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Δεν θα το επιτρέψουμε!
Θλιβερό, μαύρο τοπίο και αποκαΐδια στο Άσπρο Χωριό

Ένα θλιβερό τοπίο, μαύρο 
με αποκαΐδια είναι το θέ-
αμα που αντικρίζει όποιος 
περάσει από το σημείο 
που ξέσπασε η φωτιά και 
κατέκαυσε όλους  τους 
λόφους κοντά στο Άσπρο 
Χωριό. Φίδες και άλλα θα-
μνώδη φυτά, ελιές, αμπέ-
λια, κριθάρια, όλα παρα-
νάλωμα. Τα αίτια, σύμ-
φωνα με την Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία, είναι ακό-
μη άγνωστα και αναζη-
τούνται. Όμως, με τόσους 
εμπρησμούς στην Αττική, 
αλλά και σε όλη τη χώρα, 
δεν μπορεί να μην περνά-
ει από το μυαλό η υποψία, 
πως και στην Πάρο …χτύ-
πησαν οικοπεδοφάγοι. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, δεν θα 
πρέπει να επιτραπεί ο αποχαρακτηρισμός της περιο-
χής. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να παραμείνει 
η περιοχή ως έχει, να γίνει ίσως αναδάσωση, αλλά σε 
καμία περίπτωση οικόπεδα. Αυτό, θα ανοίξει την όρεξη 
όσων επιθυμούν να οικοπεδοποιήσουν το νησί και στο 
μέλλον να εκδηλωθούν και άλλες καταστροφικές πυρ-
καγιές. Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, 
στο βαθμό που είναι εφικτό, θα πρέπει να είναι το μέ-
λημα όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, είναι κάθε-
τα αντίθετος σε οποιαδήποτε, εκτός της αποκατάστα-
σης, εξέλιξη. Στη ΦτΠ δηλώνει: «θα το ψάξουμε, θα 
δούμε ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη και θα πιέσου-
με ώστε να μην αποχαρακτηριστεί. Αυτό είναι η βασι-
κή μας αρχή, να παραμείνει η περιοχή, όπως ήταν πριν. 
Θα δούμε τη νομοθεσία και αν χρειαστεί να πάρουμε 
απόφαση ή γνωμοδότηση ως Δημοτικό Συμβούλιο θα 
το πράξουμε».                                                

συνέχεια στη σελ.3 

Καίνε και την Πάρο οι επίδοξοι οικοπεδοφάγοι;Μύθος…ο μύθος
για την ακριβή Πάρο

Παραίτηση
Σκαραμαγκά

Παρουσίαση του
προσωπικού 

Μύθος αποδείχθηκε τελικά η φημολογία για 
πολύ ακριβές τιμές στην Πάρο. Μάλιστα, σε δη-
μοσίευμα Αθηναϊκής εφημερίδας αναφέρεται το 
υψηλότατο ποσοστό του 113% σε σχέση με τις τι-
μές στην Αθήνα. Μια δειγματοληψία αποδεικνύει 
περίτρανα την ... συκοφαντία.              συνέχεια στη 

Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών οδηγή-
θηκε σε παραίτηση η Πρόεδρος του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου, Βάσω Σκαραμαγκά. Ο διο-
ρισμός της χαρακτηρίστηκε παράνομος από το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, λόγω ασυμβί-
βαστου. Έως το διορισμό νέου προέδρου, καθή-
κοντα ανέλαβε ο αντιπρόεδρος  Γ. Αλιπράντης.                                                                                                                                      
                                                                   συνέχεια 

Στην Πάρο έγινε η πρώτη παρουσίαση της νέας 
ιδέας των ΕΛ.ΤΑ., το «προσωπικό γραμματόση-
μο». Η παρουσίαση έγινε στην Παροικιά από το 
διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, Σταμάτη 
Μαύρο. Στα ΕΛ.ΤΑ. της Πάρου έχει τοποθετηθεί 
και το σύστημα για την αποτύπωση των γραμμα-
τοσήμων που στοιχίζει 1.00 ευρώ.    
                                                          συνέχεια στη σελ.12 



2 Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009 www.fonitisparou.gr

Θρησκευτική κατάνυξη
στη γιορτή της Παναγιάς 
Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκε 
και φέτος η κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου 
στην Πάρο, με επίκεντρο το Ιερό Προσκύνημα της Πανα-
γίας Εκατονταπυλιανής.
Το απόγευμα, μετά την τέλεση του πανηγυρικού Εσπε-
ρινού και της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξάρ-
χοντος του Μητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ιωσήφ και του 
Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικου, τελέσθηκε η λι-
τάνευση της Ιερής Εικόνας και του Επιταφίου της Πανα-
γίας, παρουσία του εκπροσώπου της Κυβέρνησης, Υφυ-
πουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής Π. Καμμένου, του Προέδρου της Βουλής κ. 
Δημήτρη Σιούφα, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπυρίδωνος Ταλιαδού-
ρου, του Περιφερειάρχη Κυκλάδων Χ. Κόκκινου, Βου-
λευτών του Νομού, του Δημάρχου Πάρου Χρ. Βλαχο-

γιάννη, της Επάρχου Γρη-
γορίας Πρωτολάτη, άλλων 
εκπροσώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και πλή-
θους προσκυνητών.
Να σημειωθεί, ότι εκ πα-
ραδρομής, στο τελευταίο 
φύλο της Φωνής στην 1η 
σελίδα, δεν διευκρινίσαμε 
ότι η λιτανεία της Ιερής ει-
κόνας ήταν το απόγευμα.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Ώρα απολογισμών
Δύει το καλοκαίρι ωριμάζοντας ρόδια, ραντίζοντας 
με κίτρινο κυδώνια και βελούδινες τουλίπες άγρι-
ες, ενώ σήκωσαν ήδη σημαίες φθινοπώρου κυκλά-
μινα δίπλα σε κατάρτια με κατάλευκα άνθη  κρεμ-
μυδασκέλας, ενθαρρυνόμενης με αιθέρα θαλάσ-
σης. Κίτρινα θερισμένα στάχια μυρίζουν ανασταί-
νοντας εικόνες και μνήμες , ζαλίζει ο τρύγος με δι-
κές του ευωδιές και χρώματα. Κατεβαίνουν από τα 
βόρια αποδημητικά και κιτρινοπούλια να δρέψουν 
όσα σύκα αφήσαμε στις εγκαταλειμμένες συκιές. 
Έρχονται και φεύγουν διάφορα κι ας μην τα προ-
σέχουμε, ας μην περνούν στην καρδιά μας. Πορεύ-
εται ολοένα προς τη δύση το τρίγωνο του καλοκαι-
ριού με τον πολιούχο Βέγα της Λύρας. Με το δο-
ξάρι μιας Κίρκης γυρεύουμε μαγικές μουσικές να 
μεταμορφώσουν τις χίμαιρες σε χειροπιαστά όνει-
ρα. Το άλλο τρίγωνο του χειμώνα με τον μαγικό 
Σείριο ανεβαίνει διαρκώς, ενώ ικετεύουμε φτερω-
τά άλογα να κυνηγήσουν και να φυλακίσουν τέρα-
τα που μας τυραννούν στο τετράγωνο των αστέρων 
του Πήγασου.  
΄Ηλιε και θάλασσα γαλάζα και βάθος τ’ άσωστου ουρανού
Ω της αυγής κροκάτη γάζα, γαρούφαλλα του δειλινού 
Λάμπετε σβήνετε μακριά μας 
χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας.
Γιατί άραγε δεν βρίσκουν θύρες καρδιάς ανοιχτές, 
γιατί κλειδώσαμε πόρτες και παράθυρα; Μήπως 
ξεκινήσαμε άλλο ταξίδι και καταλήξαμε σε απύθ-
μενα βάθη, μήπως μας ξεγέλασαν σαγήνες σχημά-
των, παγίδες πυροτεχνημάτων, μήπως φοβηθήκα-
με τα αστάθμητα της ομορφιάς; Η ζωή μας τρέχει 
μπροστά και δεν προλαβαίνουμε ή εμείς πάμε πιο 
γρήγορα κι αυτή δεν μας φτάνει. Η δική μας ζωή 
που γίνεται ξένη. 
Ένα καλοκαίρι ακόμα ετοιμάζεται να αποπλεύσει, 
σηκώνει τις άγκυρες, σειρήνες, θόρυβοι και μεγά-
φωνα, «οι επισκέπτες να εξέλθουν», ποιος ο ταξι-
διώτης και ποιος ο επισκέπτης, είμαστε εδώ και εί-
μαστε αλλού και τα όσα λάβαμε λάμπουν αζύμω-
τα μέσα μας,  μακάρι να δώσουν ελπίδα, χορτάσα-
με δώρα διαρκών διαψεύσεων.
Μέσα στα τετράγωνα που φτιάχνουμε, δεν χωρούν 
οι μικρές καμπύλες μιας ζωής που κυματίζει, που 
δεν ζητά μόνο ευθείες, διψά για αλλαγές κι αιωρή-
σεις, προχωρά με αναπάλσεις και δονήσεις, ελευ-
θερώνοντας μυστικά άπιαστα. Το να κατοικήσουμε 
τη ζωή μας με τα γνωστά κι αδοκίμαστα, ίσως εί-
ναι από τα πιο μαγικά αιτήματα του καλοκαιριού, 
καθώς αυτό επιμένει περισσότερο  στις κωδωνο-
κρουσίες του φωτός και των αισθήσεων. 
Θέρος και τρύγος με αμέτρητα τζιτζίκια και τρι-
ζόνια εξεγείρουν και θάρρος τρέλας με πλώρη 
προς άλλους ορθολογισμούς, προς φωτεινούς πο-
λικούς νοημάτων του βίου μας. Να υπολογίσου-
με τους κύκλους, τους επαναλαμβανόμενους γύ-
ρους, να σταθούμε σταθεροί πάνω στη στροβιλιζό-
μενη σφαίρα, λογαριάζοντας  πιο σωστά τις ταχύ-
τητες, πιάνοντας απ’ το χέρι ανθρώπους και πράγ-
ματα που γλιστρούν και ξεφεύγουν. Να μειώσου-
με ταχύτητα που μας πετά έξω με ωθήσεις φυ-
γόκεντρες, να αφήσουμε τη γλυκόζη μέσα μας να 
ωριμάσει το κρασί που είναι να γίνει. Αντιμετωπί-
ζοντας τα απροσδόκητα ως πιθανά, διευρύνοντας 
χώρους για όσα απρόσμενα επιφυλάσσει η τύχη, 
στεκόμαστε σαν έτοιμοι από καιρό μπροστά στα  
αμάζευτα χρώματα, τα απόρθητα της ατολμίας, τα 
αξόδευτα της φιλαργυρίας και τα αδαπάνητα όλα 
της αγάπης μας.
Αν κοιτάξουμε λίγο ουρανό για αθέριστα άστρα, αν 
δώσουμε χώρο για το ανέλπιστο, αν τολμήσουμε 
τον αχάρακτο δρόμο, οι Ερινύες μπορεί να χαμογε-
λάσουν επιτέλους ως νηρηίδες, ευμενίδες και χά-
ριτες.  
Στώμεν καλώς. 

