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Για όλους και για όλα μιλάει στην πρώ-
τη του συνέντευξη μετά την αποστρα-
τεία του, ο Λιμενάρχης Πάρου Ηλίας 
Κουντρομιχάλης, επισημαίνοντας πρω-
τίστως ότι, αποδεσμευμένος πλέον από 
την ιδιότητά του ως αξιωματικός, μπο-
ρεί να μιλάει και να υπερασπίζεται τον 
εαυτόν του. Ο κ. Κουντρομιχάλης προ-
αναγγέλει κάποιο νέο σχήμα στις επερ-
χόμενες Δημοτικές εκλογές και δηλώ-
νει ότι είναι έτοιμος και πρόθυμος ν’ 
ασχοληθεί με τα κοινά, από οποιοδή-
ποτε πόστο, είτε του καπετάνιου, είτε 
του πληρώματος. Δεν διστάζει επίσης 
να σχολιάσει τα πρόσωπα που βρίσκο-
νται στο πολιτικό προσκήνιο, καλοπροαίρετα, αλλά 
καυστικά… 
Πως σας φάνηκαν τα πέντε χρόνια 
που υπηρετήσατε ως Λιμενάρχης στην 
Πάρο και ποια είναι η εκτίμησή σας για 
τα προβλήματα και τους Παριανούς;
Bαθιά μέσα στην ψυχή μου εκτιμώ ότι τα τελευταία 
πέντε χρόνια της καριέρας μου, που είχα την τιμή και 
την τύχη να τα περάσω στην Πάρο, είναι τα καλύτε-
ρα μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας τριάντα δύο 

ετών. Υπηρέτησα επί σειρά ετών σε επιτελικές θέ-
σεις στο πρώην ΥΕΝ  και η εμπειρία αυτή με βοήθη-
σε σημαντικά στην εδώ υπηρεσία μου. Τα προβλήμα-
τα που αφορούν το αντικείμενο της Λιμενικής Αρχής 
Πάρου είναι πάρα πολλά, με βασικότερο την ανυπαρ-
ξία επαρκών χερσαίων χώρων και οδικών προσβά-
σεων γύρω από το λιμάνι ούτως ώστε να επιτυγχάνε-
ται η ταχύτερη, άνετη και ασφαλής διακίνηση επιβα-
τών και οχημάτων, εάν κανείς αναλογισθεί ότι η Πά-
ρος είναι ένα από τα νησιά της Ελλάδος με τη μεγα-
λύτερη επιβατική κίνηση.                      συνέχεια στις σελ. 4-5
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Καλές Γιορτές!

ΝΕΟΣ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ορίστηκε ο Β. Μπρακουμάτσος

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΡΟΥ

στις ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις

Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ
είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου

Σε αναμονή...
θα έχουμε γεννητούρια!

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ

Ηλίας Κουντρομιχάλης: Αποδεσμεύομαι από τη σιωπή μου

σελ.5

σελ.7

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
Υπομονή... Υπομονή... σελ.6

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ για το χωροταξικό της Παροικιάς
σελ.2

σελ.10

Ο 50χρονος δικηγόρος κατάγεται από την Αρ-
καδία και διετέλεσε γραμματέας της Περιφε-
ρειακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πελοποννήσου.

Επιστολές σε Υπουργεία Εσωτερικών και ΠΕ-
ΧΩΔΕ, καθώς και στο νέο Περιφερειάρχη Νο-
τίου Αιγαίου.

Η ΦτΠ δημοσιεύει τα ονόματα του νέου Δ.Σ. 
της Ένωσης και των Διοικητικών Συμβουλίων 
των συνεταιρισμών του νησιού.
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Για ένα γονιμότερο σχολείο
Δόθηκαν προτάσεις στη νέα κυβέρνηση για δυο 
βασικά ζητήματα της εκπαίδευσης. Για τη μείω-
ση της ύλης και την απαλλαγή του λυκείου από 
το βρόγχο των εξετάσεων για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Και οι δύο πρέπει να προχωρήσουν 
αμέσως. Άλλος χαμένος χρόνος δεν επιτρέπε-
ται. Καταντήσαμε το σχολείο εξεταστικό κέντρο 
έντασης και υστερίας, όπου δίπλα του χρειάζε-
ται κι ένα ψυχιατρείο. Όσα ζητούμε απ’ τα παι-
διά για κάθε ηλικία πρέπει να ξανασυζητηθούν. 
Αν θέλουμε να αφομοιώσουν μια ποσότητα γνώ-
σης, είναι ανάγκη να ξαναδούμε ποια πρέπει να 
είναι και πόση. Αλλά παράλληλα με το γνωστικό 
υλικό, ένα σύγχρονο σχολείο πρέπει να νοιάζεται 
για την άσκηση των μαθητών στην κριτική ικανό-
τητα και στην ανακάλυψη τρόπων μάθησης. Στη 
σύνθεση κι εφαρμογή των γνώσεων. Στην ανά-
πτυξη της κοινωνικότητας, στη συνεργασία, στις 
γόνιμες σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Στη 
σωστή διαχείριση των συναισθημάτων. Στην καλ-
λιέργεια άνεσης ψυχής, ανεκτικότητας και περι-
έργειας για  ανθρώπους άλλων πολιτισμών. 
Με τις διαρκείς εξετάσεις και τα διαγωνίσμα-
τα φέρνουμε σε πέρας ένα τόσο σύνθετο έργο 
ή απλά καθιστούμε τους μαθητές παπαγάλους; 
Καιρός να ξεφύγουμε από τέσσερις παγίδες. Την 
αίθουσα, το δάσκαλο, το βιβλίο και τις εξετάσεις. 
Να αξιοποιήσουμε κι άλλους  χώρους μάθησης, 
να στραφούμε από το δασκαλοκεντρισμό στο μα-
θητή, να τολμήσουμε να απαλλάξουμε τα παιδιά 
από χιλιάδες άχρηστες πληροφορίες, να βρού-
με παράλληλους τρόπους άσκησης και αξιολό-
γησης, να ζητήσουμε όσα δίνουν φως και νόημα 
στη δουλειά του δασκάλου.
Πολλά πρέπει να καταργηθούν και να έρθουν 
καινούργια. Κάθε σχολείο στο τέλος του χρό-
νου να καταθέτει προτάσεις, που θα συλλέγο-
νται, θα ταξινομούνται και θα αξιολογούνται από 
το κέντρο, ώστε να αξιοποιούνται οι καλύτερες. 
Το σχολείο δεν είναι υπαλληλικό εξάρτημα του 
Υπουργείου, αλλά χώρος άσκησης ελευθερίας. 
Θα προχωρήσουμε σε αλλαγές, όταν οι δάσκα-
λοι κάνουν προσπάθεια να αποϋπαλληλοποι-
ηθούν, να αυτενεργήσουν και να  υιοθετήσουν 
γόνιμη «απειθαρχία». Δεν εννοούμε  απαξίω-
ση της διδασκαλίας και  έλλειψη σεβασμού στα 
παιδιά, αλλά τολμηρές πρωτοβουλίες επανακα-
θορισμού. Με μικρές ρωγμές, που θα διευρύνο-
νται με το χρόνο, μπορεί να υπάρξει συνισταμένη 
αντίδραση για ουσιαστικές αλλαγές. 
Το σχολείο πρέπει να είναι εναντίον όλων των 
μορφών υποδούλωσης. Να μάχεται τη γραφει-
οκρατία, την κατανάλωση, τους φανατισμούς, 
τις διαιρέσεις, τις διακρίσεις, τη χαζομάρα, που 
τόσο άφθονα ξεχειλίζει στην τηλεόραση και δι-
απερνά τις καθημερινές μας συνήθειες. Απ’ το 
άσκοπο ξόδεμα του ελεύθερου χρόνου μέχρι την 
τυποποίηση της ψυχαγωγίας. Ξεμάθαμε να ζού-
με και η εκπαίδευση δεν βοηθά. 
Αντιλαμβανόμαστε το σχολείο όχι ως μονάδα 
υπηρεσιακή, αλλά ως πολιτιστικό κέντρο, που 
πρέπει να είναι ανοιχτό όλη την ημέρα. Απαιτεί-
ται συνεργασία της κάθε μονάδας με την αυτο-
διοίκηση και τους συλλογικούς φορείς, ώστε να 
βρίσκονται τρόποι καθημερινής λειτουργίας με 
βιβλιοθήκη, κινηματογράφο, αθλοπαιδιές και 
άλλα πολλά.
Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στους πολι-
τικούς και αξίζει να βρούμε προσωπικούς δρό-
μους οι δάσκαλοι, ώστε να παράγεται ομορφιά 
και νόημα στη δράση μας. Να διευρύνουμε τους 
χώρους ελευθερίας υπερβαίνοντας τα δεδομένα. 
Να ενθαρρύνουμε τη συλλογικότητα, την κοινή 
ευθύνη, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Να 
δώσουμε δυνατότητες στους μαθητές να εφεύ-
ρουν τρόπους για να αποδεσμεύσουν κρυμμέ-
νες δυνάμεις και να εξελίσσονται ως πολύπλευ-
ροι άνθρωποι, όχι ως παπαγάλοι. Να προχωρή-
σουν, να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.
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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.

Μικρά - μικρά

Μικρές αυξήσεις στα ανταποδοτικά 
τέλη 
Σε «ήπιας μορφής» προσαρμογή των τελών αντα-
ποδοτικών υπηρεσιών και κοινόχρηστων χώρων – 
πεζοδρομίων, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Η αύξηση, ανάλογα με τα τέλη και τις περιοχές κυ-
μαίνεται από 1,5% έως 3%. Η απόφαση πέρασε κατά 
πλειοψηφία, μειοψηφούντος του δημοτικού συμβού-
λου Μ. Κωβαίου. Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του τό-
νισε, ότι η αύξηση είναι επιβεβλημένη, καθώς το έλ-
λειμμα στο Δήμο ανέρχεται στο 68%, λόγω της μη αύ-
ξησης των ανταποδοτικών τελών το 2009, της μείω-
σης στο ελάχιστο του φόρου παρεπιδημούντων, αλλά 
και λόγω των αυξημένων εξόδων από τη λειτουργία 

του ΧΥΤΑ, των νέων σφαγείων, της αγοράς απορριμ-
ματοφόρων κ.λπ. 

Να προστατευθούν οι παλιές εικόνες
Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αντ. Αρκά απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
της μειοψηφίας, με το αίτημα να καταγραφούν και 
να φυλαχτούν οι παλιές, ανυπολόγιστης αξίας ει-
κόνες, μετά και την κλοπή που έγινε πρόσφατα δύο 
εικόνων από τον άγιο Κωνσταντίνο στην Παροικιά.
Οι σύμβουλοι προτείνουν να φυλαχτούν σε χώρο 
όπου θα μπορούν να εκτεθούν στο κοινό και ν΄ αντι-
κατασταθούν στους ναούς με αντίγραφα. 
Το αίτημα έγινε δεκτό και αποφασίστηκε να τεθεί 
στο Υπουργείο Παιδείας και στην Ιερά Σύνοδο, ώστε 
με την έγκρισή τους να προχωρήσει η συγκεκριμέ-
νη ενέργεια.

Δόθηκαν οι θέσεις για υπαίθριο 
εμπόριο 
Καθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι θέ-
σεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 
έτος 2010. Στην Παροικιά δόθηκαν τρεις θέσεις, μία 
μπροστά από τον ΟΤΕ και δύο στον Άγιο Κωνσταντίνο 
και στην παραλία της Νάουσας δόθηκαν δύο θέσεις. 

Αρνητική γνωμοδότηση 
Αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο, για 
την ίδρυση μικτού καταστήματος λιανικού εμπορίου 
(Ατλάντικ) στον Ξηροπόταμο της Νάουσας.

