
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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«Το νερό αποτελεί το βασι-
κότερο πόρο για την ανάπτυ-
ξη μιας περιοχής, αλλά και 
την απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ύπαρξη ζωής σ’ έναν 
τόπο. Για το λόγο αυτό, η χρή-
ση και η διαχείρισή του πρέ-
πει να γίνεται με σεβασμό και 
υπευθυνότητα», είναι το κατα-
ληκτικό συμπέρασμα της ημε-
ρίδας που έγινε στην Πάρο για 
το νερό και περικλείει όλη την 
ουσία για τη διαχείρισή του. Με 
οδηγό αυτά τα συμπεράσματα 
που ψηφίστηκαν ομόφωνα από 
το Δημοτικό Συμβούλιο, κατα-
βάλλονται προσπάθειες ώστε 
το θέμα των γεωτρήσεων να εί-
ναι υπόθεση και απόφαση του 
νησιού και όχι ενός υπαλλήλου 
της Περιφέρειας, που χορηγεί 
σωρηδόν άδειες παρά την αρνητική στάση του Δή-
μου. 
Η αντίθεση όμως δεν έχει κανένα αντίκρισμα, αφού 
μετά το 2006 που απενεργοποιήθηκε η Κανονιστική 
απόφαση με Κοινοτική Οδηγία, οι αποφάσεις λαμ-

βάνονται από την Περιφέρεια η 
οποία έχει τελείως διαφορετική 
άποψη και «ελαφρά τη καρδία» 
δίνει άδειες. Πρόσφατα δόθη-
καν έξι ακόμη (η μία στην Αντί-
παρο). 
Είμαστε κατά των ανεξέλεγκτων 
γεωτρήσεων, δηλώνει ο Δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης, το ίδιο 
και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Στ. 
Φραγκούλης, ενώ την αντίθε-
σή της στις ανεξέλεγκτες γεω-
τρήσεις εκφράζει και η έπαρ-
χος Γρηγορία Πρωτολάτη. Και 
τι μ’ αυτό; Η Περιφέρεια εκτιμά 
ότι δεν κινδυνεύει ο υδροφόρος 
ορίζοντας του νησιού και αφού 
αυτή αποφασίζει, δεν πέφτει 
λόγος σε κανένα.  Στο αρμόδιο 
τμήμα που λαμβάνει τις αποφά-
σεις για την έγκριση αδειών για 
γεωτρήσεις, υπεύθυνος είναι ο 

κ. Ηλίας Νόκας – Ζωγράφος, γεωλόγος, προϊστά-
μενος στη Διεύθυνση υδάτων, ο οποίος αναλύοντας 
το θέμα των γεωτρήσεων στην Πάρο αφήνει ξεκά-
θαρα να εννοηθεί ότι θα εξακολουθήσει να χορηγεί 
άδειες.                                                            συνέχεια στη σελ. 7        

ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ
ο κ. Εμμανουήλ Κανάλης
είναι ο νέος λιμενάρχης Πάρου
στη θέση του αποχωρίσαντος
λιμενάρχη Ηλία Κουντρομιχάλη

             ΣΤΟ Κ.Ε.Π. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
το εκλογικό κέντρο για την εκλογή
νέου αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
να ξεκινήσουν οι διαδικασίες...

ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πάρου - Αντιπάρου

Ο κ. Κανάλης, πλωτάρχης του Λιμενικού Σώ-
ματος, υπηρέτησε στο νησί μας ως λιμενάρ-
χης την περίοδο από το 2001 έως το  2005, 
ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπηρετούσε και 
πάλι στην Πάρο ως υπολιμενάρχης.

Διεύρινση του Συλλόγου για νέα δυναμική 
πορεία. Μετά από 80 χρόνια αλλάζει σελίδα 
και προχωράει μπροστά.

Διαχείριση του νερού 
με υπευθυνότητα

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ «ΝΟΜΙΜΕΣ» ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Να σταματήσουμε την καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα

σελ. 4

σελ.5

σελ. 10
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Μου αρέσει, δεν μου αρέσει
Αξιολογικές κρίσεις κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή 
μας. Υποκειμενικές και αντικειμενικές. Λέμε συ-
χνά «μου αρέσει, δεν μου αρέσει». Αυτά που δεν 
μας άρεσαν πριν, κάποτε τα κατανοούμε αργότε-
ρα κι αυτά που μας άρεσαν, έρχεται ώρα που τα 
απορρίπτουμε. Καμιά φορά κινδυνεύουμε κυρί-
ως από αυτά που δεν αγαπούμε, καθώς τα έχου-
με απ’ τα πριν χαμένα κι ας τα σφίγγουμε πάνω 
μας, κατά τον ποιητή. 
Άλλο βέβαια είναι να λέμε «δεν μ’ αρέσει» κι 
άλλο να λέμε «δεν είναι ωραίο, δεν είναι καλό». 
Η πρώτη φράση εκφράζει μια υποκειμενική διά-
θεση της στιγμής και της κατάστασης στην οποία 
βρισκόμαστε. Η δεύτερη φράση «δεν είναι καλό» 
εγείρει αξιώσεις αντικειμενικής αξιολόγησης 
και συχνά πρέπει να την αποφεύγουμε. Γιατί μας 
χρειάζεται περισσότερη γνώση και εξοικείωση 
με κάθε θέμα που το προσεγγίζουμε αξιολογι-
κά. Με τα νέα μέτρα, τις καινούριες εμπειρίες, 
το άλλο περιβάλλον στο οποίο ξετυλίγεται η ζωή 
μας, κάποιο μουσικό έργο που είχαμε απορρίψει 
με ευκολία κάποτε μπορεί να γίνει το αγαπημένο 
μας. Αν εξελιχτεί σε βιολιστή δικός μας άνθρω-
πος και παίξει την Ισπανική Συμφωνία του Λαλό, 
μπορεί το έργο να μας εντυπωσιάσει, να μας συ-
γκινήσει πολύ, αν και την πρώτη φορά δεν μας 
γοήτευσε.
Κινδυνεύουμε λοιπόν να χάσουμε ένα ολόκλη-
ρο κόσμο, αν επιμείνουμε στις αρνητικές προ-
σεγγίσεις για τα πράγματα ή αν αποκλείουμε απ’ 
την καρδιά μας με ευκολία πολλά της τέχνης 
που στην αρχή δεν μας εντυπωσιάζουν. Μουσι-
κή, ποίηση, ζωγραφική, γλυπτική, για να γίνουμε 
πιο συγκεκριμένοι, θέλουν γνώση, προσπάθεια 
κι επιμονή να τα προσεγγίσουμε. Και απαιτούν 
να μην εμπιστευόμαστε τόσο τις πρώτες εντυπώ-
σεις, ούτε τη μόδα και να μην απορρίπτουμε εύ-
κολα.
Συνεχείς αρνητικές κρίσεις μας οδηγούν σε απα-
ξιωτικές διαθέσεις για τα ανθρώπινα. Καλύτερα 
είναι να ρωτούμε εκείνους που εκφράζονται θε-
τικά για ένα έργο, για κάποιον ποιητή, για ένα βι-
βλίο, τι βρήκαν σ’ αυτά και να ελέγξουμε τις δι-
κές μας σκέψεις, παρά να βιαζόμαστε να βγά-
λουμε καταδικαστικές αποφάσεις.
Αντί τις εύκολες κρίσεις με αντικειμενική αξίω-
ση, είναι σεμνότερο να προτιμούμε το υποκει-
μενικό «μ’ αρέσει, δεν μ’ αρέσει». Καλό είναι να 
προσεγγίζουμε τα πράγματα, από πρωτότυπες 
οπτικές γωνίες και πιο ευφάνταστους τρόπους. 
Να αφήνουμε την καρδιά μας να μιλήσει, αλλά 
να μην ξεχνούμε ότι αυτό δεν αρκεί, γιατί δεν 
έχουμε πάντα τη γνώση, την εμπειρία και τη δύ-
ναμη να κατανοούμε βαθύτερα.
Καμιά φορά πρέπει να εκτιμούμε τη δυσκολία 
που έχει ο καλλιτέχνης να προχωρήσει στο συ-
γκεκριμένο έργο. Ας φανταστούμε τον εαυτό μας 
να επιχειρεί σκαλίσματα στο ξύλο, στο μέταλ-
λο, στο μάρμαρο ή όπου αλλού για να δαμάσου-
με την αντιστεκόμενη ύλη. Υπάρχει πάντα κάτι 
ασύλληπτο για το νου και την καρδιά μας από 
πνοή μυστηρίου και υλικό ονείρου. Η τέχνη κάνει 
πιο καταδεκτικό το σύμπαν για όλους μας.
Στην Πάρο δοκιμάζονται πολλές μορφές τέ-
χνης κι έχουμε τρόπους να δούμε τα βαθύτερα 
του εαυτού μας μέσα από τολμήματα διάφορα. 
Η φύση με τις αλλαγές της, οι άνθρωποι με τις 
προκλήσεις και η τέχνη με τα μυστικά της είναι 
γέφυρες μετάβασης από τα εσώτερα της ψυχής 
μας στην πραγματική πατρίδα της ζωής μας. 

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 87

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη - Ραγκούση

Εκτύπωση: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος 84 401
τηλ.:22840 53555
Fax: 22840 53055,
info@fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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 (εφο-
ρία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, βιβλι-
οπωλείο Πολύχρωμο. 
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο,
Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγο-
ρά, Κατσίμπαρος, Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτο-
ποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκια-
δάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματο-
πωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα Γερμα-
νός (νέο) 
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση,
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα,
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης, Μ/Μ Στέλιος
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου. 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ: Παραδοσιακός Φούρνος
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου,
Τάσου Ρούσσου
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο,
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Χρηματοδοτήσεις 
συλλόγων
Τη χρηματοδότηση των συλλόγων του νησιού αποφάσισε το Δημοτικό Συμβού-
λιο, με τη διευκρίνιση ότι ο Δήμος χρηματοδοτεί μόνο για πολιτιστικές ή αθλητι-
κές εκδηλώσεις και όχι για τις λειτουργικές τους ανάγκες, καθώς αυτές αποτε-
λούν υποχρέωση του κάθε συλλόγου.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθούν οι εξής σύλλογοι:
Ο Νηρέας με 13.000 ευρώ, για διάφορες εκδηλώσεις.
Ο ΥΡΙΑ των Λευκών με 12.000 ευρώ για τη διοργάνωση ημερίδας και για την ανα-
βίωση χριστουγεννιάτικων εθίμων.
Η Μητρόπολη Παροναξίας με 15.000 για συσσίτια σε ανήμπορους ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας.  
Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός με 5.000 ευρώ για αθλητικές εκδηλώσεις.
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας με 3.000 ευρώ για διάφορες πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις.
Ο Σύλλογος Φίλων Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου με 1700 ευρώ, τα 
οποία έχουν ήδη καταβάλει τα μέλη του για την εκπόνηση μελέτης φωτισμού για 

το Πάρκο.
Ο Σύλλογος «ΑΛΚΥΟΝΗ» με 6.000 
ευρώ.
Η Ομάδα Διάσωσης με 3.000 ευρώ. 
Ο «Αρχίλοχος» με 18.000 ευρώ.
Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νά-
ουσας Πάρου με 4.000 ευρώ και τέλος 
δόθηκαν 5.000 ευρώ για τη συντήρηση 
του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα 
στον Πρόδρομο.