Εννιάμερα της Παναγίας στη Νάουσα 

Ποικίλες εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Εννιάμερα της Παναγίας, που έγι-
ναν στη Νάουσα από 21 έως 24 Αυγούστου 2009 πραγματοποιήθηκαν:
Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: "Κουρσάρικη Βραδιά".
Έκθεση ζωγραφικής μαθητών Δημοτικού Σχολείου Νάουσας με θέμα: "Οι πειρατές 
στο χωριό μας".
Μουσικό αφιέρωμα στο έντεχνο, ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι από ντόπιους καλλι-
τέχνες. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον κήπο της Πεντάνουσας.
Παράλληλα, έγινε παζάρι του Συλλόγου Γυναικών με παραδοσιακά προϊόντα στην 
πλατεία. Μουσικό και χορευτικό αντάμωμα του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας και της 
Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Ν. Ημαθίας. Δρώμενο κουρσάρικης βραδιάς και ρήψη 
βεγγαλικών, ενώ τις ημέρες αυτές, η είσοδος ήταν ελεύθερη στα μουσεία της Νά-
ουσας.
Όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, τις παρακολού-
θησε πλήθος κόσμου και παραβρέθηκαν ο επίσκοπος κ. Γαβριήλ Ραυτόπουλος, ο 
δήμαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης, η έπαρχος Πάρου-Αντιπάρου Γρηγορία 
Πρωτολάτη, οι αντιδήμαρχοι Πάρου Στέφανος Γαβαλάς και Άννα Κάγκανη, η αντι-
δήμαρχος Νάουσας Ημαθίας Ευδοξία Ιτσκάρα, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Γιώργος 
Κάγκανης και Χρύσανθος Μπαφίτης, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων 
και πολιτιστικών συλλόγων του νησιού μας.
Η διοργάνωση ήταν του Δήμου Πάρου, του Δ/Δ Νάουσας, της ΚΔΕΠΑΠ, των πολιτι-
στικών φορέων της Νάουσας και της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Νάουσας.
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης
Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη-Ραγκούση
Εκτύπωση: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Άγιοι Απόστολοι - Νάουσας Πάρου Τ. Κ. 
84401
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Σ Η Μ Ε Ι Α  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Εκατοντα-
πυλιανή), Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ 
Ατλάντικ, Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποι-
είο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρ-
του Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδιών Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, Wind, μ/μ 
Ζούμ, View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπρά-
ντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), 
Γιάννης Ρούσσος AUDIOPHILE, βιβλιοπω-
λείο Πολύχρωμο. 
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο,
Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Π. Σκαλι-
στή, Σ/Μ Ευρωαγορά, Κατσίμπαρος, Σπυ-
ριδούλα. Αρτοποιεία: Μαργαρίτη, Μπατί-
στα, Τσουνάκη, Smart computers Σκια-
δάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματο-
πωλείο, ERKYNA TRAVEL (νέο)
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση,
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο ΚΑΛΗΜΕΡΑ,
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης, μινι μάρκετ Στέ-
λιος
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου. 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ: Παραδοσιακός Φούρνος
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία (Σ/Μ Κο-
λιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου, Τάσου 
Ρούσσου
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο,
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δε βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
τηλ. 22840 53555.
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συνέχεια από σελ.1
Επίσης, ο δήμαρχος σημειώνει ότι έγινε μια πολύ καλή 
προσπάθεια και ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην 
κατάσβεση της φωτιάς. «Θέλω να ευχαριστήσω τον 
υπουργό Υγείας Δ. Αβραμόπουλο και τον υφυπουργό 
Εμπορικής Ναυτιλίας Π. Καμμένο που μεσολάβησαν 
για να έρθουν ελικόπτερα και αεροπλάνα, τον εκπρό-
σωπο του ΠΑΣΟΚ Γ. Ραγκούση για το ενδιαφέρον του, 
το κλιμάκιο της Σύρου και ασφαλώς τους πυροσβέστες 
της Πάρου και όλους τους εθελοντές Παριανούς, που 
βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. 

Μεγάλη καταστροφή
Περίπου 1500 στρέμματα χορτολιβαδικής, αγροτικής 
και δασικής έκτασης, καθώς και η στέγη μιας αποθή-
κης, έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Η πυρκαγιά εκδη-
λώθηκε την Πέμπτη το πρωί στις 7:44 κοντά στο Άσπρο 
Χωριό μέσα σε ρεματιά και πολύ γρήγορα πήρε δια-
στάσεις, καθώς ο άνεμος ήταν πολύ δυνατός και δυ-

σκόλευε το έργο των πυροσβεστών που έσπευσαν επι-
τόπου. Τους πυροσβέστες του κλιμακίου της Πάρου, 
συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος με όσες 
υδροφόρες διέθετε, αλλά και πολλοί εθελοντές κάτοι-
κοι της περιοχής, μαζί με την Ομάδα Διάσωσης. Η έντα-
ση του αέρα όμως ήταν απερίγραπτη (έως και 8 μπο-
φόρ), η φωτιά πέρασε την άσφαλτο και κατέβηκε προς 
την παραλία της Τρυπητής και έτσι έφτασαν, λίγο μετά 
τις 10 το πρωί, κλιμάκιο από την Πυροσβεστική Υπηρε-

σία της Σύρου με 10 άτομα, ένα σούπερ πούμα, 3 πυρο-
σβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Με την κοινή 
προσπάθεια επίγειων και εναέριων μέσων, η φωτιά τέ-
θηκε υπό έλεγχο νωρίς το απόγευμα. 
Το Πυροσβεστικό κλιμάκιο της Πάρου με επικεφαλής 
τον προϊστάμενό του Ιωάννη Υφαντή, ενισχύθηκε με 
δύναμη 10 ατόμων από τη Σύρο επικεφαλής της οποίας 
ήταν ο Διοικητής Π.Υ. Ερμούπολης αντιπύραρχος Θα-
νάσης Κακαβάς. Το συντονισμό των ενεργειών για την 

κατάσβεση της πυρκαγιάς είχε ο Ταξίαρχος Παναγιώ-
της Παναγιωτόπουλος διοικητής πυροσβεστικών υπη-
ρεσιών Νοτίου Αιγαίου.
Όταν ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της φωτιάς, στον 
τόπο της καταστροφής παρέμειναν άνδρες του κλιμα-
κίου της Πάρου και πρόλαβαν τις αναζωπυρώσεις που 
υπήρξαν την επόμενη ημέρα. Οι άνδρες της Πυροσβε-
στικής με δύο οχήματα και την υδροφόρα του Δήμου, 
παρέμειναν σε επιφυλακή έως και το ξημέρωμα της 
Κυριακής και αποχώρησαν όταν πια διαπίστωσαν ότι η 
φωτιά είχε κατασβεστεί πλήρως και δεν υπήρχε κίνδυ-
νος άλλων αναζωπυρώσεων. 
Η οικολογική καταστροφή όμως, είναι τεραστίων δια-
στάσεων. Μία περιοχή, κυνηγότοπος και στάση για τα 
αποδημητικά πουλιά, είναι πλέον κρανίου τόπος, γεμά-
τος «πτώματα» θάμνων και δέντρων. 
Από το Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας διενεργείται προανάκριση.

Δεν θα το επιτρέψουμε!
Θλιβερό, μαύρο τοπίο και αποκαΐδια στο Άσπρο Χωριό

Καίνε και την Πάρο οι επίδοξοι οικοπεδοφάγοι;
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Παραίτηση Σκαραμαγκά

Σε περιπέτειες πάλι το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Την παραίτησή της στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αντώνη Αρκά υπέβαλε η Πρό-
εδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βάσω Σκαραμαγκά, μετά την έγγραφη εντολή που 
έλαβε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Πάτροκλο Γεωργιάδη, ο οποίος 
την κάλεσε να αποστείλει στην υπηρεσία της όλα τα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύεται 
η παραίτησή της. 
Το έγγραφο του Γ.Γ. του ΥΠΕΣ  προκλήθηκε μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, η οποία ζητήθηκε από τη Δ/νση Διοικητικού του υπουργείου Εσωτερικών στις 
26 Μαΐου του 2009, μετά από έγγραφο ερώτημα της Λιμενικής αρχής Πάρου. Στο έγγραφο του 
ΥΠΕΣ υπήρχαν τα παρακάτω ερωτήματα:
Α) Αν υπάλληλος του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία τελεί σε εκπαιδευτική άδεια έχει ορι-
στεί νομίμως πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. του Δήμου Πάρου;
Β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, εάν η υπάλληλος δύναται κατά 
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας να ασκεί καθήκοντα προέδρου Δ.Σ. ΝΠΔΔ ή αυτό θε-
ωρείται ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του τελούντος σε εκπαιδευτική άδεια υπαλλήλου, δεδο-
μένου ότι η άδεια έχει χορηγηθεί για συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο καταβάλλονται από 
το ΥΠΕΣ πλήρεις αποδοχές προσαυξημένες κατά 40%.
Γ) Εάν η λήψη εξόδων παράστασης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία συνιστά άσκηση ιδιωτικού 
έργου με αμοιβή, ώστε να απαιτείται άδεια του ΥΠΕΣ και σύμφωνη γνώμη του οικείου υπη-

ρεσιακού συμβουλίου.
Η τριμελής επιτροπή του 5ου Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στα τρία ερωτήματα γνωμοδότησε αρνη-
τικά και συγκεκριμένα, από την ερμηνεία των διατάξεων του νόμου συνάγεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση καθηκόντων 
προέδρου Δ.Σ. ΝΠΔΔ από δημόσιο υπάλληλο, είτε αυτός τελεί σε εκπαιδευτική άδεια είτε όχι. Επιπρόσθετα, ο υπάλληλος που 
βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια υποχρεούται σε μόνιμη διαμονή στον τόπο που σπουδάζει και γι’ αυτό το λόγο λαμβάνει προ-
σαυξημένες αποδοχές στο μισθό του, αλλά και απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, ώστε να διευκολύνεται για 
την καλύτερη περαίωση των σπουδών του. Η άσκηση καθηκόντων ενός υπαλλήλου και μάλιστα σε τόπο διαφορετικό από εκείνο 
που υποχρεωτικά πρέπει να διαμένει, καθώς και η λήψη οποιασδήποτε αμοιβής, είναι αντίθετη με το νομικό πλαίσιο που διέπει 
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοσίων υπαλλήλων. 
Υπενθυμίζεται ότι ο διορισμό της κ. Σκαραμαγκά έγινε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη διαβεβαίωση 
από την ίδια ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα στο διορισμό της, όπως είχε αναφέρει τότε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο 
που έλαβε την απόφαση του διορισμού της κ. Σκαραμαγκά. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, πως η νομική υπηρεσία του Δήμου 
δεν διερεύνησε το ζήτημα προκειμένου να προστατέψει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και το νομικό πρόσωπο από νέες περι-
πέτειες. 