Απειλή της βιοποικιλότητας η ανεξέλεγκτη δόμηση

Πρώτη στον κατάλογο η 
Πάρος
Η ανεξέλεγκτη δόμηση 
απειλεί τη βιοποικιλότητα 
των νησιωτικών συστημά-
των, σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα της Σχολής Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου του Μί-
σιγκαν για τη Βιοποικιλότη-
τα στις Κυκλάδες και στην 
Κρήτη. Μάλιστα στην έρευ-
να φέρεται ως παράδειγμα 
η Πάρος.
Συγκεκριμένα, εστία Βιο-
ποικιλότητας χαρακτηρίζε-
ται από τους επιστήμονες η περιοχή στην οποία ενδημούν τουλάχιστον 1.500 από 
τα 300.000 είδη φυτών του πλανήτη. Μάλιστα οι Κυκλάδες και η Κρήτη αποτελούν 
τον ομφαλό της μεσογειακής «εστίας βιοποικιλότητας». Σύμφωνα με την έρευνα, οι 
κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα οικοσυστήματα, με τη σταδιακή απώλεια και κατα-
στροφή δεκάδων μορφών ζωής, μικρών ζώων και σπάνιων φυτών, διαμορφώνονται 
έπειτα από άμεσες ή έμμεσες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
Ειδικότερα, η οικιστική ανάπτυξη, ειδικά στις παραλιακές ζώνες, έχει πλήξει καίρια 
τους περισσότερους βιοτόπους και ιδιαίτερα τους υγρότοπους, ενώ σε συνδυασμό 
με την εγκατάλειψη των καλλιεργητικών εκτάσεων και τη μετατροπή τους σε οικό-
πεδα, έχει οδηγήσει σε ανησυχητική επέκταση της διάβρωσης χιλιάδων στρεμμάτων 
γης, στην απώλεια πολύ μεγάλων ποσοτήτων γόνιμου εδάφους και στην ποιοτική και 
ποσοτική υποβάθμιση των υπογείων υδάτων τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Νήσος Πάρος και συγκεκριμένα οι υγρότοποι 
της Πάρου που επιχωματώνονται και κτίζονται, η Λιμνοθάλασσα της Σάντα Μα-
ρία όπου μειώνεται σταθερά η παρουσία ερωδιών και άλλων πουλιών, η Αλυκή 
στην Αγκαιριά που έχει κατά το ήμισυ επιχωματωθεί και κατά το υπόλοιπο δέχε-
ται τα υγρά απόβλητα των τουριστικών μονάδων. 
Με βάση αυτή την έρευνα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης κατέθεσε 
ερώτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Ευρωβουλής και ρωτά: 

- Είναι ενήμερη σχετικά με την υποβάθ-
μιση των νησιωτικών οικοσυστημάτων, 
την έλλειψη μέτρων προστασίας τους και 
τη μη εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής 
μελέτης σε αρκετά από αυτά; 
 - Κρίνει ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες 
από το κοινοτικό δίκαιο προστατευτικές 
διατάξεις και ιδιαίτερα οι σχετικές με την 
πολεοδομική αδειοδότηση και τον έλεγχο 
της ήδη υφιστάμενης δόμησης εντός των 
προστατευμένων περιοχών;

Το Χωροταξικό επί τάπητος
Για την Αθήνα αναχώρησε την Τετάρτη 9 Δεκεμ-
βρίου, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, όπου την 
επόμενη ημέρα είχε συνάντηση με παράγοντες 
του ΥΠΕΧΩΔΕ για το μείζον ζήτημα του Χωροτα-
ξικού της Παροικίας. Ένα ζήτημα, που κρατά για 
πολλά χρόνια εγκλωβισμένους τους ιδιοκτήτες, οι 
οποίοι δεν μπορούν ν’ αξιοποιήσουν τις περιου-
σίες τους και έχει μηδενίσει την οικοδομική δρα-
στηριότητα στην Παροικιά. 



Τώρα, αλλάξτε τα όλα...
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΦΘΗΝΑ!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Περιφερειακός Παροικίας

τηλ.: 22840 22357

fax:  22840 24457

roussos9@otenet.gr

Ελάτε σήµερα στα καταστήµατα Ρούσσος
και κάντε τις πιο έξυπνες αγορές!
ΠΩΣ; ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΣ τις ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές σας,
κερδίζετε την ανάλογη έκπτωση!

Μουσικά Όργανα & Βιβλία
ήχος • εικόνα • µουσική
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συνέχεια από σελ. 1
Η υποστελέχωση του Λιμεναρχείου δυσχεραίνει την 
προσπάθειά μας, καθώς και η έλλειψη υλικοτεχνι-
κών μέσων. Ότι έχουμε πετύχει, έχει γίνει χάριν 
των προσπαθειών και του φιλότιμου του προσωπι-
κού του Λιμεναρχείου, το οποίο ευχαριστώ και συγ-
χαίρω δημόσια. Όσον αφορά τον κόσμο του νησιού, 
έχω να πω, ότι οι Παριανοί είναι υπέροχοι άνθρωποι 
με ευαισθησίες και επίπεδο και επ’ ευκαιρία θα ήθε-
λα να τους ευχαριστήσω για την αγάπη και την εκτί-
μηση που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, 
τους περισσότερους τους γνωρίζω εδώ και τριάντα 
χρόνια που έρχομαι στο νησί, μιας και όπως γνωρί-
ζετε η σύζυγός μου κατάγεται από  την Πάρο. 
Τα ίδια αισθήματα τρέφω και εγώ για τους ανθρώ-
πους αυτού του νησιού, για τους ανθρώπους της θά-
λασσας που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, τους αν-
θρώπους του τουρισμού, αλλά και για τους απλούς 
ανθρώπους. 

Και τώρα τι; Ένας πολίτης που απο-
λαμβάνει την ήρεμη ζωή της σύντα-
ξης, σκέπτεται μια νέα επαγγελματική 
στροφή - ενασχόληση ίσως με τα κοι-
νά; 
Είμαι νέος άνθρωπος, γεμάτος ζωντάνια, ενέργεια, 
γνώση, εμπειρία και ελεύθερο χρόνο.  Ποτέ δεν θα 
μπορούσα, λόγω χαρακτήρα, να παραμείνω από-
μαχος της ζωής από τώρα. Πιστεύω ότι οι άνθρω-
ποι σαν και μένα μπορούν και έχουν να προσφέρουν 
πολλά όπου και να ασχοληθούν. Δεν προσβλέπω σε 
επαγγελματικές δραστηριότητες,  διότι αυτό που μ’ 
ενδιαφέρει είναι ν ασχοληθώ με κάτι που να με γε-
μίζει ως άνθρωπο. Δεν είναι στη σκέψη μου το επι-
χειρηματικό κέρδος. Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς 
και την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών 
μου, εγώ και η γυναίκα μου μπορούμε να ζούμε αξι-
οπρεπώς με αυτά που η πολιτεία μας δίνει. Σκέψη 
μου είναι η προσφορά, η διάθεση της εμπειρίας και 
του χρόνου μου στην Υπηρεσία αυτού του νησιού 
στο οποίο θα μείνω και θα γεράσω, εφόσον ο Θεός 
το θέλει.
Θέλω να προσπαθήσω να βάλω ένα μικρό λιθαρά-
κι στην αναβάθμιση των υποδομών του νησιού, στην 
επίλυση των προβλημάτων του και στην καλυτέρευ-
ση της καθημερινότητας των κατοίκων του. Αυτό δεν 
είναι φιλοδοξία. Δεν με ενδιαφέρει η κοινωνική κα-
ταξίωση, αυτή την κέρδισα και τη βλέπω καθημερινά 
και τώρα και πριν, ούτε πλέον με ενδιαφέρουν τα αξι-
ώματα. Μπορώ να δουλέψω στο πλοίο της επιτυχί-
ας και ως καπετάνιος και ως απλό πλήρωμα,  άλλω-
στε  οι μπροστάρηδες  δεν διορίζονται πλέον  ούτε  
από αφεντικά, ούτε από στημένες διαδικασίες. 
Τους αναδεικνύει η κοινωνία και μόνο αυτή έχει 
το αλάνθαστο κριτήριο. Είμαι εδώ λοιπόν έτοιμος 
για προσφορά.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα προτερήμα-
τα και ποια τα μειονεκτήματά σας;
Είμαι ευθύς  άνθρωπος, δείχνω άμεσα τη συμπά-
θεια ή την αντιπάθεια και δεν υποκρίνομαι, κοιτάω 
τους ανθρώπους στα μάτια επειδή δεν τους ντρέπο-
μαι γιατί ποτέ δεν τους είπα ψέματα, έχω εμπειρία 
από Δημόσια Διοίκηση, έχω γνώση σε θέματα του 
αντικειμένου μου τα οποία έχουν σχέση με τη νησιω-
τικότητα, δεν έχω υποχρεώσεις. Έχω άνετο απεριό-
ριστο χρόνο ν’ ασχοληθώ αποκλειστικά με  ότι ανα-
λάβω. Είμαι προσιτός και ανοιχτός άνθρωπος, παρό-
τι λόγω  της δουλειάς  μερικοί μπορεί να έχουν  δια-
φορετική άποψη. Κάνω εύκολα φίλους και δεν χρω-
στάω τίποτα και σε κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
έχω δεσμεύσεις… 
Στα μειονεκτήματα, θεωρώ πως το σοβαρότερο από 
όλα είναι ότι δεν είμαι πολιτικός, δεν γνωρίζω την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν λέω ψέματα, είμαι εγωι-
στής, μερικές φορές αυταρχικός και τελειομανής.

Ποια θεωρείτε ως προβλήματα άμεσης 
προτεραιότητας για την Πάρο;
Τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα. Χωρίζονται 

σ’ αυτά που αφορούν τους μόνιμους κατοίκους του 
νησιού, σε αυτά  που απασχολούν  τους επισκέπτες 
και στα κοινά για όλους προβλήματα.
Πιστεύω ότι το θέμα υγείας είναι το σημαντικότερο 
και άμεσης προτεραιότητας πρόβλημα . Η ασφάλεια 
που πρέπει να νιώθει ο νησιώτης για τον εαυτό του 
και για την οικογένειά του πρέπει να είναι προτεραι-
ότητα όλων μας. Αυτό το είχε αντιληφθεί  ο πρώην 
Δήμαρχος και νυν Υπουργός Γιάννης Ραγκούσης και 
γι’ αυτό το λόγο απέκτησε το νησί το υγειονομικό αε-
ροσκάφος, το οποίο εκτός της μεγάλης του προσφο-
ράς δημιουργεί και ένα κλίμα ασφάλειας στους Πα-
ριανούς. Πιστεύω ότι η κατασκευή και λειτουργία του 
νέου νοσοκομείου είναι επιβεβλημένη.
Γνωρίζεται και εσείς όπως και όλη η Πάρος, πόσο 
αγωνίσθηκα γι’ αυτό και πόσο η δική μου προσπά-
θεια είχε αποτελέσματα για να φθάσουμε στο σημείο 
που φθάσαμε, παρά τον πόλεμο που έγινε, ευτυχώς 
από ελάχιστους,  οι οποίοι λόγω οικονομικών - προ-
σωπικών τους συμφερόντων ή για την εξυπηρέτη-
ση των πολιτικών συμφερόντων των αφεντικών τους 
δημιουργούσαν εμπόδια στην επίτευξη αυτού του 
μεγάλου έργου. Αλλά γι’ αυτά κάποια στιγμή θα μιλή-
σω και θα τα πω με ονόματα για να μάθει ο Παριανός 
Λαός τι παιχνίδια παίζονταν πίσω από την πλάτη του. 
Το δεύτερο σοβαρό θέμα που πιστεύω ότι η λύση του 
θα καλυτερεύσει την καθημερινότητα των Παριανών 
κατοίκων είναι η επίλυση του κυκλοφοριακού προ-
βλήματος σε συνδυασμό με την εξεύρεση χώρων 
στάθμευσης  των οχημάτων. Η κατασκευή νέου αε-
ροδρομίου θα συμβάλλει σημαντικά στην Τουριστική 
ανάπτυξη του νησιού σε συνδυασμό με την δημιουρ-
γία νέων ξενοδοχειακών μονάδων.  
Αναβάθμιση της Πόλης της Παροικιάς με απομά-
κρυνση του εμπορικού λιμένα, ανασχεδιασμός της 
παραλίας (βράχια) και πεζοδρόμηση έως τον Ναυ-
τικό όμιλο. 
Διευκόλυνση άμεσης πρόσβασης στη Νάουσα και 
δημιουργία χώρων στάθμευσης, κατασκευή νέου γη-
πέδου, ανασχεδιασμός της μαρίνας με σωστή και σο-
βαρή μελέτη και με σεβασμό στα χρήματα του Έλ-
ληνα φορολογούμενου. Λιμάνι Αλυκής, Αποχετευτι-
κό Δίκτυο Λευκών, Αλυκής και Κώστου, Αθλητικό 
Κέντρο στη Μάρπησσα και κατασκευή Λιμανιού στο 
Μώλο. Πολλά από τα παραπάνω μπορούν να γίνουν 
άμεσα, αρκεί να υπάρχει ικανότητα και θέληση.