Στο παλιό 
δημοτικό
το νηπιαγωγείο 
Νάουσας
Στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Νάουσας θα μεταφερθεί 
το νηπιαγωγείο Νάουσας, με ομόφωνη απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως γίνουν οι απα-
ραίτητες επισκευές με βάση τις προδιαγραφές που καθο-
ρίζει ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).
Η απόφαση ελήφθη γιατί το υπάρχον κτίριο (ενοικιαζό-
μενο) κρίθηκε ακατάλληλο για τη στέγαση νηπιαγωγείου. 
Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν οι δύο νηπιαγωγοί, 
οι οποίες ανέφεραν ότι οι αίθουσες είναι πολύ μικρές, 
υπάρχουν μόνο δύο μικρές τουαλέτες για 40 παιδιά και 
πως τα κουφώματα είναι σε κακή κατάσταση με αποτέλε-
σμα να μπαίνει και κρύο, αλλά και η βροχή. Σε κακή κα-
τάσταση είναι και ο εξωτερικός χώρος και τα παιχνίδια 
που βρίσκονται σ’ αυτόν για την ψυχαγωγία των παιδιών. 
Στη συνεδρίαση τέθηκε από δημοτικούς συμβούλους και 
θέμα μεταφοράς και του βρεφονηπιακού σταθμού, για 

τον οποίο αποφασίστηκε να 
αναζητηθεί κτίριο για τη με-
ταστέγασή του.

Νέα αίτηση 
για λειτουργία 
ΙΕΚ στην 
Πάρο 
Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο 
για την «υποβολή πρότασης δημιουργίας νέων 
τμημάτων Δημοσίου ΙΕΚ στην Πάρο». 
Το Τμήμα, οι σπουδαστές του οποίου ολοκλήρω-
σαν τη φοίτησή τους, δεν λειτούργησε με το νέο 
σχολικό έτος, γιατί απορρίφθηκε από τον ΟΕΚ η 
αίτηση για ανανέωση της λειτουργίας του.
Όπως είπε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, επι-
κοινώνησε με τον Διευθυντή του ΙΕΚ Νάξου στο 
οποίο υπάγεται και το Παριανό τμήμα και απο-
φασίστηκε να κατατεθεί νέα αίτηση προτείνο-
ντας μάλιστα και τρεις ειδικότητες: Ειδικός Ξε-
νοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας, Μα-
γειρικής Τέχνης και Φοροτεχνικός Γραφείου. 
Στην περίπτωση που εγκριθεί η λειτουργία του 
ΙΕΚ στην Πάρο, η φοίτηση θα ξεκινήσει από τον 
Φεβρουάριο.

Το δάσος κοντά στο Άσπρο Χωριό που κάηκε πρόσφατα, αναγεννάται από τις 
στάχτες του. Το πράσινο αρχίζει σιγά-σιγά να καλύπτει το μαύρο του καμένου, 
ενώ τα σχινάρια πετούν νέους βλαστούς. Μόνο οι φίδες παραμένουν κατάμευρες 
χωρίς ίχνος ζωής δυστυχώς…



γεγονότα
αποκλειστικό

συνέντευξη

άρθρο
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

Συνεχίζουµε δυναµικά.  Στο ρυθµό των γεγονότων.

65χρόνια...
ενηµέρωση που... ΔΕΝ ΨΑΡΩΝΕΙ!
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Ερώτηση Βρούτση στη Βουλή

Πότε θα τοποθετηθούν 
Περιφερειάρχες;
Για ανευθυνότητα κατηγορεί την Κυβέρνηση ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. 
Βρούτσης γιατί κρατά ακόμη «ακέφαλες» τις Περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα ο 
κ. Βρούτσης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Εσωτερικών και 
ζητεί να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα, επισημαίνοντας τις σημαντικές καθυ-
στερήσεις στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), στα αναπτυξι-
ακά προγράμματα του ΥΠΕΣ «ΘΗΣΕΑΣ» και «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», καθώς και σε πολλά Το-
μεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
Ο Γ. Βρούτσης καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα διευκρινήσεις και να αποσα-
φηνίσει τις προθέσεις της σχετικά με:
1. Την τοποθέτηση των νέων Γενικών Γραμματέων στις Περιφέρειες της χώρας.
2. Την τοποθέτηση του νέου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το υπουργείο, ώστε η καθυστέρηση στην το-
ποθέτηση των Γενικών Γραμματέων να μην προκαλέσει προβλήματα στην απρό-
σκοπτη χρηματοδότηση, αφενός των υπό εκτέλεση και εξέλιξη έργων και αφετέ-
ρου στην αποτελεσματική απορρόφηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Κομματική Οργάνωση
Πάρου - Αντιπάρου 

Για τα προβλήματα της 
εκπαίδευσης στην Πάρο
Πάνω από δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και σαράντα ημέρες 
από την αλλαγή της κυβέρνησης τα προβλήματα στην εκπαίδευση συνεχίζονται. 
Η εκπαιδευτική χρονιά στην Πάρο ξεκίνησε με ελλείψεις σε βιβλία που   καλύ-
φθηκαν αρχές Νοέμβρη  και φυσικά μεγάλα κενά σε εκπαιδευτικούς. Στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση ακόμη υπάρχουν κενά, ειδικά στους δασκάλους των ειδι-
κοτήτων (μουσική, φυσική αγωγή, πληροφορική κτλ). Στα Γυμνάσια και στα Λύ-
κεια του νησιού μας υπάρχουν ακόμα κενά σε βασικές ειδικότητες, τα οποία κα-
λύπτονται με αργούς ρυθμούς κυρίως με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, εργα-
ζόμενους δηλαδή με τους χειρότερους όρους στην εκπαίδευση. Χαρακτηριστι-
κά αναφέρουμε ότι το Γυμνάσιο Αντιπάρου για ένα πολύ μεγάλο διάστημα λει-
τουργούσε μεταξύ άλλων προβλημάτων, χωρίς μαθηματικό και με έλλειψη φι-
λολόγου.
Τα πρωτεία όμως των προβλημάτων στο νησί μας έχει η τεχνική εκπαίδευση. Το 
ΕΠΑΛ και η ΕΠΑΣ έχουν ακόμα και τώρα σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό 
με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία τους, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι κυβερνήσεις 
και του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ έχουν στόχο μία παιδεία δύο ταχυτήτων. 
Στην προσχολική εκπαίδευση υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στους βρεφονηπια-
κούς και παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν περάσει στην αρμοδιότη-
τα του δήμου με αποτέλεσμα οι γονείς να πληρώνουν για να πηγαίνουν τα παιδιά 
τους. Οι ελλείψεις όμως οδηγούν και πολλούς, με  μεγάλη οικονομική επιβάρυν-
ση, στη λύση ιδιωτών που έχουν  ανύπαρκτη ή αμφίβολη κατάρτιση.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τα προβλήματα αυτά με επικοινωνιακά τε-
χνάσματα. Για παράδειγμα, τη διαρροή στον τύπο της πρόθεσης ανάκλησης των 
αποσπάσεων εκπαιδευτικών από υπουργεία, γραφεία και οργανισμούς, χωρίς να 
λέει όμως ότι οι αποσπάσεις σε μεγάλο ποσοστό αφορούν γαλαζοπράσινα ρου-
σφέτια και ότι τα κενά στην εκπαίδευση δεν οφείλονται στις αποσπάσεις, είναι 
πολύ περισσότερα και χρονίζουν, ενώ κάθε χρόνο καλύπτονται με χιλιάδες ανα-
πληρωτών και ωρομισθίων.
Τα προβλήματα της παιδείας είναι αποτέλεσμα των χρόνιων πολιτικών ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ, που παρά τις φραστικές διαφορές, έχουν κοινό στόχο την ιδιωτικοποίη-
ση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της, την ένταξη στα σχολεία εταιριών 
και χορηγών, τη δημιουργία φθηνού ευέλικτου εργατικού δυναμικού.
 Το ΚΚΕ προτείνει την ανάπτυξη μιας παιδείας στην υπηρεσία των σύγχρονων λα-
ϊκών αναγκών αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, με Υποχρεωτική Δίχρονη Προ-
σχολική Αγωγή, Ενιαίο Δωδεκάχρονο Βασικό Σχολείο, Επαγγελματικές Σχολές 
και Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση μετά το πέρας του σχολείου. Την κατάργηση του 
θεσμού των αναπληρωτών και των ωρομισθίων, την πρόσληψη μόνιμων εκπαι-
δευτικών και τη ριζική αλλαγή σε βιβλία και αναλυτικά προγράμματα στην κατεύ-
θυνση της ολόπλευρης μόρφωσης και της δημιουργίας κριτικής σκέψης.

Δέκα δις ευρώ στην αγορά το 2010 για δημόσιες επενδύσεις

Οι Κυκλάδες θα πάρουν 
το μερίδιό τους
Την ανάταξη της οικονομίας μέσω της αναθέρμανσης της αγοράς επιδιώκει η κυ-
βέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και «ξεπαγώνει» τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Ταμείων που 
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρατούσε αναξιοποίητα για τρία σχεδόν χρόνια, 
επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας.
Όπως τονίζει, για το 2010 θα διατεθούν 7 δις ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ και τρία 
δις ευρώ από εθνικούς πόρους.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας κ. Λούκας Κατσέλη προς τους Βουλευτές του αντίστοιχου ΚΤΕ του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
το ΕΣΠΑ αναθεωρείται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Παράλ-
ληλα αποκεντρώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων του 
προγράμματος και ενισχύονται οι Περιφερειακές Αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
παρακολούθηση και υλοποίησή του. 
Στις ερωτήσεις που έθεσε ο Βουλευτής κ. Ρήγας η Υπουργός διαβεβαίωσε ότι:
1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  ( Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ) θα ενισχυθεί – κατ’ 
ελάχιστον – με το ποσό των 250 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους προκειμένου να 
καλυφθεί η μείωση της χρηματοδότησής της από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που προέκυψε εξαιτίας της εξόδου μας από το στόχο 1.

2. Οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων που θα χρηματοδο-
τηθούν από το ποσό των 250 εκατ. ευρώ θα είναι οι – κατά 

το δυνατόν – απλούστερες προκειμένου οι φορείς υλο-
ποίησης ( Νομαρχία και ΟΤΑ ) να κατορθώσουν να αξιο-
ποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους.
3. Θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τα μικρά νησιά 

της Περιφέρειας έτσι ώστε να καλυφθεί η απώλεια σε 
πόρους και σε έργα που δημιούργησε το «ναυάγιο» του 

προγράμματος των μικρών νησιών, την ευθύνη του οποίου 
είχε στο παρελθόν το Υπουργείο Αιγαίου.

4. Στη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ έχει προ-
βλεφθεί και η χρηματοδότηση δράσεων που σχε-
τίζονται με πολιτικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης 
για το νησιώτικο χώρο – όπως αυτή του μεταφο-
ρικού ισοδύναμου – με στόχο τη μείωση του κό-
στους μετακίνησης από και προς τα νησιά.

