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Η τουριστική περίοδος εί-
ναι προ των πυλών και στο 
πλαίσιο αυτό καταβάλλονται 
προσπάθειες από το Δή-
μο, ν’ «ανοίξουν» όσο γίνε-
ται περισσότερο οι ορίζο-
ντες, με διευκολύνσεις προς 
τους επισκέπτες που επιλέ-
γουν την Πάρο για διακοπές 
ή εκδρομές. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης 
πέτυχε την αύξηση των 
πτήσεων εβδομαδιαίως για την Πάρο, προσθέτο-
ντας, ένα έστω και μικρό λιθαράκι, στην πιο άνετη 
πρόσβαση τουριστών στο νησί μας, αλλά και την αύ-
ξηση των θέσεων των επιβατών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εδώ και αρκετό 
καιρό είχε επαφές με εκπροσώπους της εταιρίας 
OLYMPIC AIR, για αύξηση των πτήσεων, τουλάχιστον 
την τουριστική περίοδο, ώστε να δοθεί η δυνατότη-
τα σε περισσότερους επισκέπτες να έρχονται στο νη-
σί με αεροπλάνο, εφόσον αυτό τους εξυπηρετεί κα-
λύτερα, από άποψη χρόνου. 

Οι προσπάθειες αυτές έφεραν το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα και οι πτήσεις αυξήθηκαν από 19 την εβδο-

μάδα σε 22. 
Τα αυξημένα δρομολόγι-

α των πτήσεων της OLYMPIC 
AIR, ξεκινούν από την 1η 
Απριλίου και ήδη έχει δι-
αμορφωθεί το πρόγραμμα. 
Μένει να πέσουν οι υπογρα-
φές της σύμβασης μεταξύ 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας και OLYMPIC AIR, έ-
ως το τέλος του μήνα.

Την πληροφορία της εφη-
μερίδας μας για την αύξηση 

των πτήσεων μας επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της ε-
ταιρίας, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι θα ξεπερα-
στούν και τα προβλήματα που υπήρχαν στις πτήσεις 
από το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή να φεύγει 
το αεροπλάνο με λιγότερα από 17 άτομα, υπήρξε μά-
λιστα φορά, λόγω «άρνησης πτήσης» του πιλότου, να 
απογειωθεί αεροσκάφος με έναν μόνο επιβάτη. 

Οι πτήσεις
Η σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί έως το τέ-
λος του μήνα, μεταξύ των άλλων προβλέπει για πόσα 
επιδοτούμενα δρομολόγια επιδοτείται κάθε άγονη 
γραμμή.                                                          συνέχεια στη σελ.5

Λ. ΚΟΝΤΟΣ: ΑΣ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ ΜΑΣ
για το μέλλον των παιδιών μας 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
προς τους γονείς 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Βραβεύτηκε το μαθητικό περιοδικό "ΩΛΙΑΡΟΣ"
από το ίδρυμα Μπότση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ Α.Ε.
Χωρίς την αύξηση του ΦΠΑ τα εισιτήρια

ΝΙΚΗΤΗΣ Ο ΝΗΡΕΑΣ
στο ντέρμπι με τον Α.Ο.Πάρου

ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΥΛΑΙΑ Ο ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
με τη θεατρική παράσταση
"Το μυστικό της Κοντέσας Βαλαίρενας"
του Γρηγόρη Ξενόπουλου

«Εαρινή συμφωνία» 
στις αερομεταφορές

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

Με παρέμβαση του Δημάρχου Χ. Βλαχογιάννη
σελ.12

σελ.4

σελ.2

σελ.5

σελ.11

σελ.7

από Πειραιά προς Πάρο
∆ευτέρα - Τρίτη* - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο 18:00

Για κρατήσεις απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας 
πράκτορα ή στην HELLENIC SEAWAYS
Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη
18531 Πειραιάς
τηλ.: 210 4199000, fax: 210 4117900
www.hsw.gr

με το “Νήσος Μύκονος”...
...για τις Πασχαλινές διακοπές!

από Πάρο προς Πειραιά
Τρίτη - Τετάρτη* - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο 11:40, Κυριακή 18:30

* Τα δρομολόγια την Τετάρτη και την Τρίτη ισχύουν από 26/3/2010 έως 11/4/2010.
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Ξεκαθαρίζει τη θέση του και καλεί τους 
Παριανούς σε ημερίδα στις 18 Απριλίου,
όπου θα καταθέσουν τις απόψεις τους για
το μέλλον της Πάρου. Προτείνει ενιαίο 
ψηφοδέλτιο και κάλπη για την εκλογή του 
επικεφαλής
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Το πρώτο βραβείο πήραν 
οι μαθητές του Γυμνασίου 
με τάξη Λυκείου της Αντι-
πάρου για το περιοδικό που 
εκδίδουν με τον τίτλο «Ωλί-
αρος». 

Συγκεκριμένα, την Παρα-
σκευή 5 Μαρτίου πραγμα-
τοποιήθηκε στο Πολεμικό 
Μουσείο Αθηνών, η ετήσι-

α εκδήλωση βράβευσης μαθητικών εντύπων από ό-
λες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, που διοργανώ-
νει το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασί-
ου Βασ. Μπότση.

Στην εκδήλωση, βραβεύτηκε από τον Ελληνικό Ε-
ρυθρό Σταυρό το μαθητικό περιοδικό «Ωλίαρος» του 
σχολείου, που εκδόθηκε κατά το σχολικό έτος 2008-
2009. Η βραάβευση αφορούσε τα ρεπορτάζ του που 
αναφέρονται σε θέματα ποιότητας ζωής και περιβάλ-
λοντος. 

Το πρώτο βραβείο που πήραν οι μαθητές, συνοδεύ-
τηκε από το χρηματικό πο-

σό των 1000 ευρώ, 
ως συμβολή στη δη-
μοσιογραφική προ-
σπάθεια που γίνεται 
στο σχολείο της Α-
ντιπάρου. 

Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν για 
να παραλάβουν το 
βραβείο ο καθηγη-
τής πληροφορικής 
του σχολείου Πανα-
γιώτου Ηλίας και ο 
μαθητής της Γ΄ Γυ-
μνασίου Τριαντά-
φυλλος Κωνσταντί-
νος. Το βραβείο απέ-
νειμε στο μαθητή ο 
πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Απόστο-
λος Κακλαμάνης.

Το έντυπο αξιολογήθηκε από ειδική επιτροπή, η ο-
ποία απαρτίστηκε από επαγγελματίες δημοσιογρά-
φους και συνεργάτες του ιδρύματος.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Αποδεχόμαστε την αβεβαιότητα
«Πατούν οι έννοιες και οι χαρές διαβαίνουν με 

το γοργό κροτάλισμα της μοίρας, πρόσωπα ανά-
βουν, λάμπουν μια στιγμή και σβήνονται σ’ ένα 
σκοτάδι εβένου». Μαζί με τον ποιητή, μας καλεί ο 
ιερέας να σπεύσουμε για το φως αυτό, το ακριβό, 
της μιας μόνο στιγμής, ενώ άγγελοι των Παραβο-
λών δωρίζουν άσπρους κρίνους ευαγγελισμών ή 
φοβέρες και στίχους. «Ό,τι σώσεις μες την αστρα-
πή καθαρό στον αιώνα θα διαρκέσει». Μέσα στη 
ζάλη των αλλαγών πασχίζουμε να ξεχωρίσουμε 
σταθερά σημεία, ουσίες βαθύτερες των πραγμά-
των, λόγους και αιτίες των στροβίλων του ταξιδιού 
και των κυμάτων.

Το σύμπαν διασπάται με φοβερές ταχύτητες, 
γαλαξίες απομακρύνονται, άστρα συγκρούονται, 
κόσμοι εκρήγνυνται και διαλύονται. Ζωή, συνεί-
δηση, αγάπη, αλήθεια, ομορφιά, εφήμερα όλα, 
ανθίζουν, καρπίζουν, αποσυντίθενται. Ταξίδι είναι, 
περιπλάνηση, εξερεύνηση.  Αποδεχόμαστε την 
αβεβαιότητα και την ανησυχία, βρεθήκαμε ξαφ-
νικά σε χορό περιστροφών, τριγυρνούμε αδιάκο-
πα και απομακρυνόμαστε ψάχνοντας το γιατί. Όλο 
και περισσότεροι χείμαρροι αγωνίας μας απει-
λούν, ενώ μέθεξη, ενθουσιασμός, ανθρωπιά, μου-
σική, γίνονται τα μόνα όπλα αντίστασης. Θεμελιώ-
νουμε την αλληλεγγύη όχι πάνω στην επίγεια σω-
τηρία, αλλά στη συνείδηση της απώλειας, στην αί-
σθηση συμμετοχής σ’ ένα παιχνίδι που διαρκώς 
νοηματοδοτούμε. 

Αυτά όλα λέγονται καθώς αποχαιρετούμε φί-
λους που αποχώρησαν. Ζούμε με την αστραπή 
που έλαμψε από την παρουσία τους, τον ήχο απ’ 
το αστροπελέκι της απουσίας και τους μνημονεύ-
ουμε για να μας στέλνουν από μακριά φως αστέ-
ρων. 

Πριν από καιρό, αποχαιρετώντας τη φίλη Ηρώ 
Αιγινήτη-Κρίσπη,  υποθέσαμε, ότι ίσως επρόκειτο 
για αστείο που σκάρωσε να γελάσουμε. Περνούν 
πολλά και μας ζορίζουν, ανοιχτοί στους ανέμους 
είμαστε, ανοχύρωτοι, εκτεθειμένοι, απροστάτευ-
τοι στις παραξενιές των καιρών.  Είχε η Ηρώ διά-
θεση για γέλιο, γι’ αυτό σκαρφιζόταν ιστορίες και 
μας διασκέδαζε με την ανεξάντλητη ευρυχωρία 
της καρδιάς της. Χωρούσαμε όλοι εκεί οι τυχεροί 
που τη γνωρίσαμε και διδαχθήκαμε απ’ την ευγέ-
νεια και την καλοσύνη της. Αλλά το αστείο, αν το 
δει κανείς από άλλη πλευρά, μπορεί να είναι ιστο-
ρία για δάκρυα, χαρά και πίκρα πάνε μαζί.

Ωστόσο, οι πολλοί που αγαπήσαμε φεύγουν  κά-
ποτε, για να απομείνουν  ως χρώματα ίριδας αδι-
καίωτα συναισθήματα και ελπίδα παραμυθίας.  
Για να βλέπουμε πίσω απ’ τη στίλβη των άστρων 
ανεξερεύνητους κόσμους και να προσεδαφιζόμα-
στε απ’ την καθημερινή έπαρση στην ανθρώπινη 
στοργή της κοινής μοίρας. 

Τα ίδια θα λέγαμε για το Γιάννη Ηλία Γκίκα, το 
σεμνό ποιητή και ιδεολόγο. Αστείο ήταν η αποδη-
μία του, σαν τους σατυρικούς στίχους που σκάρω-
νε, ο Σουρής αυτός του νησιού. Το ίδιο για τον πο-
λύπλευρο Φώτη Τσουνάκη,  συνεργάτη επί χρόνια 
στα πολιτιστικά, τον Δημήτρη Γκίκα το γλυκύτατο 
συμμαθητή μας, το Ανάργυρο Λατσό, τον Απόστο-
λο Νικηφόρο και άλλους πολλούς. 

Οι ακριβοί μας φίλοι έσβησαν και μένουμε πίσω 
εμείς μετρώντας και ξαναμετρώντας αποστάσεις 
μεταξύ  ζωής και απώλειας. Πρόκειται για γεφύ-
ρι που το περνά κανείς με χαμόγελο συγκατάβα-
σης, που ίσως είναι και θρήνος. «Θάρρος. Ο ουρα-
νός αυτός είναι και πουλιά του εμείς». Το είπαμε, 
ταξίδι είναι, περιπέτεια μουσικής και το να αντι-
δωρίζεις το φως που λαμβάνεις, αντιστεκόμενος 
στη ματαιότητα, δίνει δύναμη στα θνητά να γίνο-
νται αθάνατα.
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη - Ραγκούση
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ

Εκτύπωση: 
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
mail to: info@fonitisparou.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), 
Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Ατ-
λάντικ (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρ-
τοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, 
Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, 
Καφέ Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος 
Audiophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Πε-
ρίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης 
Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, 
Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο Μαργαρίτη, 
Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνά-
κη, Smart computers Σκιαδάς, Μπαρμπα-
ρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna 
Travel, κατάστημα Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζα-
χαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπου-
λος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου, Πα-
ραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
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.