Πως εκτιμάτε την πολιτική κατάστα-
ση στη χώρα γενικά και πως είδατε την 
εκλογή Σαμαρά στη Ν.Δ.;
Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα και θα γίνουν  
ακόμη δυσκολότερα και αυτό δεν οφείλεται στην Κυ-
βέρνηση, αλλά όλοι γνωρίζουμε την δεινή οικονομι-
κή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Εγώ πιστεύω 
ότι όλες οι Κυβερνήσεις έχουν καλές προθέσεις, 
εξαρτάται πόσο αποφασισμένες είναι να εφαρ-
μόσουν πρόγραμμα  σταθερότητας χωρίς να 
υπολογίζουν  πολιτικό κόστος, ο χρόνος θα 
δείξει και θα κριθεί και η σημερινή Κυβέρ-
νηση.
Η Εκλογή Σαμαρά ήταν αναμενόμενη και 
απορώ πως μερικοί  δεν είχαν την πολι-
τική διορατικότητα να το δουν. Ο Αντώ-
νης Σαμαράς μίλησε και απευθύν-
θηκε στην καρδιά των Νεοδημο-
κρατών και είναι ένας πολιτικός 
που προέρχεται από τα σπλά-
χνα της Νέας Δημοκρατίας. 
Τον κατηγόρησαν ότι έφυ-
γε, η αλήθεια είναι δια-
φορετική. Τον έδιωξαν 
γιατί ήταν ο μόνος που 
είχε λαϊκή απήχηση και 
ήθελαν να τον σβήσουν 
από τότε. Είναι φαινό-
μενο, ένας άνθρωπος 
που μόλις πριν από πέ-
ντε χρόνια επανήλθε 
στο κόμμα, κατάφερε να 
συσπειρώσει δίπλα του 

όλη σχεδόν την παράταξη. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί 
που τότε τον είχαν θεωρήσει  επικίνδυνο για τον εαυ-
τό τους ή για την οικογένειά τους, είχαν δίκιο. Βέβαια 
σ’ αυτή τη νίκη δεν πρέπει κανείς να ξεχνά τη μεγάλη 
συμβολή του Δημήτρη Αβραμόπουλου και αυτό απο-
δεικνύεται και στο νησί μας, όπου ο πρώην υπουρ-
γός Υγείας έχει επιρροή, αποδεικνύεται και στην Αρ-
καδία στην Ηλεία και στην Αθήνα. Βέβαια, στην Πάρο 
ρόλο έπαιξε και η στάση της πλειοψηφίας των με-
λών της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, 
η οποία τάχθηκε υπέρ του Αντώνη Σαμαρά.
Πιστεύω ότι όσον αφορά την Πολιτική, βαίνουμε 
ολοταχώς προς τον απεγκλωβισμό μας από τις οικο-
γενειοκρατίες. Ο κόσμος ζητάει νέα πρόσωπα, νέες 
αντιλήψεις, νέες ιδέες, νέες πολιτικές.
Πιστεύω ότι όλοι οι Ελληνικοί πολιτικοί σχηματισμοί 
θα προχωρήσουν πολύ σύντομα σ’ αυτό το δρόμο.

Πως βλέπετε τα τοπικά θέματα, ποια 
η εκτίμησή σας για τις υποψηφιότητες 
στο νησί, στις επερχόμενες δημοτικές 
εκλογές;
Πολλοί λένε ότι το τοπίο είναι θολό. Εγώ πιστεύω ότι 
τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
Ο Χρήστος Βλαχογιάννης θα ζητήσει την εμπιστοσύ-
νη των Παριανών  για να εκλεγεί Δήμαρχος. Δεν άνοι-
γε τα χαρτιά του όλα αυτά τα χρόνια διότι περίμενε να 
δει πως θα εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση, γεγονός 
που κατά την άποψή μου είναι μεγάλο λάθος, διότι ο 
Δήμαρχος ενός τόπου  πρέπει να είναι αυτόφωτος 
και  όχι ετερόφωτος. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος 
με γνώση  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν έπει-
σε για τις ικανότητές και την αποτελεσματικότητά του 
όλα  αυτά τα χρόνια και δεν βλέπω γιατί να μας πεί-
σει τώρα. Πολλοί λένε και κυριαρχεί η εντύπωση, ότι 
τώρα θα τον βοηθήσει ο Γιάννης Ραγκούσης. Δεν αμ-
φιβάλλω, αλλά πιστεύω ότι ο Γιάννης Ραγκουσης 
θα βοηθήσει οποιονδήποτε εκλεγεί Δήμαρχος, 
γιατί αγαπάει το νησί και δεν ξεχνάει τους Παρια-
νούς που 

Σε αναμονή... θα έχουμε γεννητούρια!
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ

Ηλίας Κουντρομιχάλης: Αποδεσμεύομαι από τη σιωπή μου
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1ο ΚΑΤ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΗΛ. 22840 51261 & 22840 53390

ΕΠΙΠΛΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΤΑΝΤΑΝΗΣ

“Πέντε βαστούν το µαύρο σου κι οκτώ το σαλιβάρι,

και δέκα σε παρακαλούν αφέντη καβαλάρη.

Εδώ, σε τούτες τις αυλές, τις µαρµαροστρωµένες,

κοιµάται κείνο το φλουρί και κείνο το λογάρι.

Εσένα πρέπει αφέντη µου, στα πεύκα να κοιµάσαι,

µε βελουδένιο πάπλωµα να µην κρυολογάσαι.

Και πάλι ξαναπρέπει σου, στις λίρες να καθίζεις,

µε το ΄να χέρι να µετράς, µε τ’ άλλο να χαρίζεις.

Δώστε µας και τον κόκορα, δώστε µας και την κότα.

Δώστε µας και δυό τρεις κλοτσές, να φύγοµ’ απ’ την πόρτα”

Χρόνια Πολλά,

µε 2010 όµορφες ευχές

σε όλο τον κό
σµο!...

Κατασκευή - Εµπορία Ειδών Ξύλου

     Τούρλος Μάρπησσας, Πάρος
Τ · Φηλ: 22840 41504 αξ: 22840 28662
E-mail: info@efar.gr & efar@hol.gr · Web: www.efar.gr     

Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ - Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.

τον έστειλαν εκεί που είναι τώρα.

Είπατε για τον κ. Βλαχογιάννη. Συζη-
τώνται όμως και άλλα ονόματα. Γρηγο-
ρία Πρωτολάτη;
Πιστεύω ότι η υποψηφιότητα αυτή «κάηκε» εξαιτί-
ας της μεγάλης αλαζονείας που επέδειξαν ορισμέ-
νοι, αλλά και της λανθασμένης επικοινωνιακής πολι-
τικής που βασίστηκε σε πρόσωπα και ξεπερασμένες 
πρακτικές. Πρέπει κάποιοι επιτέλους να καταλάβουν, 
ότι με λάσπη και εκβιασμούς δεν μπορούν να επιβι-
ώσουν πολιτικά, αλλά και επαγγελματικά. Άλλωστε 
πιστεύω, ότι δεν χωράνε δυο υποψήφιοι από τον ίδιο 
πολιτικό χώρο και εφόσον το πρόκριμα το έχει ο κ. 
Βλαχογιάννης, επόμενο είναι κάθε άλλη υποψηφιό-
τητα να μείνει απ’ έξω, εκτός και αν θέλει ν’ αυτοκτο-
νήσει πολιτικά.

Λοίζος Κοντός;
Προσωπική μου άποψη, είναι ότι δεν έχει καμία απο-
λύτως τύχη για να είναι υποψήφιος Δήμαρχος. Όχι 
επειδή δεν είναι ικανός, αλλά δυστυχώς, το αποτέλε-
σμα των εκλογών του 2006 του στέρησε τη δυνατό-
τητα μιας δυναμικής νέας εμφάνισης. Τι εννοώ. Πι-
στεύω, ότι αν ο κ. Κοντός πρωτοεμφανιζόταν τώρα 
στην πολιτική σκηνή της Πάρου, θα είχε τη δυνατότη-
τα να διεκδικήσει στα ίσια μια εκλογική νίκη. Οι συ-
γκυρίες του 2006, το αποτέλεσμα, αλλά και η μετέ-
πειτα πρακτική του, έως και σήμερα πιστεύω ότι δεν 
του δίνουν καμία πιθανότητα να είναι υποψήφιος δή-
μαρχος. Παρ’ ότι ο ίδιος με έχει αδικήσει με δηλώ-
σεις του στο παρελθόν, εγώ τον εκτιμώ ως άνθρωπο, 
ως επαγγελματία και οικογενειάρχη, αλλά δεν μπο-
ρώ να μη διαφοροποιηθώ από την πολιτική που επέ-
λεξε ν’ ακολουθήσει. 
Οσον δε αφορά άλλη υποψηφιότητα, πιστεύω ότι θα 
προκύψει από την ίδια την κοινωνία και θα αντα-
ποκρίνεται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των Πα-
ριανών. Δυστυχώς, είδαμε όλο αυτό το διάστημα μια 
υποβαθμισμένη δημοκρατική λειτουργία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην Πάρο με την πλήρη σύμπλευση 

συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Οι Παριανοί ψή-
φισαν ανθρώπους για ν' ασκήσουν κριτική (καλοπρο-
αίρετη στη Δημοτική Αρχή), αυτό δεν έγινε ή αν έγινε 
σε ελάχιστες περιπτώσεις, ήταν χλιαρό έως ανύπαρ-
κτο. Εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, πιστεύω ότι 
η αντιπολίτευση δεν στάθηκε στο ύψος  της αποστο-
λής της. Αυτό βέβαια, δεν έχει να κάνει με την αξιο-
πρέπεια των συμβούλων, αλλά με τη λανθασμένη χά-
ραξη της αντιπολιτευτικής τακτικής.
Βέβαια δεν χρειάζεται αντιπολίτευση, όταν δεν υπάρ-
χουν προβλήματα και όλα έχουν λυθεί, αλλά εάν κά-
ποιος με πείσει ότι αυτό έχει γίνει, τότε θα συμφω-
νήσω γι’ αυτή τη στάση και εγώ.
Πιστεύω λοιπόν ότι κάτι νέο και διαφορετικό θα 
εμφανισθεί όπως άλλωστε έγινε  και στη Νέα Δη-
μοκρατία, διότι ο κόσμος και στην Πάρο έχει βα-
ρεθεί τους ίδιους και τους ίδιους τόσα χρόνια και 
τη στιγμή που οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ήρθε 
η ώρα να φύγουν, θα τους δείξει την πόρτα της 
εξόδου ο Παριανός Λαός.
Πρόσωπα τα οποία εξαιτίας της μεγάλης αλαζονεί-
ας τους και της λανθασμένης επικοινωνιακής τους 
πολιτικής και άλλα τα οποία δεν αντιλαμβάνονται τα 
μηνύματα των καιρών, είναι καταδικασμένα και δεν 
έχουν καμία απολύτως ελπίδα πολιτικής επιβίωσης.

Ποια η άποψή σας για τον Καποδί-
στρια 2;
Αποτελεί δέσμευση του υπουργού Εσωτερικών η νέα 
Διοικητική μεταρρύθμιση και η εφαρμογή του Κα-
ποδίστρια 2 από το 2010. Όσον αφορά στην Πάρο, 
η μόνη αλλαγή που υπάρχει πιθανότητα να γίνει, εί-
ναι η συγχώνευση στο Δήμο Πάρου και της Κοινότη-
τας Αντιπάρου, ως Τοπικό Διαμέρισμα, γεγονός στο 
οποίο συμφωνώ απόλυτα. Όπως συμφωνώ και με τη 
γενικότερη φιλοσοφία του Καποδίστρια, καθώς και 
με την κατάργηση των Επαρχείων που έχουν μετα-
τραπεί σε ρουσφετολογικά γραφεία και την απορ-
ρόφηση του προσωπικού τους από τους νέους Δή-
μους.
Βλέπω ότι είστε χείμαρρος, απαντάτε 

σε όλα και για όλους.
Πέντε χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω για τίποτα 
άλλο εκτός από θέματα που αφορούσαν το αντικεί-
μενο της δουλειάς μου. Δεν απαντούσα ούτε σε επι-
θέσεις που μου γίνονταν  δημόσια από Μ.Μ.Ε. και 
ανθρώπους που εξυπηρετούν συγκεκριμένα πολιτι-
κά, αλλά και προσωπικά τους οικονομικά συμφέρο-
ντα. Τώρα πλέον αποδεσμεύομαι από τη σιωπή μου, 
έχω δικαίωμα και εγώ να έχω άποψη και να υπερα-
σπιστώ τον εαυτό μου.  Πλέον είμαι αποφασισμένος 
να μην σιωπήσω, να λέω τα πράγματα με το όνομά 
τους, ώστε να συνεχίσω να κοιτώ τους ανθρώπους 
στα μάτια.

