
Το ζήτημα του νοσοκομείου Πάρου – Αντιπάρου και οι απειλές 

για προσφυγή στο ΣτΕ, έχουν κινητοποιήσει πολίτες του νησιού, 
οι οποίοι δημιούργησαν μία άτυπη επιτροπή, «Πρωτοβουλία 
πολιτών για την ανέγερση νοσοκομείου Πάρου – Αντιπάρου», 
που ξεκίνησε αγώνα δρόμου με σκοπό ν’ αποτρέψει ενέργειες που 
υπονομεύουν το έργο. Το πρώτο βήμα, έγινε με σειρά επαφών, 

όπως με το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, ο οποίος δεσμεύτηκε να 
φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ορίζοντας και ημερομηνία 
την 3η Αυγούστου και την Έπαρχο Γρηγορία Πρωτολάτη, η οποία 
εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της σε τέτοιου είδους υπονομευτικές 
ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα ως νομικός, την άποψη ότι δεν 
υπάρχουν νομικά ερείσματα για προσφυγή στο ΣτΕ.                   σελ. 4

Υπουργείο 
Πολιτισμού: “Άμεσα 
καταγράφηκαν και 
αποκαταστάθηκαν οι 
ζημιές” (;)

Ετοιμόρροπος o  
ναός του Αγίου 
Κωνσταντίνου 
στο Κάστρο της 
Παροικιάς

 σελ. 7

100 Χρόνια από τη γέννηση 
του Γιάννη Ρίτσου

Εκδηλώσεις προς 
τιμήν του μεγάλου 
ποιητή στο κέντρο 
τέχνης “Αποθήκη” 
στην Παροικιά, από τις 
7 έως τις 9 Αυγούστου

σελ. 10



2 Τετάρτη 29 Ιουλίου ‘09

Λειτουργεί από την Παρασκευή 24 Ιουλίου η 
παλαιά προβλήτα στο λιμάνι της Παροικιάς 
και συγκεκριμένα οι θέσεις 2 και 3, που είχαν 
κλείσει με εντολή λιμενάρχη λόγω επικινδυ-
νότητας από τις τεράστιες σπηλαιώσεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμεναρ-
χείου Πάρου, που απευθύνεται στους πλοι-
άρχους των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων, ολοκληρώ-
θηκαν οι επισκευές, καλούνται όμως να είναι 
προσεκτικοί για να μην δημιουργηθούν άλλα 
προβλήματα.
Συνιστάται λοιπόν στους πλοιάρχους:
α) Η τήρηση της ασφαλούς ταχύτητας και η 
εφαρμογή των κανόνων χειρισμού που προ-

βλέπει ο ΔΚΑΣ, αποτελούν πρώτιστο μέλη-
μα κατά τη διακυβέρνηση πλοίων εντός και 
εγγύς λιμένων. Σε κάθε περίπτωση η προβλε-
πόμενη ταχύτητα κατά τον κατάπλου – από-
πλου σας στον όρμο, δεν θα πρέπει να υπερ-

βαίνει τα (10) ν.μ., ώστε να μην προκαλεί-
ται κυματισμός, που θα θέσει σε κίνδυνο ζωές 
λουομένων στις παρακείμενες ακτές – παρα-
λίες, καθώς και την ασφάλεια άλλων πλοίων 
και επιβαινόντων, που είναι πρυμνοδετημένα 
ή παραβάλουν στις θέσεις του λιμένα.
β) Με σκοπό την αποτροπή ατυχημάτων, 
κατά τις κινήσεις απάρσεως, παραβολής και 
πρυμνοδέτησης των πλοίων εντός του λιμέ-

να, πρέπει επίσης να λαμβάνονται όλα τα εν-
δεικνυόμενα μέτρα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία και τη ναυτική τέχνη.
Από το λιμεναρχείο επισημαίνεται, ότι οι 
πλοίαρχοι θα πρέπει να τηρούν την απαρέ-
γκλιτη εφαρμογή των υποδείξεων, διαφορε-
τικά θα τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις.

Το Φθινόπωρο η συνέχεια
Σε λιγότερο χρόνο από ότι ποέβλεπε το χρο-
νοδιάγραμμα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
αποκατάστασης στην παλιά προβλήτα του 
λιμανιού της Παροικιάς, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της προέδρου του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου, Βάσως Σκαραμαγκά. 
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «αποκα-
ταστάθηκε πλήρως η υπάρχουσα επικίνδυ-
νη σπηλαίωση με ενισχυμένα υλικά, καθώς 
και η επιφάνεια του προβλήτα, όπου τοπο-
θετήθηκαν οι προβλεπόμενες σιδηροτροχιές 
ώστε να μην φθείρεται το μπετόν από τη χρή-
ση. Το φθινόπωρο θα ακολουθήσει η εκτέλε-
ση του υπόλοιπου μέρους της μελέτης, που 
περιλαμβάνει την αποκατάσταση μικρότε-
ρων φθορών και τη γενικότερη προστασία 
του συνόλου του λιμανιού έναντι δημιουργί-
ας νέων σπηλαιώσεων».  

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
Ταχ. διεύθυνση: Άγιοι Απόστολοι - Νάουσα Πάρου Τ. Κ. 84401
Κωδικός Εντύπου 3233 - Μέλος της ΣΙΕΠΤ
Παραγωγή, εκτύπωση:
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Τρεις αλυσίδες και μια πρόταση

Ζούμε ελεύθεροι δεμένοι με τρεις αλυσί-
δες. Η μία (τηλεόραση) μας κλειδώνει 
σε «κατ’ οίκον περιορισμό». Η άλλη εί-
ναι ποινή που εκτίουμε ως στέρηση των 
πολιτικών μας δικαιωμάτων. Αυτήν μας 
την επέβαλε ο εαυτός μας και η αυτοδι-
οίκηση με την πολιτική της. Η τρίτη εί-
ναι η προσάραξη σ’ αυτό που θεωρούμε 
πραγματικότητα, αφού την έχουμε χά-
σει και ψάχνουμε στους στενότατους 
χώρους των πιο κοντινών συμφερόντων 
μας. Έχουμε δεσμεύσει τον χρόνο μας 
εκεί που νομίζουμε ότι βγάζει κέρδος 
και η ζωή περνά δίπλα με τα σφυρίγμα-
τα και τα καμώματά της, αλλά ποιος της 
δίνει σημασία; 
Η απελευθέρωση από τα δεσμά αυτά 
ίσως θα έπρεπε να είναι μέσα στους 
σκοπούς της αυτοδιοίκησης. Αναζητεί-
ται πάντα έξοδος προς καλοκαιρινούς 
ήλιους ελευθερίας, προς καθαρότερα 
μηνύματα ζωής και δράσης, σε ορίζο-
ντες πιο φωτεινούς σε νοήματα.
Μέσα στα πυροτεχνήματα του Αυγού-
στου και τις τελετές είναι δυνατόν να 
χωρέσει και άλλη ουσιαστική πρωτο-
βουλία του Δήμου που θα μεταβαλλό-
ταν σε θεσμό του καλοκαιριού. Να γίνε-
ται μια συνάντηση του δημοτικού συμ-
βουλίου με τους Παριανούς της Αθήνας 
σε ανοιχτό χώρο (λ.χ. στο θεατράκι του 
Λυκείου), να ακούγονται και να κατα-
γράφονται οι απόψεις των πολλών συ-

μπατριωτών μας που δεν ζουν 
στο νησί. Σίγουρα θ’ ακούγαμε 
πολλές νέες ιδέες και ορισμένες 
θα φώτιζαν κρυμμένες όψεις 
πραγματικότητας . 
Ίσως οι Σύλλογοι της Αθήνας 
πρέπει να το ζητήσουν με πε-
ρισσότερη επιμονή, γιατί εδώ 
υπάρχουν κενά που κοστίζουν, 
σιωπές που ζημιώνουν. Είναι 
και θέμα των Συλλόγων και των 
πολιτικών παρατάξεων του νη-
σιού, επειδή η σιωπή και η από-
σταση από τα κάθε φορά τε-
κταινόμενα  βλάφτουν την εξέ-
λιξη της πολιτικής ζωής στους 
τόπους μας, παραλύουν τη δη-
μοκρατία και σπρώχνουν τον 
πολίτη στο περιθώριο. 
Με την ευκαιρία επαναλαμβά-
νουμε ότι με βάση τις σκέψεις 
αυτές μάλλον πρέπει να επα-
νέλθουμε στις λαϊκές συνελεύ-
σεις, οι οποίες θα αναζωπυρώ-
σουν το ενδιαφέρον των πολι-
τών για τα τεκταινόμενα και θα 
αναδείξουν στελέχη  για το μέλ-
λον της αυτοδιοίκησης. Οι συ-
νελεύσεις αυτές θα μπορούσε 
τώρα να εγγράφονται σε ταινία 
και να δίνονται σε ενδιαφερόμε-
νους φορείς και υπηρεσίες ή και 
να προβάλλονται από τοπικό δί-

κτυο τηλεόρασης. Να προσθέσουμε ότι 
η κατάργηση του ενημερωτικού δελτίου 
του δήμου μάλλον ζημιά κάνει και πρέ-
πει να βρεθεί τρόπος να ξανατυπωθεί. 
Πήραμε πίσω τις ευκαιρίες που δόθη-
καν στους δημότες να μιλήσουν, να εκ-
φράσουν άποψη. 
Δεν τελειώσαμε με όλα της δημοκρατί-
ας και πάντα πρέπει να διευρύνουμε τα 
όρια και όχι να κλεινόμαστε σε λογικές 
γραφείου. Επαναλαμβάνουμε ότι μετά 
τόσα χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί 
ακόμα κοινή συνάντηση των τοπικών 
συμβουλίων.  Αυτά βαρύνουν την αυ-
τοδιοίκηση της Πάρου, που στο παρελ-
θόν πειραματίστηκε με σπουδαία τολ-
μήματα άμεσης δημοκρατίας.  Οι ιδέ-
ες, οι απόψεις και οι σκέψεις όλων μας 
χρειάζονται και θα έπρεπε ειδική υπηρε-
σία του δήμου να τις καταγράφει, όταν 
ακούγονται ή γράφονται. Μέσα απ’ αυ-
τές μπορεί να προχωρήσει κανείς πιο ευ-
έλικτα και με περισσότερη ασφάλεια 
γνώσης. Πλουσιότερη και πιο ευφάντα-
στη δημοκρατία για να ξεφύγουμε από 
τις τρεις, αλλά και από νέες άλλες αλυ-
σίδες. Από τη συμμετοχή και τη συνευ-
θύνη δεν πρέπει ποτέ να παραιτηθούμε.

Χρίστος Γεωργούσης

Σε λειτουργία και πάλι η παλαιά προβλήτα στο λιμάνι της Παροικιάς

Οδηγίες προς τους πλοιάρχους

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
 Πρόσληψη φυλάκων                                          

Το Λιμενικό Ταμείο, με απόφαση του Δ.Σ., προσέλαβε για το διάστημα 15 Ιουλίου – 15 Σε-
πτεμβρίου, δέκα άτομα εποχικό προσωπικό ως φύλακες για τις εισόδους των λιμενικών χώ-
ρων στην Πάρο (Παροικιά, Νάουσα, Πίσω Λειβάδι, Δρυός, Αλυκή) και την Αντίπαρο, με 
σκοπό να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών και την εξυπηρέτηση των πο-
λιτών – επισκεπτών. 
Η επιτήρηση- φύλαξη των εισόδων στα λιμάνια είναι απαραίτητη την καλοκαιρινή περίοδο, 
όπου πεζοδρομούνται οι παραλιακοί δρόμοι το απόγευμα, κινείται πλήθος κόσμου κατά το μή-
κος αυτών και υπάρχει μεγάλος αριθμός οχημάτων που διέρχονται στους χώρους των λιμα-
νιών. Έτσι, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο, την Πολιτική και Δημοτική Αστυνομία, οι φύ-
λακες θα βοηθήσουν στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και στην τήρηση των μέτρων στάθ-
μευσης. 
Να σημειωθεί, ότι οι φύλακες δεν έχουν ποινικές αρμοδιότητες, αλλά θα δίνουν πληροφορί-
ες και θα κάνουν συστάσεις. 
Οι ώρες εργασίας τους είναι 19.00μ.μ. έως 12.00 το βράδυ στο Πίσω Λειβάδι, Δρυό, Αλυ-
κή και Αντίπαρο. Στη Παροικιά και στη Νάουσα 19.00μ.μ. έως 12.00 το βράδυ και βραδυνή 
βάρδια 12.00 έως 4.00π.μ.
Το Δ. Σ. ΤΟΥ Λιμενικού Ταμείου, ζητεί, να σεβαστούμε όλοι μας το έργο τους και να συ-
νεργαστούμε μαζί τους, για να διευκολύνουμε τον επισκέπτη – τουρίστα, αλλά και εμάς τους 
ίδιους, παρουσιάζοντας την καλύτερη δυνατή εικόνα της Πάρου.

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Αρχι-
λόχου το Δ.Σ. του Σ.ΙΔ.Υ.Π.Α.
Την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών 
όρισε σε συνεδρίασή του ο Σύνδεσμος Ιδι-

ωτικών υπαλλήλων Πάρου – Αντιπάρου 
(Σ.ΙΔ.Υ.Π.Α.). Στις εκλογές που θα γίνουν 
στις 18/10/2009,  θα αναδειχτεί νέο Δ.Σ. 
και εκπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο Κυ-
κλάδων και στην Ομοσπονδία. 
Κατά τη συνεδρίαση του Συνδέσμου, διαπι-
στώθηκε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική βελτίω-
ση στις εργασιακές σχέσεις στο νησί και συ-
γκεκριμένα:
Δεν καταβάλλονται οι νόμιμες απολαβές 
στους εργαζομένους.
Στο σύνολο των εργαζομένων δεν καταβάλ-
λονται υπερωρίες .
Η επταήμερη εργασία εξακολουθεί  στο σύ-
νολο των επιχειρήσεων.
Η ανασφάλιστη εργασία έχει ξεπεράσει το 
65%.
Η παράνομη απασχόληση ανηλίκων .
Η εκμετάλλευση των λαθρομεταναστών.
Η μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας.Ο Σύνδεσμος καλεί τους κοινωνι-
κούς και πολιτικούς φορείς του νησιού να το-
ποθετηθούν απέναντι στα οξυμμένα προβλή-
ματα που απασχολούν τους εργαζόμενους 
στο νησί. Καλεί επίσης τους εργαζόμενους 
να πυκνώσουν τις εγγραφές στον Σύνδεσμο.  

Σύνδεσμος Ιδιωτικών υπαλλήλων Πάρου – Αντιπάρου 
Εκλογές για νέο Δ.Σ.