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
- ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Παροικία, Πάρος

τηλ. 22840 21656
       22840 23782
fax. 22840 21818

agrotexniki@yahoo.gr

Γυμνάσιο με τάξη Λυκείου Αντιπάρου 

Βραβεύτηκε το μαθητικό περιοδικό 
«Ωλίαρος» από το ίδρυμα Μπότση 

Εκδήλωση της Ε.Λ.Μ.Ε.
Η Ε.Λ.Μ.Ε. Πάρου – Αντιπάρου διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: 

«Οικονομική συγκυρία και εργασιακές σχέσεις».
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 21 Μαρτίου στις 11:00 πμ 
στο Πολυγωνικό του Λυκείου Παροικιάς.
Θα μιλήσουν: Κιμπουρόπουλος Γιάννης: Διευθυντής Σύνταξης της 
εφημερίδας «Ο Κόσμος του Επενδυτή» και Τσιριγώτης Θανάσης: Εκπαιδευτικός 

Δελτίο Τύπου Κοινότητας Αντιπάρου
Είναι τόσο μεγάλη η εμπάθεια της εφημερίδος «Φωνή της Πάρου», που διανέμεται δωρε-

άν,  κατά της Κοινότητας Αντιπάρου, ώστε ψάχνοντας να βρει αρνητικά εις βάρος της, κατα-
φεύγει σε ανόητα ειρωνικά δημοσιεύματα. 

Συγκεκριμένα, ένα συντακτικό λάθος υπαλλήλου, στο διαβιβαστικό που συνοδεύει το πρα-
κτικό του Κοινοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την εκ περιτροπής βάρδι-
α κάθε Κυριακής να είναι ανοικτό ένα Super Market προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών του 
νησιού», βρήκαν ως αφορμή για να καταφύγουν σε ειρωνικά δημοσιεύματα. 

Το παραπάνω πρακτικό εστάλη στον Εμπορικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου, μέλος του ο-
ποίου είναι και ο εκδότης της εν λόγω εφημερίδας και αντί το διαβιβαστικό να γράφει «εκ πε-
ριτροπής», όπως αναγράφει το πρακτικό το οποίο και το συνόδευε, έγραφε  «εκ περιφοράς». 
Από την Κοινότητα πέρασε απαρατήρητο λόγω φόρτου εργασίας και εστάλη.  

Και ρωτάμε: είναι αυτός λόγος ειρωνικού σχολιασμού της εφημερίδας, η οποία για μια α-
κόμα φορά μας βεβαιώνει για την εμπάθειά της;

Εκ της Κοινότητας

Πασχαλινό ωράριο
Από 24 Μαρτίου έως 5 Απριλίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 Μαρτίου 09:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 25 Μαρτίου ΚΛΕΙΣΤΑ Επίσημη Αργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Μαρτίου 09:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Μαρτίου  09:00 – 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ  28 Μαρτίου 08:00 – 13:00
ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ 

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 29  Μαρτίου 09:00 – 20:00
Μ.ΤΡΙΤΗ  30  Μαρτίου 09:00 – 21:00
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ  31 Μαρτίου 09:00 – 21:00
Μ.ΠΕΜΠΤΗ  1 Απριλίου 09:00 – 21:00
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2  Απριλίου 13:00 – 19:00
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Απριλίου 09:00 – 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 4  Απριλίου ΑΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  5  Απριλίου ΑΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
Από Τρίτη 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ εφαρμογή του θερινού ωραρίου



βιο
βιολογικό παντοπωλείο

Πρόσκληση γευσιγνωσίας
Σας προσκαλούµε στα εγκαίνια του νέου καταστήµατος        , 

το Σάββατο 20 Μαρτίου στο 1ο χλµ. Παροικίας - Νάουσας.
Σας περιµένουµε από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ να δοκιµάσετε

τα προϊόντα µας και να διαπιστώσετε την ανώτερη ποιότητα
& την µεγάλη ποικιλία των βιολογικών προϊόντων.

βιο

Ο αγιασµός θα τελεστεί στις 12.00 το µεσηµέρι.

Α. ∆. Αλιπράντης Α.Ε.
1ο χλµ. Παροικιάς-Νάουσας, 84400 Πάρος
Τηλ: 22840 24837 & 24801• Κιν: 694 6468060
E-mail: info@bioshop-paros.gr • www.bioshop-paros.gr

φροντίΖΟΥ
ΜΕ

βιοΛΟΓΙΚΑ

Φρέσκα λαχανικά & φρούτα
Γαλακτοκοµικά
Τυροκοµικά
Αλλαντικά
Αρτοσκευάσµατα
Χυµοί
Προϊόντα για δυσανεξία
Προϊόντα χωρίς γλουτένη
Παιδικές τροφές
Μπαχαρικά, άλατα
Κατεψυγµένα
Αφεψήµατα & βότανα
Απορρυπαντικά & χαρτικά
Καλλυντικά προϊόντα
Συµπληρώµατα διατροφής
Παραδοσιακά προϊόντα
Μελισσοκοµικά προϊόντα

Προϊόντα
πιστοποιηµένης
ποιότητας

Με κά
θε α

γορά

σας 
επισ

τρέφ
ουµε

 χρή
µατα

!
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Ωρομίσθιοι καθηγητές, ΕΛΜΕ Πάρου - Αντιπάρου

«Ζητάμε αυτό που αξίζει στα παιδιά μας»
Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Βουλευτή N. Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Χρεοκοπία ιδεών, επιχειρημάτων & οραμάτων

Τελικά τούτη η Χώρα δεν χρεοκόπησε μόνο οι-
κονομικά, χρεοκόπησε και στο επίπεδο των ιδε-
ών. Δεν στέρεψε μόνο από ευρώ, αλλά και από 
οράματα και εθνικούς στόχους. Στη βάση της οι-
κονομικής κατάρρευσης βρίσκεται η κατάρρευση 
των αξιών. Ο πνευματικός κόσμος βουβός, η επι-
στημονική κοινότητα διαιρεμένη παραμένει θεα-
τής των όσων συμβαίνουν στο χώρο της και στην 
κοινωνία γενικότερα, και ο πολιτικός κόσμος απα-
ξιωμένος στο σύνολό του – με δική του κυρίως 
ευθύνη – προσκρούει στη γενικευμένη δυσπιστία 
της κοινής γνώμης. 
Όλη αυτή η νοσηρή κατάσταση έχει εξαφανίσει 
κάθε συλλογικό όραμα και έχει ευτελίσει τους 
εθνικούς μας στόχους.  
Σήμερα έχει προσδιορισθεί ως κυρίαρχος εθνικός 
στόχος να δανειστούμε με χαμηλό επιτόκιο προ-
κειμένου να ξεπληρώσουμε τα προηγούμενα δα-
νικά! Και βέβαια αυτή την εικόνα της Χώρας που 
«δια γυμνού οφθαλμού»  βλέπει ο απλός Έλλη-
νας πολίτης, την προσλαμβάνουν σε όλες της τις 
λεπτομέρειες και οι ξένοι. Οι κρίσεις τους για τη 
Χώρα μας και για εμάς τους ίδιους, κάθε άλλο 
παρά κολακευτικές είναι. «Ανεύθυνοι, ράθυμοι, 
πονηροί κομπιναδόροι», είναι ορισμένοι από τους 
χαρακτηρισμούς –όχι οι βαρύτεροι – που χρησι-
μοποιούν, κυρίως οι Ευρωπαίοι για να μας περι-
γράψουν. 
Δεν ισχυρίζομαι ότι έχουν δίκιο, όμως εμείς τους 
δώσαμε το δικαίωμα και την αφορμή να μας συ-
μπεριφέρονται με αυτό το χλευαστικό τρόπο. 
Η ευθύνη του πολιτικού μας συστήματος για αυτή 
την κατάσταση διαχρονικά είναι δεδομένη. Το τε-
λευταίο όμως χτύπημα στο κύρος, στην αξιοπι-
στία και στην προοπτική της Χώρας, κατάφερε η 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα πεντέμι-
σι χρόνια της διακυβέρνησής της. Η φαυλότητα, η 
αναξιοκρατία, η σπατάλη, η διαφθορά, η ανομία, ο 
παράνομος πλουτισμός, βρήκαν κατάλληλο έδα-
φος και θέριεψαν, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν 
την Ελληνική οικονομία στην κατάρρευση και τη 
Χώρα στη χρεοκοπία και την ανυποληψία.
Σήμερα με δεδομένη την κατάσταση της γενικευ-
μένης κρίσης και παρακμής, το μεγάλο στοίχη-
μα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου 
Παπανδρέου – και προφανώς της Ελλάδας – εί-
ναι όχι μόνο η ανάταση της οικονομίας, αλλά και 
η ανάταση και η εξυγίανση του πολιτικού και θε-
σμικού συστήματος της Χώρας. Άλλωστε, η σωστή 
λειτουργία και το μέγεθος της  αξιοπιστίας των 
θεσμών αποτελούν πρόκριμα και προϋπόθεση για 
την ανάκαμψη της οικονομίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση συγκλίνουν όλες οι 
θεσμικές αλλαγές που προωθεί η Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ και επικυρώνει με την ψήφο της η πλει-
ονότητα του Κοινοβουλίου. Οι μεγάλες τομές στη 
συγκρότηση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκη-
σης, της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης, της Αυ-
τοδιοίκησης, υπηρετούν ακριβώς το στόχο της 
επανάκτησης της αξιοπιστίας των δημοκρατικών 
μας θεσμών.
Με τις προσπάθειες αυτές συντάσσεται και τις 
στηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων 
πολιτών που θέλει να ξαναεμπιστευτεί τους θε-
σμούς και να ξαναπιστέψει σε υψηλούς εθνικούς 
στόχους και οράματα. Αυτό το δρόμο έχει διαλέ-
ξει ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ και θα 
τον βαδίσουν – μαζί με τον Ελληνικό λαό – μέ-
χρι το τέλος.

Επιστολή προς του γονείς και κηδεμόνες έστειλαν 
οι ωρομίσθιοι καθηγητές, στην οποία αναφέρονται σε 
όσα βιώνουν και που έχουν επίπτωση στους μαθη-
τές – παιδιά τους και ζητούν τη στήριξή τους. Στην ε-
πιστολή αναφέρεται:

«Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, επικοινωνούμε 
μαζί σας με την ιδιότητα του καθηγητή των παιδιών 
σας, αλλά και αυτή του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. 
Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουμε με ολιγόμηνες συμβά-
σεις, προσλαμβανόμαστε, σίγουρα όχι στην αρχή της 
χρονιάς (παρά τα κενά που υπάρχουν) και απολυόμα-
στε κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου. Οι περισσότεροι από 
εμάς τη φετινή σχολική χρονιά αναλάβαμε υπηρεσί-
α στα μέσα Γενάρη, στο τέλος δηλαδή του πρώτου τε-
τράμηνου. Πιθανώς όταν ενημερωθήκατε για τις σχο-
λικές επιδόσεις των παιδιών σας να είδατε ότι σε αρ-
κετά μαθήματα δεν υπήρχε βαθμολογία, αποτέλεσμα 
της απουσίας μας. Οι σημαντικότερες συνέπειες αυτής 
της κατάστασης είναι οι χαμένες διδακτικές ώρες και 
η υποβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου και των δι-
καιωμάτων των παιδιών σας.

Είμαστε η ζωντανή απόδειξη της υποβάθμισης του 
δημόσιου σχολείου, τα φτηνά εργατικά χέρια που το 
βοηθούν να συντηρηθεί όπως – όπως, η προσωπο-
ποίηση της ελαστικής εργασίας που πλήττει και τη δη-
μόσια εκπαίδευση. Είμαστε η ζωντανή απόδειξη του 
εργασιακού μέλλοντος που ετοιμάζουν για τα παιδιά 
σας. 