Το πολύπαθο Δ.Λ.Τ. Πάρου – Αντιπά-
ρου μπαίνει σε νέα φάση. Μετά την πα-
ραίτηση της Προέδρου του, λόγω ασυμ-
βίβαστου, νέος πρόεδρος θα αναλάβει 
την …τύχη του. Είναι ανάγκη, στο ξε-
κίνημα της νέας περιόδου, να στείλου-
με ένα ηχηρό μήνυμα, όλοι εμείς που 
αγαπάμε τον τόπο μας, προς κάθε αρ-
μόδιο. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώ-
ρια για πειραματισμούς και παρατα-
ξιακά παιχνίδια. Πρέπει ολόκληρο το 
Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, 
να δουλέψει εντατικά, προκειμένου να 
καλυφθεί ο χαμένος χρόνος, από κα-
θυστερήσεις, ολιγωρίες, δικαστικές 
εμπλοκές κ.λπ. 
Τα νησιά μας έχουν ανάγκη από τα έργα 
αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ., που εδώ και 
πολύ καιρό υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. 
Δεν θα πρέπει να βρεθούμε και πάλι 
στην καρδιά της τουριστικής περιόδου 
με κλειστό το λιμάνι. 
Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο, οι 
συνεδριάσεις του Δ.Λ.Τ. να είναι το 
«ντέρμπι» ανάμεσα στις δύο αντίπα-
λες ομάδες και τα έργα να παραπέ-
μπονται στο απώτερο μέλλον. 
Θα παρακολουθούμε από κοντά τη 
δουλειά του Δ.Λ.Τ. στη νέα του περίοδο 
και θα είμαστε πολύ περισσότερο απαι-
τητικοί στο να παραχθεί έργο, γιατί δεν 
υπάρχουν άλλα περιθώρια.

ΦΩΝΑΖΟΝΤΑΣ...
του Λαουτάρη
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Τελικά μύθος αποδείχτηκαν τα δημοσιεύματα του Αθη-
ναϊκού Τύπου, ότι στην Πάρο οι τιμές σε βασικά προϊ-
όντα ανάγκης, είναι ακριβότερες κατά 113% στα Super 
και Mini Market. 
Προσπάθεια δυσφήμισης της Πάρου, χαρακτηρίζει με 
ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος, όλη αυτή την 
παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο δι-
άστημα. Στην ίδια ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλό-
γου, δημοσιεύεται πίνακας τιμών για τα προϊόντα, από 

την τιμή των οποίων εξάγεται το συμπέρασμα στο συ-
γκεκριμένο δημοσίευμα, ότι είμαστε ακριβότεροι κατά 
113% από τα εμπορικά καταστήματα των Αθηνών. Από 
τη δειγματοληψία σε 13 καταστήματα, η απόκλιση των 
τιμών σε σχέση με την Αθήνα, κυμαίνεται από 2-10%. 
Ο Εμπορικός Σύλλογος καταλήγει στην ανακοίνωσή 
του: «Η πραγματική εικόνα της αγοράς σε ότι αφο-
ρά στις τιμές, νομίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν 
δικαιολογεί το συμπέρασμα, ότι η Πάρος είναι ακρι-
βότερη κατά 113%».
Η ΦτΠ σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει ακόμη πε-
ρισσότερο το θέμα των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, 
προχώρησε σε νέα δειγματοληψία τιμών σε διαφορετι-
κά προϊόντα, από αυτά που είχε επιλέξει ο Εμπορικός 
Σύλλογος. Το συμπέρασμα και πάλι, σίγουρα δεν επα-
ληθεύει τις εκτιμήσεις του δημοσιεύματος της Αθηνα-
ϊκής εφημερίδας.

Η ακρίβεια στα ύψη
Σίγουρα το γενικότερο θέμα της ακρίβειας που μαστίζει 

όλη την ελληνική αγορά, δεν αφήνει περιθώρια εφη-
συχασμού. Επειδή λοιπόν, η Κυβερνητική πολιτική στο 
συγκεκριμένο ζήτημα δεν φαίνεται να προσανατολίζε-
ται στην κατεύθυνση για να χτυπηθεί η ακρίβεια, που 
μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, θα πρέπει να οργανω-
θούμε και ν’ αντιδράσουμε ως καταναλωτές. 
Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν αφορά την Πάρο, όπως 
θέλουν να το παρουσιάσουν, άγνωστο για ποιους λό-
γους, αλλά είναι γενικότερο και αφορά όλη τη χώρα. Οι 

τιμές παίρνουν συνεχώς την ανιούσα και αυτό δεν έχει 
σταματημό. 

Υπερασπιστές των πολυκαταστημάτων
Ερωτήματα προκαλεί η ανοιχτή επιστολή που υπογρά-
φουν τέσσερις πρόεδροι και τρεις γενικοί γραμματείς 
συλλόγων ενοικιαζόμενων δωματίων, με την οποία 
τάσσονται υπέρ μιας συγκεκριμένης εταιρίας πολυκα-
ταστημάτων και παράλληλα στρέφονται κατά του Εμπο-
ρικού Συλλόγου, που αντιδρά στην παράνομη και πα-
ράτυπη λειτουργία των πολυκαταστημάτων στην Πάρο. 
Στην ανοιχτή επιστολή αναφέρεται: «Εάν οι αρμόδι-
οι φορείς και όλοι αυτοί που εμφανίζονται να υπερα-
σπίζονται τα συμφέροντα του τόπου, αφουγκραστούν 
τον παλμό της Παριανής κοινωνίας, είναι σίγουρο, ότι 
θα καταλήξουν σε άλλα συμπεράσματα και αυτά είναι 
τόσο προφανή που δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβη-
τήσει. Όταν η νοικοκυρά ή ο επαγγελματίας κατανα-
λωτής μπορεί να προμηθευτεί μια εξάδα εμφιαλωμένο 
νερό από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στην τιμή του 1,20 
ευρώ, σε αντίθεση με την τιμή 2.80 ευρώ που πωλείται 

στα μαγαζιά του νησιού, ένα κιλό απορρυπαντικό στην 
τιμή του 1,20 ευρώ αντί για 2,50 ευρώ το κιλό που πω-
λείται στα άλλα μαγαζιά, όταν η τιμή των οπωρολαχανι-
κών που πωλούνται στα ίδια σούπερ μάρκετ είναι σχε-
δόν κατά το ήμιση φθηνότερα από την τιμή που τα ιδία 
προϊόντα πωλούνται στα άλλα μαγαζιά, τι κάνουν και 
πως αντιδρούν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου 
του νησιού;».
Και η επιστολή καταλήγει: «Οι αρμόδιοι φορείς προς 
τους οποίους απευθύνεται η παρούσα, θα πρέπει ν’ 
ακούσουν και αυτήν την διαφορετική άποψη και θέση, 
που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του Παρια-
νού λαού, ώστε να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα 
κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των στοιχείων 
και παραμέτρων του θέματος αυτού».
Τα ερωτήματα που δημιουργούνται από αυτή την επι-
στολή είναι πρώτον: Γιατί αυτή τη συγκεκριμένη στιγ-
μή, οι εκπρόσωποι ενός παραγωγικού κλάδου επιτί-
θενται σε ολόκληρο τον εμπορικό κόσμο της Πάρου;
Δεύτερον: Αφού οι δειγματοληψίες που δημοσιεύ-
ουμε στο φύλλο αυτό δεν δείχνουν αποκλίσεις πα-
ραπάνω από 10% των τιμών της Αθήνας, γιατί ταυτί-

ζονται με το δυσφημιστικό δημοσίευμα;
Τρίτον: Πως είναι δυνατόν, εκπρόσωποι συγκεκρι-
μένων συλλόγων να υπερασπίζονται μόνο μία πολυ-
εθνική αλυσίδα πολυκαταστημάτων;
Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος συμφε-
ρόντων. Σίγουρα ο εμπορικός κόσμος της Πάρου, υπε-
ρασπιζόμενος τα δικά του συμφέροντα, πρέπει να επα-
γρυπνεί και συσπειρωμένα γύρω από το σύλλογό του 
να απαντά στις προκλήσεις των ημερών.

113% ακριβότερα Super και Mini Market κατά τα δημοσιεύματα
Αθηναϊκών εφημερίδων

Μύθος… ο μύθος για την 
ακριβή Πάρο

5’ Μαρινόπουλος 
S/M

Dia S/M
Αρκουλής

Μ/Μ
Παρούσης

Μ/Μ
Νίκας
 S/M

Μελανίτου
S/M

Μαριάνος
S/M

AB Βασιλόπουλος 
S/M

Παντελαίος 
Μ/Μ

Σιφναίος 
Μ/Μ

Ατλάντικ 
Παροικιάς S/M

Μαρινόπουλος
Μαρούσι S/M

Βερόπουλος 
Πικερμίου S/M

Ατλάντικ Πεύκη
S/M

ΡΕΒΥΘΙΑ - - 2,10 1,95 1.95 2.09 - 1.80 2.20 2.10 1.82 1.95 1.96 1.98

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 0,99 0,98 1,00 1,01 0,98 0.98 1.00 0.92 1.10 0.98 0.87 0.91 0.92 0.92

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 10,95 - 11,90 10,40 10,10 10,70 10.50 10.50 10.95 - 10.47 9.57 10.39 9.80

ΠΑΜΠΕΡΣ 11,98 11,62 11,20 10,99 11.50 10,90 11.90 11.22 11.95 11.50 11.55 11.45 11.59 11.22

ΑΛΕΥΡΙ - 1,40 1,10 1,55 1,20** 1,10 1.70 1.37 1.42 1.49 1.29 1.35 1.39 1.20

ΠΑΤΑΤΕΣ 0,90 3kg / 3,14 1,10 0,95 1.10 0.70 1.00 0.85 0.80 1.00 0.61 0.60 0.62 0.65

ΝΤΟΜΑΤΕΣ 1,89 1,02 1,50 1,45 1,80 1.30 2.00 1.10 1.50 1.50 1.03 1.35 0.89 1.10

* Ειδική Έκπτωση  -  Τα προϊόντα είναι τα ίδια και είναι γνωστής και επώνυμης φίρμας. Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 29 & 31/08.