 Από τις εργασίες
στο λιμάνι
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Ορισμένες παραφωνίες (περιβαλλοντι-
κά εγκλήματα) στην πανέμορφη Αντίπαρο, 
πληγώνουν την εικόνα του νησιού. Μία ανε-
ξέλεγκτη χωματερή, παραδίπλα τα λύματα 
που χύνονται στο Αιγαίο, σκουπίδια στις πα-
ραλίες, κεντρικοί δρόμοι με λακκούβες, συν-
θέτουν το σκηνικό, ενώ στο ψηλότερο ση-
μείο του νησιού, δίπλα στο εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία, μία πανύψηλη κεραία κινη-
τής τηλεφωνίας, περίπου 10 ετών …καταρ-
ρακώνει τον περιβάλλοντα χώρο. Η εταιρία 
που την έστησε, ισχυρίζεται τώρα πως έχει 
σκουριάσει και είναι επικίνδυνη, γιατί υπάρ-
χει κίνδυνος, με πολύ δυνατούς ανέμους, να 
πέσει. Έτσι, έχουν στήσει 2-3 μέτρα από την 
υπάρχουσα μία βάση για την τοποθέτηση κε-
ραίας, πολύ μεγαλύτερης από αυτήν που βρί-
σκεται στο χώρο. Η υπάρχουσα κεραία πά-
ντως, δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα, όμως 
τι να σκεφτούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο, 
με το φόβο μήπως πέσει, ίσως δώσουν την 
άδεια. Προβληματίζονται ωστόσο. Η Κοι-
νοτάρχης Αντιπάρου Βαρβάρα Μανέτα, είπε 
στη ΦτΠ: «Μας λένε ότι έχει φθαρεί και μας 
καθιστούν υπεύθυνους αν κάποια στιγμή πέ-
σει. Ως Κοινοτικό Συμβούλιο πάντως, είμα-
στε αρνητικοί στην τοποθέτηση κεραιών. Η 
συγκεκριμένη κεραία τοποθετήθηκε με από-
φαση προηγούμενου Κ.Σ., όμως τώρα ανη-
συχούμε. Ζητήσαμε, τουλάχιστον η τοποθέ-
τηση της νέας κεραίας να είναι 60 μέτρα μα-
κριά από το εκκλησάκι».
Τον ίδιο προβληματισμό, εκφράζει και ο επι-
κεφαλής της μειοψηφίας Γ. Λεβεντάκης: 
«Το θέμα με την κεραία, το έφερε στο Κοινο-
τικό Συμβούλιο η Εταιρία για να στήσουμε 
μία δεύτερη, με το αιτιολογικό ότι η πρώτη 
έχει βλάβη. Εμείς ως αντιπολίτευση δεν συμ-
φωνήσαμε, διότι είδαμε ότι η πρώτη κεραία 
που υπάρχει, δεν έχει οξειδωθεί, ούτε κινδυ-
νεύει να πέσει, όπως ισχυρίζεται η εταιρία».

 Ο Ακονητός με τα …στολίδια του
Ο πολιτισμός και τα καλά του. Ένας ψηλός 
λόφος, με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αι-
γαίου, απέκτησε χρόνο στο χρόνο τα …στο-
λίδια του. Μπάζα, ηλεκτρικές συσκευές, σί-
δερα, πλαστικά, απομινάρια από καρέκλες, 
τραπέζια και άλλα διάφορα αντικείμενα, βρί-
σκονται πεταμένα από την κορυφή έως και 
τις παρυφές του λόφου, ενώ τα ελαφρά αντι-
κείμενα, σακούλες και πλαστικά βαρέλια και 
μπουκάλια, ο άνεμος τα έχει διασκορπίσει 
στους γύρω λόφους. Και όπως γίνεται συνή-
θως, απευθύνεσαι στους αρμόδιους για το τι 
μέλει γενέσθαι και σου απαντούν ότι όλα θα 
γίνουν όπως πρέπει…

Η Κοινοτάρχης κ. Μανέτα, μας είπε, ότι με 
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου θα με-
τατραπούν τα μπάζα σε χώμα, με ένα ειδικό 
μηχάνημα. Τα σίδερα, θα τα πάρει ιδιώτης 
και θα τα λιώσει. Αυτό μένει να το δούμε, αν 
θα γίνει πράξη. Για τα πλαστικά όμως και για 
το θέμα της ανακύκλωσης, που στην Αντίπα-
ρο είναι σε εμβρυική κατάσταση, όπως μας 
λέει, ο επικεφαλής της μειοψηφίας Γ. Λεβε-
ντάκης, ούτε κουβέντα. Πέντε κάδοι υπάρ-

χουν στην Αντίπαρο, που γεμίζουν από τα 
σούπερ μάρκετ, οι κάτοικοι που θα ρίξουν τα 
ανακυκλώσιμα υλικά, αναρωτιέται ο κ. Λεβε-
ντάκης και σημειώνει, πως η αντιπολίτευση 
έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό, να τεθεί στο 
Κοινοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της ανακύ-
κλωσης, αλλά ακόμη περιμένουν…
Το θέμα αυτό με τα μπάζα και τα σκουπίδια, 
αφορά βέβαια και τους πολίτες. Μακριά από 
το σπίτι τους και όπου θέλεις ας είναι. Μ’ 
αυτό το σκεπτικό προφανώς, μετατράπηκε ο 

Ακονητός σε χωματερή. «Δεν μπορούμε να 
τους ελέγξουμε, βάζουμε ταμπέλες ότι απα-
γορεύεται η ρίψη μπαζών και σκουπιδιών και 
τις βγάζουν», μας λέει η Κοινοτάρχης. 

Παραφωνίες μικρές και μεγάλες στην Αντίπαρο με θέα το Αιγαίο 

Περιβαλλοντικά εγκλήματα

Προχωρούν
οι διαδικασίες
Εγκρίθηκαν από τη ΔΕΠΑΝΟΜ τα 
τεύχη δημοπράτησης και είναι προς δη-
μοσίευση, η Προκήρυξη Σύμβασης, Δι-
αγωνισμού του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ 
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙ-
ΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ». Οι διαδικασί-
ες προχωρούν κανονικά και σύμφωνα με 
τις πληροφορίες, το Φθινόπωρο θα μπει 
ο θεμέλιος λίθος, από τον υπουργό Υγεί-
ας Δ. Αβραμόπουλο.
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Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανέγερση Νοσοκομείου Πάρου – Αντιπάρου

« Όχι» στα υπονομευτικά σχέδια
συνέχεια από σελ. 1

Η Πρωτοβουλία πολιτών, μετά τις πρώτες 
επαφές και ενέργειές της, εξέδωσε δελτίο Τύ-
που στο οποίο αναφέρεται:

Ευρύτερος και σημαντικότερος βραχυπρό-
θεσμος σκοπός της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, εί-
ναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις 
προθέσεις του κ. Χασιώτη και για την πιθανό-
τητα να βλάψει σημαντικά την κοινωνία μας 
μέσω των ενεργειών του. Επίσης σκοπός μας 
είναι η ενημέρωση του κ. Χασιώτη για το μέ-
γεθος της οργής που διέπει την τοπική κοινω-
νία, καθώς και για την αποφασιστικότητά μας 
να προστατεύσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

Έτσι ευελπιστούμε πως ο κ. Χασιώτης θα 
αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να θυσιάζεται το 
συμφέρον των πολλών στο συμφέρων του ενός. 
Δεν είναι ηθικό, ακόμα και αν ο ίδιος πιστεύει 
ότι είναι νόμιμο. Ιδιαίτερα δε όταν αναφερόμα-
στε σε θέματα υγείας και  Νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης, συνα-
ντήσαμε το Δήμαρχο και την Έπαρχο. Σκο-
πός των συναντήσεων αυτών ήταν η συζήτηση 
για τους κινδύνους που συνεπάγονται από τις 
προθέσεις και πιθανές ενέργειες του κ. Χασιώ-
τη κατά της ανέγερσης του Νοσοκομείου μας.

Ζητήσαμε την βοήθειά τους μέσω της δημο-
σιοποίησης της αντίθεσής τους προς τις προθέ-
σεις του κ. Χασιώτη, συμβάλλοντας έτσι στην 
αποστολή μηνύματος έντονης εναντίωσης 
προς κάθε προσπάθεια αναβολής ή ακύρωσης 
της ανέγερσης του Νοσοκομείου μας.

Και οι δύο υπήρξαν θετικότατοι ως προς το 
ζητούμενο:

Α) Ο Δήμαρχος υπογράμμισε την αντίθε-
σή του προς τέτοιες αντικοινωνικές ενέργειες 
και υποσχέθηκε τη σύγκληση δημοτικού συμ-

βουλίου για συζήτηση του θέματος και έκδο-
σης σχετικής τοποθέτησης. Επίσης ανέλαβε 
την επιδίωξη επικοινωνίας του με τον κ. Χασιώ-
τη καθώς και την πρόσκλησή του ενώπιον του 
δημοτικού συμβουλίου για να εκθέσει τις από-
ψεις του, να περιγράψει τις προθέσεις του και εν 
γένει να συζητήσει το θέμα. Η συνεδρίαση ορί-
στηκε για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Β) Η Έπαρχος διαβεβαίωσε, ότι μέσω των 
αρμόδιων οργάνων θα εκφράσει και τη δική της 
εναντίωση στις προθέσεις του κ. Χασιώτη. Βα-
σιζόμενη δε στην εμπειρία της και ως νομικού, 
διαβεβαίωσε ότι ο κ. Χασιώτης δεν έχει νομικά 
ερείσματα ,ώστε να μεταβεί από το στάδιο των 
προθέσεων σ’ αυτό των ενεργειών (προσφυγή 
στο ΣτΕ).

Οι προσπάθειες της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», 
συνεχίζονται, ευαισθητοποιώντας όσους περισ-
σότερους (φορείς, συλλόγους, απλούς πολίτες, 
δημοσιογράφους και  ΜΜΕ, καλλιτέχνες και 
εν γένει όσους θα μπορούσαν να ενώσουν την 
φωνή τους μαζί μας), ώστε να πιέσουμε προς 
επίτευξη του σκοπού μας.

»Καλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται για 
την ανέγερση του νοσοκομείου, να παραβρε-
θούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 7μμ, όπου 
μοναδικό θέμα θα είναι το νοσοκομείο. Σκοπός 
της παρουσίας μας είναι, αφ’ ενός να ενημερω-
θούμε και αφετέρου να δηλώσουμε την από-
φασή μας να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας 
στην υγεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την πο-
ρεία ανέγερσης του νοσοκομείου  τηλεφωνεί-
στε στον κ. Δ. Μέξη στο τηλ. 22840 28530 
ή στην κ. Ζαμπία Κωβαίου στο τηλ. 22840 
43330.

Ε να νοσοκοµείο που θα
καλύψει τόσο τις ανά-

γκες των επισκεπτών όσο και
των µόνιµων κατοίκων, οι
οποίοι µέχρι σήµερα ανα-
γκάζονται να αντιµετωπίσουν
τις διαθέσεις του καιρού όταν
χρειαστούν ιατρική περίθαλ-
ψη. «Τα προβλήµατα είναι αυ-
τονόητα σε ένα νησί όπως η
Πάρος, όπου υπάρχει ένα µι-
κρό Κέντρο Υγείας που δεν εί-
ναι επαρκώς εξοπλισµένο.
Ζούµε διαρκώς µε το αίσθη-
µα της ανασφάλειας», δήλω-
σε στο «ΘΕΜΑ» ο δήµαρχος
Πάρου κ. Χρήστος Βλαχο-
γιάννης. «Μαζί µε το Βελέ-
ντζειο Ιδρυµα έχουµε αγορά-
σει ένα αεροσκάφος διακοµι-
δής ασθενών, αλλά ακόµα κι
αυτό είναι λύση ανάγκης. Πριν
από λίγες µέρες το αεροσκά-
φος έκανε 5 µεταφορές ασθε-
νών µέσα σε διάστηµα µόλις
18 ωρών».

«Οι ασθενείς µετακοµί-
ζουν στην Αθήνα»
Από τις 20 Ιουλίου έως τις 20
Αυγούστου η Πάρος υποδέ-
χεται περισσότερους από
150.000 επισκέπτες, µε συ-
νέπεια να υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις που χρήζουν
άµεσης νοσοκοµειακής φρο-
ντίδας. «Το υπάρχον Κέντρο

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΥΣ τουριστικούς προ-
ορισµούς και ένα από τα οµορφότερα νησιά
των Κυκλάδων φαίνεται ότι θα αποκτήσει τε-
λικά ένα νέο σύγχρονο νοσοκοµείο. 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ∆ΑΛΙΑΝΗ
vas.dalianis@hotmail.com

«ΕΝΑ ΣΎΓΧΡΟΝΟ
νοσοκοµείο ήταν ανέκαθεν
στη σκέψη κάθε Παριανού
και κάθε επισκέπτη»,
εξηγεί ο λιµενάρχης
Πάρου - Αντίπαρου 
κ. Ηλίας Κουντροµιχάλης
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ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ «ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι τα πάντα για µας. Οταν
το εξήγγειλε ο υπουργός πριν από ενάµιση χρόνο
περίπου, δεν το πολυπιστέψαµε. Το θεωρήσαµε
πυροτέχνηµα», λέει ο δήµαρχος Πάρου“““

Υγείας, παρ’ όλες τις φιλότιµες
προσπάθειες του νοσηλευτι-
κού προσωπικού, δεν επαρ-
κεί για να καλύψει όλες αυτές
τις περιπτώσεις», εξηγεί ο λι-
µενάρχης Πάρου - Αντίπαρου
κ. Ηλίας Κουντροµιχάλης.
«Ενα σύγχρονο νοσοκοµείο
ήταν ανέκαθεν στη σκέψη κά-
θε Παριανού και κάθε επι-
σκέπτη. Ενα νοσοκοµείο εξο-
πλισµένο µε τα απαραίτητα
µηχανήµατα και τις ιατρικές
ειδικότητες που να αντεπε-
ξέρχονται σε όλες τις περι-
πτώσεις που θα προκύψουν.
Αυτό που πρόκειται να κατα-
σκευαστεί θα είναι δυναµικό-
τητας 40 κλινών, που θα έχει
και µονάδα τεχνητού νεφρού.
Ετσι, οι νεφροπαθείς θα ανα-
κουφιστούν άµεσα, καθώς για
να µπορούν να αιµοκαθαίρο-
νται στα χρονικά διαστήµατα
που επιβάλλει η θεραπεία τους
αναγκάζονται είτε να µετακο-
µίσουν είτε να µην επισκέ-
πτονται το νησί».

«Να σε φυλάει ο Θεός να
µην έχεις νεφρική ανεπάρ-
κεια. Γιατί θα πρέπει να µε-
τακοµίσεις στην Αθήνα ή στη
Σύρο. Και καλά να έχεις την οι-
κονοµική δυνατότητα να µε-
τακοµίσεις. Τι γίνεται όµως
όταν δεν την έχεις;» αναρωτι-
ούνται οι τοπικοί φορείς.

Τα προβλήµατα της Πά-
ρου και της Αντίπαρου είναι
παρόµοια µε αυτά που αντι-
µετωπίζουν πολλά άλλα ελ-
ληνικά νησιά λόγω της απο-
µόνωσής τους και της έλλει-
ψης βασικών υποδοµών. 

«Παρακαλάς όταν έχει
φουρτούνα και κακοκαιρία να
µη σου συµβεί κάτι κακό. Το
νοσοκοµείο είναι όνειρο σχε-
δόν κάθε ανθρώπου στο νησί»,
συνεχίζει ο κ. Βλαχογιάννης. 