Για να έχετε μια ιδέα: η αποζημίωσή μας είναι καθα-
ρά 8 ευρώ την ώρα για 11 ώρες την εβδομάδα ως μέ-
γιστο αριθμό ωρών, που μπορούν να μοιράζονται σε 
πολλά σχολεία. Το πολύ δηλαδή 352 ευρώ το μήνα. Οι 
πληρωμές μας καθυστερούν 4-5 μήνες το λιγότερο.

»Με το Σύμφωνο Σταθερότητας και τα νέα μέτρα, η 
παραπάνω κατάσταση θα γίνει θεσμός. Τη φετινή σχο-
λική χρονιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε Πάρο 
και Αντίπαρο εργαζόμαστε ως ωρομίσθιοι 15 καθηγη-
τές, χωρίς να υπολογίσουμε όσους δουλεύουν στην 
πρόσθετη διδακτική στήριξη. Οι θυσίες που σας καλεί 
η κυβέρνηση και η ΕΕ να κάνετε δεν θα βελτιώσουν 
την κατάσταση στο σχολείο. Τα λεφτά θα πάνε πάλι ε-

κεί που πάντα πηγαίνουν, στους έχοντες και κατέχο-
ντες. Αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ει-
σοδήματός σας, γιατί θα αναγκαστείτε να αυξήσετε τις 
δαπάνες σας για την ουσιαστική μόρφωση των παι-
διών σας.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και αρκετά ΜΜΕ 
ρίχνουν το φταίξιμο στα κενά που δημιουργούνται λό-
γω αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, ειδικά από περι-
οχές όπως η Πάρος. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι στις 
περισσότερες ειδικότητες που ανήκουμε δεν υπάρχει 
ούτε ένας αποσπασμένος. Τα κενά είναι λειτουργικά 
και μόνιμα. Αντί να κάνουν προσλήψεις, καλύπτουν τα 
κενά σε ορισμένες περιπτώσεις και παράνομα, με δύο 
και τρεις ωρομίσθιους της ίδιας ειδικότητας, που βέ-
βαια στοιχίζουν στο κράτος πολύ λιγότερο. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία από εμάς αναγκαζόμαστε να εργα-
ζόμαστε με αυτές τις συνθήκες γιατί αποτελούν στην 
παρούσα κατάσταση μονόδρομο, ώστε να επιτευχθεί ο 
στόχος και για πολλούς από εμάς το όνειρο ζωής, που 
δεν είναι άλλος από τη διδασκαλία.

»Όλα τα παραπάνω απαξιώνουν εμάς. Πάνω απ’ όλα 
όμως απαξιώνουν το σχολείο και τη μάθηση. Μας στε-
ρούν την ελπίδα για το μέλλον, χωρίς όμως να κατα-
φέρνουν να μας στερήσουν την όρεξη για προσφορά 
στα παιδιά σας. Γιατί στα μάτια των παιδιών σας βλέ-
πουμε αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε. Την ελπίδα 
και το μέλλον. Ζητάμε τη στήριξή σας και σας καλού-
με να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον κοινό αγώνα 
για ένα αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν 
σχολείο που θα σέβεται τους μαθητές και τους καθη-
γητές και θα παρέχει ολοκληρωμένη μόρφωση, πραγ-
ματικό εφόδιο για τη ζωή των παιδιών. Για να μην πλη-
ρώσουμε την κρίση της πλουτοκρατίας, να μην υποθη-
κευτεί το μέλλον το δικό μας και των παιδιών. Ζητάμε 
να συζητήσετε την επιστολή μας αυτή στις συνελεύ-
σεις των γονέων και κηδεμόνων, στους φορείς, σω-
ματεία, κτλ, που μπορεί να ανήκει καθένας από εσάς. 
Να βρεθούμε μαζί στον αγώνα για μόρφωση, δουλειά, 
ζωή, στον αγώνα για το παρόν και το μέλλον.

»Ζητάμε αυτό που αξίζει σε μας και τα παιδιά σας.

«ΟΧΙ»
στα χημικά 
εναντίον 
πολιτών

Το παρακάτω κείμενο έχει αναρ-
τηθεί στον ιστότοπο http://www.
p e t i t i o n o n l i n e. c o m / c h e m g r /
petition.html

Όσοι πιστεύουν ότι τους εκφράζει, 
μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο 
και να υπογράψουν το κείμενο.

Προς την Ελληνική Κυβέρνηση: Να 
καταργηθεί η χρήση χημικών όπλων 
κατά των πολιτών. Εμείς, που υπογρά-
φουμε εδώ, ζητάμε την άμεση απαγό-
ρευση της χρήσης δακρυγόνων εναντί-
ον πολιτών. Τα ασφυξιογόνα αυτά χη-
μικά όπλα, που απαγορεύονται στις δι-
εθνείς συρράξεις, στη χώρα μας επι-
τρέπονται εναντίον του... εχθρού λα-
ού, συνιστώντας γενικευμένη άσκη-
ση τυφλής βίας. Και αν η τυφλή βία εί-
ναι μια φορά καταδικαστέα, τότε είναι 
πολλαπλά καταδικαστέα όταν ασκείται 
από όργανα της πολιτείας. Η επίθεση 
εναντίον του Μανώλη Γλέζου ας γίνει 
η αφορμή για την κατάργηση εδώ και 
τώρα της χρήσης χημικών όπλων κατά 
των πολιτών».

Ομάδα Διάσωσης

Ταχύρρυθμη 
εκπαίδευση 
στη Σύρο

Ταχύρρυθμη εκπαίδευση (θεωρία και πρακτική) πραγματοποίησαν 
την Κυριακή 14-3-2010, επτά (7) μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσω-
σης-Παραρτήματος Κυκλάδων, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σύ-
ρου.

Ο Υποπυραγός Ιάκωβος Τζώρτζης, με τη βοήθεια οπτικοακουστι-
κού υλικού και πρακτικής εξάσκησης, μετέφερε στους εκπαιδευόμε-
νους  εμπειρία  και  τεχνογνωσία  πάνω στα εξής θέματα:

• Απεγκλωβισμός από αυτοκίνητο • Αντιμετώπιση αποτελεσμάτων 
σεισμού • Δασικές πυρκαγιές • Αστικές πυρκαγιές 

Το απόγευμα της Κυριακής και λίγο πριν από την αναχώρηση της 
ομάδας από τη Σύρο πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το βουλευτή 
Κυκλάδων Γεώργιο Παπαμανώλη και συζητήθηκαν προβλήματα του 
Παραρτήματος. Να σημειωθεί, ότι τα έξοδα μετακίνησης και διαμο-
νής πληρώθηκαν από τα ίδια τα μέλη, που παρακολούθησαν την εκ-
παίδευση. 
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Αξιόπιστα ταµειακά συστήµατα
µέγιστης απόδοσης

SERVICE & ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροικία Πάρου  • τηλ.: 22840 24340 • fax: 22840 24705

E-mail: gtelecom@otenet.gr

ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - TELECOM SYSTEMS

Για αυξηµένες απαιτήσεις

10 χειριστές (µε δυνατότητα κωδικού)

Εύκολος τρόπος αλλαγής χαρτοταινίας

Ταχύτατη και αθόρυβη εκτύπωση

53 πλήκτρα

LADYTHERM

GIOTTO
Μικρό µέγεθος και βάρος

12 τµήµατα

6 τρόποι εξόφλησης

Λειτουργία αριθµοµηχανής

Υπολογισµός ρέστων

συνέχεια από σελ.1
Έως σήμερα, προβλεπόταν 10 δρομολόγια την εβδομάδα 

στην Πάρο κατά τη χειμερινή περίοδο με 17 επιβάτες σε κά-
θε πτήση, σύνολο 170 επιβάτες την εβδομάδα. Για τη θερι-
νή περίοδο προβλεπόταν 19 πτήσεις την εβδομάδα και σύ-
νολο επιβατών 330. 

Από την 1η Απριλίου με τη νέα σύμβαση, τα δρομολόγι-
α θα είναι 22 την εβδομάδα, καθημερινά τρία δρομολόγια 
πλην της Παρασκευής που θα γίνονται τέσσερα και το σύνο-
λο των θέσεων ανέρχεται πλέον σε 374. 

Οι προσπάθειες για αύξηση του τουρισμού στο νησί μας 
δεν σταματούν εδώ. Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης με συ-
νεργάτες του από την Επιτροπή Τουρισμού, αλλά και εθελο-
ντές, πήγε στην τουριστική έκθεση της Μόσχας, σε μια προ-
σπάθεια προσέλκυσης Ρώσων τουριστών, στην Πάρο. Η Έκ-
θεση αυτή, είναι σε εξέλιξη και τα πρώτα μηνύματα, είναι 
θετικά.

«Εαρινή συμφωνία»
στις αερομεταφορές

Παρέμβαση Βλαχογιάννη

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ OLYMPIC AIR 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. Ανακοίνωση 
Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010, 

θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης από τις 
08:00 έως τις 14:00, στην ευρύτερη περιοχή του οικι-
σμού της Παροικιάς, λόγω εργασιών που θα πραγματο-
ποιηθούν για τον καθαρισμό των δεξαμενών.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών, 
να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες και να φροντίσουν 
για την εξυπηρέτησή τους.

Κοινωνική πολιτική της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε.

Καμία αύξηση λόγω ΦΠΑ
Απόφαση για μη αύξηση της τιμής των εισιτηρίων πήρε στις 15 του μηνα, το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε., παρά την αύξηση του ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Γ. Τζανακόπουλο, αύξηση θα γίνει, ανεξάρτητα από το ΦΠΑ, 

μόνο εάν το επιβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς, αλλά αυτό θα συμβεί μετά την εξάντληση των τυπωμέ-
νων εισιτηρίων, δηλαδή στα μέσα του καλοκαιριού.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε., αναφέρεται: «Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολι-
τικής της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε., το Δ.Σ. της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε., αποφασίζει ομόφωνα την απορρόφηση της 
αύξησης του ΦΠΑ από 6% σε 7% κρατώντας την τιμή σταθερή (αξίες της 14/03/2010), έως εξαντλήσε-
ως των τυπωμένων εισιτηρίων και έκδοση από τους αρμόδιους φορείς για αύξηση της τιμής των ει-
σιτηρίων γενικώς».

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Απεικόνιση του 
μαστού», θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου και 
ώρα 09:00 π.μ στο ξεν/χείο Αγνάντι.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου και το Τμήμα Διαγνωστικής Μαστού 
Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας», με συνδιοργανωτή τον Ε-
μποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου, 
υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, της Β’ ΔΥΠΕ Πειραιώς και Νή-
σων, του Επαρχείου και του Δήμου Πάρου. Οι ομι-
λητές είναι καταξιωμένοι επιστήμονες.

Το πρόγραμμα 
9.30: έναρξη της ημερίδας και χαιρετισμοί από 

το Διευθυντή του Ακτινολογικού του Κ.Υ. Πάρου Β. 
Παναρίτη και άλλων επισήμων.

Θέματα και ομιλητές:
• Υπερηχογραφικά ευρήματα κακοηθών παθήσε-

ων του μαστού, ομιλήτρια Αθηνά Πάνου • Μαγνη-

τική μαστογραφία, ομιλητής Ρουσάκης Αρκάδιος 
• Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μα-
στού, ομιλητής Φιλόπουλος Ευάγγελος • Πλαστική 
αποκατάσταση μαστού, ομιλητής Κόκκαλης Γεώρ-
γιος • Ο ρόλος της χημειοθεραπείας στον καρκί-
νο του μαστού. Νεότερα δεδομένα, ομιλητής Μπαρ-
μπούνης Βασίλειος • Ψυχολογική υποστήριξη – ε-
πανεξέταση, Μπαχαράκη Σοφία • Μαστογραφική 
απεικόνιση καλοηθών παθήσεων του μαστού, ο-
μιλήτρια Αγγελάτου Ουρανία • Η κατηγοριοποίη-
ση των μαστογραφικών ευρημάτων με το σύστη-
μα BI-RADS, ομιλητής Απέργης Σέργιος • Ανδρι-
κός μαστός, ομιλητής Λεοντής Μιχάλης • Υπερη-
χογραφικά ευρήματα καλοηθών παθήσεων του μα-
στού, ομιλήτρια Τσατσοπούλου Άννα.