Εκλογή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία

Στο ΚΕΠ Παροικιάς η 
κάλπη για Παριανούς 
και Αντιπαριώτες
«Οι εκλογές της 29ης Νοεμβρίου δίνουν την ευκαιρία για μια νέα και δυναμική 
επανεκκίνηση της παράταξής μας και το κυριότερο διαμορφώνουν το πλαίσιο για 
μια καινούργια οργανωτική επανίδρυση της Ν.Δ.», τονίζει στο μήνυμά του ο βου-
λευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτσης και σημειώνει: «Η Ν.Δ. βρίσκεται μπρο-
στά σε μία μεγάλη ιστορική πρόκληση. Πέρα από την αναζήτηση του νέου Προέ-
δρου, προχωρεί στην ανάδειξη των διαχρονικών αξιών που διαπνέουν την παρά-
ταξη. Προχωρεί στην επικαιροποίηση των ιδεολογικών μας αρχών που θα προ-
σαρμοστούν και θα διανθίσουν τις πολιτικές που θα αναπτύξουμε για το μέλ-
λον στο σύγχρονο και πολυσύνθετο κοινωνικό γίγνεσθαι. Με τη συμμετοχή στις 
επικείμενες εκλογές, πραγματοποιείται ένα μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία. Ένα  
σημαντικό άλμα στη συμμετοχική δημοκρατία. Η Ν.Δ. θα γίνει ξανά ένα ορμητικό 
πλειοψηφικό ρεύμα με αξιόπιστες και ρεαλιστικές προτάσεις απέναντι στις με-
γάλες προκλήσεις του μέλλοντος».
Ο κ. Βρούτσης καλεί όλους «με ελεύθερη συνείδηση» να προσέλθουν στις κάλ-
πες και να ψηφίσουν για το νέο Πρόεδρο της παράταξης, επισημαίνοντας:
-Με τη συμμετοχή μας στην εκλογή προέδρου κάνουμε τη Ν.Δ. περισσότερο δυ-
νατή. 
-Αποφασίζουμε για το μέλλον της παράταξής μας.
-Βρίσκουμε ξανά τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση.
-Ενώνουμε και αλλάζουμε τη Ν.Δ. 

Εκλογικό τμήμα
Στην Πάρο το εκλογικό τμήμα για Παριανούς και Αντιπαριώτες, είναι στο ΚΕΠ 
στην παραλιακή της Παροικιάς. Οι Αντιπαριώτες που επιθυμούν να ψηφί-
σουν, θα μεταφερθούν στο εκλογικό τμήμα από την Πούντα με λεωφορείο 
που θα διαθέσει η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Το λεωφορείο 
θα τους παραλάβει από την Πούντα στις 3.30 μ.μ.
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Aνακαλύψτε
το pilates
µε τα αυθεντικά
µηχανήµατα!

"Σε 10 συνεδρίες
νιώθεις τη διαφορά,
σε 20 συνεδρίες
βλέπεις τη διαφορά
και σε 30 συνεδρίες
έχεις ένα νέο σώµα!"

Joseph H. Pilates

1ο ΚΑΤ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΗΛ. 22840 51261 & 22840 53390

ΕΠΙΠΛΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΤΑΝΤΑΝΗΣ

Κινήσεις για τη σωτηρία του Κάστρου στην Παροικιά

Έγινε μια καλή αρχή
Μια καλή αρχή έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 19 Νοεμβρίου που αφορά στη διάσω-
ση του Κάστρου της Παροικιάς, με την ομόφωνη απόφαση του Σώματος να γίνουν ενέρ-
γειες προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αί-
τημα – επιστολή πολιτών για τη «σωτηρία» της περιοχής του Κάστρου, στην οποία δια-
τυπώνονταν και προτάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο αποφάσισε ότι το αίτημα 
των πολιτών είναι σωστό και ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες, ώστε η συγκεκριμέ-
νη περιοχή ν’ αναδειχτεί σε κέντρο αναφοράς για την Παροικιά. Αυτό όμως προϋπο-
θέτει, εκτός των άλλων και γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα έγκριση 
από την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Στ. Γαβαλάς, χω-
ρίς αυτήν δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση ούτε στο μνημείο, αλλά ούτε περιμετρι-
κά του κάστρου.
Πολλά από αυτά που αναφέρονται στην επιστολή είναι πραγματικά, δεν μπορούμε όμως 
να παρέμβουμε σε όλα τα σημεία, ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντ. 
Αρκάς, ενώ ο Δήμαρχος τόνισε ότι θα πρέπει το Κάστρο να γίνει σημείο αναφοράς και 
αυτό να γίνει με έργα, δίνοντας βαρύτητα και στην καθαριότητα. Στο σημείο αυτό η αντι-
δήμαρχος κ. Κάγκανη ανέφερε ότι είχαν τοποθετηθεί κάδοι, αλλά οι κάτοικοι τους απο-
μάκρυναν. Στο θέμα απομάκρυνσης των κάδων οι κ.κ. Παυλάκης και Μπιζάς παρατήρη-
σαν ότι αυτό έγινε γιατί η αποκομιδή δεν γινόταν όσο συχνά θα έπρεπε και μάλιστα σε 
μια περιοχή με πολύ τουρισμό. 
Η πρόταση που έγινε από τον επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Λ. Κοντό ήταν να μη τελειώ-
σει η συζήτηση με ευχολόγια, αλλά να ψηφιστούν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως αυτή 
του κ. Μπιζά για την εκπόνηση μελέτης. Και επειδή υπάρχει πάντα ο σκόπελος της αρ-
χαιολογικής υπηρεσίας, υποστηρίζοντας την άποψη Μπιζά για μελέτη, ο Σπ. Καλακώνας 
κατέθεσε και τη δική του «εξτρεμιστική» πρόταση: «Να τεθεί χρονοδιάγραμμα στην αρ-
χαιολογική υπηρεσία και αν δεν επιληφθεί θα κάνουμε ακτιβισμό». 
Τελικά ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν 
μετά την εκτενή συζήτηση για τη διάσωση του κάστρου, οι οποίες είναι:
- Ανάδειξη του Κάστρου ως η ταυτότητα της Παροικιάς.
- Να επιληφθεί ο Δήμος για την επίλυση των άμεσων θεμάτων της καθημερινότητας 
(φωτισμός – καθαριότητα κ.λπ.).
- Να υπάρξει παρέμβαση προς την αρχαιολογική υπηρεσία και την Εκκλησία για συνερ-
γασία ώστε να προχωρήσει το θέμα αυτό. 
- Η υπηρεσία Περιβάλλοντος θα καταγράψει τα προβλήματα.
Η απόφαση ήταν ομόφωνη, υπήρξε όμως αντίδραση από τους συμβούλους της μειοψη-
φίας, γιατί δεν συμπεριελήφθη στις προτάσεις και η πρόταση του κ. Μπιζά για την εκπό-
νηση μελέτης.   

Αίτημα για δημιουργία 
Σκοπευτικού Ομίλου
στην Πάρο
Η ίδρυση Ομίλου Σκοποβολής βρίσκε-
ται προ των πυλών στην Πάρο, καθώς 
όσοι ασχολούνται με το άθλημα, ανα-
γκάζονται να πηγαίνουν στη Μύκονο, 
στο σκοπευτήριο της οποίας έχουν εγ-
γραφεί. 
Η ίδρυση όμως προϋποθέτει ορισμέ-
νες προϋποθέσεις, γι’ αυτό οι ενδιαφε-
ρόμενοι έθεσαν το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, μέσω του Δημοτικού Συμ-
βούλου Σπ. Καλακώνα. 
Στο γραπτό αίτημα που διαβάστηκε στο Σώμα, ο κ. Καλακώνας επισημαίνει: «Έχει ωρι-
μάσει εδώ και πολύ καιρό η ανάγκη για την ίδρυση – δημιουργία σκοπευτηρίου στην 
Πάρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι όσοι συμπολίτες – και είναι ουκ ολίγοι – 
ασχολούνται με το σπορ της σκοποβολής (κυνηγοί και μη). Σημειωτέον, ότι οι φίλοι αυ-
τού του σπορ αναγκάζονται να μετακινούνται στη Μύκονο όπου υπάρχει κατάλληλος χώ-
ρος, για να ικανοποιήσουν το φίλαθλο «πάθος» τους! Προτείνω ν’ αναζητήσουμε και να 
εξεύρουμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Κυνηγών Πάρου, προσφερόμενο χώρο και να 
κινήσουμε τις διαδικασίες για την υλοποίηση ενός αιτήματος σημαντικής μερίδας πολι-
τών.  Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα.

Ανάγκη να ενισχυθεί η 
αστυνομική δύναμη
Την ενίσχυση του αστυνομικού Σώματος στην Πάρο ζήτησε ο Δήμαρχος του νησιού Χρ. 
Βλαχογιάννης από τον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή, με τον οποίο συναντήθηκε. 
Ο Δήμαρχος κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε στις ανάγκες που δημιουργούνται, κυρίους 
τους θερινούς μήνες, αλλά και στην ανεξέλεγκτη είσοδο και εγκατάσταση στο νησί, αλ-
λοδαπών με «μαϊμού» χαρτιά και πήρε την απάντηση ότι θα υπάρξει συνεργασία και θα 
καταβληθούν προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Επιστολή
Προς το Δήμο Πάρου -
Τεχνική Υπηρεσία 
Αξιότιμοι Κύριοι/ες της Δημοτικής Αρχής 
Πάρου,
Επικοινωνώ μαζί σας προκειμένου να εκ-
φράσω τη δυσαρέσκεια των κατοίκων και 
μονίμων παραθεριστών του Δρυού Πάρου, 
σχετικά με την αδιαφορία, την περιφρόνη-
ση, την προχειρότητα και την αμέλεια που 
δείχνουν οι υπηρεσίες σας στην αντιμετώ-
πιση χρόνιων προβλημάτων που σχετίζονται 
με τις συνθήκες που επικρατούν στην περι-
οχή μας.
Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην παραλία 
του Δρυού και στην περιοχή που πριν από 
12 έτη μέσα σε μια νύχτα μέρος του παραλι-
ακού δρόμου εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχει άμεση πρόσβαση από το ένα 
μέρος στο άλλο. 
Παρ΄ότι μέχρι σήμερα οι εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες δεν έχουν συμφωνήσει για την 
αποκατάσταση του δρόμου (παραμένουν οι 
υποσχέσεις και οι καλές προθέσεις), θεωρώ 
ότι τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή είναι υπο-
χρεωμένη να παρέχει τα στοιχειώδη για την 
προστασία των Πολιτών όπως:
• Να περιφράξει την περιοχή και να τοποθε-
τήσει σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες.
• Να τοποθετήσει προστατευτικά κιγκλιδώ-
ματα κατά μήκος της παραλιακής ζώνης (και 
όχι προσωρινά σχοινιά).
• Να ασφαλτοστρώσει το δρόμο ώστε να μει-
ωθεί ο κίνδυνος νέας κατακρήμνισης από τα 
όμβρια ύδατα.
• Να τοποθετήσει φωτισμό καθ όλο το μή-
κος της παραλιακής ζώνης. 
Όσο για το τελευταίο, εδώ και ένα χρό-
νο έχουν τοποθετηθεί κολώνες φωτισμού 
όμως ακόμα εκκρεμή η σύνδεση με το δί-
κτυο της ΔΕH! Και δεν φτάνει μόνο αυτό 
κύριοι της Δημοτικής Αρχής, αλλά έχουν 
«βγει» στην επιφάνεια τα καλώδια ρεύμα-
τος τα οποία φθείρονται από τα διερχόμενα 
οχήματα (Το ότι τα καλώδια «ξεθάφτηκαν» 
εκτός από την ποιότητα του έργου οφείλε-
ται και στο γεγονός ότι τα όμβρια ύδατα κα-
τατρώγουν το έδαφος. Γι’ αυτό ζητάμε την 
ασφαλτόστρωσή του).Επίσης, αναρωτιέ-
μαι εάν το έργο όπως έχει υλοποιηθεί εί-
ναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της υπηρεσίας σας και αν έχει παραληφθεί 
και από ποιόν; Θέλω επίσης να σας πληρο-
φορήσω (όπως ενημερώθηκα από την ΔΕΗ 
Πάρου) ότι δεν υπάρχει αίτηση σύνδεσης με 
το δίκτυό τους.
Επειδή παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις 
μας, εδώ και 12 χρόνια, εξακολουθούν να 
αγνοούνται τα δίκαια αιτήματά μας, ζητάμε 
να πληροφορηθούμε εγγράφως για τις προ-
θέσεις και ενέργειες που σκοπεύει να προ-
βεί η Δημοτική Αρχή ώστε και εμείς να κα-
θορίσουμε την πορεία και στάση μας, δεδο-
μένου, ότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή η δικιά 
μας των παιδιών μας και κάθε αμέριμνου 
διαβάτη ή κολυμβητή . 
Σας καθιστούμε υπεύθυνους για την ανάλ-
γητη και εγκληματική στάση σας. Να ση-
μειωθεί ότι στις 24 Νοεμβρίου στείλαμε 
«ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟ-
ΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», με το οποίο ζητάμε την 
διαμεσολάβησή του για την αδιαφορία και 
απαξίωσή μας από τις αρμόδιες 
αρχές.                         Κωνσταντίνος Σμυρλής 