Το όνειρο αυτό φαίνεται
να γίνεται πραγµατικότητα,
καθώς στις αρχές της εβδο-
µάδας αναµένεται να δηµο-
σιευτεί η προκήρυξη δηµο-
πράτησης του έργου από τη
∆ΕΠΑΝΟΜ, την εταιρεία ανέ-
γερσης νοσηλευτικών µονά-
δων του υπουργείου Υγείας,
ενώ το ερχόµενο φθινόπωρο
πρόκειται να τεθεί ο θεµέλιος
λίθος. 

Αντιδράσεις 
στα αυτονόητα
Ωστόσο τα πράγµατα δεν
προχωρούν χωρίς δυσκολίες.
Ακόµα και τα αυτονόητα.
Στην προκειµένη περίπτω-
ση, ο κ. Απόστολος Χασιώ-
της, πολιτικός µηχανικός και
ιδιοκτήτης κατοικίας κοντά
στον χώρο όπου προβλέπε-
ται να ανεγερθεί το νέο νο-
σοκοµείο, µε επιστολή του
προς τον υπουργό Υγείας κ.
∆ηµήτρη Αβραµόπουλο
απειλεί να προσφύγει στο
Συµβούλιο της Επικρατείας
«για τυχόν παραβάσεις της
υφιστάµενης νοµοθεσίας»,
όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά, µε ορατό τον κίνδυνο
της καθυστέρησης -αν όχι και
της ουσιαστικής µαταίωσης-
των εργασιών κατασκευής

Νοσοκοµείο-όραµα για την Πάρο 
Ενα όνειρο των Παριανών αναµένεται σύντοµα να γίνει πραγµατικότητα- 
∆εν λείπουν όµως τα προσκόµµατα, που ήδη καθυστερούν το ζωτικής σηµασίας έργο

ση προτεραιότητα για το νη-
σί: «Είναι απαραίτητο. Εχω
τρία παιδιά και έχει χρειαστεί
να τα µεταφέρω µε Super
Puma και µε πλοίο µε 9 µπο-
φόρ επειδή χρειάστηκαν νο-
σοκοµειακή περίθαλψη. Ο λό-
γος που απειλείται η προ-
σφυγή στο Συµβούλιο της Επι-
κρατείας είναι η άγνοια των
συνθηκών διαβίωσης τον χει-
µώνα. ∆εν υπάρχει µέλλον χω-
ρίς το νοσοκοµείο. ∆εν θα µεί-
νει άνθρωπος εδώ αν δεν κα-
τασκευαστεί».

Ο δήµαρχος της Πάρου,
σε µια προσπάθεια να αµ-
βλύνει τις αντιδράσεις και να
συµβιβάσει τις αντίθετες
απόψεις, προσανατολίζεται
στη σύγκληση δηµοτικού
συµβουλίου το πρώτο δε-
καήµερο του Αυγούστου, στο
οποίο θα προσκαλέσει και
τον κ. Χασιώτη, και ο λιµε-
νάρχης κ. Κουντροµιχάλης
εύχεται να υπάρξει σύνεση
αλλά και συναίνεση στον κοι-
νό στόχο του νέου νοσοκο-
µείου: «Πέρα από κάθε συµ-
φέρον, πολιτικό, µικροπολι-
τικό, οικονοµικό ή προσωπι-
κό, πάνω απ’ όλα είναι η υγεία
των κατοίκων και των επι-
σκεπτών του νησιού. Το τε-
λευταίο πράγµα που θα σκε-
φτεί κάποιος που θα περάσει
την πόρτα είναι τι ψηφίζει.
Πρέπει να επικρατήσει σύ-
νεση και όλοι µαζί να απαιτή-
σουµε την επίσπευση και την
ολοκλήρωση των εργασιών.
Θα έλεγα σε όποιον προσπα-
θεί να θέσει εµπόδια στην κα-
τασκευή του νοσοκοµείου να
το σκεφτεί πιο ψύχραιµα,
ώστε να αποκτήσουµε το νο-
σοκοµείο που είναι το όνειρο
κάθε Παριανού».

Η ΜΑΚΈΤΑ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΊΠΑΡΟΥ, η κατασκευή του οποίου αναµένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο

«ΖΟΥΜΕ ∆ΙΑΡΚΩΣ
µε το αίσθηµα της
ανασφάλειας», τονίζει 
ο δήµαρχος Πάρου 
κ. Χρήστος Βλαχογιάννης 

του νέου νοσοκοµείου. Ο κ.
Χασιώτης µε την επιστολή
του εκφράζει τις επιφυλάξεις
του για το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς των εκτάσεων που
έχουν παραχωρηθεί από την
Ιερά Μονή Λογγοβάρδας για
την κατασκευή του νέου νο-
σοκοµείου στον περιφερεια-
κό δρόµο Παροικιάς - Νάου-
σας, στον δρόµο Αγροτικού
Συνεταιρισµού, καθώς και για
τα τεχνικά κριτήρια όσον
αφορά στην επιλογή της συ-
γκεκριµένης θέσης. 

Ως προς το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, ο κ. Χασιώτης µε
την επιστολή του υποστηρί-
ζει ότι η Μονή Λογγοβάρδας
παραχωρεί τις εκτάσεις αυ-
τές για να δηµιουργηθεί de

facto ιδιοκτησιακό καθεστώς
σε αµφισβητούµενες εκτά-
σεις.

Σύνεση και συναίνεση 
ζητούν οι φορείς
«Το νοσοκοµείο είναι όραµα
για µας. Οταν το εξήγγειλε ο
υπουργός πριν από ενάµιση
χρόνο περίπου, δεν το πολυ-
πιστέψαµε. Το θεωρήσαµε
πυροτέχνηµα. Αλλά τώρα που
βλέπουµε να καθυστερεί για
άλλους λόγους, αντιδρά ο κό-
σµος», τονίζει ο δήµαρχος.
Από την πλευρά του, και ο
πρόεδρος του Εµπορικού
Συλλόγου Πάρου - Αντίπα-
ρου κ. Απόστολος Αλιπρά-
ντης θεωρεί το νοσοκοµείο
επιτακτική ανάγκη και άµε-

Το δημοσίευμα για το Νοσοκομείο Πάρου - Αντιπάρου στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»
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Επιστολή Μπάιλα στον 
υπουργό Υγείας για την 
αντιμετώπιση της νέας 
γρίπης
Πάρτε μέτρα για 
τις Κυκλάδες

Το ζήτημα της νόσου των χοίρων παίρ-
νει διαστάσεις και στη χώρα μας και σύμ-
φωνα με τους επιστήμονες, τα κρούσμα-
τα από το Σεπτέμβριο θα αυξηθούν. Το 
Υπουργείο Παιδείας, εξετάζοντας τα δεδο-
μένα, θα αποφασίσει εάν θα λειτουργήσουν 
ή όχι τα σχολεία. Επειδή το ζήτημα είναι ιδι-
αίτερα σοβαρό, ο Νομάρχης Κυκλάδων Δ. 
Μπάιλας, έστειλε στις 22 Ιουλίου επιστολή 
προς τον υπουργό Υγείας, Δ. Αβραμόπου-
λο στον οποίο θέτει σειρά ερωτημάτων για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Στην επιστολή του προς τον υπουργό, ο 
κ. Μπάιλας επισημαίνει, ότι «γνωρίζοντας 
πως ο νομός Κυκλάδων αποτελεί περιοχή 
υψηλού κινδύνου λόγω τουρισμού, αισθα-
νόμαστε ότι αναμένουμε επίθεση από τη 
νόσο, την οποία όμως θα κληθούμε να την 
αντιμετωπίσουμε αυτοσχεδιάζοντας χωρίς 
μέσα, χωρίς προσωπικό, χωρίς σοβαρό σχε-
διασμό».

Με αυτό το σκεπτικό ο κ. Μπάιλας ρωτά 
τον υπουργό:

- Πως θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 
να πηγαίνουν δεκάδες ή και εκατοντάδες 
τα παιδιά στα Αγροτικά Ιατρεία με τον ένα 
αγροτικό γιατρό, που σε κάποια από αυτά 
πιθανόν να μην υπάρχει σε μόνιμη βάση;

- Πως θα προχωρήσουμε σε εμβολιασμό 
των παιδιών στα σχολεία, όταν στη Νομαρ-
χία δεν υπάρχει σχολίατρος, ούτε άλλος για

τρός που να υπηρετεί στη ΝΑ Κυκλά-
δων;

- Ποια μπορεί να είναι η συμμετοχή μας 
ή η βοήθεια που μπορούμε να προσφέρου-
με ακόμη και σε συνεργασία με άλλους φο-
ρείς μέσα από ένα ανεπαρκές θεσμικό πλαί-
σιο για τις ΝΑ στον τομέα της υγείας και 
όταν στην έδρα της ΝΑ υπηρετούν μόνο 2 
υπάλληλοι ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, ενώ 
στα επτά Επαρχεία κανένας;

Με το ερώτημα επίσης, «πως θα αντι-
μετωπιστούν οι όποιες δαπάνες προκύ-
ψουν;», ο κ. Μπάιλας ζητεί:

Να διοριστούν περισσότεροι αγροτικοί 
γιατροί και να παραταθεί η θητεία αυτών 
που υπηρετούν ήδη, ώστε έως το καλοκαίρι 
του 2010 να είναι καλυμμένα όλα τα αγρο-
τικά ιατρεία του νομού.

Να εγκριθεί με κατεπείγουσες διαδικα-
σίες η πρόσληψη (20) νοσηλευτών ή επι-
σκεπτριών υγείας για ένα έτος, έτσι ώστε 
να στελεχωθούν τα Κέντρα Εμβολιασμού, 
που στο νομό μας, λόγω της νησιωτικής ιδι-
ομορφίας θα ξεπερνούν τα 30.

Να υπάρξει επιχορήγηση στη ΝΑ Κυ-
κλάδων γι’ αυτό το σκοπό της τάξης των 
100.000 ευρώ, τουλάχιστον για την αντιμε-
τώπιση των όποιων δαπανών.

Σε ετοιμότητα το Κέντρο Υγείας 
Πάρου

Σε ικανοποιητικό βαθμό, έχει προετοιμα-
στεί το Κέντρο Υγείας Πάρου, για ν’ αντιμε-
τωπίσει το ενδεχόμενο κρουσμάτων της νό-
σου των χοίρων.

Στη ΦτΠ ο διοικητής του Κ.Υ. Γ. Μπι-
ζάς, ανέφερε ότι έχουν εφαρμοστεί οι οδη-
γίες από το Υπουργείο Υγείας. Οδηγίες ια-
τρικές, που από τους γιατρούς του Κέντρου 
Υγείας, μεταφέρθηκαν και στους αγροτι-
κούς που βρίσκονται στα ιατρεία των χω-
ριών του νησιού. Επίσης, με βάση τις οδηγί-
ες, δημιουργήθηκε χώρος ελέγχου στην εί-
σοδο και έχει προβλεφθεί χώρος απομόνω-
σης για περίθαλψη σε σύντομο χρονικό διά-
στημα τυχόν περιστατικού. Ο κ. Μπιζάς, με-
ρίμνησε για την προμήθεια Tamiflu, το φάρ-
μακο που χορηγείται σε άτομα, που έχει δια-
πιστωθεί ότι νοσούν. 

Ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στις Κυκλάδες 

Για την πάταξη του παραεμπορίου
Το επίμαχο ζήτημα του παραεμπορίου στις Κυκλάδες, έθεσε στον αναπληρωτή υπουρ-

γό Δημόσιας Τάξης, ο βουλευτής του νομού Γ. Βρούτσης κατά τη συνάντηση που είχε μαζί 
του στις 21 Ιουλίου. 

Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι η Κυβέρνηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την  πάταξη του παραεμπορίου, επεσήμανε δε ότι, κατανοώντας την ιδιαιτερότητα των Κυ-
κλάδων ως νησιωτικής περιοχής, θα προβεί στην άμεση ενίσχυση των αστυνομικών δυνά-
μεων στις Κυκλάδες στις επικείμενες νέες τοποθετήσεις. 

Παραιτήθηκε από την Τ.Ο. της Ν.Δ.
ο Ν. Μαρινάκης

Την παραίτησή του από την Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, υπέβαλε στις 
17 Ιουλίου, ο κ. Ν. Μαρινάκης, επικαλούμενος λόγους υγείας. 

Στην ανακοίνωσή του προς τον πρόεδρο της Τοπικής Χ. Μαλινδρέτο αναφέρει:
«Πολλά προσωπικά θέματα και προβλήματα, μου καθιστούν αδύνατη την παραμονή 

στο Δ.Σ. της τοπικής οργάνωσης της Ν.Δ. Πάρου - Αντιπάρου. Και κατά το παρελθόν 
υπέβαλα την παραίτησή μου η οποία δεν ίσχυσε. Όμως οι ενυπάρχοντες σοβαροί προσω-
πικοί λόγοι και κυρίως σοβαρά προβλήματα υγείας με αναγκάζουν να υποβάλλω την πα-
ραίτησή μου την οποία πλέον πρέπει να θεωρήσετε και οριστική».

«Φίλοι της Πάρου» Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση

Ανακοίνωση 

Η κεντρική εκδήλωση της οργάνωσης «Φίλοι της Πάρου», η οποία περιλαμβάνει την απονομή 
διακρίσεως σε ένα ή περισσότερα άτομα ή φορείς, που συμβάλλουν με το έργο τους στην ευόδωση 
των σκοπών της οργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009, στις 8 μ.μ. 
στο ξενοδοχείο Suisse Home, στη Νάουσα. 

Για το έτος 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων αποφάσισε να απονείμει τη διάκριση αυτή 
σε Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Πάρο και των οποίων η δραστηριότητα στηρίζεται 
στην εθελοντική προσφορά. Οι οργανώσεις που επελέγησαν είναι ο Σύλλογος Αιμοδοσίας, η ορ-
γάνωση ΑΜΕΑΕ, η Ελληνική ομάδα Διάσωσης, η οργάνωση PAWS και η Αλκυόνη. 

Η φετινή μας εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Δήμο Πάρου. Της εκδήλωσης θα ακολουθήσει 
δεξίωση με τοπικά εδέσματα και παριανό κρασί.

Η συμμετοχή στα έξοδα έχει καθορισθεί σε 20€/ άτομο ή 30€ / ζεύγος, ενώ η είσοδος είναι ελεύ-
θερη για φοιτητές και μαθητές.
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συνέχεια από σελ. 1
Εστάλη έγγραφο προς τους έξι καπετά-

νιους των σκαφών που μεταφέρουν του-
ρίστες και επισκέπτες στο Δεσποτικό, με 
το οποίο τους απαγορεύεται «ο ελλιμενι-
σμός και η απόβαση επιβατών στην Ανα-
τολική και Βορειοανατολική πλευρά της 
νησίδας του Δεσποτικού», στον αρχαι-
ολογικό χώρο δηλαδή, στον οποίο όμως 
ελλιμενίζονται ιδιωτικά σκάφη, ενώ τα 
κατσίκια από παρακείμενη μάνδρα μπαι-
νοβγαίνουν ανενόχλητα, αφού δεν υπάρ-
χει φέτος ούτε φύλακας στον αρχαιολο-
γικό χώρο. Προειδοποιούν μάλιστα τους 
καπετάνιους, πως αν παραβιάσουν την 
απαγόρευση θα υποστούν κυρώσεις. 