Μετά τις εισηγήσεις των επιστημόνων θα ακο-
λουθήσει συζήτηση με το κοινό και θα δοθούν πι-
στοποιητικά παρακολούθησης.

Ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού

Πρόληψη και θεραπεία
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Παζάρι παλαιών 
αντικειμένων 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα και φορείς της Νάουσας, 
διοργανώνουν παζάρι παλαιών αντικειμένων στο λι-
μάνι της πόλης, την Κυριακή 21 Μαρτίου από τις 10 
το πρωί. 

Τα χρήματα από την πώληση θα διατεθούν σε συ-
νανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

Παζάρι και στις 
Λεύκες

Ο Σύλλογος Ύρια Λευκών πραγματοποιεί πασχαλινό 
παζάρι με χειροποίητες κατασκευές από τις γυναίκες 
και τα παιδιά του χωριού. Το παζάρι θα γίνει στο Δη-
μοτικό Σχολείο Λευκών από την Πέμπτη 25 Μαρτίου 
έως την Κυριακή 28 του μήνα, εκτός της Παρασκευής. 
Θα λειτουργεί από το πρωί έως τις 2μμ και το απόγευ-
μα από τις 5 έως τις 8 το βράδυ.

Επίσης, το βράδυ της 25ης Μαρτίου θα γίνει λα-
μπαδηδρομία σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολεί-
ο Λευκών - Κώστου. Σημείο συνάντησης το Δημοτι-
κό σχολείο.

Κοινή συνάντηση 
στον «Αρχίλοχο» 
για την Πάρο

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των συλλόγων και 
φορέων στην Αίθουσα του “Αρχίλοχου” στις 14 Μαρ-
τίου. Εικοσιπέντε Οργανισμοί και φορείς αναφέρθη-
καν στην ανάγκη αρτιότερης συνεργασίας στα θέμα-
τα του πολιτισμού, αλλά  και στα ζητήματα του περι-
βάλλοντος. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι οι καταστρο-
φές συνεχίζονται στο νησί και με έγγραφό τους προς 
το Δήμο ζητούν: 

α) Να αναληφθεί δράση ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών. 

β) Να ασκηθεί πίεση προς τις υπηρεσίες, ώστε να 
προστατεύουν το περιβάλλον και να ασκούν με υπευ-
θυνότητα τη δουλειά  την οποία χρεώνονται.

γ) Να γίνουν όλες οι προσπάθειες, ώστε το Γενικό 
Πολεοδομικό της Πάρου να προχωρήσει. 

Η συνάντηση θα επαναληφθεί στις 9 Μαΐου στις 
Λεύκες, για να αναληφθούν πιο συγκεκριμένες δρά-
σεις με βάση τα πορίσματα της κοινής αυτής συνεδρί-
ασης.

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 
του Σταμάτη Μαύρου
Μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ.

π.Προέδρου ΟΝΝΕΔ

«Μια όμορφη χώρα για διακοπές.»

Την περασμένη Τρίτη ο ηγέτης των Συντηρητικών 
της Μεγάλης Βρετανίας και πιθανότατα επόμενος 
πρωθυπουργός,   Ντέιβιντ Κάμερον, σε μεγάλη συ-
γκέντρωση οπαδών του, δήλωσε "η Ελλάδα είναι 
μια όμορφη χώρα για να πηγαίνεις διακοπές όχι 
για να ζητάς οικονομικές συμβουλές από τους Έλ-
ληνες". Αφορμή υπήρξε η συνάντηση του Πρωθυ-
πουργού Γκόρντον  Μπράουν με τον Έλληνα Πρω-
θυπουργό. Η απαξιωτική αναφορά  είναι  η  πολ-
λοστή τους τελευταίους δύο μήνες που ακούγεται 
από προσωπικότητες που επηρεάζουν τις διεθνείς 
αποφάσεις.  
Δυστυχώς, η εικόνα της χώρας έχει υποστεί τόσο 
μεγάλη φθορά, που  και ο πλέον απαισιόδοξος 
αναλυτής δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Τα τα-
ξίδια του Γιώργου Παπανδρέου  δείχνουν μια κι-
νητικότητα που τον καθιστά συμπαθή, σε εχθρούς 
και φίλους, αλλά νομίζω ότι τα γεωπολιτικά χαρα-
κτηριστικά της εποχής μας επιβάλουν περισσότερο 
κινήσεις στο εσωτερικό μέτωπο και λιγότερο στο 
εξωτερικό. Ο αντιπρόεδρος  Θόδωρος Πάγκαλος 
δεν δημιουργεί την εντύπωση ότι επιδιώκει ευρύ-
τερες συναινέσεις, μάλλον  δείχνει να ψάχνει αιτίες  
για να τσακωθεί με τα ίδια του τα ρούχα.
Τα προβλήματα της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα των 
σωρευμένων πολιτικών των τελευταίων  τριάντα 
ετών που αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση πελα-
τών-πολιτών με πλήρη αδιαφορία για το μελλοντι-
κό κόστος που κληροδοτείται στις επόμενες γενε-
ές. Όλα πήγαιναν καλά για όσο καιρό οι υπόλοιποι 
εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός μεν έβρι-
σκαν την απαιτούμενη ρευστότητα για την κάλυψη 
των δικών τους αναγκών  και αφετέρου οι πιστο-
ληπτικοί οργανισμοί βαθμολογούσαν  τις χώρες με 
"στραβά" μάτια.
Με χαρακτηριστική άνεση, εταιρείες όπως η 
Siemens έβρισκαν  λομπίστες να την εκπροσω-
πούν σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου, δια-
φθείροντας πρόσωπα και προσωπικότητες που αι-
σθάνονταν ότι δεν έκαναν κάτι διαφορετικό από 
κάποιους άλλους.
Δημόσιοι παράγοντες χωρίς να έχουν εργαστεί δι-
αθέτουν περιουσίες και ζουν σε συνθήκες χλι-
δής που οι φίλοι και οι γνωστοί τους  περιγράφουν  
κουνώντας το κεφάλι. 
Θυγατέρες στρατιωτικών που έμειναν ανύπανδρες 
συνταξιοδοτούνται  μέχρι τέλους.
Τα κρεβάτια στα μεγάλα νοσοκομεία διατίθενται με 
κριτήρια που επιτρέπουν σε κάθε κακόπιστο ξένο 
δημοσιογράφο να λοιδορεί τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό την παραμονή της επίσημης συνάντησής 
του με τον αντίστοιχο ξένο ηγέτη.
Εκατοντάδες εκατομμύρια διατίθενται σε εθελού-
σιες εξόδους  που πληρώνουν οι φορολογούμε-
νοι για να συνταξιοδοτούνται  σαρανταπεντάχρονοι.
Όπως εξιστορεί ο μύθος με το τζίτζικα και το μερ-
μήγκι, έτσι και εμείς, εκτός από τις αιτίες και τα αι-
τιατά, πρέπει να εφεύρουμε και το happy end της 
υπόθεσης, που εκτός από οικονομικό θα πρέπει να 
έχει και παιδευτικό χαρακτήρα.
Σ' αυτή τη ζωή έχουν ειπωθεί και έχουν γραφεί 
όλα από τους αρχαίους Έλληνες.
Απαραίτητο  και προαπαιτούμενο  είναι η Κάθαρ-
ση .
Χωρίς Κάθαρση οποιαδήποτε κίνηση θα φαντάζει 
προσωρινή και αδιάφορη για να καταστεί προσω-
πική υπόθεση του καθενός πολίτη της Ελλάδας. 

Διαφημιστικά ταμπλό σε διάφορα σημεία του νησιού χωρίς άδεια

Άγνωστος ο αυθαίρετος «δράστης»
Διάφορα διαφημιστικά ταμπλό, από αυτά που φωτίζο-

νται, γέμισε ξαφνικά όλο το νησί σε καίρια σημεία, παρά το 
γεγονός ότι ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου βάζει 
όρους και κανόνες για τον τρόπο διαφήμισης στην Πάρο.

Τα ταμπλό τοποθετήθηκαν αυθαίρετα, άγνωστο μέχρι 
στιγμής από ποιον, αφού όπως μας διαβεβαιώσαν από το 
Επαρχείο, δεν δόθηκε καμία αυτού του είδους άδεια, αλλά 
ούτε ανάλογη αίτηση έχει κατατεθεί. 

Από το Δήμο καταβλήθηκαν προσπάθειες να βρεθεί ο 
«δράστης», όμως οι προσπάθειες επέβησαν άκαρπες. Έ-
τσι, οι δύο αντιδήμαρχοι, Στ. Γαβαλάς και Άννα Κάγκανη έ-
δωσαν εντολή σε συνεργείο του Δήμου να αφαιρέσει τα 
ταμπλό και όταν βρεθεί ο υπεύθυνος της αυθαίρετης πρά-
ξης, να του επιβληθεί πρόστιμο.

Η αφαίρεση έγινε την περασμένη Τετάρτη από γερανο-
φόρο όχημα της ΔΕΥΑΠ και από τεχνικό του Δήμου, υπό 
την επίβλεψη δύο δημοτικών αστυνομικών.

Βιταμίνη D κατά λοιμώξεων

Η λιακάδα 
ενισχύει το 
ανοσοποιητικό 
σύστημα

Η υπερβολική ηλιοθεραπεία βλάπτει, για τους ηλικι-
ωμένους, όμως λίγη λιακάδα είναι απαραίτητη. 

Η βιταμίνη D, η οποία παράγεται κυρίως στο δέρμα 
με την έκθεση στον ήλιο, παίζει βασικό ρόλο στην ε-
νεργοποίηση των Τ-κυττάρων του ανοσοποιητικού συ-
στήματος που εμποδίζουν τις λοιμώξεις, επιβεβαιώνει 
μελέτη Δανών επιστημόνων.

Παρόλο που σε χώρες όπως η Ελλάδα οι άνθρω-
ποι κινδυνεύουν περισσότερο από την υπερβολική έκ-
θεση στον ήλιο, στην πραγματικότητα ο μισός πληθυ-
σμός του πλανήτη εκτιμάται ότι πάσχει από χαμηλά ε-
πίπεδα βιταμίνης D, κυρίως λόγω της διαρκούς παρα-
μονής σε κλειστούς χώρους.

Το πρόβλημα αφορά ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, 
που τείνουν να μένουν περισσότερο μέσα στο σπίτι, 
καθώς είναι γνωστό ότι η βιταμίνη της λιακάδας είναι 
απαραίτητη και για την απορρόφηση ασβεστίου από τα 
οστά και την πρόληψη της οστεοπόρωσης.

Η νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης 
δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Immunology και 
αφορά το ρόλο της βιταμίνης D στη λειτουργία των 
Τ-κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος.

«Αυτό που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει μέχρι σή-
μερα είναι το πόσο κρίσιμη σημασία έχει η βιταμίνη D 
για την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος», σχολίασε στο Reuters ο Δρ Κάρστεν Γκάισλερ, 
επικεφαλής της μελέτης.

Τα πειράματα έδειξαν ότι χωρίς τη βιταμίνη D τα 
Τ-κύτταρα δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν και να ε-
πιτεθούν σε παθογόνους παράγοντες που εισβάλλουν 
στον οργανισμό.

«Όταν ένα Τ-κύτταρο εκτεθεί σε ένα ξένο παθογό-
νο, εκτείνει μια συσκευή συναγερμού, ή «κεραία» που 
ονομάζεται υποδοχέας της βιταμίνης D και αναζητά 
μόρια βιταμίνης D», εξήγησε ο Δρ Γκάισλερ. «Αν τα 
Τ-κύτταρα δεν μπορούν να βρουν αρκετή βιταμίνη D 
στο αίμα, δεν θα αρχίσουν καν να κινητοποιούνται.

Η βιταμίνη D παράγεται κυρίως στο δέρμα έπειτα α-
πό ολιγόλεπτη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία του 
ήλιου. Υπάρχει πάντως και σε λιπαρά τρόφιμα όπως τα 
αβγά, ο σολομός και το σκουμπρί και διατίθεται επί-
σης με τη μορφή διατροφικού συμπληρώματος.