Ομόφωνα ψηφίστηκε το Τεχνικό 
Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΠ για το 2010

Σε πρώτο πλάνο 
ύδρευση - 
αποχέτευση
Ομόφωνα ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
για το 2010 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής 
επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νο-
εμβρίου. 
Το τεχνικό πρόγραμμα είναι αντικείμενο επεξεργασίας και 
αξιολόγησης των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ οι οποί-
ες έλαβαν υπόψη και τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από 
τα Δημοτικά Διαμερίσματα του νησιού.
Μεταξύ των έργων συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση 
αμιαντοσωλήνων που υπάρχουν σε όλο το νησί στο δίκτυο 
ύδρευσης – αποχέτευσης, ενώ όπως είπε ο πρόεδρος της 
ΔΕΥΑΠ Στ. Φραγκούλης, για πρώτη φορά θα εγκατασταθεί 
αποχετευτικό δίκτυο στο Μώλο, περιοχή που είναι χαρα-
κτηρισμένη Natura.
Το τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει έργα που θα γί-
νουν μέσα στο 2010.
1. Έργα Ύδρευσης
- Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 800 κ.μ. στην περιοχή 
Κοντιανή Δ.Δ. Αρχιλόχου: 150.000 ευρώ
- Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Βελανιές 
Δ.Δ. Μάρπησσας: 30.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από γήπεδο - εμπορι-
κό κέντρο Μάρπησσας: 20.000 ευρώ
- Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης στο 
Πίσω Λιβάδι: 10.000 ευρώ
- Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης: 50.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου αμιάντου 100 μ. στην περιοχή 
Δρυού: 3.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου αμιάντου στην περιοχή Λευκών: 
5.000 ευρώ
- Μεταφορά παροχών από αμίαντο σε PVC στην περιοχή 
Λευκών: 5.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου αμιάντου από ξυλ. Ακάλεστου 
έως ξενοδοχείο «Αλέξανδρος» Φ160, 400 μ. 15.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Κάμπου 
Φ63, 300 μ.: 7.000 ευρώ
- Επέκταση δικτύου ύδρευσης, από Παρούση - δρόμο 
Αγκαιριάς, Δ.Δ. Αγκαιριάς: 15.000 ευρώ
- Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Χοχλακά: 5.000 
ευρώ

- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Βουνιά Δ.Δ. 
Λευκών: 10.000 ευρώ
- Κατασκευή δεξαμενής 100 κ.μ. περιοχής Βουνιά Δ.Δ. 
Λευκών: 25.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πυρόσβεσης Αλσυλλί-
ου Εκατονταπυλιανής: 35.000 ευρώ
- 4 γεωτρήσεις μονάδας αφαλάτωσης «Πέπονα» Παροι-
κιάς: 30.000 ευρώ
- 1 γεώτρηση Δ.Δ. Λευκών: 8.000 ευρώ
- Δίκτυο ύδρευσης Μάκρωνα 400 μ. Φ63 Δ.Δ. Μάρπησ-
σας: 5.000 ευρώ
- Επέκταση δικτύου ύδρευσης Φ63 από Χρήστου - Νικ. 
Φραντζή Δ.Δ. Αρχιλόχου: 3.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φ160 κεντρικού δικτύ-
ου περιοχής Μποποτά Δ.Δ. Νάουσας 600 μ.: 30.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης (σιδηροσωλήνα) με 
PVC Φ75 800 μ. Δ.Δ. Νάουσας: 10.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών 
Δρυού 800 μ. με πολυαιθυλένιο Φ110 Δ.Δ. Μάρπησσας: 
20.000 ευρώ
- Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Καμαρών : 82.000 
ευρώ
Σύνολο: 573.000 ευρώ
2. Έργα αποχέτευσης
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Μώλου: 
120.000 ευρώ
- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης 1ος κλάδος βαρυτικός 
οικισμού «Κακάπετρα»: 105.000 ευρώ
- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης περιοχής Μάκρωνα Δ.Δ. 
Μάρπησσας: 100.000 ευρώ
- Επέκταση αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Πυργάκι 
Παροικιάς: 70.000 ευρώ
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιοχής Βαγιάς: 
10.000 ευρώ
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από Δ. Λάμπρου έως 
Β. Ρούσσου Δ.Δ. Κώστου: 5.000 ευρώ
- Αντικατάσταση αντλιοστασίου λυμάτων Νο2 Νάουσας: 
6.000 ευρώ
- Αντικατάσταση αντλιοστασίου λυμάτων Αγ. Δημητρίου: 
4.000 ευρώ
- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης 200 μ. περιοχής Πέρα 
Παναγιά Δ.Δ. Αρχιλόχου: 15.000 ευρώ
- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης περιοχής Πλάτανος Κώ-
στου: 15.000 ευρώ
- Βελτιώσεις αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Νάουσας: 30.000 
ευρώ
- Αγωγός ομβρίων ευρύτερης περιοχής 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Παροικιάς: 35.000 ευρώ
- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από αντλιοστάσιο Λογα-
ρά έως Πούντα Δ.Δ. Μάρπησσας: 35.000 ευρώ
- Διευθέτηση ομβρίων περιοχής Μπαρμπαρή (Ζωοδ. 
Πηγή): 10.000 ευρώ
Σύνολο: 560.000 ευρώ

Ευεργετικές ρυθμίσεις από το 
Δήμο για τους οφειλέτες
Ο  Δήμος Πάρου στο πλαίσιο, αφ’ ενός  της εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α., βάσει του Ν. 
3801/2009 και της σχετικής υπ’ αριθ. 383/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφ΄ ετέρου, της διασφάλισης της 
ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, όσον αφορά τα δημοτικά τέλη Φωτισμού\ 
Καθαριότητας και του Τ.Α.Π., καλεί όλους τους δημότες ( ιδιώτες & επαγγελματίες ) να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο 
εσόδων του Δήμου και να δηλώσουν αυτοβούλως μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, πιθανές διαφορές ή ελλείψεις σε σχέση με τα 
πραγματικά δεδομένα (τετραγωνικά μέτρα),της επιφάνειας κάθε είδους ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου τους, απολαμβάνο-
ντας τα ευεργετήματα της παραπάνω ρύθμισης . 
Η εν λόγω ρύθμιση, συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ευεργετικών διατάξεων εξαιρετικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα εάν λη-
φθεί υπ’ όψη ότι, για κάθε μορφής μεταβίβαση  ακινήτου (συμβολαιογραφική πράξη), απαιτείται βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π. 
από το Δήμο, για τη λήψη της οποίας, θα υποχρεωθούν  να καταβάλουν εφ΄ άπαξ τα οφειλόμενα σχετικά  δημοτικά τέλη και 
πρόστιμα όσοι πολίτες έχουν πιθανόν διαφορές ή ελλείψεις σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα (τετραγωνικά μέτρα), της 
επιφάνειας του υπό μεταβίβαση ακινήτου τους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22840-21200 εσωτερικά 32 -38.
Επίσης, με άλλη ανακοίνωσή του για (Εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. βάσει του Ν.3801/2009 
ΦΕΚ163Α/4-9-2009), ο Δήμος επισημαίνει: Σύμφωνα με το παραπάνω νόμο και την υπ’ αριθ. 383/2009 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου, καλούνται να προσέλθουν μέχρι τις 30-6-2010, στο αρμόδιο γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Πάρου και να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 63 
του Ν. 3801/2009, για τη ρύθμιση οφειλών τους προς το Δήμο και ανήκουν στις παρακάτω περιπτώσεις: 
Α) Οφείλουν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή μέχρι 4-9-2009) και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ή έχουν υποβάλ-
λει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, για τη καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων καθώς και του τέλους επί των ακαθαρίστων 
εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ., όπως αυτό θεσπίστηκε με το άρθρο 20 του ν. 2539/97. Η ρύθμιση αφορά 
βεβαιωμένες και μη οφειλές.
Β) Έχουν φορολογικές διαφορές με το Δήμο, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αυτές αφορούν, για τις οποίες 
ασκήθηκαν ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων προσφυγές και εκκρεμούν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στις 4-9-
2009, ή κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίφτηκαν για τυπικούς λόγους.
Γ) Έχουν οφειλές προς το Δήμο (βεβαιωμένες και μη), από τέλη κοινόχρηστων χώρων και πρόστιμα παραβάσεων υπαίθρι-
ου εμπορίου, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στις 4-9-2009.
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συνέχεια από σελ. 1
Και επειδή αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στο Δήμο, 
έχουν στείλει στην Περιφέρεια τα συμπεράσματα της 
ημερίδας και επιδιώκουν, εφόσον οριστεί και ο νέος 
Περιφερειάρχης, την επανεργοποίηση της Κανονι-
στικής απόφασης που θέτει όρους και προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση αδειών, η οποία μπορεί να βελτιωθεί 
ώστε να καλύπτει και τις νέες ανάγκες.  
Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, η Κανονιστική απόφαση 
ανανεωνόταν κάθε δύο χρόνια και όριζε τις προϋπο-
θέσεις για τη χορήγηση αδειών. Τώρα δίνονται άδειες 
χωρίς να έχει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο 
ούτε καν γνωμοδοτεί, διότι το ζήτημα αυτό είναι  πλέ-
ον στην κρίση της Περιφέρειας. Εμείς, τονίζει, είμαστε 
κατά των ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων και με τον τρόπο 
που δίνονται. Ως Δήμος είμαστε υπεύθυνοι για τη δι-
αχείριση του νερού, αλλά για τις άδειες των γεωτρή-
σεων δεν μας πέφτει λόγος. Γι’ αυτό, λέει ο κ. Βλαχο-
γιάννης, έχουμε στείλει στην Περιφέρεια τα συμπερά-
σματα από την ημερίδα που έγινε στην Παροικιά για το 
νερό και περιμένουμε να ληφθούν υπόψη. 
Συμπεράσματα, τα οποία ο κ. Νόκας μάλλον αμφισβη-
τεί. Τα συμπεράσματα αυτά, λέει, δεν είναι «αληθινά», 
ήταν της οργανωτικής επιτροπής, την οποία φαίνεται 
ν’ αντιμετωπίζει απαξιωτικά και φυσικά δεν λαμβάνει 
υπόψη του ότι έγιναν αποδεκτά από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Αναφερόμενος δε στην ημερίδα, λέει πως δεν 
υπήρχε αντίλογος και πως το μόνο που ειπώθηκε και 
από την Έπαρχο και από το Δήμαρχο, ήταν ότι εμείς 