Στο έγγραφο, που εστάλη στις 
17/7/2009 προς τους έξι καπετάνιους 
αναφέρεται: «Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 
7829/15/7/09 έγγραφο του υπουργείου 
Πολιτισμού και της ΚΑ΄ Εφορείας Προ-
ϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων και 
έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα μετάβα-
σης του προσωπικού φύλαξης αρχαιοτή-
των στον αρχαιολογικό χώρο του Δεσπο-
τικού, σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύ-
εται ο ελλιμενισμός των Ε/Γ-Τ/Ρ σκα-
φών σας, καθώς και η απόβαση επιβα-
τών στην Ανατολική και Βορειανατολική 
πλευρά της νησίαδας Δεσποτικού και συ-
γκεκριμένα στην παραλία της Παναγίας, 
καθώς επίσης και στη νησίδα Τσιμηντή-
ρι. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμο-
γή της ανωτέρω απαγόρευσης προς απο-
φυγή νόμιμων κυρώσεων».

Αντιδρούν οι …απλήρωτοι
Εν τω μεταξύ, όσοι προσέφεραν εργα-

σία και δεν έχουν πληρωθεί, εκδηλώνουν 
την αντίδρασή τους και ζητούν τα δεδου-
λευμένα τους. 

Ο καπετάνιος του σκάφους «ΣΑΡ-
ΓΟΣ» Γ. Μαριάνος, έστειλε έγγραφο στο 
υπουργείο Πολιτισμού προς τον υπουρ-
γό και το ΓΓ στο οποίο τονίζει: «Εδώ 
και ένα χρόνο η ΚΑ΄ Εφορεία Κυκλαδι-
κών αρχαιοτήτων μου χρωστά αποδείξεις 
3.000 ευρώ, από μεταφορά του φύλακος 
αρχαιοτήτων με το σκάφος μου στη νήσο 
Δεσποτικό. Το ποσό αυτό προέκυψε με 
το κλείσιμο της περσινής ανασκαφής από 
10/7/08 έως 30/8/08».

Ο κ. Μαριάνος επισημαίνει πως παρά 
τις έγγραφες διαμαρτυρίες του, δεν υπήρ-
ξε ανταπόκριση με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί ν’ αποπληρώσει τις περσινές υπο-
χρεώσεις του, που προέκυψαν από τη με-
ταφορά και ζητεί να διευθετηθεί η εκκρε-
μότητα αυτή.

Το χρέος προς τον κ. Μαριάνο, επιση-
μαίνει με έγγραφό του, προς όλες τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες και το υπουργείο Πολι-
τισμού και ο αρχαιολόγος Γ. Κουράγιος. 
Παράλληλα, υπογραμμίζει, ότι η πρόθε-
σή τους να πληρωθεί ο κ. Μαριάνος από 
τη χορηγία των 5.000 ευρώ του Ιδρύμα-
τος Λάτση, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, 
γιατί τα χρήματα αυτά δόθηκαν για τη 
φετινή ανασκαφική έρευνα.

Μία έρευνα που έπρεπε να είχε ξεκι-
νήσει στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρω-
νόταν στις 10 Ιουλίου. Ο κ. Κουράγιος, 
που όταν έστειλε το έγγραφο πίστευε πως 
θα ξεκινούσαν οι ανασκαφές, υπενθυμί-
ζει ότι από τη χορηγία Λάτση θα πρέπει 
να πληρωθούν διάφορα άλλα πρόσωπα 
για μεταφορά υλικού, αγορά λογισμικού 
υλικού κ.λπ., χρέη του 2008, αλλά και «η 
φετινή μεταφορά προσωπικού».

«Έχασα τη δουλειά μου»
Εγκαταλελειμένοι είναι και όλοι οι αρ-

χαιολογικοί χώροι στην Πάρο, όπου 
υπάρχουν και παρατράγουδα…

Ένα άλλο έγγραφο εστάλη στις 21 Ιου-
λίου 2009 από τον Θ. Βελέντζα προς το 
Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτων Υπαλ-
λήλων του υπουργείου Πολιτισμού, στο 
οποίο τονίζεται: «Ονομάζομαι Θεόδω-
ρος Βελέντζας, είμαι κάτοικος Πάρου, 
δουλεύω εργάτης στο Μουσείο Πάρου 
πολλά χρόνια και θέλω να καταγγείλω, 
ότι δεν προσελήφθηκα όπως έπρεπε με 
προκήρυξη εργατών που έγινε τον Απρί-
λιο, αλλά τη θέση μου (σαν εργάτης), 
πήρε μία αρχαιολόγος, η οποία δεν είναι 
εργάτρια και δουλεύει στην Πάρο, όχι 
μαζί με τους εργάτες, αλλά ως αρχαιολό-
γος και εγώ που έχω ανάγκη να εργαστώ, 
έχασα τη δουλειά μου». 

Με λίγα λόγια, το μπάχαλο, δεν αφο-
ρά μόνο στο Δεσποτικό, αλλά όλους τους 
αρχαιολογικούς χώρους σε Πάρο και 
Αντιπάρο και αυτό εύκολα κανείς μπο-
ρεί να το διαπιστώσει, εάν κάνει μία βόλ-
τα στους αρχαιολογικούς χώρους στην 
Πάρο, όπου ούτε αποψίλωση των ξερών 
χόρτων δεν έχει γίνει…

 «Δυσφημείται η χώρα»
Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάν-

νης, με επιστολή του προς τον υπουργό 
Πολιτισμού Αντ. Σαμαρά, εκφράζει τον 
προβληματισμό τόσο του ίδιου όσο και 
των κατοίκων της Πάρου και της Αντιπά-
ρου για την εγκατάλειψη των αρχαιολο-
γικών χώρων στα δύο νησιά, που η εικό-
να που παρουσιάζουν «δυσφημεί τη χώ-
ρας μας» και ζητεί από τον υπουργό «να 
συμβάλει στην κατεύθυνση λήψης δρα-
στικών μέτρων για την φροντίδα και την 
προστασία τους».

Ο κ. Βλαχογιάνης επισημαίνει πως 
«μετά την απομάκρυνση από το νησί του 
επιμελητή αρχαιοτήτων κ. Γ. Κουράγιου, 
επικρατεί στον τομέα του αρχαιολογικού 
έργου, στασιμότητα και αδράνεια».

Στο υπουργείο Πολιτισμού, προς την 
αρμόδια υπηρεσία αρχαιοτήτων, απευ-
θύνθηκε και η Κοινοτάρχης Αντιπάρου 
Βαρβάρα Μανέτα. Όπως είπε στη ΦτΠ, 
προσπάθησε να μιλήσει με την υπεύθυνη 
αρχαιολόγο κ. Μαρθάρη, αυτό δεν κατέ-
στη δυνατό και μίλησε με υπάλληλο, αλλά 
δεν βγήκε από τη συνομιλία κάποιο απο-
τέλεσμα. Η κ. Μανέτα, έθεσε κυρίως το 
ζήτημα της απαγόρευσης ελλιμενισμού 
των αντιπαριώτικων σκαφών στον αρ-

Αδιαφορία και εγκατάλειψη του Δεσποτικού 

Έρμαιο στους αρχαιοκάπηλους

Γ. Κουράγιος: «Γιατί γίνονται όλα αυτά;»

Δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε αυτό; Να εγκαταλείπεται δηλαδή, ένας αρχαιο-
λογικός χώρος; Βάλλομαι εγώ, βάλλεται ο χώρος; Αυτά τα ερωτήματα διατυπώ-
νονται από τον αρχαιολόγο Γ. Κουράγιο, ο οποίος ακόμη περιμένει την υπογραφή 
του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, για να ξεκινήσει τις ανασκα-
φικές έρευνες.  Και δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη του Δεσποτικού. Ο κ. Κουρά-
γιος, ανέφερε στη ΦτΠ, ότι εγκαταλείπονται όλα τα αρχαία της Πάρου. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κ. Μαρθάρη έχει προσλάβει αρχαιολόγο στη 
θέση του, η οποία πήρε τη θέση ενός εργάτη του Θ. Βελέντζα. Γιατί η πρόσλη-
ψη της αρχαιολόγου, έγινε με την προκήρυξη των εργατών. Η αρχαιολόγος αυτή, 
που προσελήφθη ως ωρομίσθια, δεν μπορεί να προχωρήσει σε ανασκαφή, γιατί η 
ανασκαφική έρευνα, όπως είναι γνωστό, είναι στο όνομά του και άρα δεν μπορεί 
να γίνει τίποτα.  

Ο αρχαιολόγος, που βλέπει τη δουλειά του στο Δεσποτικό να καταστρέφεται, 
απευθύνθηκε εγγράφως προς το υπουργείο Πολιτισμού. Θέτει διάφορα ερωτήμα-
τα γύρω από το επίμαχο ζήτημα και κυρίως γιατί φέτος δεν εγκρίθηκε η ανασκα-
φή και περιμένει απάντηση. 

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν, ότι εξαιτίας της ελλιπούς προστασίας του χώ-
ρου και του ανεπαρκούς καθαρισμού και της συντήρησης των αρχαίων κατάλοι-
πων, αυτά έχουν υποστεί σημαντικές φθορές. 

Η πρόχειρη περίφραξη του χώρου σε αρκετά σημεία έχει καταρρεύσει, με απο-
τέλεσμα να την υπερπηδούν τα ζώα της παρακείμενης στάνης, να εισβάλουν στον 
αρχαιολογικό χώρο και να προκαλούν ζημιές στους τοίχους των κτιρίων, γεμίζο-
ντας το χώρο και με ακαθαρσίες.

Το αποτέλεσμα είναι, ο αρχαιολογικός χώρος παρουσιάζει, εν μέσω τουριστι-
κής περιόδου, εικόνα εγκατάλειψης, που προσβάλει και δυσφημεί τον πολιτισμό 
και τον τόπο.

Στη φωτογραφία οι κίονες για την αναστήλωση ναού, πεταμένοι στην παραλία του Αγίου Γεωργίου
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Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου 
στο Κάστρο στην Παροικιά

Οι ζημιές 
αποκαταστάθηκαν(;) 
αλλά το μνημείο θα …
πέσει!

Ο ναός του αγίου Κωνσταντίνου στο Κάστρο της Παροικιάς, εί-
ναι χωρίς καμία δόση υπερβολής, ετοιμόρροπος. Μεγάλες ρωγμές 
στους τοίχους, στο δάπεδο, ανοίγματα στην πόρτα της εισόδου, κλί-
ση του ναού…Για το μνημείο αυτό, είχε υποβάλει ερώτηση προς τον 
υπουργό Πολιτισμού στις 29 Ιουνίου, η βουλευτής του Συνασπισμού 
Άννα Φιλίνη. Στην ερώτηση απάντησε στις 20 Ιουλίου ο υπουργός 
κ. Σαμαράς, τονίζοντας πως, όπως τον ενημέρωσαν οι υπηρεσίες του, 
αποκαταστάθηκαν άμεσα οι ζημιές! Το ερώτημα είναι πότε και δεν το 
πήρε είδηση κανείς; Γιατί ποτέ δεν ήρθε συνεργείο, οι ρωγμές υφί-
στανται και μέρα τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται. Η απάντηση 
είναι αόριστη. Δεν αναφέρεται η ημερομηνία των εργασιών, ούτε ποια 
τμήματα του ναού αποκαταστάθηκαν ή συντηρήθηκαν. 

Συγκεκριμένα στην απάντηση του κ. Σαμαρά 
αναφέρεται: «Η 2η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων έχει αναλυτικά καταγράψει την κατάσταση 
και τα προβλήματα βλαβών – φθορών των μνημεί-
ων αυτών. Ωστόσο, ο άμεσος κίνδυνος είχε εντοπι-
στεί στο προστώο του ναού, ο οποίος είναι επισκέ-
ψιμος, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, δεδομένου 
ότι βρίσκεται σε πολυσύχναστο τμήμα του κάστρου 
Παροικιάς και γι’ αυτό η υπηρεσία προχώρησε άμε-
σα και κατά προτεραιότητα σε εργασίες αποκατά-
στασής του».

Με αυτή την απάντηση λοιπόν, ο υπουργός 
«κλείνει» το κεφάλαιο «ναός Αγίου Κωνσταντί-
νου», με αποτέλεσμα η βουλευτής προφανώς να εί-
ναι ικανοποιημένη από την απάντηση του υπουρ-
γού, αφού αποκαταστάθηκαν οι ζημιές, ο ίδιος να 
είναι τυπικά εντάξει γιατί απάντησε, αλλά ο ναός θα 
…πέσει!

Πότε έγινε αυτό;
Ο πατέρας Σπυρί-

δωνας, που εδώ και 
έξι μήνες έχει την ευ-
θύνη του ναού, εξέ-
φρασε την απορία 
του για τη συγκε-
κριμένη απάντηση. 
«Πότε έγινε αυτό, 
εκτός κι’ αν εννοούν 
τα σανίδια που τοπο-
θετήθηκαν στο υπό-
στεγο;». Ναι, στο 
υπόστεγο πράγμα-
τι, έχουν τοποθετη-
θεί σανίδια, που δεν δένουν καθόλου με το μνημείο. Ένα ξένο σώμα, 
παραφωνία στην εμφάνιση του ναού. Σε ότι αφορά στις ρωγμές, χά-
σκουν εντός και εκτός του ναού, ενώ δίπλα βρίσκονται απομεινάρια 
από γκρεμισμένο σπίτι, που όπως λέει ο πατέρας Σπυρίδωνας, οι του-
ρίστες στέκονται και το κοιτούν σχολιάζοντας δυσμενώς την εικόνα 
αυτή δίπλα στο μνημείο. Και επειδή λυπάται για την κατάστασή του, 
έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία με τα προβλήματα που παρουσι-
άζει, καθώς και τα αιτήματα που έγιναν προς τους αρμόδιους φορείς 
τα τελευταία χρόνια για τη συντήρησή του, χωρίς να υπάρξει αντα-
πόκριση. Όλα αυτά, θα τα γνωστοποιήσει, αρχικά στο Μητροπολίτη 
Παροναξίας κ. Καλλίνικο και στη συνέχεια θα απευθυνθεί ο ίδιος στο 
Υπουργείο Πολιτισμού, με την ελπίδα να εισακουστεί. 

χαιολογικό χώρο, ενώ όπως είπε, αράζουν 
κότερα, αλλά η απάντηση που πήρε, είναι 
πως το μέτρο είναι προσωρινό, για την 
προστασία (;) των αρχαίων.  

Γνωρίζω για την απαγόρευση των καϊ-
κιών να προσεγγίσουν και δεν μπορώ να 
καταλάβω για ποιο λόγο έγινε αυτό, δη-
λώνει στην ΦτΠ και ο επικεφαλής της 
μειοψηφίας Γ. Λεβεντάκης και σημει-
ώνει: «Γιατί να πάρει αυτή την απόφα-
ση το υπουργείο (απαγόρευση ελλιμενι-
σμού), για ανθρώπους που βγάζουν το 
μεροκάματό τους και δεν την πήρε και 
για σκάφη και κότερα ιδιωτών που δια-
νυκτερεύουν εκεί; Θα έπρεπε επίσης, να 
υπάρχει φύλαξη και να μην σταματήσουν 
οι ανασκαφές, ούτε για μία ημέρα. Έχουν 
γίνει μεγάλες προσπάθειες από τον αρ-
χαιολόγο κ. Κουράγιο, οι οποίες σταμά-
τησαν, δεν μάθαμε γιατί και η κοινότητα 
δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον».