Μιλήστε μας για τον αθλητισμό και για 
τον ΑΟΠ.
Ο Α.Ο.Π. αποτελεί για μένα παρελθόν όσον αφορά 
τα Διοικητικά. Τέσσερα χρόνια έζησα μοναδικές χα-
ρές, αλλά και λύπες. Κράτησα τον Όμιλο μακριά από 
κάθε σκοπιμότητα χρηματοδοτώντας τον κυρίως μό-
νος μου, παρόλο που κάποιοι μικρόψυχοι δεν θέ-
λουν να το παραδεχτούν. 
Το νέο Δ.Σ. καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια και πι-
στεύω ότι θα πετύχει. Δεν έχει τόση σημασία η διά-
κριση, όσο η οργάνωση του Ομίλου. Είναι γεγονός ότι 
εκνευρίζομαι όταν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλ-
λευθούν τον Αθλητισμό γι’ άλλους σκοπούς  και χω-
ρίς να έχουν προσφέρει τίποτα. Η Πάρος έχει σπου-
δαίες αθλητικές υποδομές και πρέπει όλοι να βοη-
θήσουμε. Η παντελής έλλειψη αθλητικών χώρων γί-
νεται εμπόδιο για την ανάδειξη των ικανοτήτων των 
αθλητικών σωματείων. Τα πάντα στην Παροικιά, στη 
Νάουσα , στη Μάρπησα και στα Μάρμαρα συντηρού-
νται και λειτουργούν χάρις στο μεράκι και στην αγά-
πη μερικών ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύω ότι είναι οι 
ρομαντικοί του αθλητισμού. Εύχομαι να συνεχίσουν 
να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Εγώ είμαι πρόθυ-
μος να βοηθήσω όπου μπορώ για την ανάπτυξη του 
αθλητισμού στο νησί μας.
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«Κουκουλώθηκε» το θέμα του 2ου Δημοτικού σχολείου

Μάλλον η λύση είναι...
τ’ αντίσκηνα!
Μία χρονιά ακόμη θα περάσουν μέσα στις 
αίθουσες προκάτ, οι μαθητές του 2ου Δη-
μοτικού σχολείου Παροικιάς. Γιατί κανένας 
από τους αρμόδιους φορείς δεν άκουσε τις 
εκκλήσεις γονιών και εκπαιδευτικών, ώσπου 
οι ισχυροί άνεμοι έριξαν την πόρτα σε μία 
από τις αίθουσες και ευτυχώς που είχαν 
σχολάσει οι μαθητές. Ο κόμπος έφτασε στο 
χτένι. Ο Δ/ντής του σχολείου κ. Χασομέρης 
με έγγραφό του γνωστοποίησε το περιστα-
τικό στο Δήμο, από τον οποίο ζητεί να γίνει 
έλεγχος των αιθουσών από την τεχνική του 
υπηρεσία και στο 6ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
Αγανακτισμένοι και οι γονείς που βλέπουν 
ότι κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των 
παιδιών τους, πέρα από τα άλλα προβλή-
ματα (αναπνευστικά κ.λπ), που βιώνουν τα 
παιδιά τους, έπιασαν και πάλι το θέμα από 
την αρχή. Συνέταξαν νέα επιστολή την οποία 
απηύθυναν στην Έπαρχο Γρηγορία Πρωτο-
λάτη. Είχε προηγηθεί συζήτηση του θέματος 
στον ΗΧΩ FM κατά την οποία τέθηκαν από 
τους δημοσιογράφους διάφορα ερωτήματα, 
όπως: τι θα γίνει με τις προκάτ αίθουσες και 
γενικότερα με το πολύπαθο δημοτικό σχο-
λείο. Οι απαντήσεις που έδωσε η κ. Πρωτο-
λάτη, δεν είχαν ιδιαίτερη σαφήνεια και για ν’ αποφύγει τους σκοπέλους, παρέπεμ-
ψε το ζήτημα στη συνεδρίαση του Επαρχιακού Συμβουλίου, στα εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέματα. 
Η συνάντηση έγινε μετά τη συνεδρίαση του Επαρχιακού Συμβουλίου μέσα σε φορ-
τισμένη ατμόσφαιρα και η κατάληξη ήταν, να προχωρήσει το Επαρχείο σε νέα δι-
ακήρυξη ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα 
δύσκολα. Να βρεθεί ενδιαφερόμενος, να δεχτεί να κάνει τις μετατροπές που απαι-
τούνται στο οίκημα και αν δεχτεί πότε θα ολοκληρωθούν…
Μία λύση για να κλείσει προσωρινά το θέμα και η οδύσσεια συνεχίζεται…
Βέβαια, οι γονείς απέρριψαν τη λύση της αντικατάστασης των προκάτ αιθουσών με 
νέες προκάτ, γιατί όπως είπαν δεν υπάρχει πλάνο ριζικής αντιμετώπισης της έλλει-
ψης αιθουσών και ασφαλώς, εάν τοποθετηθούν νέες προκάτ, θα παραμείνουν και 
αυτές έστω και ληγμένες και θα επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό. Όπως όλα δείχνουν, 
το θέμα αυτό έχει ακόμη πολύ μέλλον και απαιτείται υπομονή, από μαθητές, γο-
νείς και εκπαιδευτικούς.

Τέλος καλό, όλα καλά…
Αποκαταστάθηκε το πρό-
βλημα στον Πρόδρομο, με 
τα νερά στο δρόμο λόγω 
του βουλωμένου φρεατί-
ου, μετά την παρέμβαση 
του Δημάρχου Χρ. Βλα-
χογιάννη, ο οποίος ήρθε 
σε συνεννόηση με τον ιδι-
οκτήτη, μέσα από το κτή-
μα του οποίου περνά-
ει ο αγωγός των όμβριων 
υδάτων.
Το φρεάτιο αποφράχτηκε, 
όμως ο Δήμος θα προχω-
ρήσει σε νέο έργο, ώστε ο αγωγός να αλλάξει κατεύθυνση και να χύνει τα όμβρια 
ύδατα σε παρακείμενο ρέμα. 
Σύμφωνα με τον κ. Βλαχογιάννη, θα γίνει ένα έργο άμεσα από το Βενζινάδικο έως 
τη γωνία του νεκροταφείου για να φεύγουν τα νερά στο ρέμα.

Μεγάλη η πρώτη συγκέντρωση για τη διεύρυνση 
του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου

Δυναμικά στην Αντίπαρο 
Τριάντα δύο νέα μέλη εγ-
γραφήκαν στον Εμπορο-
επαγγελματικό Σύλλογο 
από την Αντίπαρο.
Η εγγραφή έγινε την πε-
ρασμένη Τετάρτη κατά 
την πρώτη συνάντηση 
στην αίθουσα Καλουδά, 
με τους επαγγελματίες 
του νησιού. Στη συζήτη-
ση που προηγήθηκε, επι-
σημάνθηκαν όλα τα προ-
βλήματα των επαγγελμα-
τιών, οι οποίοι δήλωσαν 
ότι ενεργά θα παλέψουν μαζί με το Σύλλογο για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των τους. Έντονα εκφράστηκε η ικανοποίηση των Αντιπαριωτών για την απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης και για την παρουσία σύσσωμου του Διοικητικού Συμβου-
λίου στη συνάντηση. Τα νέα πλέον μέλη του συλλόγου, εξέλεξαν την τριμελή επι-
τροπή που θα εκπροσωπεί και η οποία αποτελείται από: Γρηγόρη Μαριάνο, Βαρβά-
ρα Φαρούπου – Δεικτά, Διονυσία Καπούτσου.

Ρεύμα και από 
ανεμογεννήτριες
Το Δεύτερο 10ήμερο του Δεκεμβρίου μεταφέρονται με εμπορικό πλοίο στο λι-
μάνι της Πάρου, τέσσερις ανεμογεννήτριες από τη Γερμανία των 900 MV η κάθε 
μία. Τις ανεμογεννήτριες τις φέρνει η ΔΕΗ και θα τοποθετηθούν στο βορειοδυ-
τικό μέρος του νησιού στην περιοχή Καμάρες, πίσω από το λατομείο του Χριστό-
φορου. 

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Ανακοίνωση για την 
ιστοσελίδα
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του καταλόγου της βιβλιοθήκης μέσω της ιστοσελί-
δας μας. Όσοι από τους απομακρυσμένους χρήστες εξακολουθούν να έχουν πρό-
βλημα πρόσβασης μπορούν να ακολουθήσουν τις εξής 2 πρακτικές:
1. να χρησιμοποιήσουν απ’ ευθείας την static IP http://81.786.46.33
2. να «καθαρίσουν» τα cookies & files του υπολογιστή τους με τα εξής βήματα:
εργαλεία – επιλογές internet – διαγραφή cookies – διαγραφή φακέλων – OK.
Η επεξεργασία των καθιερωμένων αποδόσεων του καταλόγου μπορεί να δημιουρ-
γήσει την εμφάνιση διπλών εγγραφών. Όποια από τις εγγραφές κι αν επιλέξετε θα 
σας οδηγήσει στο ζητούμενο υλικό. 
Οπτικοακουστικά αρχεία
Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του 
«Κύκλου» όπου ο κ. Τριτσιμπίδας παρουσίασε το περιεχόμενο και τη χρήση της 
συλλογής των Κυκλαδικών Οπτικοακουστικών Αρχείων. Η δημιουργική συζήτηση 
που ακολούθησε από τους ενδιαφερόμενους οδήγησε σε νέες ιδέες για δράσεις, 
χρήσεις και εμπλουτισμό της συλλογής. Ο πλήρης κατάλογος των περιεχομένων 
της συλλογής παρέχεται σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη.
Η βιβλιοθήκη μας σε αριθμούς: 761 δανεισμοί υλικού, 157 πληροφοριακές ερω-
τήσεις που απαντήθηκαν, 2.328 επισκέπτες.
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Έντονη αντίδραση του Δημοτικού 
Συμβουλίου στις ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις

«Διάβημα» σε 
Εσωτερικών, 
Περιβάλλοντος και 
νέο Περιφερειάρχη 
Το θέμα των γεωτρήσεων, με το οποίο ασχολήθηκε στα τελευταία 
τεύχη της η εφημερίδα ΦτΠ, απασχολεί έντονα το Δήμο του νησιού, 
αλλά και τη ΔΕΥΑΠ, καθώς αντιτίθενται στη συνεχιζόμενη από την 
Περιφέρεια χορήγηση αδειών για ανόρυξη γεωτρήσεων. 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο, έθεσε το θέμα ο πρόεδρος του Σώματος 
Αντ. Αρκάς, δίνοντας το λόγο στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Στ. Φρα-
γκούλη, ο οποίος ήταν καταπέλτης στο λόγο του. Όπως είπε, «πρό-
σφατα, σύμφωνα και το δημοσίευμα της ΦτΠ, δόθηκαν ακόμη 19 
άδειες. Αυτό σημαίνει, ότι σε πείσμα των πορισμάτων του Συνεδρί-
ου, που κατέληξε σε σοβαρότατα συμπεράσματα, ένας υπάλληλος 
δυστυχώς, εξακολουθεί να γνωμοδοτεί θετικά. Παρά το γεγονός ότι 
έχω ζητήσει τηλεφωνικά από τον κ. Νόκα άδεια για δύο γεωτρήσεις 
της επιχείρησης, δεν έχω λάβει απάντηση. Παρά ταύτα όμως, έρ-
χεται στο νησί προκειμένου να κάνει αυτοψίες για χορήγηση αδει-
ών ανόρυξης γεωτρήσεων σε ιδιώτες. Επίσης, το γεωτρύπανο είναι 
εδώ, εξακολουθεί να κάνει γεωτρήσεις, αυτή τη στιγμή είναι στο Σα-
ρακίνικο, πριν από μία εβδομάδα ήταν στο Μαράθι, στην καρδιά του 
νερού και δυστυχώς εξακολουθεί ο υπάλληλος, δεν γνωρίζω με τί-
νος εντολή, να δίνει συνεχώς άδειες για νέες γεωτρήσεις». 
Ο κ. Φραγκούλης, τόνισε επίσης, ότι η Πάρος με βάση τη γνωμοδό-
τηση του γεωλόγου Γάκη, είναι ευλογημένο νησί διότι διαθέτει τους 
σχιστόλιθους και εγκλωβίζει το νερό εδώ και εκατομμύρια χρόνια. 
Προσωπικά, είπε ο κ. Φραγκούλης, μου είχε πει: «Προσέξτε αυτό το 
ευλογημένο νησί. Μην κάνετε νέες γεωτρήσεις και υπεραντλήσεις». 
Κάποιος πρόσθεσε, πρέπει να φρενάρει αυτή την ιστορία. Υπάρχει 
κίνδυνος να αντλήσουμε τα αποθέματα και να φτάσουμε στην ίδια 
μοίρα με τη Σύρο, Τήνο, Σαντορίνη…
Με αυτό το σκεπτικό, ο κ. Φραγκούλης πρότεινε, η ανεξέλεγκτη 
αδειοδότηση ανόρυξης γεωτρήσεων να καταγγελθεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και να υλοποιηθούν τα πορίσματα του Συνεδρίου. 
Ο Δήμαρχος που πήρε το λόγο στη συνέχεια, συμφώνησε με τις 
απόψεις Φραγκούλη και επανέλαβε ότι θα πρέπει να υπάρξει κα-
νονιστική απόφαση, όπως και στο παρελθόν, που έθετε όρους και 
προϋποθέσεις. Δεν μπορεί, είπε, κάποιοι να αποφασίζουν για την 
Πάρο και εμείς ως Δήμος, ούτε να γνωμοδοτούμε.
«Από σήμερα κιόλας να δώσουμε το μήνυμα, ότι τα ψέματα τελεί-
ωσαν», τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Σπ. Καλα-
κώνας.
Η Απόφαση που ελήφθη ομόφωνα και ανακοινώθηκε από τον κ. 
Αρκά είναι: Να τεθεί η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου για τις γεωτρήσεις και τα πορίσματα του Συνεδρίου στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο νέο Περι-
φερειάρχη.