Ανακοίνωση

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, για την κα-
λύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των κατανα-
λωτών και ενόψει, τόσο της νέας σχολικής χρονιάς 
όσο και της χειμερινής περιόδου προτρέπει τα μέλη 
του, αλλά και όλους τους επιχειρηματίες της Πάρου 
και της Αντιπάρου, μετά το πέρας των θερινών εκπτώ-
σεων να εφαρμόσουν ένα 10ήμερο προσφορών στα 
καταστήματά τους.
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Στα ίδια με πέρσι επίπεδα, κυμαίνεται το 
ποσοστό επιτυχίας των μαθητών – υπο-
ψηφίων από τα Λύκεια της Πάρου που 
πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και 
ΤΕΙ. Η προσπάθεια μαθητών, γονιών και 
εκπαιδευτικών απέδωσε καρπούς και 
έτσι 73 τελειόφοιτοι πήραν το δρόμο για 
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

1ο Γενικό Λύκειο Πάρου 
Αλιπράντη Άννα του Μάρκου, Αυτοματι-
σμού ΤΕΙ Χαλκίδας
Αλιπράντη Στυλιανή του Στυλιανού, Πο-
λιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου
Αλιφιέρη Ταρασία του Μιχαήλ, Πολιτικής 
Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο)
Αποστολόπουλος Δημήτριος του Πανα-
γιώτη, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
Γεωπονικού Παν. Αθήνας
Βουσούλας Αναστάσιος του Κοσμά, 
Επιστ. Φυσικ. Αγωγής και Αθλητισμού 
Θες/νίκης
Βουσούλας Αναστάσιος του Μιχαήλ, Μη-
χανολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
Γιαννάκου Φραντζίσκα του Παναγιώτη, 
Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνας
Δαφερέρα Ειρήνη του Εμμανουήλ, Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας Αθήνας
Δρακάτος Αλέξανδρος του Γεράσιμου, 
Δημόσιας Διοίκησης Παντείου
Καπαρός Δημήτριος του Γεωργίου, Ηλε-
κτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας
Καπούτσου Αλεξάνδρα του Νικολάου, 
Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου
Κατρή Μαργαρίτα του Νικολάου, Περι-
βάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Κοντόσταυλος Σπυρίδων του Αναστά-
σιου, Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Παντείου
Λιακούση Δήμητρα του Γεωργίου, Συ-
ντήρ. Αρχαιοτ. και Έργων Τέχνης ΤΕΙ 
Αθήνας
Μαύρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Θεο-
λογίας Αθήνας
Μοστράτου Ελένη του Χρήστου, Πολιτ. 
Επιστήμης και Δημ. Διοικ. Αθήνας
Μπαρδάνη Αναστασία του Ιωάννη, Μαι-
ευτικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
Μπούρα Δανάη του Γρηγορίου, Μηχ/κων 
Περ/λοντος Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)
Παντελαίου Ελένη του Στεφάνου, Πλη-
ροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος)

Παντελαίου Εμμανουέλα του Ιωάννη, 
Επιστήμων Εκπαίδευσης στην Προσχο-
λική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
Παντελαίου Μαρία του Ευθύμιου, Βρε-
φον/μίας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα)
Πατέλης Νικόλαος του Ανδρέα, Δημόσι-
ας Διοίκησης Παντείου
Πατέλης Στέφανος του Άγγελου, Πολιτι-
κής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο)
Προκάκης Ευάγγελος του Αθανασίου, 
Βιολογίας Θεσ/νίκης
Πρόκο Δημήτρης του Λάμπη, Ηλεκτρονι-
κής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Πυλόστομος Ιωάννης του Μάρκου, Μη-
χανολογίας ΤΕΙ Λάρισας
Ραγκούσης Στυλιανός του Ζαχαρία, Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας Αθήνας
Ροκονίδα Ηλέκτρα του Κωνσταντίνου, 
Επιστήμων της Θάλασσας Αιγαίου (Μυ-
τιλήνη)
Ρούσσος Βατίστας του Νικολάου, Οικο-
νομικών Επιστημών Θες/νίκης
Ρούσσου Μαρουσώ του Στεφάνου, Πο-
λιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 
Πελοποννήσου (Κόρινθος)
Σαρρή Άννα του Γεωργίου, Μαθηματικών 
Κρήτης (Ηράκλειο)
Σαρρή Μαρία του Ιωάννη, Φιλ/φιας - 
Παιδ/κής και Ψυχολογίας Αθήνας
Σαρρή Μαριάνθη του Αναστάσιου, Κοι-
νωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηρά-
κλειο)
Σαρρή Χριστίνα του Χρήστου, Εκπαιδευ-
τικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ Αθήνας
Σκιαδά Μαρία-Ιωάννα του Πέτρου, Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυ-
μνο)
Σκούρτη Ευαγγελία του Λίγκορ, Κοινωνι-
κής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή)
Σπανού Ελένη του Σταμάτιου, Μουσικών 
Σπουδών Αθήνας
Σπυρόγλου Χρήστος του Στυλιανού, Ηλε-
κτρολογίας ΤΕΙ Πειραιά
Τερζόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, 
Μηχανολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας
Τριανταφύλλου Καλλιόπη του Ιωάννη, 
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
Φραγκούλη Ειρήνη του Παναγιώτη, Πο-
λιτ. Επιστήμης και Δημ. Διοικ. Αθήνας
Φωσκίνης Ιάσων του Γαϊτάνου, Μηχανο-
λογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
Χαραλάμπους Ασπασία του Ιωάννη, Φιλς. 

Παιδ. Και Ψυχολ. 
(Προγ. Ψυχολ.) 
Αθήνας
Χριστόφορος Δο-
μενέγος του Γε-
ωργίου, Πολιτι-
σμικής Τεχνολο-

γίας και Επικ/νιας Αιγαίου (Μυτιλήνη).

Γενικό Λύκειο Νάουσας Πάρου 
Αλιπράντης Ευστάθιος του Δημητρίου, 
Λογιστικής ΤΕΙ Θες/νίκης
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Νικολά-
ου, Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρη-
ματοοικονομικών Μαθ. Αιγαίου (Σάμος)
Ανουσάκης Δομένικος του 
Νικήτα, Οινολογίας και Τε-
χνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθή-
νας
Αργυρού Ευρυπιώτου Δή-
μητρα του Διονύσιου, Φιλο-
λογίας Πάτρας
Βεντουρή Βασιλική του Νι-
κολάου, Βρεφονηπιοκομί-
ας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα)
Βεντουρής Μάριος του Νι-
κολάου, Εφαρμ. Ξεν. Γλ. 
Στη Διοικ και στο Εμπορ. 
ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα)
Βιτσαδάκης Κωνσταντίνος 
του Ιωάννου, Οινολογίας 
και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ 
Αθήνας
Δαβερώνα Μαρία του Χα-
ράλαμπου, Πολ. Δομικών 
Έργων ΤΕΙ Σερρών
Δελέντα Αρσενία του Νικο-
λάου, Αστυφυλάκων
Δευτερίγου Καλλιόπη του 
Πέτρου, Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας Αθήνας
Θεοδωράκη Πηνελόπη 
Άννα του Θεόδωρου, Επι-
στήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
Πελοποννήσου (Τρίπολη)
Κάγκανης Χρήστος του Γεωργίου, Πλη-
ροφορικής Πειραιά
Κανάλε Ιωάννα Μαρία του Γεωργίου, 
Επιστ. Προσχ. Αγωγής και Εκπ/κου Σχε-
διασμού Αιγαίου (Ρόδος)
Κανάλε Παναγιώτα Μαρ. του Γεωργίου, 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
Κορτιάνος Βασίλειος του Αναστασίου, 
Μαθηματικών Αθήνας
Ματσαρασβίλι Λάνα του Ζαάλξ, Γλώσ-
σας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευ-
ξεινίων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)
Μιχέλη Ευθυμία του Γεωργίου, Τηλεπι-
κοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 

ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος)
Μπαρμπαρήγου Μαρία Εμ. του Δημητρί-
ου, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά)
Μπαρμπαρήγου Μαρία του Γεωργίου, 
Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας
Μπούσο Μιχάλης του Παβέλ, Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολ. 
Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)
Παντασούλας Ηλίας του Βασιλείου, Ηλε-
κτρονικής ΤΕΙ Αθήνας
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνα του Ιωάν-
νη, Οργάνωσης και Διοικ. Επιχειρήσεων 
Πειραιά

Πούτρο Λεντίνα του Λαμβντίμιρ, Πολιτι-
κής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο)
Ραγκούση Βασιλική Αρτ. του Ιωάννη, Βι-
ολογίας Αθήνας
Σαντικάι Άνα του Κοζμά, Νοσηλευτικής 
ΤΕΙ Πάτρας
Σέλιμαι Ντανιέλα του Ύσνι, Κοινωνιολο-
γίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
Σφικτέλης Γεώργιος του Νικολάου, Το-
πογραφίας ΤΕΙ Αθήνας
Τζανακόπουλος Γεώργιος του Νικολάου, 
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Φραντζεσκάκη Ελευθερία του Παναγιώ-
τη, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 
ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι). 

Οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από τα δύο Λύκεια της Πάρου

Μπράβο στα παιδιά

«Απαγκίστρωση του Λυκείου…»
Ικανοποιημένος από την πορεία των Παριανών μα-
θητών, είναι ο προϊστάμενος του 5ου Γραφείου της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρ, Βαρριάς, ο οποί-
ος δηλώνει στη ΦΤΠ: «Τα παιδιά εργάστηκαν όλη τη 
χρονιά σε ένα καλό σχολικό περιβάλλον, με καθη-
γητές, που όπως πάντα, δίνουν την ψυχή τους για 
την εκπαίδευση των παιδιών. Τη χρονιά που μας πέ-
ρασε φοίτησαν στην Τρίτη τάξη 125 παιδιά και τα 
δύο Λύκεια και από αυτά, έκαναν μηχανογραφικό 
και εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα 
73. Ένα ποσοστό, που πλησιάζει το 60% (περίπου 
στα ίδια με πέρσι επίπεδα) και είναι ικανοποιητικό. 
Αυτό το σχολείο δεν καλύπτει βεβαίως, επ’ ουδενί 
την ανάγκη, να ξαναδούμε όσο πιο γρήγορα και όσο 
πιο υπεύθυνα, το θέμα της απαγκίστρωσης του Λυ-
κείου, από τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση».
Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους που πέ-
τυχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έδωσε με μήνυ-
μά του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος.
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Ένα παραμύθι με κακό τέλος
Η φράση «και ζήσαμε εμείς καλά και εκείνοι ακόμα καλύτερα» είναι η ακρο-
τελεύτια κάθε κλασσικού παραμυθιού και σηματοδοτεί το ευτυχισμένο τέ-
λος(happy end) της φανταστικής ιστορίας που προηγήθηκε.
Στις μέρες μας, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στα συμβατικά παραμύθια, ζού-
με τον επίλογο μιας ιστορίας που ολοκληρώνεται με ιδιαίτερα άσχημο τρόπο.
Το χαρωπό βασιλόπουλο από καλή γενιά, στην αρχή του παραμυθιού ανέλαβε 
το θρόνο με τους καλύτερους οιωνούς.
Μοίρασε υποσχέσεις προς όλους για καλύτερες και πιο ευτυχισμένες μέρες.
Η εμπιστοσύνη και η αποδοχή εκ μέρους του λαού εκδηλωνόταν αμέριστη.
Ο ικανότερος, ο αποφασιστικότερος, ο καταλληλότερος, ήταν τα προσωνύμια 
που το συνόδευαν.
Και γύρω του οι αυλικοί με σεμνότητα και ταπεινότητα –σαν χαμηλοβλεπούσες 
κόρες – τον υπάκουαν με σεβασμό, τον προστάτευαν από κάθε κακοτοπιά και 
κάλυπταν επιμελώς κάθε αδυναμία του, έτσι ώστε η εικόνα του να διατηρείται 
αψεγάδιαστη και λαμπερή.
Με την  πάροδο του χρόνου το παραμύθι άρχισε να «στραβώνει».
Το βασιλόπουλο άρχισε να δείχνει ράθυμο και νωχελικό, αναποφάσιστο και 
άτολμο.
Οι αυλικοί τα αντιλήφθηκαν αυτά και με τη σιγουριά του ανεξέλεγκτου άρχισαν 
να φροντίζουν για το δικό τους μέλλον και τη δική τους καλοπέραση. Τρύπωσαν 
κρυφά στα κελάρια, και άρχισαν να ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους τα κα-
ζάντια. Για να ξαναγεμίσουν τα βασιλικά κελάρια που οι ίδιοι άδειασαν, «έβαλαν 
χέρι» στο κομπόδεμα του φτωχού λαού.
Και έτσι το παραμύθι γέμισε με δράκους και φαντάσματα, με τέρατα της λίμνης 
και καλογέρους. Η λάμψη του βασιλόπουλου θάμπωνε και η εικόνα του ξεθώ-
ριαζε μέρα με τη μέρα.
Τίποτα πλέον στη χώρα δεν πήγαινε καλά.
Φωτιές και συμφορές την κατέκλυζαν και όμως το βασιλόπουλο παρέμενε 
άπραγο, ατάραχο και αναποφάσιστο.
Στην αρχή κάλυψε τους «πονηρούς» αυλικούς του αλλά ήταν τόσο μεγάλη η 
οργή του κόσμου που αργότερα αναγκάστηκε να τους απαρνηθεί.
Όμως το προστατευτικό δίχτυ που του προσέφεραν εξαφανίστηκε και τότε απο-
καλύφθηκε πως το βασιλόπουλο ήταν γυμνό. Όλα ήταν μια «παραμυθένια» 
πραγματικότητα. 
Όλα ήταν εικονικά και η ικανότητα του και η καταλληλότητα του και η σοβαρό-
τητα του και η αποφασιστικότητα του. Όλα! 
Και το βασιλόπουλο απομονωμένο πλέον, δύσθυμο, απογοητευμένο και βλοσυ-
ρό, ετοιμάζει την αποχώρησή του από το παλάτι. Οι περισσότεροι αυλικοί τρέ-
μουν και αγωνιούν για το δικό τους μέλλον και η ιδέα ότι δεν θα ξαναμπούν 
στο κελάρι τους πανικοβάλει. Αλλά δυστυχώς γι’ αυτούς το τέλος του παραμυ-
θιού πλησιάζει.
Η φωνή του λαού ακούγεται όλο και πιο δυνατή και η οργή του ξεχειλίζει.
Ο αφηγητής θα πει σύντομα την τελευταία φράση του επιλόγου του παραμυθιού.
Διαφορετική όμως από αυτή που λέει στα κλασσικά παραμύθια.
 «Δεν ξέρω τι έκαναν αυτοί αλλά εμείς σίγουρα ζήσαμε χειρότερα στα χρόνια 
της βασιλείας του Κώστα του νεότερου».