Επιστολή προς το υπουργείο Πολιτι-
σμού και τις Διευθύνσεις αρχαιοτήτων, 
έστειλαν και «οι κάτοικοι και φίλοι της 
Αντιπάρου», οι οποίοι εκφράζουν τον 
προβληματισμό και την αγωνία τους για 
τη μη προβολή και προστασία των πολι-
τιστικών μνημείων του νησιού και ιδιαί-
τερα του αρχαϊκού ιερού στη θέση Μά-
ντρα στο Δεσποτικό.

Ερώτηση Δαμανάκη στη Βουλή
Το θέμα του Δεσποτικού, έφτασε και 

στη Βουλή, με ερώτηση που κατέθεσε 
προς τον υπουργό Πολιτισμού η Βουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαμανάκη.

Η βουλευτής ρωτά τον υπουργό:
- Ποια η θέση του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και ποιες οι προθέσεις του για την 
προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογι-
κού χώρου; 

- Ποια η πορεία των ανασκαφών και 
ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου Πο-
λιτισμού; 

- Προτίθεται το Υπουργείο Πολιτισμού 
να προβεί στην αξιοποίηση του Δεσποτι-
κού ως αρχαιολογικό πάρκο;

Τα απομεινάρια από το γκρεμισμένο 
σπίτι δίπλα στο ναό
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται γραφίστας/ρια για κατάστημα επιγραφών 
στην Παροικία.  Τηλ. 2284021906, 6937411195
Ζητείται υπάλληλος – πωλητής από το κατάστημα 
Υδρώ. Τηλ επικοινωνίας 6944919529 
Το ξενοδοχείο «P0SEIDON» στη Χρυσή Ακτή ζητά 
barman με γνώσεις αγγλικών. Τηλ: 22840 42650 
Ζητείται πωλήτρια για αρτοποιείο, πρωινό ωράριο. 
Τηλ: 6976809616
Ζητείται βοηθός λογιστή, μόνιμος κάτοικος Πάρου, για 
πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο, Παροικιά. 
Τηλ:6972020905, 6972016151
Ζητείται κυρία για φύλαξη μωρού στην Αυστρία. Προ-
σφέρεται ικανοποιητικός μισθός, όλα πληρωμένα. Τηλ. 
6948558168
Ζητείται υπάλληλος για μόνιμη απασχόληση σε κατά-
στημα πώλησης υδραυλικών ειδών, Παροικία Πάρου. 
Τηλ: 2284023796, 2284021197, 6946281337.
Ζητείται κοπέλα για το αρτοποιείο –ζαχαροπλαστείο  
ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ, Παροικία. Τηλ.2284024966
Ξενοδοχείο POSEIDON στην Χρυσή Ακτή ζητά ευπα-
ρουσίαστη κοπέλα για την θέση της υποδοχής στο SPA. 
Επιθυμητή γνώση μανικιούρ πεντικιούρ. Τηλ: 22840 
42650
Ζητείται πωλήτρια με γνώσεις ταμείου για μόνιμη απα-
σχόληση στο πρατήριο άρτου «Χρήστου Ζουμή », στα 
Μάρμαρα Τηλ. 6979673140
Οικιακή βοηθός ζητείται εσωτερική που να εμπνέει εμπι-
στοσύνη για να προσφέρει καθημερινή οικιακή ενασχόλη-
ση και συντροφιά. Τηλ: 6937241234
Ζητείται κοπέλα για το κατάστημα ενδυμάτων «Boom» 
στην Νάουσα. Τηλ: 2284053544, 6932334308
Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό γραφείο 
Santorinaios travel. Απαραίτητη γνώση Η/Υ και Αγγλι-
κών. Tηλ. 2284024245
Ζητείται  κοπέλα για καφέ στην Παροικία για Ιούλιο – Αύ-
γουστο. Τηλ: 6946609790
Ζητείται παρασκευάστρια για μικροβιολογικό εργαστήριο 
στην Παροικία. Τηλ: 2284024700
Ζητείται κυρία εσωτερική, να μιλάει ελληνικά, για φύλα-
ξη κατάκοιτης ηλικιωμένης κυρίας. Τηλ: 6948137001
Ζητείται κυρία για φύλαξη μωρού, Νάουσα. 
Τηλ:6932309224, 2284052405   
 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ Επι-
σκευές – Αναβαθμίσεις  Η/Υ  Εκμάθηση & Εγκατάσταση 
Προγραμμάτων Εγκαταστάσεις Περιφερειακών και Ασύρ-
ματων Δικτύων  Συναρμολόγηση Η/Υ με υλικά κατ’ επιλο-
γή Tηλ:6946 20 55 03 Μουσικοί, τραγουδιστές , σχήματα, 
διατίθενται για εργασία στην Πάρο. Τηλ. 2109710126, 
6974036340   
Κυρία ζητάει 3ωρη-4ωρη πρωινή εργασία. Τηλ: 
6946666315
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει καθαρισμούς οικιών και κα-
ταστημάτων. Τηλ.6979431697
Κυρία με 20σαετή πείρα στην ραπτική αναλαμβάνει επιδι-
ορθώσεις ρούχων, ραφή νέων, ανδρικών, γυναικείων, παιδι-
κών, κουρτίνες, τραπεζομάντιλα. Παραλαβή ρούχων στο 
χώρο σας. Τηλ: 22840 91282, 6988799560 
Κηπουρός αναλαμβάνει την καλλιέργεια και φροντίδα κή-
πων.  Τηλ: 6936414437   

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Πωλείται TOYOTA AVENSIS VTI SOLL καινούργιο 
,28.000χλμ, αγρατσούνιστο, ασημί χρώμα, πεντάθυρο. 
Τηλ.2284042718, 6937640538 
Ενεργειακή Αυτονομία- Ηλεκτρική Οικονομία , μελέτη 
–εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με 
χρήση ανανεώσιμων πηγών. www.autoenergy.gr,Τηλ. 
6946102086
Πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους οι κουζίνες & τα κου-
φώματα της έκθεσης λόγω ανακαίνισης. Αντιπροσωπεία 
SYLOR, Λεύκες, Πάρος. Τηλ: 2284042078  

Πωλείται η επιχείρηση γυναικείων  ενδυμάτων TIFFANY’ 
S. Τηλ.6972831474 
Πωλείται ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο - πιτσαρία εν 
ενεργεία και πλήρως εξοπλισμένο στον Πρόδρομο. Τιμή: 
37.000 ευρώ. Τηλ.: 6976210445

Πωλείται Παριανό ελαιόλαδο ,τιμή 4,5 ευρώ το κιλό. Δε-
κτός έλεγχος. Τηλ. 6945457850
Πωλούνται 3 ψυγεία επαγγελματικά, 1 βιτρίνα και 2 πά-
γκοι, τραπέζια εστιατορίου ξύλινα και μια μεγάλη ψηστα-
ριά. Τηλ. 6945365447, πρωινές ώρες.
Πωλείται Citroen C4, 1400cc ,a/c, abs, mp3, air bag, 
ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, χρώμα ασημί. 
22.500klm. Tιμή:6.500Ευρώ. Τηλ. 6947081237
Πωλούνται ζάντες Μόταρτ. Τηλ.6976491190
Διοργανώνονται οι παρακάτω καλοκαιρινές αποδρά-
σεις: Νίκαια Κάννες Νότια Γαλλία 14-21 Ιουλίου. Κων-
σταντινούπολη Πριγκηπονήσσια 20-26 Αυγούστου. Ιε-
ροσόλυμα (αεροπορική) 13-18 Νοεμβρίου. Κωνσταντι-
νούπολη (αεροπορική) 30/10-2/11/09. Ζητείστε μας 
αναλυτικές πληροφορίες. Τηλ. 6973016091. Βασίλης 
Σκουλάτος 
Πωλείται YAMAHA DT 125R. Τηλ. 6976491190
Πωλείται η επιχείρηση NEMO PLAN TOYS στον περιφε-
ρειακό της Παροικίας. Τηλ:6974188477 
Φορτοτάκι  αναλαμβάνει καθαρισμούς οικοπέδων και δρό-
μων, μπαζώματα και ξεμπαζώματα. Τηλ: 6937501480
Πωλείται YAMAHA XT 660R, 8500χλμ σε άριστη κατά-
σταση. 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. Δεκτές 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

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τμ, 2 κρεβατοκάμα-
ρες, μπάνιο, wc, ενιαία κουζίνα - σαλονοτραπεζαρία, 
αυτόνομη θέρμανση. Πλησίον σχολείων. Ίλιον - Φιλιατών 
79. Τηλ.: 22840 91951
Ενοικιάζεται δυάρι 70τμ με αυτόνομη θέρμανση για όλο 
το χρόνο στην Αλυκή. Τηλ.2284091243
Ενοικιάζεται  υπόγειο 60τμ κάτω από το ΙΚΑ. Τηλ. 
6992092352
Ενοικιάζονται 7 δωμάτια, Άσπρο Χωριό πλήρως εξοπλι-
σμένα. Τηλ: 2284042718, 6937640538
Ενοικιάζεται στο κέντρο της Παροικίας επιπλωμένο δια-
μέρισμα 40τμ, κρεβατοκάμαρα για 3 άτομα ακόμα για 
Αύγουστο / Σεπτέμβριο. Από Οκτώβριο για όλο το χρό-
νο. KASTRO REAL ESTATE Τηλ. 2284024964, 
6945169793
Ενοικιάζεται  στην Παροικία 50μ από θάλασσα studioμε 

διπλό κρεβάτι και σοψάξ κρεβάτι, 
κουζίνα, μπάνιο, ακόμα για Αύγου-
στο για 3 άτομα. KASTRO REAL 
ESTATE Τηλ. 2284024964, 
6945169793
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
Περιφερειακός Παροικίας, δίπλα 
από το κατάστημα BELLINO(έναντι 
εφορίας) ενοικιάζεται κατάστημα.
Τηλ.2284023937
Αλυκή, επιπλωμένο διαμέρισμα 
60τμ, δύο κρεβατοκάμαρες, μπάνιο, 
σαλονοτραπεζαρία, βεράντες, αυτό-
νομη θέρμανση, air condition. Διαθέ-
σιμο από Σεπτέμβριο. Τιμή 350 ευρώ 
το μήνα. Τηλ.6945629329
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 πέτρινη βί λλα 140 
τ.μ. σε 2 στρέμματα οικόπεδο, με 3 υπνοδωμά-

τια, 2 μπάνια, μεγάλο σαλόνι, επιπλωμένη. 150 μέτρα 
από θάλασσα. Πανέμορφη θέα προς Αντίπαρο. Τηλ: 
6972261949
Ενοικιάζεται στους Αγίους Αποστόλους αποθήκη 220 
τ.μ. Τηλ: 6972373984
Ενοικιάζεται αίθουσα 70 τ.μ., καινούργια κατασκευή, απε-
ριόριστη θέα. Τηλ: 6946 368012
Ενοικιάζεται οικία 2 ορόφων, 90 τ.μ., περιοχή Αγ. Δημήτρι-
ος – Νάουσα, για επαγγελματική 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 Περιφερειακό Παροι-
κίας. Τηλ: 2284022813 (από 8μμ-11μμ) 6977 269614
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 30 τ.μ. στην Παροικία, 
πλησίον διασταύρωσης Γκίκα. Τηλ: 6936529225
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος ως ξυλουργείο με τα 
αντίστοιχα μηχανήματα στην περιοχή Πυργάκι Δρυού. Τιμή 
600 €. Τηλ: 6938 088657 - απογευματινές ώρες.  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Βελανιδιές αμφιθεατρικό οικόπεδο 10.900τμ (με άδεια), 
επίσης άλλο οικόπεδο 9.000τμ με πανοραμική θέα τα 
νησιά. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.2284022070- 
2108087501, 6972700100
Δρυός (Πυργάκι) εκπληκτικό οικόπεδο 8.725 τμ επίσης 
άλλο οικόπεδο γωνιακό 6.160τμ με πανοραμική θέα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.2284022070- 2108087501, 
6972700100
Παροικία, πετρόκτιστη επιπλωμένη κατοικία 85τμ σε 
οικόπεδο 1 στρέμματος, 2 υ/δ, 2 μπάνια, αποθήκη, τζάκι, 
ηλιακός θερμοσίφωνας, δορυφορική, πέργκολες & κήπος 
με δέντρα, θέα στο λιμάνι της Παροικίας, τιμή ευκαιρίας 
ASPIS REAL ESTATE Τηλ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr . Κωδικός: ΠΠ04-32
Αγκαιριά, κατοικία 55τμ σε άριστη κατάσταση σε 
συγκρότημα με πισίνα, 1 υ/δ, μπάνιο,τζάκι, συναγερμός, 
parking, πανοραμική θέα, τιμή 130.000€ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ04-47
Άσπρο Χωριό, μεζονέτα 70τμ σε συγκρότημα κατοικιών 
πλήρως επιπλωμένη, ηλεκτρικές συσκευές & 3 A/C, 2 
υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλες βεράντες με ωραία θέα, 
κοινόχρηστη πισίνα, τιμή 160.000€ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ02-23
Πάρος, μεζονέτα εντός οικισμού 2 επιπέδων διαμορφω-
μένη σε 2 ανεξάρτητες κατοικίες 55τμ & 85τμ έκαστη, 
30μ από παραλία, ωραία θέα ανατολικά, τιμή 250.000€ 
ASPIS REAL ESTATE Τηλ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr . Κωδικός: ΠΠ01-155 
Λωλαντώνης 250μ από την ομώνυμη παραλία, 
αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων με ωραία θέα, τιμή 250.000€ 
ASPIS REAL ESTATE Τηλ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-114
Πάρος παραθαλάσσιο οικόπεδο 1200τμ εντός οικισμού 
ASPIS REAL ESTATE Τηλ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-90
Nάουσα δίπλα στο κέντρο του οικισμού, οικόπεδο εντός 
σχεδίου 600τμ, χτίζει 420τμ, τιμή 150.000€ ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ 2284024007 www.Aspis-RealEs-
tate.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
Αμπελάς, αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου με 
χαρτί δασαρχείου & θέα θάλασσα, τιμή 250.000€ ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ 2284024007 www.Aspis-RealEs-
tate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-154
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 χρηματοδότησης ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr.  
Κωδικός: ΠΠ02-62
Παροικία, πωλείται οικόπεδο 600τμ , άρτιο και οικοδομήσι-
μο, γωνιακό σε 3 δρόμους εντός λειτουργεί o θερινός κινημα-
τογράφος CINE PAROS. Μεσίτες δεκτοί. Τηλ.2284023352 
Πωλείται οικόπεδο στο δημοτικό διαμέρισμα 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., δί-
πλα σε χείμαρρο με φρουτόδεντρα. Τηλ: 6932319774, 
2284041601
Πωλείται αγρόκτημα 4 στρ. στη θέση Άσπρο Χωριό, πλησί-
ον 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 Παροικίας 8,4 στρέμ., 
οικοδομήσιμο με άδεια υπό έκδοση για 310 τ.μ. με ελιές, πη-
γάδι, 540μ από τη θάλασσα. Τηλ: 22840 23793, 6946 
025951
Πωλείται αγροτεμάχιο οικοδομήσιμο με κατοικία στον 
Αγ. Ραφαήλ, επί της επαρχιακής οδού Παροικίας- Νάου-
σας. 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 απεριόρι-
στη Τηλ: 6944 152788
Πωλείται οικόπεδο, 580τ.μ. εντός σχεδίου 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, οικοδομήσιμο, 5300 τ.μ., πε-
ριοχή Μάρπησσα, θέση Αφκουλάκη. Τιμή: 65.000 €  Τηλ: 
6948963151
Πωλείται οικόπεδο 589 τ.μ. στο κέντρο της Παροικίας (δια-
σταύρωση 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 – Μαρμά-
ρων. Τιμή 65.000 €. Τηλ: 6971 894290 
Πωλείται κτήμα στο Καμπί Αγκαιριάς 10. 600 τ.μ., πανορα-
μική θέα στην Αντίπαρο. Τηλ: 6934040558
Πωλείται κτήμα 1. 300 τ.μ. με άδεια οικοδομής 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 Αντίπαρο 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. υπό-
γειο), 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 ημιτε-
λής πέτρινες κατοικίες με υπόγειο και δεξαμενή. Τηλ: 
6977901285
Κρωτήρι, οικόπεδο 4 στρέμματα, άρτια οικοδομήσιμο, 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 οικοδομήσιμο. Τηλ: 
2109315961 κ. Χανιώτης
Πωλείται κτήμα 3. 715 τ.μ. με παλαιά πέτρινα κτίσματα 90 
τ.μ., με δικαίωμα επιπλέον δόμησης 135 τ.μ., στο δρόμο Λευ-
κών – Παροικίας, Απάτι. Τηλ: 22840 43053, 6955191300 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Πωλείται οικία 100τμ δίπλα στο δημοτικό γήπεδο Πα-
ροικίας, με θέα λιμάνι. Τηλ 6977336620
Πωλείται διαμέρισμα στον Πειραιά , περιοχή Άγιος Βα-
σίλειος, γωνιακό 68τμ, 2ος όροφος, διαμπερές, ηλιόλου-
στο, 2 υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, μπάνιο, 
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, ημιτελής (στα τούβλα), 
εντός οικισμού σε γωνιακό οικόπεδο 1300τμ . Έτοιμος 
βόθρος και σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του μαντρότοι-
χου. Τηλ. 6938748863
Πωλείται οίκημα 50 τ.μ., στο δημοτικό διαμέρισμα Γλυσσι-
δίων, 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 θάλασ-
σα. Τηλ: 2108959826, 6939558633
Πωλείται μεζονέτα 180τμ. σε τρία επίπεδα 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, επιπλω-
μένο, 70 τ.μ., πισίνα, 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, βεράντα με θέα, τζάκι, τριφασικό ρεύμα, νερό 
από ΔΕΥΑΠ, εντός τ.μ. οικόπεδου γεμάτο δέντρα (φοίνικες, 
συκιές, αροκάριες, οπωροφόρα), με ιδιωτικό δρόμο Τηλ: 
6956477148
Νάουσα–Κολυμπήθρες, πωλούνται πέτρινες κατοικίες, πα-
ραδοσιακής αρχιτεκτονικής, δίπλα το κύμα Τηλ: 6977 
200338, 22840 23353
Πωλείται κατοικία στη θέση Κριός (Βούτημα), 81 τ.μ., κα-
τασκευής ’99, σε άριστη κατάσταση, επιπλωμένη, θέα στη 
θάλασσα, μεγάλη βεράντα και κήπος, διαθέτει μεγάλο υπό-
γειο. Τηλ: 6936687273 
Πεταλούδες, μεζονέτα σε 3 επίπεδα ακατοίκητη, μέσα σε 
11,5 στρέμματα κτήμα, εύκολη πρόσβαση από κεντρικό δρό-
μο, 270.000 € Τηλ: 6932 316389, 2284091058
Λεύκες, πωλείται οικία 2 δωματίων στο κέντρο του χωριού, 
όψεως επί κεντρικού 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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Φορολογικές αδικίες
του Σταματη Μαύρου