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Γεωτρήσεις

Προτάσεις του Επαρχείου
Στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στις γεωτρήσεις αναφέρεται με δελτίο Τύπου το 
Επαρχείο Πάρου, με το σκεπτικό ότι το θέμα αυτό «δεν περιορίζεται μόνο στην ανόρυξη 
γεωτρήσεων σε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι ζήτημα εθνικό και μείζον πολιτικό». Στο πλαί-
σιο αυτό, το Επαρχείο προτείνει στους αρμόδιους φορείς:  
Α) Την αναδιοργάνωση του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης στο χώρο του νερού με 
τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και των Περιφερειακών Συμβουλίων σε 
κάθε Περιφέρεια τα οποία θα γνωμοδοτούν πριν από την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρι-
σης για κάθε νησί και θα εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε σχετικό θέμα με την προ-
στασία και τη διαχείριση των υδάτων.
Β) Την εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης για κάθε νησί  από την Περιφέρεια 
που από  1.1.2005 έχει τις σχετικές αρμοδιότητες.
Γ) Την έναρξη διαλόγου της κεντρικής εξουσίας και των τοπικών αρχών μέσα από την 
οποία θα προκύψουν συμπεράσματα για τις πραγματικές ανάγκες σε νερό, καθώς και με 
τον τρόπο που αυτό διανέμεται. 
Δ) Την ενεργοποίηση, ενημέρωση και συμμετοχή της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα λή-
ψης αποφάσεων διότι είναι αδύνατο να αντιμετωπισθεί με επιτυχία και να εφαρμοσθεί 
βιώσιμη λύση .
Ε) Τη συνδρομή όλων των φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των Μ.Κ.Ο που δραστη-
ριοποιούνται στο αντικείμενο των νερών, αλλά και κάθε φορέα με διάθεση για προσφο-
ρά και συνεργασία.
ΣΤ) Καθορισμός του αιγιαλού των νησιών μας, διότι πολλά από τα φαινόμενα θαλάσσι-
ας ρύπανσης σχετίζονται με αυθαίρετες διαδικασίες στη ζώνη του αιγιαλού και της πα-
ραλίας.

Ερώτηση            προς την υπουργό Υγείας

Υποβάθμιση των 
Υγειονομικών 
Μονάδων στις 
Κυκλάδες
Τρεις βουλευτές του Συνασπισμού, Θ. Λεβέντης, Γρ. Ψαριανός 
και Θ. Δρίστας κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις υγειονομι-
κές μονάδες στις Κυκλάδες. Οι τρεις βουλευτές ρωτούν:
• Στην προκήρυξη για  νέες θέσεις υγειονομικού προσωπικού θα 
συμπεριλάβει και τις Κυκλάδες και πότε  θα καλυφθούν οι κε-
νές οργανικές θέσεις όλων των Υγειονομικών Μονάδων στα νη-
σιά; • Θα εγκριθεί  άμεσα ο νέος Οργανισμός του νοσοκομείου 
Σύρου που εκκρεμεί από το 2004, καθώς και ο Οργανισμός του 
Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, που βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια στα συρτάρια 
του υπουργείου; • Οι Υγειονομικές Μονάδες θα χρηματοδοτη-
θούν με τα ανάλογα ποσά για να αντιμετωπισθεί ριζικά το θέμα 
της  απρόσκοπτης καταβολής των εφημεριών, καθώς και των 
νυχτερινών και εξαιρέσιμων; • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημι-
ουργία των δύο νέων νοσοκομείων της Πάρου και της Σαντορί-
νης και ποιο το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των; • Θα ιδρυθεί 
περιφερειακό ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες και θα εξοπλιστεί με κατάλ-
ληλα πτητικά και πλωτά μέσα, που θα εξασφαλίζουν ανθρώπινες 
και ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς των ασθενών;

Συγχαρητήρια 
στο νέο 
Πρόεδρο
Αγαπητέ μας Αντώνη,

Η Τοπική Επιτροπή Νέας 
Δημοκρατίας Πάρου- 
Αντιπάρου και ο Πρόε-
δρος  εκφράζουν τα ειλι-
κρινή συγχαρητήρια για 
τη μεγάλη σου νίκη.
Πιστεύουμε ότι, ως Νέος 
Πρόεδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας, θα πραγμα-
τοποιήσεις όλα τα όνειρά 
μας για επανίδρυση του 
κόμματος, οργανωτική 
και ιδεολογική, ώστε το 
κόμμα που υπηρετούμε 
να γίνει και πάλι κυρίαρ-
χο στην πολιτική σκηνή 
του τόπου μας  και αυρι-
ανή κυβέρνηση!
Ο Πρόεδρος
Χ. Μαλινδρέτος   
Η Γραμματέας
Κυριακή Μπιζά           
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 ΔΙΑΦΟΡΑ   

ΝΤΟΥΛΑΠΑ, πωλείται από κόντρα πλακέ θαλάσσης classic 8αρι, 
ιδιοκατασκευής, βαρέου τύπου, ενός μηνός χρήση, τετράφυλλη. 
Διαστάσεων, ύψος 2.20 cm μήκος 97, πλάτος 79 cm. Τιμή: 300€ 
Τηλ.: 6948350655. 

ΜΗΧΑΝΗ HUQSWARNA TE, 610 cc μοντέλο 2002’, από γενικό σέρ-
βις, σε άριστη κατάσταση με λίγα χιλιόμετρα, πωλείται. Τιμή: 
1.500€. Τηλ.: 6972084756.

URBAN DE TOUR, ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΒΡΕΦΙΚΟ, μέχρι και 5 χρονών 
παιδιά, με 3 μεγάλες φουσκωτές ρόδες, υπνόσακο και τρόμπα, 
σαν καινούργιο, πωλείται μόνο 150€. Τηλ.: 6972084936.

OPEL CORSA, πωλείται 1400 cc, 16v, μοντέλο 1996’. Άριστη μηχανή, 
δεκτός έλεγχος. Τιμή: 2.000€. Τηλ.: 6942602624.

ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ, θα πωλούνται σε λίγες μέρες, καθαρόαιμα 
από γονείς εξωτερικού. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6938940856.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 50cc μοντέλο 2007’ πωλείται. 
Τηλ.: 22840 53384. 

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

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

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 ΤΑΒΕΡΝΑ – ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στο κέντρο της Παροι-
κίας (λιμάνι), πωλείται εν ενεργεία σε συμφέρουσα τιμή. Κος Νί-
κος. Τηλ.: 6948899253.

AIR CONDITION FUJITSU R-410A 36.000 BTU (κασέτα οροφής), 
πωλείται 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. 

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 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλι-
σμένη, 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, 
κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές.  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 πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., κα-
λοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 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, 
καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 138.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες 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 Αντί-
παρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, πωλούνται μαζί 2 γκαρσονιέρες, σπίτι 85τ.μ. σε 160 οι-
κόπεδο με άδεια επισκευής και οικόπεδο 160τ.μ. με άδεια, 2 με-
ζονέτες 85τ.μ. όλα συνεχόμενα. Ευκαιρία. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑ-
ΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Τηλ.: 22840 52225, 6944856105.

ΝΑΟΥΣΑ, σε συγκρότημα πολύ καλόγουστο, θέα, εύκολη πρόσβα-
ση. 3 οικίες 115τ.μ., 120τ.μ., 140τ.μ. Αξίζει να τις δείτε. Τιμές φιλι-
κές. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Τηλ.: 22840 52225, 
6944856105.

ΠΟΥΝΤΑ, οικία 100τ.μ. με κτήμα 1000τ.μ. με πολλά δέντρα και θέα, 
100 μέτρα από τη θάλασσα, μοναδικό, αυτόνομο με όλες τις πα-
ροχές. Αξίας 300.000€  Μόνο 200.000€. Τηλ.: 6956477148.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πετρόκτιστη επιπλωμένη κατοικία 85τμ σε οικόπεδο 
1 στρέμματος, 2 υ/δ, 2 μπάνια, αποθήκη, τζάκι, ηλιακός θερμο-
σίφωνας, δορυφορική, πέργκολες & κήπος με δέντρα, θέα στο 
λιμάνι της Παροικίας, τιμή 200.000€ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr Κωδικός: ΠΠ04-32

ΠΑΡΟΣ, νεόδμητη ανεξάρτητη κατοικία 400τμ σε 2 επίπεδα με 
κήπο 2.500τμ, 3 υ/δ, 3 μπάνια, wc, ενιαία κουζίνα με ηλεκτρικές 
συσκευές, αυτόνομος ξενώνας, τζάκια, ενδοδαπέδια θέρμαν-
ση, βεράντες με πέργκολες, δεξαμενή, πολύ καλή θέα θάλασ-
σα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007, www.Aspis-RealEstate.
gr Κωδικός: ΠΠ01-148

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 95τ.μ. εντός οικισμού σε 
προνομιούχα θέση, θέα στη θάλασσα και όχι ηχορύπανση, 2 δω-
μάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, τζάκι, κλιματισμός, κεντρική θέρ-
μανση 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 πολ-
λά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, θέα λιμάνι. 22.000τ.μ. Τιμή: 300.00€ ΤΑΞΙΑΡΧΑΚΙ, 
14.000τ.μ. θέα λιμάνι. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 
Τηλ.: 22840 52225, 6944856105.

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 8082 στρεμμάτων, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο με θέα Νάξο. Τηλ.: 6973079626, 22840 51077.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός σχε-
δίου 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, πολλά φρουτόδεντρα και 

παλιά κατοικία 35m2. Tηλ.: 6932319774.

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, οικόπεδο 10 στρεμμάτων 
με εκπληκτική θέα, τιμή 500.000€ ASPIS 
REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr  Κωδικός: ΠΠ02-65

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται οικόπεδα εντός οικι-
σμού στη θέση Κελλιά. Άρτια και οικοδομή-
σιμα. Τηλ.: 22840 21630. 

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 8 στρεμμάτων, με 2 ημιτελές οικο-
δομές, έναντι «Ξυλόφουρνου» με θέα Νάξο. Τηλ.: 6932520676. 

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ενοικιάζεται μεζονέτα 110m2. Τηλ.: 
6932319774.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα 50m2 (δίπλα στο φούρνο της 
Αγκαιριάς). Τηλ.: 6944961227.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ), για επαγγελματική στέγη ενοικιάζο-
νται 4 ανεξάρτητα δωμάτια με μπάνιο και a/c, έναντι Hotel Arian. 
Τηλ.: 6978246348.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται μονοκατοικία με ξενώνα σε 8.000 στρέμ-
ματα. Τιμή: 400€. Μετά το Astir, οικία 60τ.μ., 1 υ/δ. Τιμή: 350€. 
ΠΟΥΝΤΑ, ferry boat, μονοκατοικία, 2 υ/δ. Τιμή: 500 €. Μεσιτικό 
Γραφείο ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Τηλ.: 22840 52225, 6944856105.

ΑΘΗΝΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ου ορόφου, 2άρι, 
κοντά σε ΤΕΙ Καβάλας και Θηβών. Τηλ.: 22840 51950. 

ΒΟΥΝΑΛΙ  ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα με 3 κρεβατοκάμα-
ρες, χωρίς θέρμανση. Τηλ.: 6938940856. 

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται τριάρι με 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπά-
νιο. Τηλ.: 6945888928. 

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 επαγγελματι-
κή χρήση με χώρο στάθμευσης επί κεντρικού δρόμου. Τηλ.: 
6976336421, 22840 91468.

 ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6932202947.

ΓΕΡΟΚΟΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ, μόνιμος κάτοικος Πάρου, αναλαμ-
βάνει ηλικιωμένους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοή-
θεια. Συστάσεις. Τηλ.: 6938385668.

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

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

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

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

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΗ, με λίγα Ελληνικά μόνιμος κάτοικος Πάρου με συ-
στάσεις, αναλαμβάνει καθαρισμούς σπιτιών, σίδερο και βοήθεια 
ηλικιωμένων 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   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται με γνώση Αγγλικής γλώσσας για αρτοποιείο. 
Τηλ.: 6976809616. 