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Επιστροφή Ξάνθη
Δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο 
διορισμός στο Κέντρο Υγείας Πάρου, του γιατρού – καρδιολόγου κ. Ξάνθη και δεν 
αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στο νησί. Και αυτό, γιατί όπως ανέφερε ο ίδιος 
στη ΦτΠ, περιμένει το διορισμό και θα πάρει τις αποφάσεις του. Ελπίζουμε η από-
φασή του να είναι θετική.

Προτεραιότητα στις προσλήψεις θα έχουν οι Κυκλαδίτες 

Ρύθμιση στη Βουλή
Αυξημένη μοριοδότηση κατά τις προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ θα 
έχουν οι δημότες των Κυκλάδων και των υπόλοιπων νησιωτικών περιοχών, με την 
προϋπόθεση ότι θα δεσμευτούν να υπηρετήσουν τουλάχιστον μία 10ετία στις θέ-
σεις που προκηρύσσονται στην αντίστοιχη περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
βουλευτή Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτση. 
Οι δημότες των Κυκλάδων θα δικαιούνται 30 μόρια, λόγω εντοπιότητας, επιπλέον  
από τους  υπόλοιπους υποψηφίους  για θέσεις προσωπικού που προκηρύσσονται 
στο νομό Κυκλάδων στους ΟΤΑ και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Οριστική ένταξη έργων στο 
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  κ. Χαράλα-
μπου Κόκκινου, εντάχθηκαν οριστικά στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» μία μελέτη για 
έργο στην Πάρο και δύο ενέργειες για έργα στην Αντίπαρο.
Συγκεκριμένα εντάχθηκε για την Πάρο: «Μελέτες αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α.,  προϋ-
πολογισμού 26.600,00€.
Για την Αντίπαρο: «Τοπογραφική αποτύπωση οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου», 
προϋπολογισμού 41.650,00€ και «Προμήθεια Ειδών Παιδικής Χαράς», προϋπολογι-
σμού 24.983,01€.

Κλείνει αυλαία στην πολιτική 
Την οριστική αποχώρησή της από την τοπική αυτοδιοίκηση το 2010 ανακοίνωσε η 
Πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου Βαρβάρα Φαρούπου – Μανέτα. 
Η ανακοίνωση έγινε σε μια ενημερωτική συγκέντρωση κατοίκων του νησιού, σε σχέ-
ση με τα έργα στην Αντίπαρο.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ - ΠΙΤΣΑ-
ΡΙΑ εν ενεργεία, πωλείται πλήρως εξο-
πλισμένο στον Πρόδρομο. Τιμή : 37.000€ . 
Τηλ.:6976210445.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΟΥΝΙΑ πωλείται με 
το στρωματάκι της 200€ και ρηλάξ- κα-
θισματάκι αυτοκινήτου μπλε 100€. Τηλ.: 
6974104576

ΔΥΟ ΜΟΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ πωλούνται 100€, ροζ 
μεταλλικό ημίδιπλο κρεββάτι 100€ και μινι 
κουζινάκι με φούρνο 100€, δώρο χύτρα. 
Τηλ.: 6974104576

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιμές κάτω του κόστους οι 
κουζίνες & τα κουφώματα της έκθεσης 
λόγω ανακαίνισης. Αντιπροσωπεία Sylor, 
Λεύκες, Πάρος. Τηλ.: 22840 42078

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
εν ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, στην 
παραλία της Παροικίας. Τηλ.: 6973438183

ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΙΔΙΚΟ Peg Perego, διπλό, που 
γίνεται μονό με πόρτ μπεμπέ, καινούρ-
γιο, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6972072637

ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ πωλούνται, 
επίσης ένα γραφείο, δύο καρέκλες και 
ένα τραπεζάκι Τηλεφώνου. Όλα 600€. Τηλ.: 
22840-22633 (8-11μμ)

ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ MERCURY (XR10) HP 
σε άριστη κατάσταση λίγες ώρες λειτουρ-
γίας, σε χρήση αυτή τη στιγμή. Τιμή 800€. 
Τηλ.: 22840 61640, 22840 61374.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ καινούρια 
85τμ, 80τμ, 76τμ και 70τμ στον Κορυδαλ-
λό και 2 μαγαζιά 50τμ σε Νεάπολη και Κο-
ρυδαλλό. Κατασκευαστική εταιρία Αντιπα-
ριώτης, Τηλ.: 210 5622980 & 6937394436

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, σε μικρό και ήσυχο συγκρό-
τημα, πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα 60τμ.
με ανεμπόδιστη θέα θάλασσα. Αποτελεί-
ται από 2υ/δ, 1 μπάνιο, μεγάλο καθιστι-

κό με τζάκι, επιπλωμένη 
κουζίνα, μεγάλες βερά-
ντες, πέργκολα, δύο θέ-
σεις παρκινγκ και κοινό-
χρηστη πισίνα. Τιμή πώ-
λησης 135000€. Τηλ.: 
6934782680.

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, σε νεόδμη-
το συγκρότημα, πολυτελής 
διώροφη μεζονέτα 93τμ, 
υψηλών προδιαγραφών. 
900τμ κήπος, απεριόρι-
στη θέα θάλασσα, 2 υπνο-
δωμάτια, 2 μπάνια, μεγά-
λο καθιστικό, επιπλωμέ-
νη κουζίνα, μεγάλες βε-
ράντες, πέργκολα, 2 θέσεις πάρκινγκ. Τιμή 
πώλησης 232000€. Τηλ.: 6934782680

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται συγκρότημα, βίλα 
και έξι γκαρσονιέρες, για εκμετάλλευση 
ή κατοικία, κοντά σε ασφαλτόδρομο. Τηλ.: 
22840 42718,6937640538

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ πωλούνται 2 κατοικίες υπό 
ανέγερση με κήπο, απεριόριστη θέα 
και αυτόνομη θέρμανση. Πληροφορίες 
694554671,6948104060

ΑΜΠΕΛΑΣ μεζονέτα 81τμ 2υ/δ λίγα μέτρα 
από τη θάλασσα, επίσης κατοικία 66τμ με 
2υ/δ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 22840-22070,210-
8087501,6972700100

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, σε πολύ ήσυχη περιοχή μονο-
κατοικία 150τμ,3υ/δ, 2 μπάνια, θέρμανση 
καλοριφέρ, σε οικόπεδο 250τμ,θέα θά-
λασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 22840-22070, 210-
8087501, 6972700100

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, κατοικία 55τμ σε άριστη κα-
τάσταση σε συγκρότημα με πισίνα, 1 υ/δ, 
μπάνιο, τζάκι, συναγερμός, parking, πα-
νοραμική θέα, τιμή 130.000€ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-47

ΠΑΡΟΣ, ξενοδοχειακή μονάδα 30 δωματί-
ων με πισίνα και πολλούς κοινόχρηστους 
χώρους, σε πολύ καλό σημείο & 100μ από 
παραλία, θέα θάλασσα, πολύ καλή επέν-

δυση ASPIS REAL ESTATE Τηλ 22840 24007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-
57

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ξενοδοχειακή επιχείρηση 500τμ 
σε μοναδικό σημείο με πισίνα, απίθανο 
ηλιοβασίλεμα & πανοραμική θέα της Πα-
ροικιάς, ενοικιάζεται ή πωλείται ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-95

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώ-
ροι ,4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος 
ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλι-
σμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισί-
να. 460.000€. Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ.: 
6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 113τ.μ., πετρόκτιστη με 
την ποιο ωραία θέα του νησιού για απαι-
τητικούς. Μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 285.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768. 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, 

κήπος, πέργολες. 155.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πε-
τρόχτιστη οικία 45τ.μ. θέα θα-
λάσσης, μεγάλες βεράντες, 

πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΣ, ΚΑΜΠΙ,  οικία 95,3τ.μ. πετρόχτιστη, 
με κτήμα 2.000τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, 
ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 185.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΣ, ΚΑΜΠΙ, οικία 50τ.μ. περίπου, πε-
τρόχτιστη, με κτήμα 1.000τ.μ., βεράντες, 
καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μά-
ντρα. 95.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ.: 
6932285768

ΠΑΡΟΣ, ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ. ημιτελής 
(στα μπετά), με κτήμα 1.350τ.μ., βερά-
ντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρι-
νη μάντρα. 100.000€ Ή αποπερατομέ-
νο 145.000€. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΣ, ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέρ-
γολες, κήπος περιφραγμένος. 205.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 1.033τμ 
εντός σχεδίου, τιμή 300.000€ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr Κωδικός: ΠΠ04-41

ΓΛΥΣΙΔΙΑ, αγροτεμάχιο 4.380τμ με ωραία 
θέα, χτίζει 800τμ, τιμή 290.000€ ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr Κωδικός: ΠΠ04-48 

ΚΡΩΤΗΡΙ, αγροτεμάχιο 13 στρεμμάτων σε 
ύψωμα, άρτιο & οικοδομήσιμο, μοναδι-
κή θέα στο λιμάνι της Παροικιάς & δύση 
ASPIS REAL ESTATE Τηλ 22840 24007 www.
Aspis-RealEstate.gr Κωδικός: ΠΠ02-96

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων 
σε μοναδική θέση, 100μ από παραλία, σο-
βαρές προτάσεις ASPIS REAL ESTATE Τηλ 
22840 24007 www.Aspis-RealEstate.gr 
Κωδικός: ΠΠ01-140

ΦΑΡΑΓΓΑΣ, οικόπεδο εκτός σχεδίου 
10.800τμ, απόσταση από θάλασσα 100μ, 
πανοραμική θέα ASPIS REAL ESTATE Τηλ 
22840 24007 www.Aspis-RealEstate.gr 
Κωδικός: ΠΠ01-40

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ οικόπεδο 550τμ εντός οικι-
σμού, χτίζει 200τμ, εύκολη πρόσβαση, τιμή 
70.000€ ASPIS REAL ESTATE Τηλ 22840 
24007 www.Aspis-RealEstate.gr Κωδικός: 
ΠΠ01-158

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 4,5 
στρεμμάτων πάνω σε παραλία ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr Κωδικός: ΠΠ02-86

ΘΕΣΗ ΔΑΣΟΝΑΡΙ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ, αγροτεμά-
χιο οικοδομήσιμο 3185τμ.Τηλ.:6942070684

ΝΑΟΥΣΑ κτήμα 12 στρεμμάτων, ελαιώνας, 
αμυγδαλιές με άδεια για χαριτωμένα δι-
αμερισματάκια. Εύκολη πρόσβαση, νερό, 
ηλεκτρικό. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
6944856105,22840-52225.