δεν χορηγούσαμε άδειες όταν είχαμε την ευθύνη και 
δώστε μας την αρμοδιότητα γιατί εμείς ασκούμε καλή 
διαχείριση.
Μα το θέμα δεν είναι η κόντρα μεταξύ Περιφέρειας 
και Πάρου, αλλά το ότι με βάση τα συμπεράσματα της 
ημερίδας, οι άδειες για γεωτρήσεις θα πρέπει να χο-
ρηγούνται με φειδώ. 
Εν κατακλείδι, ο κ. Νόκας αναφέρει ότι ο αριθμός γε-
ωτρήσεων που έχει συνολικά το νησί δεν ξεπερνά τις 
500 και δεν είναι υπερβολικός, γιατί δεν έχουν δη-
μιουργηθεί έως σήμερα προβλήματα. Εκτιμά, ότι θα 
πρέπει να ρίξουμε το βάρος στις παράνομες γεωτρή-
σεις και στο πόση κατανάλωση αντέχει το νησί. 
Από όσα ανέφερε ο κ. Νόκας διαφαίνεται ότι το θέμα 
με τις γεωτρήσεις είναι πακέτο με τις οικοδομικές 
άδειες και την αύξηση έτσι κι’ αλλιώς της κατανάλω-
σης, είτε είναι από γεωτρήσεις, είτε είναι από τη ΔΕΥ-
ΑΠ και με τις παράνομες γεωτρήσεις που μάλλον δεν 
είναι λίγες. Μάλιστα, όπως καταγγέλθηκε από τον κ. 
Φραγκούλη, στη ΦτΠ, κυκλοφορεί στην Πάρο ένα μι-
κρό σύγχρονο και αθόρυβο μηχάνημα, που φτάνει 
έως 80 μέτρα βάθος, με το οποίο γίνονται διανοίξεις 
παράνομων γεωτρήσεων. 

Ένα πρωτοποριακό σύστηµα επεξεργασίας και 
καθαρισµού νερού για το σπίτι & την επιχείρησή σας.

Αλυκή, τηλ.: 22840 91950, 6977354429
e-mail: pantelai@otenet.gr

Συμπεράσματα 
Ημερίδας
• Να καθοριστούν περιοχές, στις οποίες δεν θα 
επιτρέπονται καθόλου γεωτρήσεις (π.χ. ζώνες με 
αυξημένο κίνδυνο υφαλμύρινσης, προστατευόμε-
νες περιοχές κ.α.).
• Να δημιουργηθούν περιμετρικές ζώνες προστα-
σίας των δημοτικών υδροληψιών.
• Να καθοριστούν σαφείς αποστάσεις μεταξύ 
υδροληψιών και να προστατευτούν οι πηγές και τα 
παραδοσιακά πηγάδια.
• Να μην επιτρέπεται η ανόρυξη γεώτρησης σε οι-
κίες που διαθέτουν πισίνα και να σφραγιστούν οι 
υφιστάμενες.
• Να τεθεί ως βασική προϋπόθεση, τόσο σε κα-
τοικίες όσο και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η δη-
μιουργία δεξαμενής συλλογής ομβρίων υδάτων, 
προκειμένου να δοθεί άδεια ανόρυξης γεώτρησης.
• Να καθοριστούν αρμοδιότητες και ελεγκτικοί 
μηχανισμοί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρη-
ση των ορίων βάθους, της ποσότητας νερού που 
αντλείται, του ελέγχου της ποιότητας, της τοποθέ-
τησης υδρομέτρων και πιεζομετρικών σωλήνων, 
όπως αυτά προβλέπονται τόσο στη μελέτη όσο και 
στην έγκιση Π.Ο., την άδεια εκτέλεσης έργου και 
χρήσης νερού μιας γεώτρησης.
• Να δοθεί αρμοδιότητα στα δημοτικά συμβούλια 
ή στις Δ.Ε.Υ.Α. να γνωμοδοτούν ως προς τη σκο-
πιμότητα των γεωτρήσεων με αντικειμενικά κριτή-
ρια, όπως οι πραγματικές ανάγκες για άρδευση ή 
άλλη χρήση.
Η καταμέτρηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και 
η καταγραφή και καταχώρηση σε μια βάση δεδο-
μένων σε ηλεκτρονική μορφή, όλων των στοιχείων 
που προκύπτουν από μελέτες, άδειες ή νέα έργα 
υδροληψίας, είναι βασική τόσο για την αποτίμηση 
της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και για τον πε-
ραιτέρω σχεδιασμό της διαχείρισης των υπογείων 
υδάτων.
Εξέταση της περίπτωσης τιμολόγησης της χρή-
σης του υπόγειου νερού, όπως αυτή προβλέπεται 
στην κοινοτική οδηγία. Το υπόγειο και επιφανεια-
κό νερό δεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία του 
κατόχου της εκάστοτε ιδιωτικής γεώτρησης, πηγα-
διού ή πηγής και επομένως το κράτος μπορεί να το 
διαχειριστεί και να το τιμολογήσει.
Καταλήγοντας πρέπει να τονιστεί ότι το νερό απο-
τελεί το βασικότερο πόρο για την ανάπτυξη μιας 
περιοχής, αλλά και την απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την ύπαρξη ζωής σε έναν τόπο. Για το λόγο 
αυτό, η χρήση και η διαχείρισή του πρέπει να γίνε-
ται με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Διαχείριση του νερού
με υπευθυνότητα

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ «ΝΟΜΙΜΕΣ» ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Να σταματήσουμε την καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα
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 ΔΙΑΦΟΡΑ   

TOYOTA RAV 4, πωλείται 2000cc , 152 ίπποι, χρώματος μαύρο με-
ταλλικό. Τιμή: 22.000€. Τηλ.: 6977200338.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, πωλείται μεταχειρισμένο σε πολύ καλή κατά-
σταση, με εγγύηση σε οικονομική τιμή. Τηλ.: 6973832312. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, με 5€ το κιλό. Τηλ.: 6944145787

ΕΠΙΠΛΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, μπουφές με καθρέφτη, τραπεζαρία με 6 κα-
ρέκλες από ξύλο οξιά, χρώματος μπορντό σε πολύ καλή κατάστα-
ση. Τηλ.: 6938999313.

FORD FOCUS, πωλείται. 1600cc, μοντέλο 2002. Τιμή: 5.000€ Τηλ.: 
6974836892.

NISSAN ALMERA, πωλείται. 1400 κυβικά, χρώμα ασημί, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Υδραυλικό τιμόνι, a/c, ηλεκτρικά παράθυρα. Τηλ.: 
6945089975.

HYUNDAI EXCEL, πωλείται, μοντέλο 1994, 1468 κυβικά, χρώμα αση-
μί με a/c. Τιμή: 900€. Τηλ.: 6977284669, 22840 43022.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, πωλείται. Τηλ.: 22840 91360.

ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΑΡΕ 50cc, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 
28459 

CITROEN C3, πωλείται, μοντέλο 2005’, 1100cc, 31.000km, ατρακά-
ριστο, σε πολύ καλή κατάσταση. Γαλάζιο μεταλλικό χρώμα, αερό-
σακος, a/c, ράδιο/cd, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα 
μπροστά. Τιμή: 6.500€. Τηλ.: 6974361108. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται, εξοπλισμός καταστημάτων – 
είδη συσκευασίας με εμπορεύματα μεγάλης αξίας. Τηλ.: 22840 
52211.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ, ενοικιάζεται πλήρως εξοπλισμένη στην 
περιοχή Δρυός. Τηλ.: 22840 41178, 6972995485. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑ – ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στο κέντρο της Παροι-
κίας, πωλείται εν ενεργεία σε πολύ συμφέρουσα τιμή. Κος Νίκος. 
Τηλ.: 6948899253.

AIR CONDITION FUJITSU R-410A 36.000 BTU (κασέτα οροφής), πω-
λείται σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 1.850€. Τηλ.: 6938748863

ΔΥΟ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ (χωρίς πλάτη) πωλούνται, ταπετσαρία καπιτο-
νέ μαύρη 1,80 χ 0,50 χ 0,45 εκ. ύψος. Κατάλληλοι για κατάστη-
μα, γραφείο ή ιατρείο. Τιμή: 450€ για τους δύο και 250€ για τον 
ένα. Τηλ.: 6938748863 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΙΛΙΚΩΝ, στη Νάουσα πωλείται εν ενεργεία. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6942808306.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 404), υπ’αριθ. κυκλοφορίας 
ΕΜΖ 4118, πωλείται μαζί με τις αναλογούσες σε αυτό μετοχές της 
Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε ποσοστό 50% ή 100%. Ανταλλάσσεται και με ακί-
νητο. Τηλ.: 6972697183. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, στη Νάουσα (στα 
στενάκια), πωλείται πλήρως εξοπλισμένη. Τηλ.: 6970885149, 
6944946898.

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ, πωλείται στις 
Λεύκες (πλατεία Ηρώων). Τηλ.:22840 44000, 6974496797

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι ,4 υπνοδωμάτια, 3 μπά-
νια, ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, βεράντες, καλοριφέρ, air condition, ειδική κατασκευή, κήπος 
810τ.μ., πισίνα. 460.000 €. Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πετρόκτιστη με την ποιο ωραία θέα του 
νησιού για απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, πέργολες, bbq, κή-
πος φυτεμένος, γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.  
www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατοκάμαρες, και έναν ξε-
νώνα, 4 μπάνια,  τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες 
με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και ηλιοβασιλέμα-
τος. 320.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.

livadas.de  Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, κή-
πος, πέργολες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

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

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 138.000€ Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ., με κτήμα 1.442τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, τα-
ράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 128.000€  Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές.  www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπα-
ρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 205.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, διαμέρισμα 94τ.μ. ισόγειο, 2υ/δ, μπάνιο επίσης μεζονέτα 
51τ.μ. (ισόγειο και 1ος), 1 υ/δ, μπάνιο. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 
22070, 210 8087501, 6972700100.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, μονοκατοικία 80τ.μ. 2 υ/δ, απεριόριστη θέα θάλασ-
σα επίσης διαμέρισμα 67τ.μ. 2 υ/δ, καλοριφέρ – τζάκι, πισίνα, bbq. 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 210 8087501, 6972700100.