Σύμφωνα με τον Δρ Γκάισλερ, μέχρι σήμερα δεν υ-
πάρχει σαφής εκτίμηση για τη βέλτιστη ημερήσια πρό-
σληψη, οι περισσότεροι ειδικοί πάντως συνιστούν 25 
με 50 μικρογραμμάρια.



7Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 www.fonitisparou.grΠολιτισμός

για MENU;

τιµοκατάλογοι   σουβέρ   σουπλά

Μόνο στο...

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

mexican
food pizza SCOPA

2 2 8 4 0  5 3 5 5 5

coffeeholic

Θέατρο στον «Αρχίλοχο» 
τον Απρίλιο
«Το μυστικό της κοντέσας Βαλαίρε-
νας» του Γρηγόρη Ξενόπουλου, είναι 
η θεατρική παράσταση που θα ανε-
βάζει τον Απρίλιο η θεατρική ομάδα 
του «Αρχίλοχου».
Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 9, 10, 
11, 23, 24, και 25 Απριλίου στις 9 το 
βράδυ. 
Είναι σύμβολο η κοντέσα Βαλέραι-
να;
Η ηλικιωμένη αριστοκράτισσα Βαλέραινα, κατέχει ένα μυστικό που της κληροδό-
τησε η αρχοντική γενιά της. Η ανάγκη όμως θα βάλει σε δίλλημα την κοντέσα, η 
οποία δεν θέλει με κανένα τρόπο να «πουλήσει» το μυστικό, αλλά…
Οι λεπτομέρειες επί σκηνής.
Παίζουν: Γεωργία Κασαρά: Όρσολα, Μοσχούλα Κοντόσταυλου: κοντέσα Βαλέραι-
να, Βαγγέλης Χαδήμογλου: κόντε Μανώλης Βαλέρης, Έμμυ Δημητρακοπούλου: 
κοντέσα Τασία, γυναίκα του κόντε, Βασίλης Ποταμιάνος: Παυλάκης γιος τους και 
Κωστής Μακρής: Τζώρτζης Παπούζας.

Στις 17 Μαρτίου ξεκίνησε ο νέος κύκλος διαλέξεων για 
την Τέχνη στην αίθουσα Τέχνης «Αποθήκη», Παροικία 
(Κάστρο), στις 19.30 μ.μ
Το κάθε θέμα αναπτύσσεται από διαφορετικό ομιλητή σε 
μία 40λεπτη εισήγηση και ακολουθεί συζήτηση. Στις συ-
ναντήσεις ανταλλάσσονται απόψεις, που συνοδεύονται 
με κρασί και επιλεγμένα τυριά. Οι διαλέξεις είναι δωρεάν 
και δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς μέλος του IPAC, 
απλά ν’ αγαπάει και να εκτιμά την τέχνη. Οι ομιλίες γίνο-

νται στα Αγγλικά.
Την Τετάρτη 17 Μαρτίου η Ραμόνα Γκί-
κα, Κεραμίστρια (Πτυχίο Κεραμικού 
σχεδίου από το St. Martins College, 
University of the Arts, Λονδίνο), ανέλυ-
σε το θέμα: «Δημιουργικότητα δεν έχει 

τέλος: Η Έμπνευση βρίσκεται παντού. Και αν δεν τη βλέ-
πεις, κοίτα ξανά!».
Την Τετάρτη 28 Απριλίου ο Ben Nash, Σκιτσογράφος θ’ 
αναλύσει το θέμα: «Το Σεξ, ο Θάνατος, τα Χρήματα και η 
Τρέλα: Η ανθρώπινη αδυναμία στο κόσμο των σκίτσων».
Η επόμενη συνάντηση είναι για την Τετάρτη 5 Μαΐου, το 
θέμα όμως αυτής της συνάντησης θ’ ανακοινωθεί προ-
σεχώς.

IPAC Διεθνής Κύκλος Τέχνης Πάρου 

Νέος κύκλος διαλέξεων
Λαμπαδηδρομία στην Παροικιά
Ο Δήμος Πάρου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)
και ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντι-
πάρου σας προσκαλούν το απόγευμα της 25ης  Μαρτί-
ου στη λαμπαδηδρομία στη μνήμη της Μαντώς Μαυρο-
γένους. Στην αίθουσα του Αρχιλόγου θα προσφερθούν 
σούμες και γλυκά.
Θα ακολουθήσει βράβευση των μαθητών που βοήθη-
σαν στην αποστολή φαρμάκων για την Αϊτή & θα ολο-
κληρωθεί  η λαχειοφόρος αγορά από τον Εμποροεπαγ-
γελματικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου.

Γιορτή των 
νεανικών 
συντροφιών 
 
Με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής 
μας επετείου, ο υπεύθυνος και τα στελέχη του 
Νεανικού Κέντρου έχουν τη χαρά να προσκαλέ-
σουν τους Παριανούς στην ετήσια εορταστική εκ-
δήλωση των Νεανικών Συντροφιών του Ενοριακού 
Ναού, με τίτλο  «ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΄21». Η εκδήλωση 
θα γίνει  την   Πέμπτη  25 Μαρτίου 2010 και ώρα 8.15 
μ.μ. στην αίθουσα του Πολυγωνικού στο Λύκειο  Πα-
ροικιάς .
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο  Μητροπολίτης  Πα-
ροναξίας κ. Καλλίνικος θα τιμήσει την Ολυμπιονίκη  
Πηγή Δεβετζή για το ήθος και την προσφορά της στον 
αθλητισμό.
Οι Νεανικές Συντροφιές εκτιμούν ότι η παρουσία 
όλων είναι απαραίτητη.
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ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ...

ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ  26/03!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ
Γραφείο: ΚΑΦ/ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ
Πληροφορίες: Αρχικελευστής Λ.Σ. ΡΗΓΑΣ Γ. 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού»
1.- Σας γνωρίζουμε ότι το Σωματείο Λιμενεργατών Πάρου, πρό-

κειται να προσλάβει δύο (02) άτομα ως επίκουρους Λιμενεργάτες. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν έως την Παρα-
σκευή 16 Απριλίου 2010 και ώρα 13:00 κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες στο Λιμενικό Κατάστημα Πάρου, αίτηση, η οποία θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: A) Ακριβές 
φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 20 και μικρότερης των 
40 ετών. 

Β) Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να 
φαίνεται η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις του υποψηφίου, το οποίο  αναζητείται αυτεπάγγελτα 
από την Υπηρεσία. Γ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ ή 
Κρατικού Νοσοκομείου, από το οποίο να διαπιστώνεται ότι ο υπο-
ψήφιος είναι υγιής, αρτιμελής και γενικώς ικανός για την άσκη-
ση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή. Δ) Αντίγραφο ποινι-
κού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος 
δεν έχει καταδικαστεί για κάποια αξιόποινη πράξη, το οποίο αναζη-
τείται αυτεπάγγελτος από την Υπηρεσία.  Ε) Υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι δεν τυγχάνει 
φυγόδικος ή φυγόποινος για κάποια αξιόποινη πράξη. ΣΤ) Φωτοα-
ντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. ή Υ.Δ.Ν. 
1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία ο ενδιαφε-
ρόμενος να δηλώνει ότι λόγω χαμηλού εισοδήματος δεν υποχρεού-
ται σε φορολογική δήλωση. 

 2.-Επαρχείο Πάρου και Δήμος Πάρου, παρακαλούνται για την 
ενημέρωση των Δημοτικών Διαμερισμάτων, καθώς και για την  ενη-
μέρωση των δημοτών. 

3.-Τοπικά Μ.Μ.Ε. παρακαλούνται για την ανακοίνωση του δια-
γωνισμού 

4.- Σωματείο Λιμενεργατών Πάρου που κοινοποιείται το παρόν, 
παρακαλείται για την κατά κρίση του δημοσίευση. 

Ο Λιμενάρχης - Πρόεδρος Ε.Ρ.Φ.Λ./ΠΑΡΟΥ - ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  Αντώ-
νιος. 

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
    Όλη η αλήθεια για το αεροδρόμιο
Τα τελευταία χρόνια οι πάντες στην Παρο έχουν συνδέσει την 
ανάπτυξη όλου του νησιού με την επέκταση του αεροδρομίου 
ή καλύτερα με τη δημιουργία νέου μεγαλύτερου αεροδρομίου, 
που θα μπορούσε να δέχεται πτήσεις τσάρτερ.  Αυτό ουσιαστι-
κά έγινε μια καραμέλα σε όλα τα χέρια των δημοτικών αρχόντων. 
Τους τελευταίους 5 μήνες μετά από πολύ σοβαρή έρευνα, αλλά 
και επαφές που δεν έμειναν μόνο στα λόγια τόσο με την ΥΠΑ 
όσο και με το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών για το σκοπό 
αυτό, ήθελα να ενημερώσω τους συμπατριώτες μας, αλλά και να 
καταθέσω συγκεκριμένη πρόταση, γιατί ακούγονται πολλά άλλα, 
που ελάχιστη σχέση έχουν με τη πραγματικότητα.
Η αεροπορική βιομηχανία είναι σε παγκόσμια κρίση. Το μοντέλο 
ανάπτυξης των αεροδρομίων  έχει δραματικά αλλάξει σε παγκό-
σμια κλίμακα. Τα έσοδα των μεγάλων αεροδρομίων πλέον  έρχο-
νται σε 45% από το πτητικό έργο και 55 % από εμπορικές χρήσεις 
. Έτσι γίνεται και στο Ελ Βενιζελος όπου το αεροδρόμιο βγάζει 
τα βασικά του λεφτά από τα μαγαζιά που έχει μέσα, π.χ.  το ΙΚΕΑ, 
το Leroy Marlen, το εκθεσιακό κέντρο και λιγότερο από τις πτή-
σεις. Σήμερα στην Ελλάδα, μόνο Αθήνα, Θες/κη και οριακά το 
Ηράκλειο είναι κερδοφόρα από το μοντέλο αυτό.
Η Πάρος, όπως και όλα τα μικρότερα αεροδρόμια έχουν χτι-
στεί σαν Community airports, αεροδρόμια λοιπόν που εξυπηρε-
τούν κοινότητες και μόνον.  Αυτή ήταν η φιλοσοφία της ΥΠΑ όταν  
έχτισε το αεροδρόμιο, τιμώντας τη δωρεά που έκανε ένας συ-
μπολίτης μας, ο Παντελαίος. Να συνδέσει μόνο την τοπική κοι-
νότητα με την πρωτεύουσα.
Τώρα τα αεροδρόμια είναι 4 μεγεθών κάτω από 800μ, 800-1200, 
1200-1800 και πάνω από 1800. Ποιο είναι το στάτους του  νέου 
αεροδρομίου που μπορεί να δεχτεί  μόνο λίγο μεγαλύτερα ελι-
κοφόρα; Έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα το 60% των απαλλοτριώ-
σεων και αναμένεται να ξεκινήσει η μελέτη.
Το κράτος θα μπορέσει να τελειώσει το νέο αεροδρόμιο; Αλή-
θεια είναι πως ΟΧΙ  αγαπητοί συμπατριώτες, Ας μη γελιόμαστε. 
Στη σημερινή κατάσταση, όπου το κράτος  δεν έχει χρήματα ούτε 
καν για συντάξεις και μισθούς, είναι πολυτέλεια  να επενδύσει 
κανείς χρήματα σε ένα μη κερδοφόρο έργο που από πρώτη μα-
τιά δεν το χρειαζόμαστε κατά τη θεώρηση της ΥΠΑ.
Η άλλη ερώτηση που θα πρέπει να ανατρέξει κανείς τους tour 
operators, Tui, Hapag Loyd, Thomaw cook κλπ. Υπάρχουν εται-
ρίες που έχουν μικρά (40αρια) αεροπλάνα τσάρτερ. Ναι, αλλά 
πολύ λίγα. Έχει η Παρος την υποδομή για μαζικό τουρισμό; Η 
απάντηση εδώ είναι πως όχι, αν αυτό είναι το μοντέλο που θέ-
λουμε ν’ αναπτύξουμε.
Και εδώ έρχεται η πρόταση μου:
Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ιδιωτικά αεροδρόμια; Ναι και 
εκτός από το αεροδρόμιο των Αθηνών, υπάρχει πρόταση και για 
το Καστέλι της Κρήτης. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει  επίσης 
χώρος υποδοχής για υδροπλάνα; Και εδώ η απάντηση είναι ΝΑΙ, 
αν όμως απομονωθούν οι αντίστοιχες θαλάσσιες εκτάσεις, ώστε 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν υδροδιάδρομοι.
Για να μην μπω στις λεπτομέρειες, που είμαι όμως στη διάθεσή 
σας να τις συζητήσουμε εκτενέστερα επισημαίνω  ότι: 
Το αεροδρόμιο της Πάρου μπορεί να τελειώσει άμεσα με 3 
όρους:
1) Θα συμβάλλουμε όλοι οι κάτοικοι, αν θεωρούμε ότι αυτό θα 
εξελίξει το νησί τουριστικά
2) Θα πρέπει παράλληλα να επενδύσουμε σε υποδομές
3)  Θα πρέπει συντονισμένα να επενδύσουμε σε  συντονισμένη 
προβολή.
Ήδη τις επόμενες εβδομάδες χρηματοδοτείται μια τηλεφωνική 
έρευνα αγοράς, ώστε να μπορέσουμε όλοι να δούμε πόσοι από 
εμάς είμαστε διατεθειμένοι με δικά μας μέσα  να αναπτύξουμε 
το νησί και ελπίζω τα ΜΜΕ να συνεργαστούν.
Η Πάρος με βάση τα εθνικά στάνταρντ είναι πάνω από το μέσο 
όρο διαβίωσης των ελληνικών κοινοτήτων. Άρα λογικά  πρέπει 
να συνεισφέρει περισσότερα στο ελληνικό κράτος από ότι παίρ-
νει. Με άλλα λόγια συγκρίνοντας τη Παρο με Δήμους στο Καρ-
πενήσι η την Ήπειρο είναι σα να συγκρίνει κανείς την Γερμανία 
με την Ελλάδα. Ποιος είναι ο πιο ισχυρός;
Ανακεφαλαιώνοντας. 
Το αεροδρόμιο που θα χτίσουμε δεν θα έχει ποτέ θετικό ισοζύ-
γιο αν δεν γίνουν επαρκείς εμπορικές χρήσεις
Μπορεί να αποδώσει μακροπρόθεσμα στην οικονομία του νη-
σιού μονό με συντονισμένη προβολή και αναβάθμισή των υπο-
δομών
Το κράτος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.
Έχουμε τη δύναμη ΕΜΕΙΣ να το χρηματοδοτήσουμε, ειδικά όσοι 
ασχολούνται με την Τουριστική βιομηχανία;