ΥΣΤΕΡΝΙ 12.800τμ,ελαιώνας,συκιές,αμυ-
γδαλιές με πανοραμική θέα εύκολη πρό-
σβαση και παροχές. 400.000€.ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 6944856105,22840-
52225

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ μοναδικό οικόπεδο 13700τμ 
(χωρίζεται σε 3 οικόπεδα), επίσης άλλο 
οικόπεδο γωνιακό 4000τμ. θέα θάλασ-
σα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 22840-22070,210-
8087501,6972700100

ΔΡΥΟΣ μοναδικό οικόπεδο 1000τμ.εντός 
οικισμού, επίσης άλλο οικόπεδο 640τμ. 
εντός οικισμού με θέα θάλασσα. Χτίζουν 

και τα δύο 400τμ έκαστο. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
22840-22070,210-8087501,6972700100

ΜΕΣΑΔΑ αμφιθεατρικό κτήμα 7680τμ, 
200 μέτρα από την παραλία με ανε-
μπόδιστη θέα προς τη θάλασσα, οικο-
δομήσιμο 280τμ.Τιμή 280000€. Τηλ.: 
6945133351,2284042054,210-4813920

ΝΑΟΥΣΑ 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.: 693228576

ΥΣΤΕΡΝΙ (έναντι Ξυλόφουρνου) προς Νάξο 
οικόπεδο 7.500 στρεμμάτων με 2 ημιτε-
λής οικοδομές 254τ.μ. Τηλ.:22840 43491, 
6932520676.

ΚΑΜΠΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πωλείται κτήμα 10. 
600τ.μ., πανοραμική θέα στην Αντίπαρο. 
Τηλ.: 6934040558.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
– ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ενοικιάζεται, 90τμ 
με 2 κρεββατοκάμαρες, μπάνιο, wc, ενι-
αία κουζίνα - σαλονοτραπεζαρία, αυτόνο-
μη θέρμανση. Πλησίον σχολείων, Ίλιον, Φι-
λιατών 79, τηλ.: 22840 91951

ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ενοικιάζεται, 55τμ.
στο Ν. Φάληρο έναντι σχολείων Καστέλ-
λας και Ραλλείου Ακαδημίας, με ελά-
χιστα κοινόχρηστα. Πληροφορίες 22840 
41201,6936263418

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται σε 
ήσυχη περιοχή κοντά στο Γυμνάσιο, 90τμ. 
με κεντρική θέρμανση. Τηλ.:6946694400

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται στη περιο-
χή Πατούμενος – Κούναδος 85τμ. ανεξάρ-
τητη με κεντρική θέρμανση και θέα. Τηλ.: 
6946694400

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τμ. ενοικιάζε-
ται στον Αρχίλοχο, στον κεντρικό δρόμο 
απέναντι από την ΕΞΠΑ, με 3 υ/δ, 2 μπά-
νια, κουζίνα, σαλόνι με θέρμανση. Για 
μόνιμη κατοικία ή γραφεία. Τηλ.: 22840 
21130,6947188701 

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ενοικιά-
ζεται στα Μάρμαρα Πάρου. Τηλ.: 22840 
42616,52238

ΣΠΙΤΙ 35τμ. ενοικιάζεται για Σεπτέμβριο 
και Οκτώβριο εξοπλισμένο στην εξο-
χή (Καντινελιές- 2,5χλμ από Νάουσα). Τηλ 
6973010699, 22840-53131.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75τμ. ενοικιάζε-
ται εντός μικρού συγκροτήματος, με κή-
πους, κούνια, πάρκινγκ, σε μαγευτική το-
ποθεσία ακτής Δρυού πλήρως εξοπλισμέ-
νο. Τηλ 22840 53131, 6973010699

ΑΛΥΚΗ ενοικιάζεται οικία 70τ.μ. καινούρ-
για πετρόκτιστη, μεγάλη κουζίνα, 2 δωμά-
τια, μεγάλες βεράντες, καταπράσινος κή-
πος 138τ.μ. πολύ κοντα στη παραλία της 
Αλυκής. Τηλ.: 22840 91869, 210 8958111.

ΑΘΗΝΑ, ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 120τ.μ. στο 2ο 
όροφο 10ετίας μεγάλο σαλόνι, 2 υπνοδω-
μάτια με δρύινα δάπεδα επιλεγμένα υλι-
κά κατασκευής, μεγάλη βεράντα, αυτόνο-
μη θέρμανση και τζάκι. Τηλ.: 210 5447253. 

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι 
(πλησίον ΑΣΟΕ) κατάλληλο και για φοιτη-
τές. Τηλ.: 6944250060.

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται δυάρι 45τ.μ., 
100 μέτρα από την θάλασσα επιπλωμένο 
με Α/C, TV, ψυγείο κλπ. Τηλ.: 22840 24983, 
22840 91542, 6947669425.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ενοικιάζεται, σε 
όροφο, στον κεντρικό δρόμο Αντιπάρου. 
Τηλ.: 697 6851022, 22840 61454

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ενοικιάζονται 
στη διασταύρωση Παροικίας – Νάουσας, 
πάνω στον κεντρικό δρόμο. Τηλ.:22840 
23830, 22840 25292.

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζονται διαμερίσματα πε-
ριοχή Δρυός με παρκινγκ και κήπο 35τ.μ. 
Τηλ.:22840 41024, 6977851991.

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΑΓ-

ΓΛΙΚΩΝ αναλαμβάνει καθαρισμό σπιτιών, 
γραφείων, εταιρειών. Επίσης αναλαμβάνει 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6987926645 

ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για όλο το χρόνο σε 
καφετέρια ή ταβέρνα. 6987926645 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου. Τηλ.:6946713374

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ αναλαμβάνει 
φύλαξη μωρού ή παιδιού στην περιοχή της 
Νάουσας. Πληροφ.: 22840 52405

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στον χώρο σας 
επισκευές – αναβαθμίσεις Η/Υ, εκ-
μάθηση και εγκατάσταση προγραμ-
μάτων, εγκαταστάσεις περιφερεια-
κών και ασύρματων δικτύων, συναρ-
μολόγηση Η/Υ με υλικά κατ’ επιλογή.  
Τηλ.: 694 6205503

ΑΜΕΣΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ από 
έμπειρα υδραυλικό. Τηλ.: 6972144169

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για μόνιμη απασχό-
ληση στο PAROS TENNIS and SPORTS CLUB. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και Η/Υ. Τηλ.: 
6970033698 & 6936240908

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ζητείται 
για εργασία σε κέντρο ξένων γλωσσών. 
Τηλ.:22840-21778

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥ-
ΣΑ ζητείται. Μπουφέ, σέρβις για πρωινή, 
απογευματινή εργασία χειμώνα-καλοκαίρι. 
Τηλ.: 6973745218, 22840 51833

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για χειμερινή απα-
σχόληση σε τουριστικό γραφείο. Απαραίτη-
τες γνώσεις αγγλικής γλώσσας, computer, 
δίπλωμα οδήγησης. Τηλ.: 22840 22302  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για μόνιμη ετήσια 
απασχόληση. Τηλ.: 6932393098

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ για συνεργείο αυτοκινή-
των. Τηλ.: 22840 28459

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/ΤΡΙΑ ζητείται για κατάστη-
μα επιγραφών στην Παροικία. Τηλ.: 22840 
21906, 693 7411195

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται από 
το κατάστημα ΥΔΡΩ. Τηλ.: επικοινωνίας 
6944919529 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται, μόνιμος κά-
τοικος Πάρου, για πλήρη απασχόλη-
ση σε λογιστικό γραφείο, Παροικία. Τηλ.: 
6972020905, 6972016151.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητεί-
ται, για φύλαξη τέκνου ηλικίας ενός έτους 
για όλο τον χρόνο, στην περιοχή Κακάπε-
τρα. Σε περίπτωση δυσκολίας αναλαμβάνω 
την μετακίνηση. Τηλ.: 6972086967.

ΚΥΡΙΑ Ή ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για φύλαξη παι-
διού στο Άσπρο Χωριό. Τηλ.: 6977783113.

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για γραμματειακή 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ.: 6946469060. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΟΙΚΙΑ ζητείται με 3υ/δ για όλο το χρόνο, σε 
Παροικία ή Νάουσα. Τηλ.: 6932370370 

ΣΠΙΤΙ με δύο υπνοδωμάτια και καλοριφέρ, 
παρκινγκ, για μόνιμη εγκατάσταση στη Νά-
ουσα, 6979390856

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η Τζανακοπούλου Σταματούλα του Γουλι-
έλμου και της Αγγελικής το γένος Μουρ-
δουκούτα κάτοικος Ν.Φιλαδέλφειας Αττι-
κής και ο Τσατσάκης Μιχαήλ του Χαραλά-
μπους και της Αντωνίας το γένος Τσατσά-
κη κάτοικος Ν.Φιλαδέλφειας Αττικής, πρό-
κειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει 
στο Πίσω Λιβάδι Πάρου. 

Ο Κρητικός Σπυρίδων του Γεωργίου και 
της Γιακουμίνας το γένος Πατέλη, οποίος 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί Πάρο 
θα παντρευτεί στην Πάρο στις 7 Νοεμβρί-
ου 2009 την Καλακώνα Βασιλική του Νικο-
λάου και της Μαρίας το γένος Καρλατήρα 
η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοι-
κεί στην Πάρο.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Αγγελία σε πλαίσιο: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέρα των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις,
ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.

Επιτραπέζια
ημερολόγια

Πλανογράμματα

Σημειωματάρια

Καρτοθήκες

Organizers

Ατζέντες

Ημερολόγια
τοίχου

Ευρετήρια

Τη νέα χρονιά, χαρίστε στους πελάτες σας,
δώρα που σας προβάλουν καθημερινά! 

Τη νέα χρονιά, χαρίστε στους πελάτες σας,
δώρα που σας προβάλουν καθημερινά! 