Αυτές τις μέρες, επιστρέφοντας από την Τήνο, είχα την ευκαιρία να 
κουβεντιάσω επί αρκετή ώρα με τον καπετάνιο του πλοίου, ο οποίος, 
με την αφοπλιστική ευθύτητα που διακρίνει τους ανθρώπους της θά-
λασσας, μου έθεσε άμεσα και απλά ένα από τα ζητήματα που ταλανί-
ζουν τον Έλληνα εδώ και χρόνια. 

Αφορμή για την τοποθέτησή του ήταν ένα από τα μέτρα που αναγκά-
στηκε να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει χρόνια οικονομικά 
κενά και συγκεκριμένα η έκτακτη εισφορά. «Γιατί θα πρέπει εγώ που θα-
λασσοδέρνομαι να πληρώσω 2.000 € επειδή ήμουν ειλικρινής, τη στιγμή 
που ο οδοντίατρός μου, ούτε λίγο ούτε πολύ μου ζήτησε περίπου το ίδιο 
ποσό, χωρίς βεβαίως να μου δώσει κάποια απόδειξη; Φαντάζομαι δε ότι αν 
ζητούσα απόδειξη, τότε θα απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερο ποσό ως αμοι-
βή!».

Το παράπονό του, το οποίο είμαι σίγουρος ότι βρίσκεται στην ψυχή και 
στο μυαλό και άλλων συμπατριωτών μας, είχε να κάνει με την ανισότη-
τα στην αντιμετώπισή του ως φορολογούμενου πολίτη, η οποία αναπό-
φευκτα γεννά αδικία. Τα δε αληθινά ερωτήματα, τα ένιωσα να βγαίνουν 
από τα μύχια της ψυχής του γεμάτα αγωνία και κυρίως επιθυμία για απο-
κατάσταση της αδικίας. Είναι τόσο σκληρά και αδυσώπητα μα συνάμα και 
τόσο ειλικρινή: γιατί θα πρέπει να επωμίζονται το μεγαλύτερο αναλογι-
κά μέρος των βαρών αυτοί που δουλεύοντας με κόπο και μόχθο είναι ει-
λικρινείς απέναντι στην πατρίδα και δηλώνουν το εισόδημά τους, ενώ αυ-
τοί που το κρύβουν και που συνήθως κερδίζουν τα πολλά, σπάνια τιμωρού-
νται και επί της ουσίας επιβραβεύονται; Ως πότε οι ειλικρινείς θα πορεύ-
ονται αυτό το δρόμο τόσο ως προς την κοστολόγηση του κόπου τους όσο 
και ως προς τη δήλωση των καρπών του μόχθου τους, ενώ οι “άλλοι”, αυτοί 
που θεωρούν τον εαυτό τους “έξυπνο και μάγκα”, θα συνεχίζουν να κερδί-
ζουν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου; Ποια κίνητρα δίνει αυτή η πατρί-
δα στους έντιμους για να παραμείνουν έντιμοι και πώς εξασφαλίζεται η τι-
μωρία των ανέντιμων; 

Αληθινά στενοχωριέμαι όταν συνειδητοποιώ ότι τείνουμε, αν δεν το 
έχουμε καταφέρει ήδη, να ανατρέψουμε και αυτήν ακόμη τη σοφία του 
ελληνικού λαού πως «ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρο-
νται…». Προς την κατεύθυνση αυτή, ένα σωρό μέτρα, ειπωμένα και μη, 
περνούν από το μυαλό μου. Το 80% του ποσού των αποδείξεων που κατα-
θέτει ο κάθε πολίτης στην εφορία να εκπίπτει από το φορολογητέο εισό-
δημά του, ώστε να υπάρχει κίνητρο για όλους να μαζεύουν αποδείξεις και 
παράλληλα ένα πολύ μεγάλο μέρος της μαύρης οικονομίας να γίνει νόμι-
μο, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη. Τιμωρία, όχι ποινική, αλλά οικονομι-
κή και μάλιστα μεγάλη αυτών που αποδεδειγμένα αποκρύπτουν εισοδήμα-

τα, εμφανιζόμενοι να κερδίζουν λιγότερα και από απλό υπάλληλο, τη στιγμή που ζουν 
πλουσιοπάροχα και επιδεικτικά.

Προτάσεις υπάρχουν και μπορούν να εφαρμοστούν. Το σημαντικό όμως για μένα 
δεν είναι οι φορολογικού χαρακτήρα προτάσεις. Πιο σημαντικό είναι η αλλαγή νο-
οτροπίας όλων μας και κυρίως του κράτους μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι πέρα και 
πάνω από όλα είναι θέμα σεβασμού προς τον πολίτη. Πρέπει πρώτα να δείξει το κρά-
τος ότι σέβεται κάθε ευρώ, κάθε λεπτό που παίρνει από τον Έλληνα φορολογούμενο 
και μετά θα απαιτηθούν αποτελέσματα από κάθε έναν χωριστά. Είναι εξαιρετικά ου-
σιαστικό να νιώσουν όλοι ότι είναι μέλη μιας αλληλέγγυας κοινωνίας και παράλληλα 
ενός κράτους που σκοπό έχει την προστασία και τη στήριξη –ασφαλιστική, συνταξι-
οδοτική, εκπαιδευτική, οικογενειακή κ.α.- των πολιτών του, μέσα από τη σωστή και 
μετρημένη διαχείριση και του τελευταίου Ευρώ. Όταν θα συμβεί αυτό, τότε οι ειλι-
κρινείς φορολογούμενοι Έλληνες, οι οποίοι και σήμερα υπάρχουν και είναι πολλοί, θα 
έχουν το δυνατότερο ίσως όπλο στη φαρέτρα τους στον αγώνα που καθημερινά δί-
νουν για τα αυτονόητα, δηλαδή μία έντιμη και με σεβασμό αντιμετώπισή τους. Και 
ίσως τότε ο καπετάνιος να αντιμετωπίσει με περισσότερη αισιοδοξία και με μεγαλύ-
τερο χαμόγελο το μέλλον όχι μόνο το δικό του, μα και αυτής της πατρίδας που τόσο 
αγαπάει.

Η ισχυρή οικονομία της χώρας μας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που θα 
μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις εθνικές προκλήσεις που διαφαίνονται στα σύ-
νορά μας. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η σημερινή μορφή των χωρών θα παραμείνει 
η ίδια αιωνίως. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και δυνατοί, με αίσθημα αλληλεγγύης 
και σιγουριάς ότι θα παραδώσουμε την πατρίδα μας στα παιδιά μας, όπως της πρέπει.

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

Γιατί παραιτηθήκαμε
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως Τοπικό Συμβούλιο και στο λόγο για τον οποίο 

οδηγήθηκαν σε παραίτηση, αναφέρθηκαν η πρόεδρος και τα μέλη της πλειοψηφίας του 
Τ.Σ. Νάουσας, σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Παρασκευή. Παραίτηση, που δεν έγι-
νε δεκτή από το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει 
ότι συνεχίζουν το έργο τους, αλλά μετ’ εμποδίων, γιατί όπως είπαν, δεν εισακούονται από 
τους φορείς που παίρνουν τις αποφάσεις, μιας και ο δικός τους ρόλος είναι εισηγητικός. 

Τρέχουμε είπαν, για όλα τα προβλήματα, προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμε-
να, αλλά η κατάσταση αντί να διορθωθεί, επιδεινώνεται. Η πέργκολα για την οποία υπήρ-
ξε αντίδραση, δημιούργησε κακό προηγούμενο. Παρά τις συστάσεις προς τον ιδιοκτήτη 
του καταστήματος να περιοριστεί στα νόμιμα μέτρα και την απόφαση της Περιφέρειας, δεν 
υπήρξε ανταπόκριση και τώρα και άλλοι επιχειρηματίες εκδηλώνουν την πρόθεση, να επε-
κτείνουν τις πέργκολες στα μαγαζιά τους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τοποθετούνται παρά-
νομα τέντες, τα τραπεζοκαθίσματα κλείνουν πια τα δρομάκια, με αποτέλεσμα να δυσκολεύ-
ονται οι πεζοί, ορισμένοι επαγγελματίες έβαλαν τραπεζοκαθίσματα ακόμη και μέσα στην 
άμμο. Τα παράπονα των πολιτών της Νάουσας είναι πολλά, δεν είναι λίγοι όμως εκείνοι, 
που επιτίθενται φραστικά στην πρόεδρο και στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου. 

Δεν τους αδικούμε, παρότι μας βρίζουν, είπε η Πρόεδρος κ. Τριπολιτσιώτη, γιατί ο κό-
σμος δεν γνωρίζει, ότι δεν έχουμε δικαίωμα παρέμβασης ή απόφασης. Δεν μπορούμε εμείς 
να επιβάλουμε την τήρηση της νομιμότητας. Εμείς απλά εισηγούμαστε…

Η πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ., ζητούν να γίνει έλεγχος των τραπεζοκαθισμάτων που 
τοποθετούνται εκτός των ορίων, όμως έως σήμερα δεν …πέρασε κανείς. 

Το Τοπικό Συμβούλιο προσέφυγε επίσης στην Περιφέρεια κατά της απόφασης του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου, που ενέκρινε τρεις θέσεις μικροπωλητών στην παραλία της 
Νάουσας και ζητούν την ακύρωσή της. Τα επιχειρήματά του, είναι πως τρεις θέσεις για την 
παραλία είναι πολλές και πρέπει ο ένας από τους τρεις μικροπωλητές, να μεταφερθεί στην 
πλατεία στην Παναγία Πανάνασσα. Επισημαίνουν επίσης, ότι δόθηκαν οι τρεις άδειες, χω-
ρίς να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων και το αν πληρούν τις προϋπο-
θέσεις για άδεια μικροπωλητή. 

Τη συνέντευξη έδωσαν η πρόεδρος Μαρία Τριπολιτσιώτη και οι τοπικοί σύμβουλοι Αλ. 
Καρποδίνης, Γ. Παπαδάκης και Μαρουσώ Κονταράτου.

Ψηφίστε τον Φίλιππα

Ένας Αντιπαριώτης πιανίστας
με μέλλον…
Ο Phillip είναι 16 χρονών, από μητέρα Αντιπαριώτισσα, την κ. Δέσποινα Καπούτσου και 

πατέρα Καναδό. Το χειμώνα ζει στον Καναδά και το καλοκαίρι, για τρεις μήνες έρχεται στην 
Αντίπαρο με την οικογένειά του. 

Ο Phillip παίζει πιάνο από πολύ μικρός. Αγαπούσε πάντα τη μουσική και η θέση του ήταν 
συνεχώς δίπλα στο πιάνο. Τα τελευταία χρόνια ο Phillip ξεκίνησε να συνθέτει τη δική του 
μουσική και πριν από δύο χρόνια εμπνεύστηκε από τη θάλασσα (το σπίτι του είναι πάνω στο 
κύμα στην Αντίπαρο) και έγραψε τη σύνθε-
ση «Waves». Με αυτήν πήρε μέρος σε αρ-
κετούς διαγωνισμούς και κέρδισε παντού το 
πρώτο βραβείο.