Στρατης Τέλλογλου
oramagiatiparo.blogspot.com

Απορρόφηση ΦΠΑ
Την απορρόφηση στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος της 
αύξησης του ΦΠΑ, ώστε η επίπτωση στις τιμές να εί-
ναι η ελάχιστη δυνατή, στα είδη  αξεσουάρ, λιπαντικών  
και σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα πρατή-
ρια καυσίμων, συνιστά στους πρατηριούχους, η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσί-
μων (ΠΟΠΕΚ).
Σε ανακοίνωσή της τονίζεται, ότι ο κλάδος, «αναγνω-
ρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κατανα-
λωτές, μετά από τις σημαντικές αυξήσεις του Ε.Φ.Κ., θα 
συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στην κατεύθυνση να 
μετριασθούν οι επιπτώσεις».

Δήμος Πάρου - 
Αντιπάρου;
Το θέμα «Καλλικράτης» προχωρά με γρήγορους 
ρυθμούς και το τοπίο σιγά – σιγά ξεκαθαρίζει. Από 
το ξεκαθάρισμα αυτό, διαφαίνεται πλέον ότι η Πάρος 
και η Αντίπαρος θα αποτελέσουν ενιαίο Δήμο. 
Άλλωστε, η δήλωση του υπουργού Εσωτερικών Γ. 
Ραγκούση στην εκδήλωση-ενημέρωση της ΚΕΔΚΕ 
για τον «Καλλικράτη», είναι ξεκάθαρη: 
«Βεβαίως εδώ υπάρχουν οι γνωστοί περιορισμοί που 
σχετίζονται με την ορεινότητα και τη νησιωτικότη-
τα. Ξεκινάω λίγο με τη νησιωτικότητα. Η νησιωτικό-
τητα μας αποσυνδέει από τα κριτήρια του μεγέθους 
του πληθυσμού υποχρεωτικά. Εκεί θα έχουμε ανε-
ξαιρέτως πληθυσμού την αρχή, ένα νησί ένας Δήμος, 
εκτός ασφαλώς από των εύλογων εκείνων εξαιρέσε-
ων, όπου πολύ μικρά νησιά εξυπηρετούνται λόγω της 
εγγύτητάς τους που αίρει την απομόνωση που συνι-
στά τελικά τον πυρήνα της νησιωτικότητας».

Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων 
Πάρου – Αντιπάρου 

Επιστολή 
διαμαρτυρίας 
Κύριοι, πληροφορηθήκαμε στα γραφεία της ΔΕΗ στην 
Πάρο ότι από 01/03/2010 το ταμείο θα λειτουργεί 3 
φορές την εβδομάδα για την πληρωμή λογαριασμών 
του ρεύματος και στη συνέχεια θα το κλείσετε τελεί-
ως. Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων ζητά από τη Διεύ-
θυνση να επανεξετασθεί το θέμα κλεισίματος του τα-
μείου διότι σε εμάς τους ηλεκτρολόγους θα προξενή-
σει αρκετά προβλήματα στην πληρωμή όταν θέλουμε 
να πληρώσουμε για τη συμμετοχή σε ηλεκτροδότηση 
κατοικιών ή καταστημάτων.
Εάν αναθέσετε στην τράπεζα την πληρωμή θα πρέ-
πει να κόβουμε το ένταλμα πρώτα στη ΔΕΗ, έπειτα να 
πληρώνουμε στην τράπεζα και ξανά πίσω στη ΔΕΗ για 
να πάρουμε τα υλικά.
Όπως καταλαβαίνετε αυτό θα μας προξενήσει μεγάλη 
καθυστέρηση, ειδικά τους θερινούς μήνες, που οι ου-
ρές στις τράπεζες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Παρακαλούμε πολύ εκ μέρους όλων των συναδέλφων, 
όπως παραμείνει το ταμείο ως έχει για την εξυπηρέτη-
ση όλων και του κοινού, αλλά και των επαγγελματιών.

Με απόφασή του
Δεν θα συμμετέχει 
στις Δημοτικές 
εκλογές ο Σπύρος 
Καλακώνας
Την απόφασή του να μην συμμετάσχει 
στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές 
ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου ο Δημο-
τικός Σύμβουλος της μειοψηφίας Σπύ-
ρος Καλακώνας. 
Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Αγα-
πητοί συμπολίτες! Η πολιτική κατάστα-
ση έτσι όπως τη βιώνουμε και σε εθνι-
κό επίπεδο, αλλά κυρίως σε τοπικό επί-
πεδο, εκτιμώ πως δεν μου αφήνει πε-
ριθώρια για συμμετοχή στις διεργασίες 
ενόψει των προσεχών δημοτικών εκλο-
γών.
»Παρά την αρχική μου στόχευση, να 
διαδραματίσω και αυτή τη φορά πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στις τοπικές εξελί-
ξεις, ο «ρους των πραγμάτων» με οδη-
γεί «εκτός παιδιάς» και μου υπαγορεύ-
ει ν’ αρκεστώ σ’ ένα και μόνο καθήκον: 
να τιμήσω τη θέση που μου εμπιστεύ-
θηκαν οι πολίτες της Πάρου το 2006 και 
να ολοκληρώσω τη θητεία μου στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο!».

Εκδρομή στην Ιταλία
                           
Ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Παροικί-
ας διοργανώνει οκταήμερη εκδρομή στην 
Ιταλία, δίνοντας την ευκαιρία, σε όσους το 
επιθυμούν, να επισκεφθούν ναούς, μου-
σεία και όλα τα αξιοθέατα, αλλά και να 
προσκυνήσουν στα μέρη που έχουν προ-
γραμματιστεί για επίσκλεψη, όπως: Τον 
τάφο του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, τον 
τάφου του Αποστόλου Πέτρου στην Ρώμη, 
τις Κατακόμβες, την Πομπηία, τον πύργο 
της Πίζας, το Κολοσσαίο, το Βατικανό, τη 
Φλωρεντία  κ.α.
Αναχώρηση την Πέμπτη 13 Μαΐου και επι-
στροφή την Πέμπτη 20 Μαίου. Για περισ-
σότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον 
εφημέριο του Ι. Ναού π. Εμμανουήλ και 
στην κ. Αικατερίνη Τριανταφύλλου. Πληρο-
φορίες-εγγραφές: 22840 21203 & 21413.



                           
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ON-LINE ΣΤΟ:   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &                                                                                                                    
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                              
                                                                                

                       

ΝΕΟΔΜΗΤΟ συγκρότημα τεσσάρων 
κατοικιών πολυτελούς κατασκευής 
με πισίνα και μπάρμπεκιου στην πε-
ριοχή ΠΟΥΝΤΑΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, μό-
λις πέντε μέτρα από τη θάλασσα!!! 
ΤΗΛ.: 6974208060, 6977522532. 
www.malatestavillas.com

Κάμπος Βουτάκος, παραδοσια-
κή οικία 60 τ.μ. με δύο υπνοδωμά-
τια, μπάνιο, κουζiνα, σκεπαστή βε-
ράντα 8 τ.μ. και βοηθητικό δωμάτιο 
20 τ.μ., όλα σε οικόπεδο εντός οικι-

σμού 250 τ.μ. με θαυμάσια θέα θά-
λασσα, με ρεύμα - νερό πόλεως. 
Τιμή 165.000 ευρώ. Μεσητικό Λεο-
ντής: 6944276444 - www.parosgr.
com 

Νάουσα, δύο παραδοσιακά σπίτια 
των 400 τ.μ. Κάθε σπίτι αποτελείται 
από ένα κύριο διαμέρισμα 280 μέ-
τρα με τρία υπνοδωμάτια, και ένα  
διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο, 
αποθήκη, γκαράζ. Μεσητικό Λεο-
ντής: 6944276444 www.parosgr.
com

 
Λεύκες παραδοσιακή οικία 100 τ.μ. 
με δύο κύρια υπνοδωμάτια, ένα μι-
κρότερο, κουζίνα, καθιστικό, ιδιωτι-
κό σπα-πισίνα. Τιμή 220.000 ευρώ. 
Μεσητικό Λεοντής: 6944276444 
www.parosgr.com 

ΠΑΡΟΣ Παρασπόρος, διαμερίσμα-
τα 50 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής, 
πάνω στον κεντρικό δρόμο.  Τιμή: 
125.000 € www.parosrealestate.gr 

(45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος Θ. 
Μπιζάς: 6944-78650.

ΠΑΡΟΣ Παροικιά, οικία ερειπω-
μένη 60 τ.μ. πολύ κοντά στο λιμάνι 
και στο Κ.Τ.Ε.Λ., κατάλληλη και για 
χρήση γραφείου ή ιατρείου. Τιμή: 
80.000 €  www.parosrealestate.gr 
(45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος  Θ.  
Μπιζάς: 6944-786500.

ΠΑΡΟΣ Νάουσα, παραθαλάσσια 
μονοκατοικία 150 τ.μ. σε 2 επίπε-
δα μέσα στο χωριό με μοναδική θέα 
στον κόλπο της Νάουσας (χρειά-
ζεται επισκευές). Τιμή: 600.000 € 
www.parosrealestate.gr (45 χρό-
νια παρουσίας)  Στέλιος Θ. Μπιζάς: 
6944-786500.