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

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  

Ο Χριστόφορος Αθανάσιος του Ανδρέα και της Αικατερίνης το 
γένος Βασιλοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 
στα Μάρμαρα της Πάρου και η Ζορμπά Ανδρονίκη του Νικολάου 
και της Κυριακής το γένος Κριμπένη, που γεννήθηκε στην Αθήνα 

και κατοικεί στα Μάρμαρα της Πάρου, πρόκειται να παντρευτούν 
στο Δήμο Πάρου τον Ιανουάριο.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΘΗΡΑ : 01/12/2009
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αρ. πρωτ.: 1176/2009
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ              
                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση των εργασιών λο-
γιστικής παρακολούθησης της ΔΕΥΑΘ, προϋπολογισμού 22.600 ευρώ (με 
Φ.Π.Α. 13%). 
Οι ανατιθέμενες υπηρεσίες αφορούν την διεκπεραίωση απαραίτητων μη-
νιαίων και ετήσιων εργασιών παρακολούθησης και ελέγχου της λογιστικής 
διαχείρισης της ΔΕΥΑΘ σε εβδομαδιαία βάση, με σκοπό την διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας. Καθώς επίσης και την καθοδήγηση και 
την παροχή υπηρεσιών συμβούλου.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
θα κατατίθενται στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, που βρίσκεται 
στα Φηρά Θήρας και ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Δευτέ-
ρα 21/12/2009 και ώρα 10:00 μέχρι 11:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλ-
λονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περι-
έρχονται στην Υπηρεσία μέχρι πριν την ώρα έναρξης της διενέργειας του 
πρόχειρου διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 
εργασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας των υπό εκτέλεση εργασιών, δηλα-
δή ποσού 400 ευρώ.
Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κρι-
θεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή. 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα τηλ.: 2286-25393. Αρμόδιος υπάλληλος κύριος Ρούσσος Κων-
σταντίνος.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θήρας 
Καραμολέγκος Μιχάλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΘΗΡΑ : 01/12/2008
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αρ. πρωτ. :  1178/2008
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ                                                       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση των εργασιών χημι-
κών αναλύσεων της ΔΕΥΑΘ, προϋπολογισμού 29.380 ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%). 
Η εργασία αφορά την διεκπεραίωση των απαραίτητων χημικών αναλύσε-
ων  από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΘ, δειγμάτων από τις Μονάδες Επεξερ-
γασίας Λυμάτων και δειγμάτων νερού από σημεία υδροδότησης των δικτύ-
ων της ΔΕΥΑΘ με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΔΕΥ-
ΑΘ. Καθώς επίσης και την παροχή συστάσεων και επεξηγήσεων υπό μορ-
φή συμβουλευτικού χαρακτήρα για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης 
αλλά και την βελτίωση της υποδομής της.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
θα κατατίθενται στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, που βρίσκεται 
στα Φηρά Θήρας και ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Δευτέ-
ρα 21/12/2009 και ώρα 11:00 μέχρι 12:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλ-
λονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περι-
έρχονται στην Υπηρεσία μέχρι πριν την ώρα έναρξης της διενέργειας του 
πρόχειρου διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 
εργασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας των υπό εκτέλεση εργασιών, δηλα-
δή ποσού 520 ευρώ.
Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κρι-
θεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή. 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα τηλ.: 2286-25393. Αρμόδιος υπάλληλος κύριος Ρούσσος Κων-
σταντίνος.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θήρας
Καραμολέγκος Μιχάλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΘΗΡΑ : 01/12/2009
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 Αρ. πρωτ. :  1177/2009
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση των εργασιών πα-
ρακολούθησης αφαλάτωσης και χλωριώσεων της ΔΕΥΑΘ, προϋπολογισμού 
20.340 ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%). 
Η εργασία αφορά την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας της 
μονάδος αφαλάτωσης και των εγκαταστάσεων χλωρίωσης της ΔΕΥΑΘ, με 
σκοπό την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΔΕΥΑΘ. Καθώς επίσης 
και την παροχή συστάσεων και προτάσεων για την βελτίωση και την δια-
σφάλιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
θα κατατίθενται στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, που βρίσκεται 
στα Φηρά Θήρας και ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Δευτέρα 
21/12/2009 και ώρα 12:00 μέχρι 13:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλ-
λονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περι-
έρχονται στην Υπηρεσία μέχρι πριν την ώρα έναρξης της διενέργειας του 
πρόχειρου διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 
εργασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας των υπό εκτέλεση εργασιών, δηλα-
δή ποσού 360 ευρώ.
Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κρι-
θεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή. 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα τηλ.: 2286-25393. Αρμόδιος υπάλληλος κύριος Ρούσσος Κων-
σταντίνος.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θήρας 
Καραμολέγκος Μιχάλης

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.

t r a v e l  s e r v i c e s
t r a v e l  s e r v i c e s
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Λιμάνι Παροικίας, Πάρος, έναντι ΚΤΕΛ
τ 22840 24245    f 22840 23922    e info@traveltoparos.grτ f e

Υποδήµατα · Αξεσουάρ

-20%  &  -50%
Μάρπησσα, τηλ./fax: 22840 43350

Γιορτινές Προσφορές

Παροικία τηλ.: 22840 24410-1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ιατρικό Πάρου 
υπέγραψε συµβαση µε το 

ταµείο Ο.Α.Ε.Ε.
(πρώην Τ.Ε.Β.Ε.)

 για εκτέλεση
µικροβιολογικών 

εξετάσεων
(µε συµµετοχή 25%) 
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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

Χριστουγεννιάτικο Παιδικό Θέατρο, Χορωδία & 
ζωντανή μουσική  στη Νάουσα

«Οι μήνες και τα 
τραγούδια τους» 
                                                                               

Μια ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη βραδιά υπόσχεται το Μουσικοχορευτικό Συ-
γκρότημα «Νάουσα Πάρου» σε όσους και όσες παρακολουθήσουν  την φετινή 
του χριστουγεννιάτικη δουλειά την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 7 το βράδυ, στην 
Αίθουσα του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος, στον περιφερειακό Νάουσας.
Η σκηνοθεσία είναι της Υπαπαντής Ρούσσου, ενώ τα  κοστούμια δημιούργησαν οι  
Έλια Φατή και η Μαρία Μέξη.
Η μουσική και τα τραγούδια του έργου θα ακούγονται από ζωντανή μουσική, τη 
Χορωδία Νάουσας Ενηλίκων και την Παιδική Χορωδία Νάουσας με τη διεύθυν-
ση της Φένιας Θεοφίλου. Σας περιμένουμε.

Χριστουγεννιάτικο παζάρι
Το φετινό Χριστουγεν-
νιάτικο Παζάρι του Παλι-
τιστικού Συλλόγου "Αρ-
χίλοχος" θα γίνει το Σαβ-
βατοκύριακο 12-13 Δε-
κεμβρίου, στην αίθουσά 
του στην Παροικιά.
Το Σάββατο θα ξεκινήσει 
στις 16.00 και θα ολο-
κληρωθεί στις 22.00 και 
την Κυριακή θα ξεκινή-
σει στις 10.00 το πρωί 
έως τις 2.00 μ.μ. και το 
απόγευμα από τις 17.00 
έως τις 22.00.

"Η Γιορτή των Αστεριών» 
Η «Γιορτή των Αστεριών», ένα χορόδραμα σε καλλιτεχνική επιμέλεια Παναγιώ-
τη Σπύρου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΑΜΕΣ "ΝΗΡΕΑΣ" στη Νάουσα  
στις 12 Δεκεμβρίου, στις 7 το βράδυ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Σύλλογος Γυναικών 
Μάρπησσας 
Την Κυριακή 22/11/09 πραγματοποιήθηκε στην αγροτολέσχη εκδήλωση για την 
συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας . Η 
εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία για την ίδρυση του Συλλόγου και την πλούσια δρά-
ση του μέχρι και σήμερα και προβλήθηκε DVD με πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
από τις διάφορες εκδηλώσεις του συλλόγου στα τριάντα αυτά χρόνια δημιουρ-
γίας του.
Την εκδήλωση πλαισίωσε με την παρουσία και τα τραγούδια του ο πρόεδρος της 
τουριστικής επιτροπής Δήμου Πάρου Μ. Ραγκούσης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, η Αντιδή-
μαρχος Άννα Κάγκανη, ο πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Γ. Λουκής, ο πρόεδρος του 
Δ.Δ. Μάρπησσας Αντ. Ραγκούσης, η πρόεδρος του Δ.Δ. Νάουσας Μαρία Τριπολι-
τσιώτη, εκπρόσωποι Συλλόγων, τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας και 
πολύς κόσμος.

Δώσ’ μου
Δώσ’ μου Θεέ μου δύναμη – δε θέλω να λυγίσω
στη στράτα την αμαρτωλή – να μπω να περπατήσω!
Δωσ’ μου ελπίδα στην καρδιά – στα βάσανα ν’ αντέχω
στην κάθε μου αναποδιά – υπομονή να έχω.
Δωσ’ μου κουράγιο να μπορώ – να βοηθώ τους άλλους,
το γέρο τον ανήμπορο – κι’ αμερικανογάλλους.
Στείλε το φως το ανέσπερο – σ’ αυτούς που κυβερνούνε
και με το νου ελεύθερο – τα άσχημα να δούνε.
Να μην κοιτάζουν μοναχό – το ατομικό συμφέρον,
λίγο και στη φτωχολογιά – πρέπει το ενδιαφέρον.
Φυσά αγέρας της οργής – ταράζει τη γαλήνη
και τα κεριά της αρετής – τα πιο πολλά τα σβήνει.
Δωσ’ μου πολύ πνευματική – να έχω ευστροφία,
να γράφω για τα σοβαρά – αλλά και για τ’ αστεία.
Θέλω στο σπίτι μου πολύ – υγεία και αγάπη,
για το συνάνθρωπο ψωμί – πάντοτε στο ντουλάπι.
Δωσ’ μας ξάστερο ουρανό – διώξε μας τη μαυρίλα,
μακριά κι’ από το σπίτι μας – να φύγει η σαπίλα.
Δωσ’ μου και για το χωρισμό – της λησμονιάς βοτάνι
και στη φουρτούνα σαν βρεθώ – απάνεμο λιμάνι.
Δωσ’ μου στη δίψα μου νερό – φωτιά στην παγωνιά μου,
όρεξη όλο τον καιρό – να έχω στη δουλειά μου.
Δωσ’ μου το φως να περπατώ – αν κάπου θα νυχτώσω,
και στους ληστές ν’ αμυνθώ – αν τύχει και ανταμώσω.
Δωσ’ μου την απολύτρωση – αν κάποιον στη ζωή μου, 
πλήγωσα ή αδίκησα – παρά τη θέλησή μου.
Θεέ μου αυτό που λαχταρώ – και έκκληση σου κάνω,
άρρωστος μην κρεβατωθώ – όρθιος να πεθάνω.
   Κων/νος Δελαγραμμάτης

Άναμμα 
Δέντρου

Ο Δήμος Πάρου και η 
ΚΔΕΠΑΠ, προσκαλούν 
μικρούς και μεγάλους 
στο εορταστικό άναμμα 
του Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου, την Κυριακή 
13 Δεκεμβρίου 2009 και 
ώρα 7 το απόγευμα στην 
πλατεία Εκατονταπυλια-
νής στην Παροικιά.
Θα υπάρχουν πολλές εκ-
πλήξεις, κυρίως για τα 
παιδιά.
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Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου 

Νέο Προεδρείο 

Πραγματοποιήθηκαν 
στις 8 Δεκεμβρίου  οι 
εκλογές στην Ένω-
ση Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών Πάρου 
μεταξύ των αντιπρο-
σώπων των πρωτο-
βάθμιων Συνεταιρι-
σμών – μελών της 
Οργάνωσης για την 
ανάδειξη του νέου 
Διοικητικού Συμβου-

λίου. Το νέο Δ.Σ. μετά την κατανομή των αξιωμά-
των έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Νικλόλαος Τσιγώνιας 
Αντιπρόεδρος: Κρίσπης Μιχαήλ 
Γραμματέας: Ραγκούσης Γεώργιος 
Ταμίας: Καπαρός Αντώνιος 
Μέλος: Κορτιάνος Σταύρος 
Αναπληρωματικά μέλη: Ρούσσος Γεώργιος, Τσι-
γώνιας Άγγελος 
Αντιπρόσωπος στις τριτοβάθμιες Οργανώσεις 
ΠΑΣΕΓΕΣ και ΚΕΟΣΟΕ εκλέχθηκε ο κ. Τσιγώνιας 
Νικόλαος. 