ΛΕΥΚΕΣ, επαγγελματική στέγη 85τμ για μίσθωση ή και για πώλη-
ση ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ04-52 

ΝΑΟΥΣΑ, μεζονέτα 110τμ σε συγκρότημα κατοικιών, 3 υ/δ, 2 μπά-
νια, σε ήσυχο σημείο & με υπέροχη θέα στη Νάουσα ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-
157

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 95τ.μ. εντός οικισμού σε 
προνομιούχα θέση, θέα στη θάλασσα και όχι ηχορύπανση. 2 δωμά-
τια, 2 μπάνια σαλοκουζίνα, τζάκι, κλιματισμός, κεντρική θέρμανση 
και γκαράζ. Τηλ.: 6936351159.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευαστική Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 
210 5622980, 6937394436.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από Παροικία) 15.604τ.μ. με κα-
τοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€.  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768 

ΚΡΩΤΗΡΙ, αμφιθεατρικό οικόπεδο 11.000τ.μ. (με άδεια) και κατα-
πληκτική θέα θάλασσα επίσης άλλο οικόπεδο 4.000τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 210 8087501, 6972700100.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, γωνιακό οικόπεδο 1.835τ.μ. χωρισμένο σε 3 οικόπε-
δα δίδεται αντιπαροχή. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 210 
8087501, 6972700100.

ΠΑΡΟΣ, αγροτεμάχιο 6 στρεμμάτων τρίτο από θάλασσα σε μοναδι-
κό σημείο, με υπέροχη ανεμπόδιστη θέα, 150μ απόσταση από πα-
ραλία ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.
gr. Κωδικός: ΠΠ02-27 

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), πωλείται χωράφι 6 στρέμματα, 
οικοδομήσιμο, δασικό (με πιστοποίηση δασαρχείου). Στην εξαιρε-
τική Τιμή των 50.000€ Τηλ.: 22840 41641, 6942860714. 

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται οικόπεδο 600τ.μ. εντός σχεδίου σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 21569, 6977367790.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 δωμάτια ξεχωριστά, το ένα σε όροφο, κο-
ντά στη πλατεία, με κουζινάκι, επι-
πλωμένο σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6976688416.

ΝΑΟΥΣΑ – ΆΝΩ ΒΡΥΣΗ, ενοικιάζο-
νται 2 καταστήματα 99 και 40τ.μ.. 
Τηλ.: 6937142463.

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται τριάρι με 2 
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Τηλ.: 
6945888928. 

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, ενοικιάζεται για ένα 
άτομο 40τ.μ. με θέρμανση, επιπλω-
μένη. Απαραίτητο μεταφορικό μέ-
σον. Τηλ.: 22840 22302.

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιά-
ζονται γκαρσονιέρες 30τ.μ. Tηλ.: 
6937651265. 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται καταστήματα, 
γραφεία και 1 αποθήκη 160τ.μ. με ιδιωτικό παρκινγκ. Τηλ.: 22840 
23830, 22840 25292. 

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ενοικιάζεται κτήριο 240τ.μ. για επαγγελματική χρή-
ση με χώρο στάθμευσης επί κεντρικού δρόμου. Τηλ.: 6976336421, 
22840 91468.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
 - ΖΗΤΗΣΗ  

ΟΙΚΙΑ, ζητείται με 3 κρεβατοκάμαρες, προς ενοικίαση για όλο το 
έτος, με θέρμανση. Τηλ.: 6984570429, 6944144212.

 ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών. Τηλ.: 
6945349648. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον στα Μα-
θηματικά σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ.: 6993939396. 

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει την φροντίδα κατοικίδιων, σίτιση, βόλτα, 
υγιεινή όταν εσείς απουσιάζεται. Τηλ.: 6934154808.

ΚΥΡΙΑ, 50 ετών, μη καπνίστρια, κάτοικος Παροικίας με θέληση και 
συνέπεια, για φύλαξη παιδιού 8-3, πενθήμερο. Τηλ.: 6974104576.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, μόνιμος κάτοικος Πάρου με συστάσεις, αναλαμ-
βάνει παιδιά και ηλικιωμένους σε όλη την Πάρο. Τηλ.: 6949478624.

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΗ, με λίγα Ελληνικά μόνιμος κάτοικος Πάρου με συστά-
σεις, αναλαμβάνει καθαρισμούς σπιτιών, σίδερο και βοήθεια ηλι-
κιωμένων σε όλη την Πάρο. Τηλ.: 6946190802.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6945120247. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό και διδακτική εμπειρία παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ.: 
6946713374.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται σε ενήλικες και παι-
διά. Προετοιμασία Celi 1-5 Diploma, κρατικό πιστοποιητικό. Τηλ.: 
6974365805. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ με μια δεύτερη δου-
λειά εμείς σας την προσφέρουμε, γίνεται πωλητές με καλά ποσο-
στά στην εταιρεία μας SALONICA Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε. που είναι 40 
χρόνια στον χώρο των διαφημιστικών δώρων και ειδών ένδυσης. 
Τηλ.: 2310 521521, 2310 537537.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ διαφόρων ειδικοτήτων για συνεργείο αυτοκι-
νήτων. Τηλ.: 6979808439. 

ΚΟΠΕΛΑ, ζητείται για ταμείο στο κατάστημα τροφίμων «ΕΥΡΩΑΓΟ-
ΡΑ» στην Νάουσα. Τηλ.: 22840 53316. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  

Ο Κακολύρης – Κοπανάς Απόστολος του Κωνσταντίνου και της 
Ειρήνης το γένος Συριγονάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Πάρο και η Ελένη Κουφογιαννάκη του Ελευθερί-
ου και της Στυλιανής το γένος Ζουλιά που γεννήθηκε στην Αθή-
να και κατοικεί στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν τον Δεκέμ-
βριο. 

Ο Λαδιάς Νικόλαος του Αριστοτέλη και της Φερενίκης, το γένος 
Νάστου, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα Ιωαννίνων και κατοικεί στο 
δήμο Πάρου Κυκλάδων και η Μωυσιάδη Χριστίνα του Δημητρίου 
και της Λαμπρινής, το γένος Ρήνα, που γεννήθηκε στο δήμο Ανα-
τολής Ιωαννίνων και κατοικεί στο δήμο Ανατολής Ιωαννίνων, πρό-
κειται να παντρευτούν στο δήμο Πάρου Κυκλάδων.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

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

Να µην ξεχάσω...

να επικοινωνήσω στο 53555
για το ∆ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ!

* εκτυπώσεις έτοιµου αρχείου εντός µιας ηµέρας

Το θυµήθηκες
τελευταία στιγµή...

...και το απόγευµα
θα µπορείς να τα παραλάβεις!

Χρειαζόµαστε
µόνο λίγο χρόνο...

...και µας τα παρήγγειλες
πριν από λίγο.

Τα αποτελέσµατα που θες
σε χρόνους που... δεν φαντάζεσαι!!!

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αγ. Απόστολοι Νάουσας, τηλ.: 22840 53555



9Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009 www.fonitisparou.grΠολιτισμός

Ανακοίνωση
Παρακαλούνται οι φίλες οι φίλοι και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο 
ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Οργανωτική Ομάδα για 
το 19o Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του Συλλόγου μας το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου του 2009, 
να το δηλώσουν στον ταμία του Συλλόγου μας κ. Πατέλη Χαράλαμπο στα τη-
λέφωνα 2284024357 και 6973904937.

I LOVE GR
Ψηφίστε την Πάρο 
Ο Δήμος Πάρου και η Τουριστική Επιτροπή συμμετέχοντας στην εκπομπή του 
ΣΚΑΪ, I love GR, που θα προβληθεί ζωντανά το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009 και 
ώρα 19:00, καλεί τους κατοίκους του νησιού και τους φίλους της Πάρου να ψη-
φίσουν την Πάρο ως τον καλλίτερο τουριστικό προορισμό.
Η εκπομπή έχει διάρκεια 2 ώρες και σκοπός της είναι να αναδείξει τον καλλί-
τερο τουριστικό προορισμό. Η Πάρος σε αυτή τη φάση έρχεται "αντιμέτωπη" με 
άλλες εννιά περιοχές εκ των οποίων θα περάσουν στον επόμενο γύρο μόνο οι 
τέσσερις. Καλείστε λοιπόν να ψηφίζετε από τώρα έως και το Σάββατο, 28 Νο-
εμβρίου 2009 στις 20:45, οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή. 
Ο καθένας μας δικαιούται 5 ψήφους από σταθερό, 5 ψήφους από κινητό και 5 
ψήφους μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος για να ψηφίσετε 
είναι το κινητό: Στείλτε SMS στο 54660 (μέχρι 5 ψήφους) γράφοντας: Η (κενό) 
και 10 για ΠΑΡΟ-ΑΝΤΙΠΑΡΟ Χρέωση NPH S.A. 0,30€/SMS, συμπεριλαμβάνε-
ται ο ΦΠΑ ή  καλέστε στο 90 11 900 801 και ακολουθείστε τις φωνητικές οδηγί-
ες. Χρέωση ΝΡΗ S.A. από κινητό 1,52€/λεπτό συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Από 
σταθερό: Καλέστε στο 90 11 900 801 και ακολουθείστε τις φωνητικές οδηγίες. 
Χρέωση ΝΡΗ S.A. από σταθερό 1,43€/λεπτό συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μέσω 
internet: http://vote.ilovegr.gr/userc. Καλή Επιτυχία Πάρος!

Στη Νάουσα το Δεκέμβριο η Νατάσα Μποφίλιου
Μία Μουσική …Συνωμοσία
Η Μουσική Συνωμοσία καταλαμβάνει τη μουσική σκηνή στην αίθουσα του 
ΝΗΡΕΑ στη Νάουσα, στις 18 Δεκεμβρίου, μεταμορφώνοντάς την σε χειμερινό 
καταφύγιο.
Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδά 
ιστορίες, προσωπικές εξομολογή-
σεις και αφηγήσεις από ζωές που 
χάνονται στους δρόμους του κέ-
ντρου, σε ένα πρόγραμμα με τη 
σφραγίδα του Γεράσιμου Ευαγγελά-
του στην καλλιτεχνική επιμέλεια και 
του Θέμη Καραμουρατίδη στις πει-
ραγμένες ενορχηστρώσεις.
Τα σενάρια από τις "Εκατό Μικρές 
Ανάσες", το "Μέχρι το Τέλος", τα 
"Τρία Μυστικά", αλλά και από την 
ολοκαίνουργια επερχόμενη δουλειά 
της τριάδας, μπερδεύονται με καρέ από απρόβλεπτα τραγούδια και εικόνες.
Ένα ηλεκτρικό cabaret με ρετρό αναφορές, για τα ταξίδια που έγιναν κι αυτά 
που έμειναν στα λόγια, από την παρέα εκείνη που έφερε μία φρέσκια και 
ουσιαστική πρόταση στο σημερινό τραγούδι, μία πρόταση που γνώρισε την 
επιτυχία και την ευρεία αποδοχή όπου κι αν εμφανίστηκε.
Πιάνο: Θέμης Καραμουρατίδης, τύμπανα Φοίβος Κουντουράκης, τσέλο Άρης 
Ζέρβας, κιθάρες Παύλος Συνοδινός, μπάσο Γιώργος Μπουλντής, πνευστά Πα-
ναγιώτης Ράπτης.