Αγ. Απόστολοι Νάουσα
22840 53555 
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Έναν μίνι απολογισμό πραγματοποίησε η Δημοτική Α.Ε που έχει την εκμετάλλευση του Περιβαλλοντικού και Πο-
λιτιστικού Πάρκου στον Αϊ Γιάννη Δέτη, την οποία παρουσίασε στις 25 Αυγούστου στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Επί της ουσίας, ήταν μία ενημέρωση σχετικά με τα πρώτα συμπεράσματα και αποτελέσματα από τους 
δύο μήνες λειτουργίας του Πάρκου και τον καταρχήν προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά.  
Σύμφωνα με τον απολογισμό αυτό, τα έσοδα από τη λειτουργία του αναψυκτηρίου ήσαν αρκετά σημαντικά σε αντί-
θεση με τα έσοδα από τις συναυλίες, με τα οποία δεν καλύφθηκαν τα έξοδα της διοργάνωσης, έσωσαν όμως την 
κατάσταση οι χορηγίες. Για πρώτη χρονιά όμως της λειτουργίας του, που όλα έγιναν πολύ γρήγορα για να μη χα-
θεί η σαιζόν, τα αποτελέσματα μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά.
Με βάση τον απολογισμό στο διάστημα Μαρτίου – Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν:
Οικοδομικές εργασίες επισκευών και αναβάθμισης στο υπάρχον αναψυκτήριο και στον περιβάλλοντα χώρο και 
κατασκευάστηκαν περισσότερες από 500 θέσεις και σκηνή στο θέατρο, που κόστισαν 171.000 ευρώ.
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού κουζίνας, εστίασης τραπεζοκαθισμάτων και παραλίας, που κόστισαν 
103.000 ευρώ. Από αυτές τις επενδύσεις που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 274.000 ευρώ, έχουν καταβλη-
θεί οι 127.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα αποπληρωθεί με τραπεζικό δάνειο. 
Η έως σήμερα αποπληρωμή των παγίων εξόδων έχει πραγματοποιηθεί από το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
(60.000 ευρώ ο Δήμος) και από τα έσοδα λειτουργίας του αναψυκτηρίου και της παραλίας που έως τις 16 Αυγού-
στου είχαν φτάσει στα 143.000 ευρώ και από τις συναυλίες, τα έσοδα από τις οποίες ήσαν 60.000 ευρώ μαζί με τις 
χορηγίες. Από αυτά, τα 43.200 δαπανήθηκαν για την κατασκευή του Θεάτρου.
Η εταιρία, δεσμεύεται ότι έως το τέλος αυτής της περιόδου θα εξοφλήσει τους προμηθευτές που σχετίζονται με 
τα λειτουργικά έξοδα.
Αναλυτικός πίνακας εσόδων εξόδων από τις συναυλίες:
ΖΕΥΓΩΛΗΣ  έσοδα 0, έξοδα 2.250, DOU MELIS  έσοδα 0, έξοδα 2.00, ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ έσοδα 22.600, έξοδα 34.500, 
ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ έσοδα 11.100, έξοδα 17.850, ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ έσοδα 11.000, έξοδα 21.420, ΓΕΝΙΚΑ έξοδα 9.000, 
ΣΥΝΟΛΑ έσοδα 44.700, έξοδα 87.020. Διαφορά 42.320, ΧΟΡΗΓΙΕΣ BLUE STAR   60.000, ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ 20.000, ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ 10.000, ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ 3.000, ΣΥΝΟΛΟ  103.000, 

Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Αϊ Γιάννης Δέτης, Δημοτική Α.Ε

Ικανοποιητικός απολογισμός 
έργων και εσόδων

Εξαντλείται 
ο υδροφόρος 
ορίζοντας
Πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα οι άδειες 
που δίνονται για νέες γεωτρήσεις στην Πάρο. Για το 
ζήτημα των γεωτρήσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο ομό-
φωνα γνωμοδότησε αρνητικά για την έγκριση των πε-
ριβαλλοντικών όρων. Αντίθετα, η Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση Κυκλάδων με την υπηρεσία της Πολεοδομίας 
Νάξου και απόφαση Επάρχου, εγκρίνει κατά σωρεία 
τις αιτήσεις που δέχεται.
Η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων, στον ήδη επιβαρυμένο 
υδροφόρο ορίζοντα του νησιού, αναμένεται να έχει κα-
ταστροφικές συνέπειες. Η αλόγιστη εκμετάλλευση των 
όποιων, λίγων ακόμη αποθεμάτων νερού της Πάρου, 
θα μας φέρουν σύντομα μπροστά σε δυσάρεστες κα-
ταστάσεις.
Η ΔΕΥΑΠ, ως κύριος διαχειριστής των υδάτινων πόρων 
του νησιού και ο Δήμος Πάρου πρέπει να επιληφθούν 
άμεσα του θέματος και να διαμαρτυρηθούν, τόσο στην 
Περιφέρεια, που τελικά εγκρίνει τις νέες γεωτρήσεις, 
όσο και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στο Επαρ-
χείο, για τις θετικές τους αποφάσεις – εγκρίσεις των 
περιβαλλοντικών όρων, που ουσιαστικά, ανοίγουν το 
δρόμο για την τελική έγκριση από την Περιφέρεια.
Να σημειωθεί, ότι οι εγκρίσεις που έχουν ανακοινωθεί 
από τη Νομαρχία Κυκλάδων, ξεπερνούν τις 20 για το 
διάστημα των τελευταίων 2-3 μηνών.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο 
Πάριος»

Κυπριακή μουσική παράσταση
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 25 ετών από την ίδρυσή του, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος», φιλοξένησε τον Πολιτιστικό 
Όμιλο Μόρφου Κύπρου, ο οποίος την Τετάρτη 19 Αυγούστου στην πλατεία του Αγίου 
Σπυρίδωνα, παρουσίασε τη μουσική παράσταση με τίτλο: «στο τρεχαντήρι της παρά-
δοσης, παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, μονόπρακτα».
Στόχος της παράστασης αυτής, ήταν να αναδειχθούν τα ήθη και έθιμα της κατεχομέ-
νης Μόρφου, μέσα από τραγούδια και δρώμενα, που παρουσίασαν οι Κύπριοι, σε μια 
προσπάθεια διατήρησης της παράδοσης.
Στο τέλος της παράστασης το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου «Σκόπας ο Πάρι-
ος» παρουσίασε νησιωτικούς χορούς.
Η εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κυκλάδων – 
επαρχείου Πάρου, του δήμου Πάρου και της ΚΔΕΠΑΠ. 
Στην εκδήλωση μεταξύ των άλλων παραβρεθήκαν, ο δημαρχος Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννης, η έπαρχος Πάρου Πρωτολατη Γρηγορία, η αντιδήμαρχος Άννα Κάγκανη, ο 
προεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Γ. Λουκής, οι δημοτικοί σύμβουλοι,  Ευστρ. Παυλάκης, Μ 
Κωβαίος, Π. Κουτσουράκης, ο προεδρος του Δ/Δ Αρχιλόχου Ευστρ. Χριστόφορος 
και οι τοπικοί σύμβουλοι Γ. Τζανακόπουλος, Ι. Ραγκούσης, αλλα και πλήθος κόσμου.

Εκεί που η τέχνη συνεχίζεται
Μουσείο Γλυπτικής Περαντινού

Σεμινάρια  αρχαρίων  και προχωρημένων  Πλαστικής  Γλυπτικής – Μαρμαρογλυπτι-

κής – Μαρμαρολατύπας  (Ψηφιδωτό), οργάνωσε και αυτό το καλοκαίρι, το  Μουσείο  

Γλυπτικής  Περαντινού  στο  εργαστήρι του  στην Αγία Άννα της Παροικιάς Πάρου. 

Η συμμετοχή  στα σεμινάρια  ήταν ανοικτή σε άτομα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρο-

νται  για  το χώρο  της Γλυπτικής.Το συντονισμό του σεμιναρίου  είχε  η έφορος του 

Μουσείου Ευδοκία Παπουλή, τη διδασκαλία της Μαρμαρογλυπτικής ο  Κ. Γεωργίου, 

γλύπτης και τη  διδασκαλία της Μαρμαρολατύπας ο Άγγελος Γαλάνης, εικαστικός.

Το εργαστήρι  γλυπτικής στην  Αγία Άννα  της Παροικιάς ιδρύθηκε το 1964, με την 

επιστροφή από το Παρίσι του  Νίκου  Περαντινού.  Το εργαστήρι – όμορφο, κυκλα-

δίτικο με καμάρες – βρίσκεται  πάνω από τη θάλασσα.

Τα σεμινάρια στην Πάρο έχουν ολοκληρωθεί, συνεχίζονται όμως στην Αθήνα.

Πληροφορίες  και  δηλώσεις  συμμετοχής  για τα σεμινάρια της  Αθήνας  Μουσεια-

κό  Χώρο Αθήνας, Ευφορίωνος 14, 116.35  Αθήνα- Στάδιο.

Τηλ. 210.7513653 ,210.4116269

Φαξ   210.4116269  κιν.6937504433    

http://sites.google.com/site/sculpturemuseumperantinos/

Ευχαριστήριο και εύσημα!
Το βράδυ της 16ης Ιουλίου έγινε σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό δρόμο της Πα-
ροικίας.  Ο οδηγός του δικύκλου ήταν ο Σώζων Κοντός, ο οποίος τραυματίστηκε σο-
βαρά. Μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο Υγείας Πάρου, όπου οι γιατροί έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους και χάρη στις συντονισμένες προσπάθειές τους αντιμετωπίστη-
κε αρχικά η κρίσιμη κατάστασή του. Έγινε επείγουσα αεροδιακομιδή με το υγειονο-
μικό αεροσκάφος στην Αθήνα και χειρουργήθηκε  στο ΚΑΤ. 
Η οικογένεια του Σώζου Κοντού ευχαριστεί από καρδιάς τους γιατρούς του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, τους συγγενείς και φίλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη τους, τον 
πιλότο του αεροσκάφους Ευριπίδη Ακάλεστο, καθώς και τις Αντιδημάρχους Μαρου-
σώ Φραγκούλη και Άννα Κάγκανη. 
Το ίδιο βράδυ το υγειονομικό αεροσκάφος πέταξε τρεις φορές στην Αθήνα, σώζο-
ντας τρεις ανθρώπινες ζωές συμπολιτών μας! Αποδεικνύεται σωτήριο μέσο για το 
νησί και αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται 
για τη λειτουργία του!

Στη μνήμη του Αγίου Αρσενίου 
Με εξαιρετική λαμπρότητα, γιορτάστηκε και φέτος στο  Γηροκομείο η ανάμνηση της 
Ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Αρσενίου του εν Πάρω. 
Την Τρίτη 18 Αυγούστου, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από κάθε γωνιά του νη-
σιού, τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρί-
δωνα Φωκιανό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν, καφές και 
γλυκίσματα σε όλους τους παρευρισκόμενους.  