Νέα Διοικητικά Συμβούλια στους Συνεταιρισμούς
Ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 οι εκλογές στους πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρι-
σμούς Πάρου-Αντιπάρου για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών τους Συμβουλίων της επόμενης τριετίας. 
Επίσης εκλέχθηκαν και οι αντιπρόσωποι των Συνεταιρισμών που θα απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση και 
εξέλεξαν τη νέα Διοίκηση της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου. Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια κα-
θώς και οι Αντιπρόσωποι των Αγροτικών Συνεταιρισμών έχουν ως εξής:

Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος Αντιπρ. ΕΑΣ

Παροικίας Ιορδάνης 
Λεονάρδου

Κωνσταντίνος 
Αρκουλής

Αντώνιος 
Δαφερέρας Μιχάλης Κρίσπης Ιωάννης 

Αλιπράντης Μιχάλης Κρίσπης

Νάουσας Αρσένιος Λουκής Παναγιώτης 
Ρούσσος

Εμμανουήλ 
Σιφναίος

Σεβαστιανός 
Αναγνωστόπουλος

Ελευθέριος 
Καρποδίνης

Σταύρος 
Κορτιάνος

Μάρπησσας Άγγελος 
Τσιγώνιας Ηλίας Φραντζής Παντελής 

Ανουσάκης
Νικόλαος 
Τζιώτης

Κωνσταντίνος 
Ρούσσος

Άγγελος 
Τσιγώνιας

Λευκών Εμμανουήλ 
Χανιώτης

Ιωάννης 
Καπούτσος

Αντώνιος 
Καπαρός

Νικόλαος Χ. 
Παντελαίος

Νικόλαος Ι. 
Παντελαίος

Αντώνιος 
Καπαρός

Μαρμάρων Γεώργιος 
Ρούσσος Πέτρος Κεφαλάς Ιωάννης 

Κεφαλάς Ανδρέας Σάμιος Μιχαήλ 
Τζανακόπουλος

Γεώργιος 
Ρούσσος

Κώστου Στέφανος 
Ρούσσος

Μιχαηλιά 
Δεσύλλα Ανδριανή Λουκή Παντελεήμων 

Ζουμής
Ιωάννης 
Ρούσσος

Παρασκευάς 
Λουκής

Αγκαιριάς Μιχαήλ 
Κονταράτος

Νικόλαος 
Κονταράτος Μαρία Χανιώτη Πέτρος Σκιαδάς Αντώνιος Λουκής Γεώργιος 

Ραγκούσης

Άσπρο Χωριό Άννα 
Δελαγραμμάτη

Οδυσσέας 
Βιτζηλαίος

Μαργαρίτα 
Βιτζηλαίου

Γιώργος 
Γεμελιάρης Μαρία Ρούσσου Οδυσσέας 

Βιτζηλαίος

Αγροτικός - 
Γαλ/κος Συν/

σμος

Βασίλειος 
Τριβυζάς

Νικήτας 
Καστανιάς

Αλέξανδρος 
Αντιπαριώτης

Ιωάννης 
Τριβυζάς

Γεώργιος 
Πούλιος

Νικόλαος 
Τσιγώνιας

Αντιπάρου Κωνσταντίνος 
Τριαντάφυλλος

Δημήτριος 
Τριαντάφυλλος

Ελευθέριος 
Πατέλης Πέτρος Μαριάνος Μιχαήλ 

Τριαντάφυλλος
Εμμανουήλ 

Πατέλης

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου 
Πάρου 2010
Στα 2.651.001,95 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμμα-
τος του Δήμου Πάρου, που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ως 
εξής:

Έργα
• Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων 220.000 ευρώ, 
• Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων 100.000 ευρώ, 
• Πλακοστρώσεις 40.000 ευρώ, 
• Συντηρήσεις Δρόμων 70.000 ευρώ, 
• Κατασκευή- Αποκατάσταση- Συντήρηση Αργολιθοδομών 45.000 ευρώ, 
• Έργα Υποστήριξης και Θωράκισης Οδού Πρόσβασης ΧΥΤΑ 45.000 ευρώ, Υπο-
γειώσεις  Δικτύων ΔΕΗ Παραδοσιακών Οικισμών 25.000 ευρώ, 
• Αποκατάσταση- Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης 20.000 ευρώ, 
• Συντηρήσεις Πλακοστρώσεων 11.600 ευρώ, 
• Συντήρηση Δρόμων με Ασφαλτικό 11.600 ευρώ, 
• Συντήρηση Χώρων Στάθμευσης με Ασφαλτικό  11.600 ευρώ, 
• Συντήρηση Υπόγειου Δημοτικού Καταστήματος 11.600 ευρώ, 
• Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Χώρων Στάθμευσης Δήμου Πάρου 10.000 
ευρώ, 
• Ηλεκτροδοτήσεις-Επεκτάσεις Δικτύων- Εργασίες ΔΕΗ  10.000 ευρώ, 
• Επισκευή Συντήρηση Μεταλλικών Κατασκευών Πλατειών 8.000 ευρώ, 
• Αγορά Οικοπέδου για την επέκταση ΕΕΛ Μάρπησσας 150.000 ευρώ, 
• Επιδιορθώσεις Πλακόστρωτων Δ.Δ. Παροικιάς (Εκατονταπυλιανή) 45.000 ευρώ, 
• Κατασκευή Πεζοδρομίου από Διασταύρωση Γκίκα έως ακίνητο Σκλαβούνου 
20.000 ευρώ, 
• Επισκευή Δημοτικών Κτηρίων Δ.Δ. Παροικιάς 11.600 ευρώ, 
• Αποκατάσταση Τοιχίου Αντιστήριξης Κάστρου και Πλακόστρωση Περιβάλλο-
ντος Χώρου 45.000 ευρώ, 
• Διαρρύθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Πρώην Δημοτικού Σχολείου Νάουσας 
για την Στέγαση Νέων Σχολικών Μονάδων 60.000  ευρώ, 
• Επισκευή Δημοτικών Κτηρίων Δ.Δ. Νάουσας 11.600 ευρώ, 
• Κατασκευή Πεζοδρομίου στο Ποταμό Νάουσας 20.000 ευρώ, 
• Πλακόστρωση Πεζοδρομίου Περιοχής Αγίου Σπυρίδωνα Νάουσας 11.600 ευρώ, 
• Κυκλοφοριακός Κόμβος στη Διασταύρωση Μπατίστα 2.000 ευρώ, 
• Υπογειώσεις Δικτύων ΔΕΗ Παραδοσιακών Οικισμών  10.000 ευρώ, 
• Διαμόρφωση Δρόμου Πίσω Λιβάδι 11.600 ευρώ, 
• Αποκατάσταση Κατακρήμνισης Παραλιακού Δρόμου Δρυού  60.000 ευρώ, Ανά-
πλαση Περιβάλλοντος Χώρου Μουσείου Περαντινού 45.000 ευρώ, 
• Μελέτη Απορροής Όμβριων Υδάτων στην Περιοχή ΑΓ. Νικολάου  Αλυκής 3.000 
ευρώ, 
• Κατασκευή Γέφυρας Πλησίον Περιοχής ΑΓ. Νικολάου Αλυκής 65.000 ευρώ
• Αποπεράτωση Επισκευής Αγροτικού Ιατρείου του Δ.Δ. Αγκαιριάς του Δήμου 

Πάρου 30.000 ευρώ, 
• Πλακόστρωση από Σομπόνη Μέχρι Κοιμητήριο 45.000 ευρώ, 
• Κατασκευή Έργων Απορροής Όμβριων Υδάτων στον Πρόδρομο 20.000 ευρώ, 
• Αγορά Αγροτεμαχίου Ιδιοκτησίας Πετροπούλου για Επέκταση Αθλητικών Εγκα-
ταστάσεων  25.000 ευρώ, 
• Διαμόρφωση –Πλακόστρωση και Συντήρηση Πλυσταριών και Φωτισμός Πλα-
τείας Παλιοστέρνας 11.600 ευρώ, 
• Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης στο Σπίτι της Λογοτεχνίας 20.000 ευρώ, Επι-
σκευή-Συντήρηση Κλιμακοστασίου Μεγάρου Λευκών  20.000 ευρώ, 
• Βελτίωση Πλατείας και Περίβολου Νέου Ναού Ζωοδόχου Πηγής 11.600 ευρώ.      
Μελέτες
• Μελέτη Αποχέτευσης Δ.Δ. Αγκαιριάς 75.000 ευρώ, 
• Μελέτη Επέκτασης Συμπλήρωσης Αποχετευτικού Δικτύου Παροικιάς 2.000 
ευρώ, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής Κατασκευής Στίβου 400Μ, Γηπέδου 
Ποδόσφαιρου και 5x5 στο Αγροκήπιο Ναουσας 8.400 ευρώ, 
• Στατική Μελέτη Εφαρμογής Ποδόσφαιρου και 5x5 στο Αγροκήπιο Ναουσας 
4.500 ευρώ, 
• Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Εφαρμογής Κατασκευής Στίβου 400Μ, Γηπέδου 
• Ποδόσφαιρου και 5x5 στο Αγροκήπιο Ναουσας 4.500 ευρώ, 
• Τεύχη Δημοπράτησης Κατασκευής Στίβου 400Μ, Γηπέδου Ποδόσφαιρου και 
5x5 στο Αγροκήπιο Ναουσας 3.000 ευρώ, 
• Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Έργου-Κατασκευή Στίβου Γηπέδου Πο-
δοσφαίρου Νάουσας 1.904 ευρώ, 
• Μελέτη Βόθρου Έργου- Κατασκ. Στίβου Γηπέδου Ποδοσφαίρου Νάουσας 1.190 
ευρώ 
• Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας Έργου- Κατασκευή Στίβου  Γηπέδου Πο-
δοσφαίρου Νάουσας 952 ευρώ, 
• Μελέτη Κλιματισμού –Αερισμού Έργου  Κατασκευής Στίβου  Γηπέδου Ποδο-
σφαίρου Νάουσας  2.380 ευρώ, 
• Μελέτη Θέρμανσης Έργου Κατασκευής Στίβου 400Μ Γηπέδου Ποδοσφαίρου 
Νάουσας  2.975 ευρώ, 
• Μελέτη Θεμελιακής Γείωσης Έργου Κατασκευής Στίβου 400Μ Γηπέδου Ποδο-
σφαίρου Νάουσας  3.570 ευρώ, 
• Μελέτη Αντικεραυνικής Προστασίας Κατασκευής Στίβου 400Μ Γηπέδου Ποδο-
σφαίρου Νάουσας  3.390 ευρώ, 
• Υδραυλική Μελέτη Έργου Ανάπλασης Πλατείας Μ. Μαυρογένους του Οικισμού 
Παροικιάς Δήμου Πάρου 7.140 ευρώ, 
• Υδραυλική Μελέτη Έργου Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας Νάουσας Δήμου Πά-
ρου 8.640 ευρώ, 
• Εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στο Πλαίσιο Έγκρισης Το-
πικού Ρυμοτομικού 6.300 ευρώ, 
• Μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς  15.334,44 ευρώ, 
• Τοπογραφική Αποτύπωση Γηπέδου Μαρμάρων 1.600 ευρώ, 
• Τοπογραφική Αποτύπωση Γηπέδου στη Θέση «Κλαούνας» 1.000 ευρώ, 
• Τοπογραφική Αποτύπωση δύο Ιδιοκτησιών επί της οδού προς Χ.Υ.Τ.Α 1.000 
ευρώ,
• Μελέτη  Αξιοποίησης Λιμνών Δρυού 5.000 ευρώ,         
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Πανναξιακός Α.Ο - ΑΜΕΣ 
Μαρπησσαϊκός 78 - 69

Για 38 λεπτά ήταν μπροστά στο σκόρ ο Μαρπησσαϊ-
κός, με αντίπαλο τον πρωτοπόρο του πρωταθλήμα-
τος Ανδρών Πανναξιακό, στο κλειστό γυμναστήριο 
της Νάξου, όμως στο τελευταίο δίλεπτο οι δυνάμεις 
και οι ελλείψεις πρόδωσαν τον Μαρπησσαϊκό που 
είδε τ’ όνειρό του (να κερδίζει μέσα στην έδρα του 
τον Πανναξιακό) να χάνεται. «Απίστευτος» ο Καζακί-
δης με 27 πόντους(5 τρίποντα), «Δίδυμοι Πύργοι» ο 
Δαβερώνας και ο Πολυχρονάκης, «Βέλη» ο Καπάρος 
με τον Μάρκου.
Μαρπησσαϊκός (Μουρογιάννης) : Πετρόπουλος Φ., 
Μάρκου 6, Κουνής, Μαύρης 3, Καζακίδης 27 (5 
τριπ.), Χερουβείμ, Γιαννούλης 1, Γκράντ, Δαβερώνας 
17, Πολυχρονάκης 10, Καπαρός 5, Πετρόπουλος Π.

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός - ΑΠΑΣ 
Φανάρια Νάξου 48 - 72 
Την επόμενη ημέρα μετά το ντέρμπυ που έζησαν οι 
παίκτες του Μαρπησσαϊκού και τη μεγάλη απογοή-
τευση για την ήττα, κλήθηκαν ν ' αντιμετωπίσουν τη 
2η ομάδα της Νάξου τα «Φανάρια» πάλι στο κλειστό 
γυμναστήριο της Νάξου.
Το πρώτο δεκάλεπτο 14-19 για τα Φανάρια και στο 
ημίχρονο 31-26 για τους Παριανούς. Το τρίτο δεκά-

λεπτο 41-45 για τα Φα-
νάρια και στο τέταρτο 
δεκάλεπτο η υπερπρο-
σπάθεια που κατέβα-
λαν τα παιδιά της Πά-
ρου(μετά από 2 αγώ-
νες σε λιγότερο από 12 
ώρες!) τους έφτασε στα 
όριά τους, με αποτέ-
λεσμα να «ξεφουσκώ-
σουν» και να μην μπο-
ρούν να χτυπήσουν το 
παιχνίδι. Έτσι ο προπο-
νητής Β. Μουρογιάννης 
χρησιμοποίησε σ' όλο 
το τέταρτο δεκάλεπτο 
τους «πιτσιρικάδες» και 
το παιχνίδι τελείωσε με 
το πλασματικό σκορ 48-
72 υπέρ των Φαναριών. 
Ο Καζακίδης με 23 πό-
ντους ήταν ο πρώτος 
σκόρερ του παιχνιδιού.
Μαρπησσαϊκός (Μου-
ρογιάννης) : Πετρόπου-
λος Φ. , Μάρκου 4, Κου-
νής, Μαύρης 2, Καζα-
κίδης 23, Χερουβείμ, 
Γιαννούλης, Γκράντ, 
Δαβερώνας 7, Πολυ-

χρονάκης 6, Καπαρός 6, Πετρόπουλος Π. Οι αγώνες 
στο ανδρικό μπάσκετ έγιναν στις 6 και 7 Δεκεμβρίου.