ΠΑΡΟΣ Γλυσίδια, οικίες παραδοσι-
ακής αρχιτεκτονικής 60, 65, 73 τ.μ., 
με αυτόνομους κήπους (εντός οι-
κισμού), σε επικλινές οικόπεδο με 
θέα στην Αντίπαρο. Τιμές: 160.000 
€, 180.000 €, 200.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια πα-
ρουσίας) Στέλιος  Θ.  Μπιζάς: 6944-
786500. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ  Άγιος Γεώργιος , οι-
κίες πολυτελούς κατασκευής 100 
και 110 τ.μ. , με 2 ή 3 υπνοδωμά-
τια, με αυτόνομες πισίνες, σε ήσυ-
χο σημείο με πολύ καλή θέα. Τιμές: 
290.000 € εώς 330.000 €      www.
parosrealestate.gr    ( 45 χρόνια πα-
ρουσίας ) Στέλιος  Θ.  Μπιζάς: 6944-
786500

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι καινούργιο διώροφο, 156τ.μ. με 3 
κρεβατοκάμαρες, 2 κουζίνες, 2 σα-
λόνια, 3 λουτρά με πέργολες, τζάκι, 
κήπο, θέρμανση, ηλιακό, 200m από 

την θάλασσα μέσα σε οικισμό. Τηλ.: 
6956079843.

ΠΑΡΟΣ - ΑΛΥΚΗ. Πωλούνται ΔΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.μ. - 100 τ.μ. - 150 τ.μ. 
από το κέντρο της Αλυκής με θέα 
στη θάλασσα.  ΤΗΛ.: 6946704466

ΠΑΡΟΣ - ΑΛΥΚΗ. Πωλούνται ανε-
ξάρτητες ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100 τ.μ., 
250μ. από το κέντρο της Αλυ-
κής  100μ. από την παραλία. ΤΗΛ.:  
6946704466

Πάρος (Αλυκή), πέτρινη βίλα 
230τ.μ., άνετοι χώροι, 4 υπνοδω-
μάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώ-
νας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξο-
πλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, κή-

ADS
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Τηλ.: 22840-28530/1
e-mail: all-star@otenet.gr      web: www.paros-naxosrealestate.gr      
       www.remax.gr 

Πάρος Παραθαλάσσια Οικόπεδα

  Φάραγγας, σε μια από τις καλύτερες περιοχές, μο-
ναδικό παραθαλάσσιο οικόπεδο 6στρ με οικοδομική 
άδεια για 400τμ συν πισίνα, καταλήγει σε αμμώδη πα-
ραλία. Έχει όλες τις προδιαγραφές για βίλλα υψηλού επι-
πέδου. Το μόνο παραθαλάσσιο προς πώληση στην περι-
οχή. Κωδ.: 2034

  Μακριά Μύτη, καταπληκτικό οικόπεδο 4,5στρ, 2ο 
από θάλασσα, υπερυψωμένο με εκπληκτική ανεμπόδι-
στη θέα και πρόσφατη άδεια οικοδομής. Κωδ.: 2119

  Λάγγερη, σε μια από τις πιο “exclusive” περιοχές, μό-
λις 5km από τη Νάουσα, πωλούνται 2 οικόπεδα 8στρ 
έκαστο, πάνω σε φανταστική αμμώδη παραλία. Κωδ.: 
2144

  Αμπελάς, οικόπεδο 1.285τμ, εντός οικισμού, πρώτο 
από θάλασσα με μονοπάτι που καταλήγει σε αμμώδη πα-
ραλία και το γραφικό λιμανάκι. Οικοδομείται το 40% του 
οικοπέδου. Κωδ.: 2291

  Παρασπόρος, εντυπωσιακό παραθαλάσσιο οικόπε-
δο 8στρ, με άδεια για βίλλα 500τμ, με καταπληκτική θέα 
στο Αιγαίο. Κωδ.: 2061

Πάρος Οικόπεδα

  Υστέρνι, καταπληκτικό οικόπεδο 4στρ, με άδεια, κα-
ταπληκτική ανεμπόδιστη θέα θάλασσα και Νάξο. Μό-
λις 5min από τη γραφική Νάουσα. Σε πολύ καλή τιμή. 
Κωδ.: 2294

  Αμπελάς, εντυπωσιακό οικόπεδο 8στρ, σε κορυ-
φή λόφου, με απίστευτη θέα 180ο, εύκολη πρόσβαση, 
με πρόσωπο σε 2 δρόμους, με παλιά άδεια για ανέγερ-
ση ξενοδοχείου, μόλις 3min από τη γραφική Νάουσα. 
Κωδ.: 2056

  Μώλος, σε ύψωμα, οικόπεδο 8,7στρ, με άδεια οικο-
δομής για 200τμ κατοικία, καταπληκτική ανεμπόδιστη 
θέα 180ο.  Κωδ.: 2310

  Χρυσή Ακτή – Τσερδάκια, οικόπεδο 5στρ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, μόλις 2min από την υπέροχη αμμώδη πα-
ραλία της Χρυσής Ακτής, με εκπληκτική θέα τα γύρω νη-
σιά και τη Χρυσή Ακτή. Κωδ.: 2293

  Στην πανέμορφη περιοχή Κολυμπήθρες, δεσπόζει 
σε λόφο οικόπεδο 4στρ, με εύκολη πρόσβαση και απί-
στευτη ανεμπόδιστη θέα όλο τον κόλπο της Νάουσας. 
Κωδ.: 2296

  Αγκαιριά, σε ύψωμα, οικόπεδο 8,4στρ, με 2 υπό-
κατασκευή πέτρινες κατοικίες συνολικού εμβαδού 
290τμ, με απίστευτη και ανεμπόδιστη θέα προς Αντίπα-
ρο. Στην πρώτη κατοικία έχει ολοκληρωθεί η τοιχοποι-
ία και στη δεύτερη υπάρχει μόνο η βάση. Κωδ.: 2284

  Νότια, δύο όμορα οικόπεδα 5στρ περίπου έκαστο, 
μόλις 190m από τη θάλασσα, σε ήσυχη περιοχή και με 
καταπληκτική ανεμπόδιστη θέα. Ιδανικού σχήματος και 
εδαφικής μορφολογίας που βοηθά και αναδεικνύει την 
όποια κατασκευή. Το κάθε ένα χτίζει περί τα 380τμ συν 
υπόγεια. Πωλούνται μαζί ή χωριστά. Κωδ.: 2053

  Σε μια από τις καλύτερες περιοχές του νησιού, 
μόλις 3km από Παροικία, σε πλαγιά, με απίστευτη, ανε-
μπόδιστη θέα προς Αντίπαρο και το εντυπωσιακό ηλιοβα-
σίλεμα, οικόπεδο 8στρ με πλήρη φάκελο και οικοδομική 
άδεια. Κωδ.: 2237

  Δήλιο, σε ύψωμα, οικόπεδο 2στρ με κατοικία 170τμ 
στα μπετά, καταπληκτική πανοραμική θέα το λιμάνι της 
Παροικίας και το ηλιοβασίλεμα. Κωδ.: 2179

  ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Δυτικά, κοντά στην Αλυκή, με εύκολη 
πρόσβαση, οικόπεδο 11στρ, με υπέροχη θέα θάλασσα 
και Αντίπαρο. Κωδ.: 2222

  Φάραγγας, οικόπεδο 2.750τμ, εφαπτόμενο σε δρό-
μο, με άδεια οικοδομής (2007) για 2 κατοικίες συνολι-
κά 230τμ, υπέροχη και ανεμπόδιστη θέα. Κωδ.: 2281

  Άγιος Ανδρέας, μόλις 2km από τη γραφική Νάου-
σα, εντυπωσιακό οικόπεδο 10στρ, καθαρό, καταπληκτι-
κή θέα στον κόλπο της Νάουσας. Κωδ.: 2152

  Τζάνε, σε ύψωμα, οικόπεδο 20,2στρ, με εύκολη πρό-
σβαση και αμφιθεατρική θέα προς Νάξο και Χρυσή Ακτή. 
Κωδ.: 2076 

  Κώστος, οικόπεδο 16στρ, σε πολύ καλή τιμή, πολ-
λές ελιές, καταπληκτική θέα, μόλις 5 λεπτά από τη Νά-
ουσα. Μια από τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. 
Κωδ.: 1836

  Αλυκή, σε πλαγιά, αμφιθεατρικό οικόπεδο 4,3στρ, με 
εύκολη πρόσβαση, καταπληκτική ανεμπόδιστη θέα 220ο 
μοιρών (Αντίπαρο και γύρω νησιά). Κωδ.: 2189

  Χρυσή Ακτή – Βελανιές, 2 οικόπεδα 8,3στρ και 
9στρ, με φανταστική αμφιθεατρική θέα Νάξο και Χρυ-
σή Ακτή. Κωδ.: 1767 

  Αμπελάς, εντός οικισμού, 4 όμορα οικόπεδα 1στρ 
έκαστο, 2min από το λιμανάκι του Αμπελά και 5min από 

τη γραφική Νάουσας. Κωδ.: 2261 

  Αμπελάς, καταπληκτικό οικόπεδο 5στρ, σε ύψωμα, 
μόλις 250μ από  τη θάλασσα, με μοναδική ανεμπόδιστη 
θέα προς Νάξο. Κωδ.: 2314 

Πάρος Κατοικίες

  Χρυσή Ακτή – Βελανιές, 3 πετρόχτιστες κατοικί-
ες 70τμ, 98τμ και 160τμ, παραδοσιακής αρχιτεκτονι-
κής, ανεξάρτητες και με καταπληκτική ανεμπόδιστη 
θέα την παραλία της Χρυσής Ακτής και τα γύρω νησιά. 
Κωδ.: 2295

  Δρυός, 3 εντελώς ανεξάρτητες πολυτελείς μεζονέτες, 
η μια με πισίνα, 155τμ εκάστη, σε 500τμ ιδιόκτητο οικό-
πεδο εκάστη, κουζίνα, σαλόνι, 3υ/δ, 3 μπάνια, κεντρική 
θέρμανση. Κωδ.: 1033

  Παρασπόρος, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ημιτελείς πετρόχτιστη πα-
ραδοσιακή κατοικία 243τμ σε 3στρ οικόπεδο, με 5υ/δ, 
άδεια για πισίνα, υπέροχη θέα θάλασσα και το ηλιοβα-
σίλεμα. Κωδ.: 2292

  Παρασπόρος, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, κατοικία 170τμ σε 1,5στρ 
οικόπεδο, με 3υ/δ, 2 μπάνια, w/c, κουζίνα, τραπεζαρία, 
καθιστικό με τζάκι, ξενώνα, με τα πόδια στην παραλία, 
κεντρική θέρμανση, a/c, με θέα θάλασσα και ηλιοβασί-
λεμα. Κωδ.: 1896

   Χρυσή Ακτή, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, καταπληκτική πολυτελής 
κατοικία 180τμ, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, με 4υ/δ, 
καταπληκτική θέα, πωλείται πλήρως επιπλωμένη και 
εξοπλισμένη. Κωδ.: 2265

  Λογαράς, παραθαλάσσια κατοικία 100τμ, με 3υ/δ, 
3w/c, πωλείται πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένη, 
πάνω στην καταπληκτική αμμώδη παραλία του Λογαρά, 
με θέα Νάξο, μόλις 3min από τη φημισμένη παραλία της 
Χρυσής Ακτής. Κωδ.: 2298

  Αμπελάς, μονοκατοικία 180τμ σε 7,8στρ οικόπε-
δο, με επιπλέον δόμηση 160τμ, 3υ/δ, 2 μπάνια, καθι-
στικό με τζάκι, τραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη στο υπό-
γειο 40τμ, μεγάλες βεράντες, ημιυπαίθριο χώρο, γκα-
ράζ με παροχές, κεντρική θέρμανση, ηλιακό θερμοσί-
φωνα, boiler, δορυφορική και εγκατάσταση για συνα-
γερμό. Κωδ.: 2303

  Κώστος, κατοικία 160τμ σε 3,5στρ οικόπεδο με 30 
ελαιόδεντρα. Κυρίως σπίτι 22υ/δ, 2 μπάνια, σαλόνι, κου-
ζίνα, αποθηκάκι, τζάκι, καλοριφέρ, boiler, ηλιακός. Ξε-
νώνας με 1 μεγάλο δωμάτιο με κουζινάκι και 1 μπάνιο. 
Μικρό υπόγειο για καυστήρα και αποθηκευτική χρήση. 
Τεράστια σκεπαστή βεράντα και bbq. Με άδεια για απο-