Ένα βίντεο που έδειχνε τον Phillip να παί-
ζει τη σύνθεσή του σε ένα κονσέρτο, στάλθη-
κε στην Oprah (διάσημη παρουσιάστρια σε 
τηλεοπτική εκπομπή στην Αμερική) η οποία 
αναζητεί τα πιο έξυπνα και ταλαντούχα παι-
διά. Σ΄ αυτό όμως θα βοηθήσει και το κοινό, 
ψηφίζοντας τον καλύτερο.

Ο Phillip αυτή τη στιγμή είναι 2ος στην 
ιστοσελίδα της Oprah, αλλά χρειάζεται όσο 
το δυνατόν περισσότερες ψήφους για να πά-
ρει μέρος στην εκπομπή, που θα του ανοίξει 
καινούριους δρόμους στην καλλιτεχνική του 
σταδιοδρομία.  Για να ψηφίσετε λοιπόν τον Phillip γράψτε Phil Richard Oprah στον Google. 

Από τότε που εμφανίστηκε ο Phillip στην ιστοσελίδα της Oprah έχει δώσει συνεντεύξεις 
στην Καναδική Τηλεόραση και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επίσης τον έχουν καλέσει να 
παίξει μουσική σε πολύ σημαντικά γεγονότα. Εκτός από το πιάνο, ο Phillip παίζει ντράμς και 
κιθάρα. Μπείτε λοιπόν στον Google και ψηφίστε τον!
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πολιτισμός
Η Πάρος στην 5η Παγκυκλαδική Συνάντηση 
Παραδοσιακής Μουσικής για Παιδιά 

Ενθουσίασε η Παριανή Ομάδα
Κατά το τριήμερο 10 -12 Ιουλίoυ πραγματοποιήθηκε στη Νάξο η 5η Παγκυκλαδική συνά-
ντηση παραδοσιακής μουσικής για παιδιά που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυ-
κλάδων με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Φοίνικα Σύρου. Στη συνάντηση αυτή 
συμμετείχαν 88 παιδιά και έφηβοι μουσικοί ηλικίας από 7 έως 18 χρονών εκπροσωπώντας 
τη λαϊκή μουσική παράδοση 7 νησιών των Κυκλάδων:  Σύρο, Άνδρο, Μύκονο, Κέα, Πάρο, 
Νάξο και Αμοργό. 
Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η ενθάρρυνση και η ενδυνάμωση της παραδοσιακής μας 
μουσικής, η οποία, όπως τονίζει η συνοδός της Παριανής Ομάδας, Κωνσταντίνα Ανδρεάκου, 
πέτυχε απόλυτα το σκοπό της. 
Τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους, μοιράστηκαν τις μουσικές τους και βίωσαν ένα πραγ-
ματικό λαϊκό πανηγύρι με πρωταγωνιστές τα ίδια, στα χωριά της ναξιακής ενδοχώρας όπου 
έπαιξαν: Κωμιακή (10/7), Απεράθου (11/7), Τσικαλαριό (12/7).  
Στη διοργάνωση συνέβαλαν ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δρυμαλίας και πολιτιστικοί 
φορείς των χωριών της Ορεινής Νάξου. Από το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγεια-
νάκη συμμετείχαν, ο εθνομουσικολόγος Χάρης Σαρρής και η Σμαράγδα Διακογιάννη
Ενεργή ήταν η παρουσία στις εκδηλώσεις των Νομάρχη Κυκλάδων Δημήτρη Μπάιλα, Επάρ-
χου Νάξου Βασίλη Κορρέ και Δημάρχου Δρυμαλίας Γιάννη Μπαρδάνη, των Μομαρχιακών 
Συμβούλων Θανάση Γρυλλάκη, Φλώριου Μπαρδάνη και Μάνου Μαργαρίτη. Τη βραδιά στ’ 
Απεράθου χαιρέτισε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο ο Μανώλης Γλέζος.
Η Πάρος έλαβε μέρος για πρώτη φορά με 13 συμμετοχές, σχηματίζοντας 4 κομπανίες και 1 
ζυγή. Τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν οι: 
Ιωάννης Παντελαίος - Βιολί
Μαρουσώ Μενέγου - Βιολί
Ιωάννης Κονταράτος - Βιολί
Γιώργος Κυδωνιεύς - Βιολί
Παναγιώτης Μενέγος - Λαούτο
Μάρκος Κυδωνιεύς - Λαούτο
Παναγιώτης Πετρόπουλος - Λαούτο, Φωνή
Μαργαρίτα Κυδωνιέως – Τουμπελέκι
Νεκτάριος Παντελαίος - Τουμπελέκι
Ελένη Τσουνάκη - Τραγούδι
Δημήτρης Μακριδάκης - Κρητική Λύρα
Τριανταφυλλιά Μακριδάκη - Μαντολίνο
Ιωάννης Παντελαίος – Κλαρίνο
Τα παιδιά ενθουσίασαν με το παίξιμό τους και ξεσήκωσαν το κοινό, το οποίο ανταποκρίθηκε 
με θερμό χειροκρότημα και με πολύ χορό. Η κ. Ανδρεάκου ευελπιστεί η Πάρος να συμμετέχει 
και την επόμενη χρονιά με ακόμα περισσότερες συμμετοχές,  γιατί όπως τονίζει, «η μουσική 
παράδοση του τόπου μας πρέπει να παίζεται και ν’ ακούγεται». 

Καλοκαίρι 2009 - 2ο Φεστιβάλ
Μουσικής Πάρου 

Έναρξη με ONIRAMA
Tο Φεστιβάλ Μουσικής Πάρου διοργανώνεται 
για δεύτερη χρονιά στο Δημοτικό Στάδιο, υπό 
την αιγίδα του Δήμου Πάρου. 
Παρασκευή 7 Αυγούστου ONIRAMA. Oι πρί-
γκηπες της ελληνικής Pop σκηνής δίνουν μια μο-
ναδική συναυλία ερμηνεύοντας τραγούδια από 
την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά όπως: 
«Μια μέρα θα ‘ρθεις», « ο Χορός», αλλά και 
τραγούδια από το πρόσφατο album τους με τίτλο 
«Κλεψύδρα». Μαζί τους ο Γιάννης Κότσιρας, η 
Ράλλια Χρηστίδου και ο Μύρωνας Στρατής.  Ώρα 
έναρξης: 21:30  Τιμή εσιτηρίου: 20 ευρώ.

Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο
Τα ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ συμμετέχοντας στους εορτασμούς 
του ΕΤΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή τουκαι σε συνεργα-
σία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ παρουσιάζουν στο ΚΕΝΤΡΟ ΤΕ-
ΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ (Κάστρο της Παροικιάς) καθημερινά στις 9.30 μμ. ένα αφιέρωμα στο 
Γιάννη Ρίτσο.
 Το πρόγραμμα 
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009
Ομιλία του Χρίστου Γεωργούση με τίτλο «Ο Ρίτσος κι εγώ»
Προβολές ταινιών:
«Σάμος, Γιάννης Ρίτσος», 28’ του Γιάννη Σμαραγδή
«Γιάννης Ρίτσος - Εικόνες», 45’,  του Τάκη Παπαγιαννίδη
«Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου», 30’ του Δημήτρη Βερνίκου
Σάββατο 8 Αυγούστου
Προβολές ταινιών:
«Ο θεατρικός Γιάννης Ρίτσος», 60΄, του Λευτέρη Χαρωνίτη
«Φερεϋντούν Φαριάντ: Ουρανός χωρίς διαβατήριο» (Ο Ρίτσος μέσα απ τα μάτια του πέρ-
ση μεταφραστή του), 58΄, του Δημήτρη Γιατζουτζάκη «Μπαλάντα στο χαμένο σεληνόφως» 
(βασισμένη στο έργο του Ρίτσου «Η Σονάτα του σεληνόφωτος»), 75’, του Νίκου Ξυθάλη
Κυριακή 9 Αυγούστου:
Μουσική βραδιά με μελοποιημένη απ τον Μίκη Θεοδωράκη ποίηση του Ρίτσου.
Τραγουδά η Ρούλα Μπιζά, στο πιάνο ο  Jeff Carson, μουσική επιμέλεια Νίκος Σαρρής
Ακρόαση: «Cryssothemis-Yannis Ritsos» Γαλλική ραδιοφωνική εκπομπή, 114΄,
των Μιμίκας Κρανάκη, Rene Farabet και Γιάννη Τριτσιμπίδα με τους Γιάννη Ρίτσο, Catherine 
Sellers και Μάγια Λυμπεροπούλου.

Συναυλία με έντεχνο 
Κρητικό τραγούδι 
Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας, 
την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 21:30 στο 
γραφικό λιμανάκι της Αλυκής, έντεχνη Κρη-
τική μουσική. Σας Περιμένουμε!

Δήμος Πάρου
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς

 

Ρεμπούτσικα, Καλατζόπουλος, 
Πασπαλά 
Στο Θέατρο Καθολικού
Συναυλία Ευανθίας Ρεμπούτσικα, Πανα-
γιώτη Καλαντζόπουλου, Έλλης Πασπα-
λά στις 6 Αυγούστου Θέατρο Καθολικού. 
Η εκδήλωση ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Το 
εισιτήριο στοιχίζει 20 ευρώ. Στους χώρους 
των συναυλιών μπορείτε να μεταβείτε οδι-
κώς ή με καΐκια από το λιμανάκι της Νά-
ουσας. 
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Ορφανοτροφείο Θηλέων 
«Αγία Τριάς» 
Επιστολή 

Αξιότιμη κα Έπαρχε,
Ως άνθρωπος που αγαπά τον τόπο 
αυτό και τον λαό, ο οποίος κατοικεί 
ενταύθα (καθώς και ο ίδιος κατάγο-
μαι από την Αντίπαρο), σας απευθύ-
νομαι με την ιδιότητα μου ως Διευ-
θυντού του Ορφανοτροφείου θηλέ-
ων «Αγίας Τριάς» ευελπιστώντας 
ότι η δική σας επέμβαση θα συμβά-
λει στην οριστική επίλυση του προ-
βλήματος, το οποίο μας απασχολεί 
εδώ και αρκετά χρόνια .Η έδρα του 
καθ’ ημάς Ορφανοτροφείου βρί-
σκεται στο Ίλιον Αττικής, αλλά εδώ 
και είκοσι χρόνια παραθερίζουμε με 
τις τροφίμους μας στην κατασκή-
νωση που έχουμε κοντά στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Κυριακής στον κά-
μπο Κώστου. Στην ιδιοκτησία μας 
βρίσκεται και ένα οικόπεδο με κα-
τοικία στα Τσουκαλιά, στον παρα-
λιακό χωματόδρομο από τις Γλυ-
φάδες προς τα Τσουκαλιά. Την κα-
τοικία αυτή χρησιμοποιούμε και για 
τις δικές μας ανάγκες, αλλά και για 
τις κατά καιρούς φιλοξενίες παιδιών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Το καλοκαίρι του 2003 σχίσθηκε 
ένας μεγάλος βράχος έξω από την 
είσοδο στο κτήμα και στην άκρη του 
δρόμου, έπεσε στην θάλασσα (όπως 
θα μπορέσετε και η ίδια να το διαπι-
στώσετε επί τόπου). Ή όπως έχει η 
κατάσταση μας δυσκολεύει παντοι-
οτρόπως, αλλά πρωτίστως εκ πλευ-
ράς της ασφάλειας των παιδιών, που 
κατά περιόδους διαμένουν εκεί. Εξ 
άλλου, με βροχοπτώσεις δημιουρ-
γείται πολύ κοντά στην άκρη του 
δρόμου ένα αυλάκι, το οποίο με την 
πάροδο του χρόνου γίνεται όλο και 
πιο βαθύ, οπότε εγκυμονεί κίνδυνος 
μιας νέας αποσχίσεως άλλων τμημά-
των του δρόμου, ο οποίος κίνδυνος 

γίνεται πιο βέβαιος όταν ληφθεί υπ’ όψιν ότι η θά-
λασσα διαβιβρώσκει το έδαφος από κάτω. Ο δρό-
μος καθ΄ όλο το μήκος της παραλίας είναι στε-
νός, οπότε σε περίπτωση αποσχίσεως δε θα είχα-
με πρόσβαση στο κτήμα μας από καμία πλευρά, 
λόγω του ότι είμαστε περικυκλωμένοι από άλλα 
οικόπεδα. Από το δυσάρεστο αυτό συμβάν πριν 
έξι χρόνια έχουμε κάνει πολλές ενέργειες και προ-
σπάθειες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με 
τον δρόμο και αν προλάβουμε  άλλα ενδεχόμενα  
δεινά. Προς τον σκοπό αυτό επιστρατεύσαμε πολ-
λά σημαίνοντα  πρόσωπα, υπηρεσίες και θεσμούς 
στην Πάρο και στην Αθήνα, αλλά τα αποτελέσμα-
τα τελικά υπήρξαν πενιχρά ως ανύπαρκτα.
Αξιότιμη κα Έπαρχε , σας εκφράζω τις ειλικρινέ-
στατες ελπίδες μου ότι θα εισακούσετε αυτή την 
θερμή παράκλησή μου και θα ενεργήσετε ανά-
λογα. Η επίλυση του προβλήματος με τον χωμα-
τόδρομο αυτό θα ωφελήσει τους μόνιμους κατοί-
κους της περιοχής, καθώς και τους επισκέπτες και 
οπωσδήποτε θα στηρίξει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στις τοπικές αρχές. Ευελπιστώντας ότι η 
αίτησή μου αυτή θα τύχει ευνοϊκής εκ μέρους σας 
απαντήσεως.

Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Καλάργυρος
Διευθυντής του Ορφανοτροφείου θηλέων «Αγία Τριάς» 
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Περίληψη απόφασης αναγνώρισης Σωματείου
Δυνάμει της υπ’ αριθμό 186ΕΜ/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου 
αναγνωρίστηκε το Σωματείο με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑ-
ΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», με έδρα 
το Δήμο Πάρου του Νομού Κυκλάδων, σκοποί του οποίου είναι: η συσσωμάτωση των μελών 
και η με τη συνεργασία, αλληλεγγύη, κοινές ενέργειες και προσπάθειες αυτών, μελέτη, προ-
στασία, διεκδίκηση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικοασφαλι-
στικών συμφερόντων τους και η ανύψωση του ηθικού, βιοτικού, πνευματικού, επαγγελματι-
κού και πολιτιστικού τους επιπέδου, όπως η ψυχαγωγία και η προάσπιση των ελεύθερων και 
δημοκρατικών θεσμών για την εξασφάλιση και κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμά-
των των μελών του Σωματείου.
Πάρος 21 Ιουλίου 2009 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Κωνσταντίνος Ι. Φιφλής

Περίληψη δημοσίευσης ίδρυσης Σωματείου 

Με την υπ’ αριθμόν 163ΕΜ/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, ιδρύθη-
κε φίλαθλο μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Όμιλος Θαλλάσιου Σκι Πάρου», 
με έδρα την Πάρο και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό του.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Σπύρος Α. Λάβδας
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο / Δ.Σ. Σύρου

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Ανακοίνωση 
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, 
σας πληροφορούμε ότι, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου προσφέρει 
την δωρεάν δυνατότητα προ-αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου των εμπορικών 
επιχειρήσεων, που ενδιαφέρονται για την ένταξη τους στο πρόγραμμα ενίσχυσης μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Επικράτειας στον τομέα του Εμπορίου και 
Υπηρεσιών, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συ-
νεργασία με τον φοροτεχνικό και οικονομικό μας σύμβουλο Δημήτρη Λέντζα και την 
εταιρεία του MCS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Επενδύσεων Α.Ε. 
Ειδικότερα, η MCS Α.Ε, διαθέτοντας εκτενή εμπειρία σε θέματα προγραμμάτων ενί-
σχυσης εμπορικών ΜΜΕ, προσφέρει στα μέλη των Εμπορικών Συλλόγων, χωρίς κα-
μία δέσμευσή τους, την προαξιολόγηση του επενδυτικού τους σχεδίου, ώστε να γνω-
ρίζουν εκ των προτέρων τις πιθανότητες έγκρισής του, καθώς και οδηγίες βελτίωσης  
της βαθμολογίας του.
Παράλληλα, η MCS Α.Ε δύναται να αναλάβει την σύνταξη και υποβολή του πλήρους 
φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και την υποστήριξη και παρακολούθηση της 
πορείας υλοποιήσεώς του, έως την καταβολή του συνόλου της επιδότησης. Στην περί-
πτωση αυτή, θα υπάρχει ειδική συμφωνία με κάθε μέλος ξεχωριστά, και η οποία θα δι-
έπεται από ειδικούς, ευνοϊκούς για τις επιχειρήσεις – μέλη μας,  όρους. 
Για την ενημέρωση σας, υπάρχουν αναρτημένα στο site του Εμπορικού Συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου www.esparou.gr  η συνοπτική περιγραφή του προγράμματος και το 
ειδικό «Έντυπο αξιολόγησης Επιχειρήσεων» και η αίτηση εγγραφής. Παρακαλού-
με, όποιος ενδιαφέρεται, να το συμπληρώσει και να το  αποστείλει με φαξ στον αριθ-
μό 210 7295630 ή με e-mail: mcssa@otenet.gr για την άμεση προαξιολόγηση της 
πρότασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται απευθεί-
ας στον συνεργάτη μας κ. Δημήτρη Λέντζα στο τηλ.  210 7295482 & 6977.36.70.29                                                                                

Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου

Προκήρυξη 
διαγωνισμού 
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπου 
Κόκκινου απεστάλη και δημοσιεύτηκε την 
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009, η αναγγελία 
της Προκήρυξης του διαγωνισμού που αφο-
ρά σε ενέργειες για τη στήριξη ηλικιωμένων 
ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Ο προϋπολο-
γισμός του προγράμματος είναι 1.700.000 
ευρώ, η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο συγχρη-
ματοδοτείται, κατά  50% από το  Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο  (ΕΚΤ) και κατά 50% από 
Εθνικούς Πόρους.
Τελικός Δικαιούχος - Φορέας Υλοποίησης 
της Πράξης Έργου είναι η Διεύθυνση Σχε-
διασμού και Ανάπτυξης της ΠΝΑ και από 
την υλοποίηση αναμένεται, να ωφεληθούν 
περί τα 300 ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμε-
να να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, μέσω 
Παροχής Υπηρεσιών από Κέντρα Ημερήσι-
ας Φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΚΗΦΗ ), σε 
διάφορα νησιά της Περιφέρειας σε Κυκλάδες 
και Δωδεκάνησα. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 
έχουν Δομές «Κέντρα Ημερήσιας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων», ελληνικές ή κρατών – 
μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 
Οι ενδιαφερόμενες Δομές, σύμφωνα με την 
Προκήρυξη, που θα δημοσιευτεί τις αμέσως 
επόμενες ημέρες , θα πρέπει να υποβάλουν 
τις προτάσεις τους, στο Πρωτόκολλο της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέχρι  και την 
Τρίτη 08/09/2009 και ώρα 14:00 μ.μ.   
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης  διατί-
θεται ήδη και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 
του διαδικτύου στις διευθύνσεις της Περι-
φέρειας: http://www.notioaigaio.gov.gr και 
http://www.notioaigaio.gr 

Σύλλογος
Γονέων & Κηδεµόνων
Δηµοτικού Σχολείου
Λευκών-Κώστου

βιβλίουέκθεση

Δηµοτικό Σχολείο Λευκών

19:30 - 22:30

έως9 Αυγούστου
18Ιουλίου
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 Αντιγράφουμε από το ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

“Η αξία του αναγνωρίστηκε διακομματικά και είναι 
διευθύνων σύμβουλος στα ΕΛΤΑ με τη «βούλα» 
της Βουλής”.

 Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την ανέγερση 
του Νοσοκομείου στην Πάρο έχει τις πρώτες 
επιτυχίες της. Μετά την συνάντηση με τον 
Δήμαρχο καθορίστηκε συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου στις 3/8 παρουσία και του κ. Χασιώτη. 
Από την κινητικότητα των μελών της, το θέμα 
του νοσοκομείου πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Η 
εφημερίδα «ΤΟ ΘΕΜΑ» αφιέρωσε μια σελίδα 
στην Κυριακάτικη έκδοση της. Καλή συνέχεια γιατί 
εμείς θέλουμε «Νοσοκομείο» και όχι υποκειμενικά, 
μικροπολιτικά και ό,τι άλλο σε …ικα παιχνίδια. 

 Από ότι ενημερωνόμαστε, όλοι (παράγοντες, 
κάτοικοι, επισκέπτες) είναι σύμφωνοι στη λογική 
ότι «θέλουμε νοσοκομείο και το θέλουμε τώρα». 

Εκτός από μια θλιβερή εξαίρεση «τους εργολάβους 
της παραπληροφόρησης» στο νησί. Ούτε είδαν, 
ούτε ξέρουν τίποτα. Ίσως υπολογίζουν ότι ποτέ δεν 
θα χρειαστούν τις υπηρεσίες του νοσοκομείου μέχρι 
τα βαθιά τους γηρατειά.  

 Η Φ.τ.Π. έχει συμφωνήσει με τον κ. Χασιώτη, 
στο επόμενο φύλλο να παρουσιάσει τις απόψεις του 
για το θέμα του νοσοκομείου. Η ενημέρωση είναι 
καθήκον μας και ελπίζουμε ότι τα όποια πιθανά 
«προβλήματα» που έχει εντοπίσει ο κ. Χασιώτης, 
να μπορούν να ξεπεραστούν για να μη χρειαστεί να 
φτάσουμε ποτέ στο Σ.τ.Ε. Κάτι τέτοιο  θα σημαίνει 
πολύχρονη αναβολή ή και ματαίωση του έργου και 
το γνωρίζει καλά και ο κ. Χασιώτης. 

 Παράπονα έφτασαν στην εφημερίδα μας από 
κατοίκους της Αγκαιριάς. Περίμεναν μας είπαν, 
τουλάχιστον 15 άτομα, περίπου δύο ώρες τον 
γιατρό στο ιατρείο, αλλά εις μάτην. Τηλεφώνησαν 
στο Κέντρο Υγείας και ο υπάλληλος τους είπε ξερά 
πως ο γιατρός λείπει στην Αθήνα και τους έκλεισε 
το τηλέφωνο… Η κυρία, το όνομα της οποίας 
είναι στη διάθεση της εφημερίδας, επικοινώνησε με 
τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας και εξέφρασε εκ 
μέρους όλων το παράπονό τους. Η απάντηση ήταν, 
να κάνετε καταγγελία στο υπουργείο Υγείας…
Ωραίος τρόπος!  

 ΝΡΛ

Για τις γενετικώς τροποποιημένες καλ-
λιέργειες και τις επιπτώσεις τους, μιλάει 
στη ΦτΠ ο κ. Νικόλαος Εμμανουήλ, κα-
θηγητής στο Γεωπονικό Παν/μιο Αθη-
νών, Δ/ντής του Εργαστηρίου Γεωλο-
γίας και Εντομολογίας ο οποίος τα τε-
λευταία 3 χρόνια χρησιμοποιείται από 
την Κυβέρνηση για τις διαπραγματεύ-
σεις που γίνονται στις Βρυξέλλες για την 
μη έλευση αυτών των καλλιεργειών στην 
Ελλάδα. 
Τι κινδύνους ενέχουν οι συγκεκριμένες 
καλλιέργειες κα με ποια επιχειρήματα θα 
πείσουμε ότι δεν τις θέλουμε;
Το θέμα αυτών των καλλιεργειών, είναι 
τεράστιο, απασχολεί όλο τον κόσμο και 
την Ευρώπη. Η Ελλάδα όμως μαζί με την 
Αυστρία ηγείται της προσπάθειας, να μην 
έρθουν αυτές οι καλλιέργειες στη χώρα 
μας και πιστεύω ότι είναι σωστή απόφα-
ση. Για να μπορέσει όμως να στηριχτεί, 
πρέπει να έχει επιχειρήματα ενώπιον ειδι-
κών επιτροπών της Ευρώπης, όπως είναι 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφί-
μων. Ενώπιον αυτής της Επιτροπής, κάθε 
χώρα που λέει όχι στις γενετικώς  τροπο-
ποιημένες καλλιέργειες, να το τεκμηριώ-
νει με επιχειρήματα. Τώρα ασκούνται πι-
έσεις για την καλλιέργεια των γενετικώς 
τροποποιημένων καλαμποκιών. Αυτές οι 
καλλιέργειες έχουν γενετικά τροποποιη-
θεί για να είναι ανθεκτικές σε έντομα που 

προσβάλουν τον αραβόσιτο. Εκεί εγώ 
εμπλέκομαι ως εντομολόγος, και ανα-
πτύσω με επιχειρήματα τι αιτιάσεις και το 
γιατί ως χώρα δεν τις θέλουμε.
Ποια είναι τα προβλήματα;
Ακούγεται όμορφο ότι μία καλλιέργεια, 
από μόνη της σκοτώνει με μία τοξίνη 
τα έντομα χωρίς ψεκασμούς με φάρμα-
κα. Δεν τα θέλουμε, γιατί εμείς ως χώρα, 
έχουμε ιδιαιτερότητες. Πρώτα απ’ όλα, 
δεν έχουμε μεγάλες εκτάσεις καλλιέργει-
ας αραβόσιτου και όσες έχουμε είναι δι-
άσπαρτες. Δεν μπορείς λοιπόν, να κά-
νεις μια πολιτική εφαρμογής ή αποδοχής 
αυτών των καλλιεργειών, όταν δεν έχεις 
μεγάλες εκτάσεις, για να μην φοβάται ο 
καλλιεργητής που δεν έχει αυτή την καλ-
λιέργεια από αυτόν που την έχει, ότι θα 

επιμολυνθεί με τη γύρη που μεταφέρεται 
και η δική του καλλιέργεια. Είτε από τις 
μέλισσες, είτε από τον αέρα και θα μεταλ-
λάξει και το δικό του προϊόν. 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον;
Έχουμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Όταν λέμε ότι στον αραβό-
σιτο υπάρχει αυτή η τοξίνη που σκοτώ-
νει τα έντομα, υπάρχει σε όλο το φυτό 
και δεν παραμένει εκεί, αλλά εκχέεται και 
από τις ρίζες και πάει στο χώμα επηρεά-
ζοντας όλα τα φυτά εκεί γύρω. Επηρεά-
ζει όμως και τα βακτήρια του εδάφους και 
τους γεωσκώληκες που είναι αποδομητές 
της οργανικής ύλης. Μειώνει με λίγα λό-
για, τη δραστηριότητα των αποδομητών 
του εδάφους. Σύμφωνα με έρευνες έχου-
με επίπτωση στους πληθυσμούς τους, και 
στις δραστηριότητές τους. Αυτοί οι ορ-
γανισμοί, είναι που μετατρέπουν την ορ-
γανική ύλη σε θρεπτικά στοιχεία. Η Ελ-
λάδα, και αυτό είναι ένα από τα επιχειρή-
ματά μας, είναι φτωχή σε οργανική ύλη 
στα εδάφη της. Οπότε είμαστε υποχρε-
ωμένοι να ενσωματώνουμε την οργανι-
κή ύλη στο έδαφος (τα υπολείμματα των 
καλλιεργειών), για να σαπίσουν στο έδα-
φος και να μετατραπούν σε οργανική ύλη. 
Το μεταλλαγμένο καλαμπόκι διατηρεί 
την τοξίνη όταν πια ξεραίνεται;

Ναι, ακόμη και αν ξεραθεί έχει την τοξί-
νη, η οποία περνάει στο έδαφος, γιατί το 
φυτό και χλωρό όταν ήταν εκχέετο τοξίνη 
στο έδαφος από τις ρίζες του. Δηλαδή με 
λίγα λόγια, χαλάμε τα εδάφη μας και θα 
αναγκαστούμε να προσθέσουμε χημικά, 
δηλαδή λιπάσματα.
Είπατε πριν ότι μεταφέρεται γύρη, εκτός 
από τον αέρα και από τις μέλισσες. Οι 
ίδιες οι μέλισσες τι παθαίνουν, αν παθαί-
νουν;
Ζημιά γίνεται και στις μέλισσες. Η Ελ-
λάδα, αλλά και η Πάρος, έχει μελισσοκο-
μεία. Οι μέλισσες που τρέφονται με γύρη 
από φυτά που είναι γενετικώς τροποποι-
ημένα, όπως ο αραβόσιτος όπου πηγαί-
νουν το καλοκαίρι οι μελισσοκόμοι τα με-
λίσσια γιατί αυτή την εποχή δεν υπάρχει 
κάτι άλλο. Δεν πεθαίνει η μέλισσα, αλλά 
χάνει την επικοινωνία και τη μνήμη της. 
Και μάλιστα αν σταματήσει να παίρνει 
τη συγκεκριμένη τοξίνη δεν επανέρχε-
ται. Γι’ αυτό πιστεύω ότι από δω προέρχε-
ται το σύνδρομο κατάρρευσης των μελισ-
σών. Κυρίως στις ΗΠΑ, που τα μεταλ-
λαγμένα είναι στο φουλ, σόγια, αραβόσι-
τος, βαμβάκι, όπου τα μελίσσια χάνονται. 
Άρα λοιπόν στη χώρα μας, που έχουμε 
πλούσια μελισσοκομία, δεν θα πρέπει να 
επιτρέψουμε την καλλιέργεια γενετικώς 
τροποποιημένων προϊόντων. Αυτό είναι 
ένα δεύτερο επιχείρημα στις διαπραγμα-
τεύσεις που κάνουμε στις Βρυξέλλες για 
τη μη έλευση των γενετικά τροποποιη-
μένων καλλιεργειών. Υπάρχουν και άλλα 
επιχειρήματα, αυτά τα δύο όμως είναι τα 
πιο σημαντικά.

Ο καθηγητής Ν. Εμμανουήλ, μιλάει για τις γενετικώς
τροποποιημένες καλλιέργειες και τις επιπτώσεις τους

«Χαλάμε τα εδάφη μας»