Ένα παράπονο…
Είναι αδικία γι' αυτά τα παιδιά της Πάρου με το ανε-
ξάντλητο ταλέντο που διαθέτουν να μην μπορούν να 
προπονηθούν και ν' αγωνιστούν επί ίσοις όροις με 
τα παιδιά της Νάξου ή της Σύρου ή της Σαντορίνης 
και να νιώθουν πραγματικά σαν παιδιά ενός κατώτε-
ρου Θεού χωρίς το δικό τους «σπίτι». Ας ελπίσουμε 
οτι τα παιδιά τους θα έχουν τουλάχιστον το περιβό-
ητο κλειστό γυμναστήριο για να αγωνίζονται κάποτε 
στην έδρα τους!¨. 
 Με αφορμή τα παραπάνω, Θα ήθελα να θέσω ένα 
ερώτημα. Υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια 
απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας για την κατα-
σκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων - κλειστό γυ-
μναστήριο στο χώρο του δημοτικού σχολείου Αρχι-
λόχου - Μάρπησσας. Η εκτέλεση του έργου ανατέ-
θηκε στη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και 
αυτή τη στιγμή ο φάκελος βρίσκεται στο Επαρχείο 
Πάρου. Που είναι λοιπόν οι ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν γι' αυτό το έργο; Ας μας πουν επιτέλους σε 
ποιο στάδιο βρίσκεται, γιατί κλειστό ακούμε και κλει-
στό δεν βλέπουμε! 

Περαντινού Μαρία

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

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

Επιμέλεια: Νίκος Σαρρής

Μία νίκη, μία 
ήττα και δύο 
ισοπαλίες
Με το μεγάλο διπλό του Νηρέα ξεχώρισε το 2ήμε-
ρο που μας πέρασε. Η ομάδα της Νάουσας κάνο-
ντας μεγάλο παιχνίδι κατάφερε να περάσει από μια 
έδρα που δύσκολα θα περάσει άλλη ομάδα. Οι άλλες 
ομάδες μας δεν τα κατάφεραν. Ο Α.Ο.Π. έχασε στην 
Σαντορίνη από την Θύελλα και ο Μαρπησσαϊκός με 
τον Αστέρα Μαρμάρων παραχώρησαν ισοπαλίες στη 
Λάβα και στον ΑΣ Ίου αντίστοιχα.

«Τρίποντο» για τον Νηρέα 
Εκπληκτικός ο Νηρέας πανηγύρισε ένα μεγάλο «τρί-
ποντο» μέσα στη Νάξο με ανατροπή μάλιστα. Το παι-
χνίδι ξεκίνησε ονειρικά για την Παριανή ομάδα και 
με τέρμα του Νικόλοφ πήρε το προβάδισμα, αλλά 
λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου οι γηπεδού-
χοι έφεραν το ματς ισόπαλο. Σαν να μην έφτανε αυτό, 
με την έναρξη του 2ου ημιχρόνου το Φιλώτι κατάφε-
ρε να προηγηθεί με 2-1 και να γυρίσει το ματς. Όμως 
ο Νηρέας δεν είχε πει την τελευταία λέξη. Με πάθος 
και δύναμη κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι χάρη 
στα τέρματα του Ευαγγέλου και του Μοστράτου και 
να φύγει με τους 3 βαθμούς από τη Νάξο.

Θύελλα – Α.Ο.Π. 1-0
Τη ζωή του δύσκολη πάει να κάνει ο Α.Ο.Π. στην 
υπόθεση ανόδου. Σε ένα ματς που η Παριανή ομάδα 
ήταν πάρα πολύ καλή δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε 
στη Σαντορίνη από τη Θύελλα με 1-0. Ο Α.Ο.Π. έχασε 
αρκετές ευκαιρίες για να προηγηθεί στο σκόρ, με με-
γαλύτερη αυτή στο 10' με το σουτ του Πετρόπουλου 
που έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Συνήθως 
στο ποδόσφαιρο αν δεν καταφέρεις να σκοράρεις το 
δέχεσαι και από μία στημένη φάση στο 54' (απευθεί-
ας εκτέλεση φάουλ) βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στη συ-
νέχεια πίεσε, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι ηττήθη-
κε από την έκπληξη του ομίλου, Θύελλα Καμαρίου.

Σύνθεση Α.Ο.Π.
Μανέκας, Λάπη, Μπαρδάνης, Τσιλιώρης (Δαφερέ-
ρας), Κορδός, Πετρόπουλος, Νίκας, Μοστράτος (Χα-
τζάρας), Μπάλκας, Αρκουλής, Γκιόκα (Μπαμπούνης)
Οι άλλες δυο ομάδες μας, Μαρπησσαϊκός και Αστέ-
ρας Μαρμάρων, δεν τα κατάφεραν με φαινομενικά 
υποδεέστερους αντιπάλους (ΑΣ Ίου – Λάβα) και ανα-
δείχτηκαν ισόπαλοι.

2ος όμιλος
    ΑΓ.  ΒΑΘ.  ΓΚΟΛ
Πανναξιακός   7    19   22-4
Πανθηραϊκός   7    14   18-7
Α.Ο.Πάρου   7    13   17-7
Θύελλα    7    12   12-9
Καρτεράδος   7    11   15-5
Μαρπησσαϊκός   7    4   7-15
Τραγαία               7    2   6-25
Λάβα    7    0   4-28

7η αγωνιστική 
αποτελέσματα
Λάβα – Μαρπησσαϊκός 1-1
Τραγαία – Καρτεράδος 1-8
Θύελλα – Α.Ο.Πάρου 1-0
Πανναξιακός – Πανθηραϊκός 2-0

Επόμενη αγωνιστική
Τραγαία – Μαρπησσαϊκός
Λάβα – Θύελλα
Καρτεράδος – Πανναξιακός
Α.Ο.Πάρου – Πανθηραϊκός

3ος όμιλος

             ΑΓ.       ΒΑΘ.    ΓΚΟΛ

Νηρέας   5 13       14-2

Αναγέννηση Νάξου 5 12        5-8

ΑΜΣ Φιλώτι  6  8       11-7

ΑΣ Ίου   5  8       6-10

Αστέρας Μαρμάρων 6  4      10-10

Παμμηλιακός  6  4 9-8

Κορωνίδα  6  1        3-13

7η αγωνιστική 
αποτελέσματα
Φιλώτι – Νηρέας 2-3
Αστέρας Μαρμάρων – Ίος 2-2
Παμμηλιακός – Κορωνίδα 3-0
Αναγέννηση Νάξου ρεπό

Επόμενη αγωνιστική

Φιλώτι – Αναγέννηση Νάξου
Νηρέας – Παμμηλιακός
Ίος – Κορωνίδα
Αστέρας Μαρμάρων ρεπό
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• 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!

 Το δεύτε-
ρο δημοτικό 
σχολείο σα-
φώς δεν εί-
ναι πολυκατά-
στημα και γι’ 
αυτό εδώ και 

χρόνια προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα χω-
ρίς επιτυχία… Ο συσχετισμός με τα πολυκατα-
στήματα γίνεται αυθόρμητα, γιατί στη μια περί-
πτωση έχουμε υπερπροσπάθεια για να βρεθεί 
λύση και στην άλλη δεν βρίσκουμε λύση. 
Στη μία περίπτωση η Πολεοδομία ξεπερνάει 
αμέσως τα όποια εμπόδια για τους όρους δό-
μησης, στην άλλη δύο χρόνια τώρα και ακό-
μη ψάχνουμε... Στη μία περίπτωση το Επαρχείο 
κάνει το παν για να βοηθήσει, στην άλλη πε-
ρίπτωση το παν για "μη λύση"… Και μετά σου 

λένε "τα παράπονά σου στην Έπαρχο"...!

  Όταν θέλεις να βοηθήσεις τον εμπορικό 
κόσμο του νησιού σου, πάντα βρίσκεις τρόπο. 
Το τελευταίο παράδειγμα είναι από το Επαρ-
χιακό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης. Η 
ψηφοφορία για την αδειοδότηση ενός μεγά-
λου Σούπερ Μάρκετ έχει ως εξής: 
Γρηγορία Πρωτολάτη: ΝΑΙ 
Νικόλαος Αρκουλής:  ΝΑΙ
Γιώργος Κάγκανης:    ΟΧΙ
Χρύσανθος Μπαφίτης: Να συζητηθεί στο Νο-
μαρχιακό Συμβούλιο
Κάτι ξέρει ο λαός που λέι ότι το «χούι» πεθαί-
νει τελευταίο.

  Σημειώθηκαν δύο τροχαία την περασμέ-
νη εβδομάδα και αξίζει τον κόπο να δούμε τη 

συμπεριφορά των δύο «δραστών» των ατυχη-
μάτων. 
Ο ένας γλίστρησε το αυτοκίνητό με τη βροχή 
και έπεσε σε πέτρινη περίφραση και την γκρέ-
μισε. Ο δεύτερος κάνοντας επικίνδυνο ελιγμό 
μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο 
αυτοκίνητο.
Ο πρώτος, έψαξε και βρήκε τον ιδιοκτήτη της 
μάντρας και τον ενημέρωσε για τη ζημιά, ο άλ-
λος έφυγε "πατημένος", χωρίς να δει αν υπάρ-
χει τραυματίας. 
Ο πρώτος την επόμενη ημέρα ξαναέχτισε τη 
μάντρα και ο δεύτερος, μετά την κινητοποίηση 
των ανδρών του Α.Τ., υποχρεώθηκε μετά από 
χίλια ζόρια, να πληρώσει για τη ζημιά που προ-
ξένησε.
Δύο άνθρωποι που δημιούργησαν πρόβλη-
μα και το αντιμετώπισαν εντελώς διαφορετι-

κά ο καθένας. Ο ένας εγκατέλειψε και ο άλ-
λος έψαξε μόνος του να βρει και να ενημερώ-
σει τον ιδιοκτήτη. Δύο άνθρωποι με διαφορετι-
κούς χαρακτήρες, το μόνο κοινό, ότι είναι Αλ-
βανοί, κάτοικοι Πάρου. 

  Επειδή μπερδεύουν τα νούμερα οι άσπον-
δοι φίλοι του Εμποροεπαγγελματικού Συλλό-
γου, τους ενημερώνουμε ότι στην πρώτη εκ-
δήλωση στην Αντίπαρο είχαμε τα εξής αποτε-
λέσματα:
Προσήλθαν 45, εγγράφηκαν 32 νέα μέλη στο 
σύλλογο και έπεται συνέχεια…
Η δυναμική του Συλλόγου κάποιους στενοχω-
ρεί και μπερδεύουν τα νούμερα γι’ αυτό καλό 
θα ήταν να είναι πιο προσεκτικοί στις σημειώ-
σεις τους. 

Πορεία στην Παροικιά, στη μνήμη του μαθητή Αλέξανδρου 

Γρηγορόπουλου που «έπεσε» από σφαίρα αστυνομικού, 

έκαναν οι μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων και οι σπουδα-

στές του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ. 

Στη διασταύρωση του Γκίκα τα παιδιά έκλεισαν συμβολι-

κά για περίπου μία ώρα το δρόμο και ενώ οι περισσότε-

ροι οδηγοί έδειξαν κατανόηση, βρέθηκαν δύο που αντέ-

δρασαν άσχημα. 

Για το επεισόδιο, η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου εξέδωσε 

ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ άλλων τονίζει: «…Προς 

το τέλος της διαμαρτυρίας δύο οδηγοί οχημάτων, εκ των 

οποίων ένας λιμενικός, απείλησαν και κινήθηκαν επιθε-

τικά με τα οχήματά τους απέναντι σε μαθητές και καθη-

γητές, βρίζοντας και σπρώχνοντας κάποιους από αυτούς.

»Η ΕΛΜΕ καταδικάζει τέτοιες ενέργειες οι οποίες στρέ-

φονται ενάντια στο μαθητικό – εκπαιδευτικό κίνημα. Στη-

ρίζει τους μαθητές και τους καθηγητές, που με τη στάση 

τους απέτρεψαν τα χειρότερα και προστάτεψαν τους μα-

θητές. Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να παλεύουν για 

δημόσια – δωρεάν Παιδεία και κατοχύρωση – διεύρυν-

ση της Δημοκρατίας στην εκπαίδευση».

Πορεία στη μνήμη

του αδικοχαμένου Αλέξη

στο φακό
   της 