Στη Νάξο η Φιλαρμονική 
του Δήμου 
Καθοριστικά συνέβαλε με την παρουσία της η Φι-
λαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πάρου στη λα-
μπρότητα της Ιεράς Πανήγυρης για τα Εισόδια της 
Θεοτόκου το Σάββατο 21/11/09 στη Νάξο. Η αντα-
πόκριση στο κάλεσμα του Μητροπολίτη Παροναξί-
ας κ. Καλλίνικου ήταν άμεση.  Η απλόχερη φιλοξε-
νία του Σεβασμιότατου και τα δημόσια ευχαριστή-
ριά του επιβράβευσαν τους μαθητές της Φιλαρμο-
νικής και το μαέστρο τους.
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Με μεγάλη συμμετοχή μελών πραγματοποιήθηκε η 
έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλό-
γου Πάρου – Αντιπάρου την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 
στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Ομόφω-
να αποφασίστηκε η τροποποίηση του κα-
ταστατικού του Εμπορικού Συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου που προβλέπει τη διεύρυν-
ση της βάσης των μελών του συλλόγου και 
τη μετονομασία του σε Εμποροεπαγγελμα-
τικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου. 
Για το θέμα των πολυκαταστημάτων, η γε-
νική συνέλευση αποφάσισε ότι εμμένει 
στις αποφάσεις των Συνεδρίων των Εμπο-
ρικών Συλλόγων του νομού Κυκλάδων και 
εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της σε ότι αφο-
ρά στους έως τώρα χειρισμούς της Νομαρ-
χίας για τις αδειοδοτήσεις αυτών των κα-
ταστημάτων. 
Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν και 
τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων, ο Δήμαρχος Πάρου 
Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος χειροκροτήθηκε αυθόρ-
μητα από τους παραβρισκόμενους, η Έπαρχος Πά-
ρου-Αντιπάρου Γρηγορία Πρωτολάτη, ο πρόεδρος του 
Λιμενικού Ταμείου Λ. Κοντός και μέσω τηλεδιάσκε-
ψης ανοικτού κυκλώματος από τη Σύρο, ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Ιωάννης Ρούσσος και το 
μέλος της Ε.Σ.Ε.Ε. Κατερίνα Φουντουλάκη. Επίσης, επι-
στολές έστειλαν ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. 
Ρήγας και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Δ. Αρμενάκης. 
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του συλλόγου Απ. Αλιπρά-
ντης επισήμανε πως «η τροποποίηση του καταστατικού 
και οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτήν, ήταν ένα θέμα που 
μας απασχόλησε  και την πρώτη τριετία που αναλάβα-
με το σύλλογο. Η αλλαγή του καταστατικού  που δεν εί-
ναι άλλοι από τη διεύρυνση του συλλόγου, θα σημαί-
νει πολλά. 
Σήμερα πιστεύουμε  ότι μετά από τέσσερα χρόνια έχει 
πλέον ωριμάσει η ιδέα και καλούμε όλους τους επαγ-
γελματίες στον εμπορικό σύλλογο που συνεχώς εκσυγ-
χρονίζεται, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των μελών 
μας. Γι’ αυτό πιστεύουμε, ότι ο Ε.Σ.Π.Α  μετά από μια 
ιστορία  80 χρόνων είναι έτοιμος να αλλάξει σελίδα,  και 
να προχωρήσει μπροστά. Η συσπείρωση  από  όλους 
τους  επαγγελματίες γύρω από τον  Εμπορικό Σύλλογο 
είναι πλέον μονόδρομος. Η συστράτευση  των επαγγελ-
ματιών στο σύλλογο θα κάνει τη φωνή μας δυνατότε-
ρη και τους αγώνες μας δυναμικότερους για τη διεκδί-
κηση των κοινών και μακροχρόνιων  προβλημάτων που 
καθημερινά αντιμετωπίζουμε».
Στη διεύρυνση του συλλόγου αναφέρθηκε στην εισήγη-
σή του και ο ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Ν. Ρα-
γκούσης – Λαουτάρης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων, 
πως «μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν τα φυ-
σικά πρόσωπα που ασκούν στην Πάρο και την Αντίπα-
ρο εμπορική δραστηριότητα και ανήκουν σε μια από τις 
καθοριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 1 
κατηγορίες του Ν. 2081/1992. 

Κατά συνέπεια, ο σύλλογός μας με βάση το συγκεκρι-
μένο άρθρο του καταστατικού και του νόμου, δικαιωμα-
τικά μπορεί να εντάξει όλους τους επαγγελματίες που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο Κυκλάδων και 

δεν ανήκουν σε άλλη πρωτοβάθμια επαγγελματική ορ-
γάνωση. Ερχόμαστε όμως σήμερα εδώ για να συζητή-
σουμε το θέμα αυτό, πρώτα από δημοκρατική ευαισθη-
σία του Δ.Σ. και δεύτερον γιατί θα πρέπει όλο μαζί να 
παλέψουμε για τη διεύρυνση της βάσης των μελών του 
συλλόγου μας. Η διεύρυνση αυτή δεν έχει μόνο αριθ-
μητικό χαρακτήρα, αλλά περισσότερο ποιοτικό. Ο Σύλ-
λογός μας, από τους πλέον δραστήριους φορείς των 
νησιών μας, χρειάζεται αυτή την ενδυνάμωση για ουσι-
αστικότερη παρέμβαση για την επίλυση των προβλημά-
των που απασχολούν τους επαγγελματίες στη δύσκολη 
περίοδο που διανύουμε. 
Το καταστατικό το οποίο εγκρίθηκε το 1972, πριν δηλα-
δή 37 χρόνια, ήταν φυσικό να καταγράφει τις ανάγκες 
εκείνης της εποχής. Οι συνθήκες άλλαξαν, η αγορά έχει 
γιγαντωθεί και έχει αλλάξει. Νέα επαγγέλματα έκαναν 
την εμφάνιση τους και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να 
εκσυγχρονίσουμε τον σύλλογο».
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, 
μετά την επιτυχημένη Γενική του Συνέλευση μπαίνει σε 
νέα, πιο δυναμική παρουσία για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των επαγγελματιών των νησιών μας.   

Μεγάλες οι ελλείψεις σε ιατρικό 
προσωπικό στο Κέντρο Υγείας

Αλλαγή του 
Οργανισμού η 
λύση 
Με την υπουργό Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 
επικοινώνησε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και ζήτη-
σε να επιληφθεί των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
το Κέντρο Υγείας Πάρου, με τις σοβαρές ελλείψεις για-
τρών ειδικοτήτων. Η υπουργός, σύμφωνα με το Δήμαρ-
χο, δεσμεύτηκε να ασχοληθεί με το θέμα και σε νέα 
επικοινωνία θα τον ενημερώσει για τις ενέργειές της. 
Δεν αποκλείεται να λυθεί προσωρινά το πρόβλημα με 
απόσπαση γιατρού. 
Αρχές του επόμενου μήνα θα επιδιώξει συνάντηση με 
παράγοντες του υπουργείου Υγείας και ο Πρόεδρος της 
Διοικούσας Γ. Μπιζάς. Όπως αναφέρει στη ΦτΠ, υπάρ-
χουν θέσεις κενές και δεν έχει γίνει προκήρυξη από 
το υπουργείο, ενώ μετά τη μη αποδοχή της θέσης του 
καρδιολόγου από τον κ. Ξάνθη, δεν υπάρχει καμία ενη-
μέρωση αν αποδέχτηκε ο επόμενος στη σειρά. Έτσι πα-
ραμένει κενή η θέση του καρδιολόγου, αλλά και Ορθο-
πεδικού. 
Σύμφωνα με το κ. Μπιζά, για να ξεπεραστούν τα προ-
βλήματα των ελλείψεων σε προσωπικό, θα πρέπει να 
γίνει αλλαγή του Οργανισμού του Κ.Υ. γιατί δεν επαρκεί. 
Αυτή τη στιγμή με τις άδειες κ.λπ., είναι μόνο δύο για-
τροί για να κάνουν εφημερίες και οι αγροτικοί γιατροί, 
οι οποίοι σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να επο-
πτεύονται κατά την εφημερία από γιατρό ειδικότητας. 

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Σε νέα δυναμική πορεία

Διάκριση 
μαθήτριας από 
το Γυμνάσιο 
Αρχιλόχου

Πρώτη ανάμεσα στους 10 
διακριθέντες μαθητές Γυ-
μνασίων από όλη τη χώρα, 
είναι η μαθήτρια Κων-
σταντίνα Κυδωνιέως από 
το Γυμνάσιο Αρχιλόχου. 
Η Παριανή μαθήτρια, που 
συμμετείχε στον Α’ Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό με θέμα 
«η ιστορία του Πόντου», 
βραβεύτηκε για την έκθε-
σή της, μαζί με ακόμη δέκα 
μαθητές από άλλα γυμνά-
σια της Ελλάδας. 
Ο διαγωνισμός πραγματο-

ποιήθηκε από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας 
(ΠΟΕ), ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Νεολαίας της ΠΟΕ.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού δημοσιεύθηκαν 
στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία».
Συγχαρητήρια στην Κωνσταντίνα και στους εκπαιδευτι-
κούς του Γυμνασίου Αρχιλόχου, ένα γυμνάσιο, μαθητές 
του οποίου έχουν διακριθεί μέσα από διάφορες δρα-
στηριότητές τους. 

"Παγώνει" προσωρινά
η αγορά εμβολίων 
Ανακλήθηκε από την GlaxoSmithKline η παρτίδα εμβολίων κατά της νέας γρίπης που προκάλεσε ασυνήθιστα 
υψηλό αριθμό αλλεργικών αντιδράσεων στον Καναδά. 
Η εταιρία επισημαίνει ότι το εμβόλιο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα είναι διαφορετικό και παρασκευάζεται στη 
Γερμανία. 
Προσωρινό πάγωμα στις παραγγελίες δύο εκατομμυρίων εμβολίων της Sanofi Aventis, στη χώρα μας εισηγήθηκε 
η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Η παραλαβή τους αναμενόταν στα μέσα Δεκεμβρίου. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, το σκεύασμα της συγκεκριμένης εταιρίας δεν θεωρείται ακόμα επαρκές 
ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. 
Παράλληλα εξέφρασε τον προβληματισμό για το εάν πρέπει να εμβολιάζονται οι έγκυες για τη νέα γρίπη. 
Η χώρα μας έχει προμηθευτεί εμβόλια μόνο από την GlaxoSmithKline και τη Novartis.

Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε τη  Δευτέρα 30/11/2009 και ώρα  
21:15 μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα του Εμπορι-
κού Συλλόγου, όπου θα γίνει η τακτική συνεδρίαση 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1) Ανακοινώσεις Προέδρου στο Δ.Σ. και σε όλα τα 
Μέλη που θέλουν να ενημερωθούν για το θέμα των 
πολυκαταστημάτων 2) Αξιολόγηση της Έκτακτης Γενι-
κής Συνέλευσης και αποφάσεις 3) Παραίτηση μέλους 
4) Προωθητική καμπάνια εν’όψη των γιορτών 5) Επα-
φές Δ.Σ. με Αντίπαρο-Νάουσα-Χωριά(Μάρπησσα-
Μάρμαρα) 6) Πρόταση ίδρυσης Δημοτικού Παντοπω-
λείου Αλληλεγγύης στο Δήμο Πάρου
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τηλ.: 22840 53555

Οι προετοιµασίες για το
επόµενο τεύχος άρχισαν.
Εσύ... θα µείνεις απ’έξω;

Ιδέες & προτάσεις
για τους επισκέπτες των νησιών µας

Διασκέδαση    Φαγητό    Shopping    Περιηγήσεις    Άθληση

Αποκλείστηκε από το 
κύπελλο ο ΝΗΡΕΑΣ 
Την ήττα γνώρισε στον αγώνα για το κύπελλο ο Νη-
ρέας την Κυριακή το πρωί από τον Πανθηραικο και 
αποκλειστικέ από το κύπελλο.
Σε έναν αγώνα που διακόπηκε στο 33' (λόγω διακο-
πής ρεύματος)για να συνεχιστεί την Κυριακή το πρωί 
δύο ομάδες φάνηκαν ισοδύναμες και όποιος κατά-
φερνε  να προηγηθεί θα έπαιρνε και την πρόκριση. 
Δυστυχώς αυτός ήταν ο Πανθηραικος.
Τα 90' δεν έβγαλαν νικητή κ έτσι οι δύο ομάδες οδη-
γηθήκαν στην παράταση .Εκεί όπου η ομάδα της Σα-
ντορίνης εκμεταλλεύτηκε μια στιγμιαία αδράνεια της 
Παριανής άμυνας και στο 97' κατάφερε να προηγη-
θεί και να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι και το τέ-
λος της συνάντησης.
Σύνθεση Νηρέα:
Παπαγιάννης, Τόδρης, Παπαδόπουλος, Δελημπαλ-
ταδάκης, Μπαρμπαρίγος, Σταθερος (76'Τριπολιτσιώ-
της), Μοστράτος, Ευαγγέλου, Μόλλα (105' Τοδρης), 
Κρίστο, Νικόλοφ.

Λοιπά αποτελέσματα
Αστέρας Τραγαίας-Λάβα 0-0
Κορωνίδα-ΑΣ Ίου 0-0

Κύπελλο Κυκλάδων:
Πάγος-Αστέρας Κορθίου 0-0(5-4 πεναλ.)
Νηρέας Πανθηραϊκός 0-1(παρατ.)
Πανναξιακός Αστέρας Τραγαίας 5-0
ΑΟ Τήνου-ΑΟ Μυκόνου 2-4

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Το Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου Πάρου αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει πρόσωπα και εταιρίες για την 
προσφορά τους στην ομάδα.
• Αποστολόπουλο Νικόλαο για την παροχή ιατρικών 
εξετάσεων στους αθλητές της ομάδας • Φραγκού-
λη Αλεξάνδρα του Νικολάου για την προσφορά φαρ-
μακευτικού υλικού • Καλακώνα Μηνά του Παντελή για 
την προσφορά του γυμναστηρίου του για τις ανάγκες 
της ομάδας • Την εταιρία Γ. Κουτελιέρης Α.Ε. και ιδι-
αίτερα τον κ. Γκιάλπη Ιωάννη για την προσφορά των 
μπουκαλιών νερού • Τη Φρουτεμπορική και ιδιαίτερα 
τον κ. Κίρμπα Εμμανουήλ για την προσφορά των φρού-
των που χρειάστηκε η ομάδα.

Το Πάρκο Πάρου 
σας καλεί
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, το Πε-
ριβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο «Αϊ Γιάννης Δέτης» 
σας καλεί να έρθετε στο χώρο του για την προετοιμα-
σία του εδάφους προς δεντροφύτευση, η οποία θα γίνει 
για δεύτερη χρονιά από τους μαθητές της Πάρου. Φί-
λοι του Πάρκου, εθελοντές, μαζί με γεωπόνους, θα βρί-
σκονται στο Πάρκο το Σάββατο 28/11, 14.30 και Κυρια-
κή 29/11, 10πμ, με τα απαραίτητα εργαλεία για τις σκα-
πτικές εργασίες. Σε αυτές τις εργασίες θα χρειαστούμε 
τη βοήθειά σας! 
Στη συνέχεια, αρχές Δεκεμβρίου, μαθητές θα ολοκλη-
ρώσουν τη φύτευση των δέντρων (κυρίως κέδροι και 
φίδες), που μας προσφέρει και πάλι η εταιρεία S&S Βι-
ομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. που εδρεύει στη Μήλο και η Δι-
εύθυνση Δασών Ν. Κυκλάδων. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνή-
στε μαζί μας στα τηλέφωνα: 6972262106, 6974822772.

Ανακοίνωση - πρόσκληση 
Η Τοπική Επιτροπή  Πάρου της Ελληνικής Εταιρείας  Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ξεκινώντας μια προσπάθεια 
ανάδειξης και προβολής των τοπικών προϊόντων της Πάρου, οργανώνει μια πρώτη συγκέντρωση των παραγωγών 
του νησιού με σκοπό τη συζήτηση και καταγραφή των προϊόντων και των στοιχείων τους.
 Σκοπός της καταγραφής είναι η δημιουργία ενός καταλόγου με τους παραγωγούς της 
Πάρου και  τα προϊόντα που παράγει ο καθένας. Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι ο εμπλουτισμός, 
η αναπαραγωγή και εν τέλη η διανομή του καταλόγου αυτού στους κατοίκους του νησιού, στους φίλους 
αλλά και στους επισκέπτες της Πάρου, ώστε να προωθηθούν τα Παριανά προϊόντα.
 Καλούμε λοιπόν όσους παραγωγούς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα, να έρθουν το Σάββατο 
28 Νοεμβρίου 2009, στις 5.30 μμ στην αίθουσα της Αγροτολέσχης, στη Μάρπησσα. Η παρουσία σας στη συνάντη-
ση, είναι η συμμετοχή σας στην προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών προϊόντων της Πάρου.

Προαγωγή
Προήχθη η δημοτική υπάλληλος Κυριακή Αλιπράντη και 
από τη θέση της γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου 
πήρε τη θέση της γραμματέως του Δημάρχου. Στη συνεδρί-
αση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Νοεμβρίου, ο Πρόε-
δρος του Σώματος, ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
τη συνεχάρησαν για την προαγωγή και την ευχαρίστησαν για 
τις υπηρεσίες της.
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Μπαλκονόπορτα 120χ220, 1.750 €  •  Παράθυρο 100χ100, 1.250 €

Λεύκες Πάρου, τηλ.: 22840 42078, e-mail: kbisias@hotmail.com

• Περιλαµβάνονται πατζούρια από κόντρα πλακέ θαλάσσης
• Inox µεντεσέδες

• Διπλά τζάµια L.E. και πόµολα

Δρύινα κουφώµατα
σε απίστευτα χαµηλές τιµές!

Επειδή το καλύτερο... δεν είναι απ
αραίτη

το να
 κοσ

τίζε
ι κα

ι µι
α π
ερι
ουσ

ία!

 Πρέπει 
ν’ αντιδρά-
σουμε στο 
έ γ κ λ η μ α 
που γίνεται 
με τις γεω-
τρήσεις (νό-

μιμες και παράνομες). Πρέπει ν’ αντιδρά-
σουμε με κάθε μέσο πρώτα και κύρια εμείς 
οι απλοί πολίτες, που ίσως πρόσκαιρα βο-
λευόμαστε με το άνοιγμα μιας γεώτρησης. 
Βολευόμαστε σήμερα, αύριο όμως;…τα παι-
διά μας θα πουν το νερό νεράκι αν συνεχί-
σουμε το βόλεμά μας καταστρέφοντας τον 
υδροφόρο ορίζοντα. 

 Γιατί τόσο μεγάλη προσπάθεια να πα-

ρουσιάσουν σαν το μεγάλο αγαθό των ημε-
ρών μας, τα πολυκαταστήματα;
Η ανακουφιστική ατάκα του προέδρου του 
Επιμελητηρίου ότι «τα ποτάμια δεν γυρίζουν 
πίσω», έδωσε άλλοθι σ’ αυτούς που λυσσα-
σμένα μας πλασάρουν και με τις αποφάσεις 
τους νομιμοποιούν την παρουσία των Πολυ-
εθνικών μονοπωλίων στη μικρή αγορά της 
Πάρου. 
Όλοι οι επαγγελματίες – έμποροι που οι 
επιχειρήσεις τους θα κινδυνεύσουν από την 
παρουσία των πολυκαταστημάτων πως θα 
ανακουφιστούν; Θα τους λέμε τα παραμύθια 
για τα ποτάμια και τις θάλασσες ή θα χαιρό-
μαστε να έχουμε πολυκαταστήματα των 400 
τ.μ. παρά των 1000 τ.μ.; 
Παραλογισμός ή υποκρισία;

 Φυσικά και οι έμποροι πρέπει ν’ απο-
φασίσουν τι θα κάνουν για την επιβίωση των 
επιχειρήσεών τους, με το δεδομένο ότι σή-
μερα με τις ευλογίες των «γνωστών», τα πο-
λυκαταστήματα είναι εδώ.
Η «άλλη μέρα» για τον εμπορικό κόσμο εί-
ναι ένα μεγάλο θέμα για τον Εμποροεπαγ-
γελματικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου, που 
το ανέδειξε με την πρόσφατη έκτακτη Γενι-
κή του Συνέλευση. 

 Συνταξιούχος εκπαιδευτικός αντέδρα-
σε άσχημα όταν στη γιορτή για την Εθνική 
Αντίσταση, σημαιοφόρος ενός από τα σχο-
λεία της Πάρου, ήταν αλλοδαπή μαθήτρια.
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε την κυρία πρώ-
ην (ευτυχώς) εκπαιδευτικό, πριν εκφράσει 

τα ρατσιστικά – φασιστικά αισθήματά της 
μπροστά στην αριστούχα μαθήτρια που δι-
καιωματικά ήταν σημαιοφόρος, τι θα έλε-
γε για τα παιδιά Ελλήνων μεταναστών που 
καταλαμβάνουν ανώτερα κυβερνητικά πό-
στα στις χώρες που μεγαλώνουν (Αμερική – 
Αυστραλία κ.λπ.;). Το να «δουλεύεις» πολύ 
και αυτό ν’ αναγνωρίζεται από την κοινωνία, 
είναι στοιχείο πολιτισμού. Η Ελληνικής κα-
ταγωγής βουλευτές – κυβερνήτες, σύμβου-
λοι κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, θα έλεγαν 
ένα μεγάλο εύγε στη σημαιοφόρο Αλβανι-
κής καταγωγής και σε κάθε άνθρωπο που 
«αμείβεται» για τους κόπους του ανεξάρτη-
τα του χρώματος της επιδερμίδας, των θρη-
σκευτικών πεποιθήσεων και της καταγωγής 
του. 

στο φακό
   της 

Από την επέτειο
για την Εθνική Αντίσταση
στην πλατεία
Μαντώς Μαυρογένους
στις 22 Νοεμβρίου