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Παράταση του διαγωνισμού

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2482/239/24.08.2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., αποφασίστηκε η παράτα-
ση διενέργειας του διαγωνισμού «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
– ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ», για την 
14/09/2009.
Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009 (14/09/2009) και 
τα τεύχη του εν λόγω διαγωνισμού θα δίνονται έως και την Δευτέρα 07/09/2009.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους της από 22/07/2009 Διακήρυξης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΝΤΖΟΣ

Ανοιχτή επιστολή προς
το Δήμαρχο Πάρου
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 
Σας συγχαίρουμε για το διορισμό του ναυαγοσώστη της παραλίας του Λογαρά κ. 
Στέφανου Ντούτση, γιατί η ύπαρξή του βοήθησε να διασωθεί από βέβαιο θάνατο, ο 
Αντώνης Ράντος, ο οποίος βρισκόταν για διακοπές στο νησί σας. Μακάρι ο θεσμός 
του ναυαγοσώστη να επεκταθεί σε όλες τις παραλίες, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς, γιατί ο τουρισμός δεν σταματάει ποτέ.
Αντώνης και Μαρία Ράντου

Διάψευση Βρούτση
Διαψεύδει ο Βουλευτής Κυκλάδων Γ. Βρούτσης τα δημοσιεύματα, που τον φέρουν να 
έχει «κόντρα» με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο Β΄.
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Βρούτσης χαρακτηρίζει «υποβολιμαία, ψευδή και ανυπό-
στατα» τα σχόλια που δημοσιεύθηκαν στις Εφημερίδες «Αξία», της 14ης  Αυγούστου  
και «Καρφί», της 14-15ης  Αυγούστου, στους υπευθύνους των οποίων απέστειλε επι-
στολή, με την οποία εκφράζει την έκπληξη και την ενόχλησή του και επισημαίνει, ότι 
«είναι αδιανόητο να δημοσιεύονται πληροφορίες περί αντιπαραθέσεώς μου με τον 
Σεβασμιώτατο Σύρου κ. Δωρόθεο Β΄, τον οποίο σέβομαι και τιμώ και από τον οποίο 
εισπράττω αγάπη και τιμή!».
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Optimist

5η η Πολυξένη Σαρρή 
Την Πέμπτη Θέση στον κόσμο κατέκτησε η αθλήτριά μας 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Optimist, που 
έγινε από τις 4 έως και τις 15 Αυγούστου στο Niteroi 
Βραζιλίας. Είναι η μεγαλύτερη διάκριση αθλητή του 
Ναυτικού Ομίλου Πάρου μέχρι σήμερα.
Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί προέρχεται 
από μια αθλήτρια που ζει σε νησί, στην Περιφέρεια δη-
λαδή, προπονείται σε έναν Όμιλο με ελλιπέστατες υπο-
δομές σε έμψυχο και άψυχο υλικό ο οποίος, τα τελευ-
ταία χρόνια βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης λόγω και της 
παρουσίας ενός προπονητή που τον έβαλε σε αυτή την 
διαδικασία, τον κ. Βασίλη Σωτηρίου.
Συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς την Πολυξένη, έστειλε η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, με την ευχή να πετύ-
χει στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις.

Καλή παρουσία και στο Ομαδικό
Πολύ καλή ήταν η παρουσία και στο ομαδικό, όπου η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε την 5η θέση δείχνοντας με 
αυτό τον τρόπο την συστηματική δουλειά που γίνεται σε διάφορους ομίλους στη χώρα μας.
Με τον θρίαμβο αυτό η Πολυξένη αποχαιρετά την κατηγορία Optimist, που τόσες επιτυχίες της έχει χαρίσει. 
Ο προπονητής του Ν.Ο.Π. Βασίλης Σωτηρίου δήλωσε : «Η πρώτη παρουσία του Ν.Ο.Π. στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Optimist έφερε την πέμπτη θέση. Ευελπιστούμε σε επόμενη συμμετοχή να ανεβάσουμε τον πήχη λίγο 
ακόμη. Ευχαριστώ θερμά την Ομοσπονδία που στηρίζει την Περιφέρεια και το αποτέλεσμα της Πολυξένης είναι 

τρανή υπόδειξη. Ευχαριστώ θερμά και τον Ομοσπονδι-
ακό προπονητή κ. Βαγγέλη Ατζεμνιάν με τον οποίο είχα 
άψογη συνεργασία». 
Ο παράγοντες του Ομίλου, συγχαίρουν την Πολυξένη και 
ευχαριστούν τον προπονητή της κ. Σωτηρίου. Παράλλη-
λα επισημαίνουν, ότι η ευθύνη που προκύπτει για το 
Ναυτικό Όμιλο, μετά τη θετική πορεία και τα πολύ καλά 
αποτελέσματα, είναι πολύ μεγάλη. 
Γι’ αυτό, τονίζουν, είναι άμεση η ανάγκη βελτίωσης των 
εγκαταστάσεων του Ομίλου με σκοπό να γίνει η Πάρος 
Ιστιοπλοϊκό κέντρο. 

Ο Ναυτικός 
Όμιλος Πάρου 
στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 
Με την Βαλεντίνα Σκούρτη, την Σταυρούλα Θεοχάρη και 
τον Ρωμανό Φωσκίνη, ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμ-

μετείχε στην εικοσαμελή Ελληνική αποστολή, που πήρε 
μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser 4.7 νέων/νε-
ανίδων στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από 7 έως 14 Αυ-
γούστου 2009. 
Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν τόσοι αθλη-
τές του Ομίλου μας, σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στον αγώνα συμμετεί-
χαν 166 αγόρια και 85 κορίτσια, συνολικά δηλαδή 251 
αθλητές/τριες.  Παρά τις ιδιόμορφες καιρικές συνθή-
κες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των αγώνων οι 
αθλητές μας έδωσαν ότι καλύτερο μπορούσαν και κα-
τάφεραν να πάρουν.
Την 23η θέση η Βαλεντίνη Σκούρτη, την  35η η Σταυ-
ρούλα Θεοχάρη στα κορίτσια και την 30η θέση ο Ρωμα-
νός Φωσκίνης στα αγόρια στον ασημένιο στόλο.
Το Δ.Σ. του Ν.Ο.Π. συγχαίρει τους αθλητές που συμμε-
τείχαν στην αποστολή.

Σύνδεσμος 
Φιλάθλων
Α.Ο. Πάρου 
 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Α.Ο. 
Πάρου σε συνεργασία με τη διοίκηση της ομάδας μας 
παρέλαβε και διαθέτει τα νέα εισιτήρια διαρκείας για τη 
χρονιά 2009-2010.
Η τιμή τους είναι 50 ευρώ έκαστο.
Καλούμε όλα τα μέλη και γενικότερα τους φιλάθλους 
να σταθούν στο πλάι της νέας διοίκησης και δίπλα στην 
ομάδα μας.
Για πληροφορίες τηλ. 6977283424 
Πατέλης Κώστας

Με την συμμετοχή 16 ομάδων διεξήχθη από 5 έως 9 
Αυγούστου, το 10ο τουρνουά Beach Volley που διοργα-
νώθηκε από το Ναυτικό Όμιλο Πάρου στις εγκαταστά-
σεις του στα Λιβάδια της Παροικίας.
Το επίπεδο των αθλητών ήταν αρκετά υψηλό, ενώ πολ-
λές  ήταν οι συμμετοχές από την Αθήνα, με γνωστά 
ονόματα όπως αυτό του Γιάννη Λάϊου, πρώην αρχηγού 
της Εθνικής Βόλλεϋ. Οι νικητές πήραν κύπελλα , μετάλ-
λια και χρηματικό έπαθλο.
Ομάδες και σκορ 
Τελικός 
Οικονομόπουλος Σταύρος – Δημητρόπουλος Κων/νος
Σανιώτης Σόλωνας – Βλαχάκης Σταύρος 2—1
Μικρός τελικός 
Μαύρος Στάθης – Χαλεπάκη Γεωργία
Λουκιανός Μιχάλης – Κουμουνδούρος Βασίλειος 2— 0
Ημιτελικός 
Οικονομόπουλος Σταύρος – Δημητρόπουλος Κων/νος

Λουκιανός Μιχάλης – Κουμουνδούρος Βασίλειος 2 – 0
Σανιώτης Σόλωνας – Βλαχάκης Σταύρος
Μαύρος Στάθης – Χαλεπάκη Γεωργία 2 – 0

Η τελική κατάταξη είναι η εξής:
Θέση και ομάδες 
1η Οικονομόπουλος Σταύρ. – Δημητρόπουλος Κων/νος
2η Σανιώτης Σόλωνας – Βλαχάκης Σταύρος
3η Μαύρος Στάθης – Χαλεπάκη Γεωργία
Τις απονομές έκαναν ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Π. Ελ. Πώλος, 
ο αντιπρόεδρος Π. Παναγιωτίδης και ο Γενικός Γραμμα-
τέας Γ. Φωσκίνης. Σύμφωνα με το ΝΟΠ, το τουρνουά 
από την επόμενη χρονιά θα ενταχθεί στις διοργανώσεις 
της Ομοσπονδίας, γι’ αυτό ο όμιλος ελπίζει, σε συνερ-
γασία με το Δήμο να προχωρήσει στην κατασκευή γη-
πέδων και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

10ο Τουρνουά BEACH VOLLEY
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Νέα υπηρεσία των ΕΛΤΑ

Προσωπικό γραμματόσημο
Την Πάρο επέλεξε η Διοίκηση των ΕΛΤΑ για να παρουσιάσει το «Προσωπικό Γραμματόσημο». 
Πρόκειται για μια ιδέα της διοίκησης των ΕΛΤΑ, η καμπάνια της οποίας ξεκίνησε από την Πάρο, όπου εγκαταστάθηκε το σύ-
στημα, παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου Στ. Μαύρου. Η παρουσίαση έγινε στις 14 Αυγούστου στα Κεντρικά των ΕΛΤΑ 
στην Παροικιά. Όπως ανέφερε ο κ. Μαύρος, το προσωπικό γραμματόσημο είναι μια ιδέα που αφορά τους πελάτες μας οι 
οποίοι επιθυμούν να έχουν ένα γραμματόσημο που θα απεικονίζει, τους ίδιους, την οικογένειά τους, την εταιρία τους… 
Αυτό το γραμματόσημο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να στείλουν ένα προσκλητήριο, μία επιστολή…
Την εκδήλωση προθυμoποιήθηκε και κάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR και παρουσίασε το θέμα στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων. Όμως, σύμφωνα με τον κ. Μαύρο, θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, μεγάλη διαφημιστική καμπάνια. Το 
σύστημα είναι πολύ απλό. Όποιος επιθυμεί να έχει το προσωπικό του γραμματόσημο, πηγαίνει σε ένα από τα καταστή-
ματα των ΕΛΤΑ, στα οποία υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ή στέλνει ένα ψηφιακό αρχείο και σε λίγα λεπτά παίρνει τα 
δικά του «προσωπικά γραμματόσημα».  
Η Πάρος, λέει ο κ. Μαύρος, είναι το πρώτο νησί στις Κυκλάδες που αποκτά το συγκεκριμένο σύστημα, όπως και η 
Άνδρος, ενώ σύντομα θα το έχουν, η Σύρος και η Νάξος.Το κάθε γραμματόσημο στοιχίζει 1 ευρώ και αποστέλλονται 
με αυτό κάρτες ή επιστολές σε εσωτερικό και εξωτερικό. Αυτό το γραμματόσημο, μπορεί να έχει και συλλεκτική αξία αργότερα, αν για 
οποιοδήποτε λόγο ο εικονιζόμενος στο γραμματόσημο, εξελιχθεί επαγγελματικά ή πάρει κάποια σημαντική θέση.

στο φακό
της 