κλειστική χρήση πισίνας, με εντυπωσιακή ανεμπόδιστη 
θέα θάλασσα και Νάξο. Χτίζει άλλα 15τμ. Κωδ.: 2238

  Παροικία – Δήλιο, καταπληκτική διώροφη κα-
τοικία 130τμ (συν ανεξάρτητο υπόσκαφο ξενώνα) σε 
3,5στρ οικόπεδο, 3υ/δ, πισίνα, ανεπανάληπτη θέα το λι-
μάνι της Παροικίας τα γύρω νησιά και το ηλιοβασίλεμα. 
Κωδ.: 2071

  Νάουσα, σε ύψωμα, 2 νεόδμητες κατοικίες, 210τμ 
και 215τμ, με 5υ/δ, 4 μπάνια, έκαστο, σε 8στρ οικόπεδο, 
με αμφιθεατρική θέα 180ο από Μύκονο έως Ίο η οποία 
δίνει τη δυνατότητα χαλάρωσης και ηρεμίας. Πολύ κο-
ντά στις δημοφιλέστερες αμμώδης παραλίες του νησιού. 
Η κάθε κατοικία έχει το δικό της περιβάλλοντα χώρο και 
κοινόχρηστη πισίνα. Κωδ.: 1740

  Παροικία – Κακάπετρα, 2 υπό-κατασκευή κατοικί-
ες των 70τμ εκάστη, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, με 
φανταστική θέα το λιμάνι της Παροικίας. Κωδ.: 2205

  Λεύκες, καταπληκτική κατοικία 182τμ, μέσα στην 
καλύτερη περιοχή του παραδοσιακού οικισμού των Λευ-
κών με υπέροχη θέα. Η κατοικία έχει 104τμ σε ισόγειο 
και 1ο όροφο, με κουζίνα, w/c, καθιστικό με τζάκι και 
2υ/δ, με 2 μπάνια. Το υπόγειο (78τμ) είναι ξενώνας με 
τζάκι και w/c. Υπάρχει κεντρική θέρμανση και πηγάδι. 
Κωδ.: 286

  Κολυμπήθρες, κατοικία 185τμσε 4,2στρ οικόπε-
δο, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πανέμορφος κήπος, με 
υπέροχη ανεμπόδιστη θέα θάλασσα. Σε πολύ καλή τιμή. 
Κωδ.: 2313

  Υστέρνι, σε ένα από τα πιο όμορφα και οργανωμέ-
να συγκροτήματα, κατοικία εξαιρετικής κατασκευής 
115τμ σε 2 επίπεδα, με υπέροχο κήπο και καταπληκτι-
κή θέα θάλασσα, 3υ/δ, τζάκι, αποθήκη, διαθέτει ιδιωτι-
κό parking και κοινόχρηστη πισίνα. Κωδ.: 2124

  Νάουσα, κατοικία Α’ ορόφου στο κεντρικότερο ση-
μείο του χωριού, 85τμ, 2υ/δ, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο, 
κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Κωδ.: 2022

  Νάουσα, κατοικία 160τμ σε 3στρ οικόπεδο, 3υ/δ, 
3 μπάνια, αποθήκη, τζάκι, θέρμανση, εσωτερική αυλή, 
πωλείται πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο, με απί-
στευτη ανεμπόδιστη θέα. Κωδ.: 2141

  Παροικία – Κουνάδος, κατοικία 105τμ τοποθετη-
μένη σε μια ήρεμη πλαγιά, απολαμβάνει κανείς την πα-
νοραμική θέα στο Αιγαίο και σε πολλά από τα γειτονικά 
νησιά Σίφνο, Σέριφο, Κύθνο και Σύρο. 2υ/δ, 2w/c, κα-
θιστικό με τζάκι, τραπεζαρία, κουζίνα και αποθηκευτικό 
χώρο. Από τις μεγάλες βεράντες του σπιτιού μπορεί κα-
νείς να ηρεμήσει και να απολαύσει τη μαγευτική θέα, ένα 

υπέροχο ηλιοβασίλεμα και τα καράβια που μπαινοβγαί-
νουν στο λιμάνι της Παροικίας. Κωδ.: 1979

 

   Αντίπαρος Παραθαλάσσια Οικόπεδα

  Αντίπαρος, παραθαλάσσιο οικόπεδο 6στρ, λίγα λε-
πτά μόνο από το λιμάνι της Αντιπάρου, ιδανικό και για 
εμπορική εκμετάλλευση. Κωδ.: 2243

Αντίπαρος Οικόπεδα

 Αντίπαρος, σε πλαγιά, οικόπεδο 8στρ, με φανταστική 
θέα θάλασσα, Πάρο και γύρω νησιά. Κωδ.: 2166

 Αντίπαρος, σε πλαγιά, οικόπεδο 11στρ με άδεια οι-
κοδομής, με φανταστική θέα στο χωριό της Αντιπάρου, 
Πάρο, θάλασσα και γύρω νησιά. Κωδ.: 2167

  Τα 2 ανώτερα οικόπεδα (8στρ + 11στρ) είναι όμο-
ρα, απέχουν μόλις 3min από το χωριό, και πωλού-
νται μαζί ή χωριστά. 

  Αντίπαρος, πάνω από το χωριό της Αντιπάρου, μο-
ναδικό οικόπεδο 4στρ, με απίστευτη και πανοραμική θέα 
στο λιμάνι της Πάρου και στη θάλασσα. Μόλις 5min από 
το χωριό. Κωδ.: 2279

  Αντίπαρος, οικόπεδο 16στρ, 2ο από θάλασσα και 
150m από την υπέροχη παραλία του Σιφναίϊκου Γιαλού. 
Το οικόπεδο μπορεί να κατατμηθεί σε 2 τμήματα των 
8στρ έκαστο. Υπάρχει χαρτί από τη δασική υπηρεσία και 
βεβαίωση της κοινότητας για την παλαιότητα του δρό-
μου. Βλέπει το λιμάνι της Αντιπάρου, γαλάζιο ορίζοντα, 
το νησί του Γουλανδρί και την Πάρο. Κωδ.: 2229

  Αντίπαρος, Λιβάδι, 2 όμορα αγροτεμάχια 5,5στρ 
έκαστο, μόλις 200m από ήσυχη αμμώδη παραλία. Κωδ.: 
2233

  Αντίπαρος, Σωρός, καταπληκτικό οικόπεδο 8,5στρ, 
πλήρη φάκελο, εύκολη πρόσβαση, 500m από θάλασσα, 
με υπέροχη ανεμπόδιστη θέα. Κωδ.: 2035

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 2 πρώτες δημοσιεύσεις.

w w w . p a r o s a d s . g r

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης 
και παρά τις δυσκολίες που προ-
κύπτουν, πάντα υπάρχουν ευκαιρί-
ες έξυπνων επενδύσεων για όσους 
έχουν και θέλουν να "τοποθετή-
σουν" κάποιο ποσό χρημάτων.
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ με τις ειδικές 
σελίδες που καθιερώνει θα προ-
σπαθήσει να εξυπηρετήσει τους εν-
διαφερόμενους.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και 
η αντίστοιχη ιστοσελίδα φιλοδοξώ-
ντας να καλύψει τις ανάγκες της 
κτηματαγοράς. Ψάχνοντας λοιπόν, 
ίσως βρείτε κι εσείς τη δική σας 
"χρυσή ευκαιρία". 

Ν.Ρ.Λ.



πος 810τ.μ., πισίνα. 460.000€. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932-
285768

Πάρος (Αγκαιριά), οικία 
109,03τ.μ., πετρόκτιστη με την ποιο 
ωραία θέα του νησιού για απαιτη-
τικούς. Μεγάλες βεράντες, πέργο-
λες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκα-
ράζ, 285.000€ Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές.  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768

Πάρος (Έλητας), οικία 117τ.μ. 
2 μεγάλες κρεβατοκάμαρες, και 
έναν ξενώνα, 4 μπάνια,  τζακούσι, 
σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βερά-
ντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768
 

Πάρος (Παροικία, Κακάπε-
τρα), καινούργια πετρόχτιστη οι-
κία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Πάρος (Καλαμαύκα), καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 45τ.μ. θέα θα-
λάσσης, μεγάλες βεράντες, πέρ-
γολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000€  
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768

Πάρος (Καμπί), οικία 70τ.μ. πε-
τρόχτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., βε-
ράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, 
πέτρινη μάντρα. 138.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932-
285768

Πάρος (Καμπί), οικία 65τ.μ., με 
κτήμα 1.442τ.μ., βεράντες, καλορι-
φέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
128.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές.  www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

Πάρος (Κάμπος Βουτάκου), οικία 
85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την Αντί-
παρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι, σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 205.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Πάρος (Έλητας), μονοκατοικία 
238τ.μ., σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατο-
κάμαρες, 2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 
σκεπαστές βεράντες, 200τ.μ. βε-
ράντες με πέργολες και μαρμα-
ρόστρωτη ταράτσα 120τ.μ. με κτι-
στά καθιστικά, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
620.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές.   www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙ-
ΚΙΑ 140 τ.μ. (105 τ.μ. ισόγειο και 
35 τ.μ. 1ος) 3Υ/Δ, 2 μπάνια με 
θέρμανση καλοριφέρ σε οικόπε-
δο 250τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 
22840-22070, 210-8087501  Κιν.: 
6972700100.  WWW.AIARE.GR

ΠΑΡΟΣ - ΑΛΥΚΗ (ΑΓΚΑΙΡΙΑ) ΜΟ-
ΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  96 τ.μ. 2Υ/Δ, 2 μπάνια, 
τζάκι, πισίνα,  θέα θάλασσα, επίσης 

άλλη μεζονέτα 80 τ.μ. 2Υ/Δ, 2 μπά-
νια θέα θάλασσα.  ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. 
Τηλ.: 22840- 22070 - 210 8087501  
Κιν.: 6972700100. WWW.AIARE.GR
              
ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ  - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 
πωλούνται σπίτια, σε συγκρότημα, 
153τ.μ., 2 όροφο με υπόγειο, 2 λου-
τρά, 3 κρεβατοκάμαρες, αποθήκη, 
τζάκι, σαλονοκουζί8να με πέργο-
λες, κήπο, πηγάδι και 2 στρέμματα 
οικόπεδο. Τηλ.: 6956079843.

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 
πωλούνται 2 κατοικίες από 106τ.μ. 
η κάθε μία, με 2 κρεβατοκάμαρες, 
2 μπάνια, υπόγειο, τζάκι, σαλόνι 
με πέργολες, πηγάδι, δεξαμενές, 
από 1,5 στρέμμα το καθένα. Τηλ.: 
6956079843.

ΝΑΟΥΣΑ, πολυτελής μεζονέτα 90τμ 
υπό ανέγερση με 3 υ/δ & εκπλη-
κτική θέα στο λιμανάκι του ομώ-
νυμου χωριού. ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr   Κωδικός: ΠΠ01-178

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 
πωλείται, εν ενεργεία, πλήρως εξο-
πλισμένο, στην παραλία της Παροι-
κίας. Τηλ.:6973438183

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα και-
νούργια 95τ.μ. εντός οικισμού σε 
προνομιούχα θέση, θέα στη θά-
λασσα και όχι ηχορύπανση, 2 δω-
μάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, τζά-
κι, κλιματισμός, κεντρική θέρμαν-
ση και γκαράζ. Τηλ.: 6932534794 
-6936351159.

Κατασκευές, Αναπαλαιώσεις, Επί-
βλεψη, Διακόσμηση, REAL ESTATE.
Περισσότερα Ακίνητα - Κατασκευές 
στο: www.scopas.gr ΤΗΛ.: 6977-
335656 - 22840 24731 

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλεί-
ται διαμέρισμα 33τ.μ. ισόγειο. Τηλ.: 
22840 53510, 6937150618. 

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούρ-
για 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. και 60τ.μ. 
Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευαστι-
κή Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Περιοχή Καλούδια, 
πωλούνται στα σχέδια, 2 αυτόνομες 
πέτρινες μονοκατοικίες, 56 τ.μ έκα-
στη, σε δικό τους οικόπεδο, εντός 
σχεδίου, 100 τ.μ και 115 τ.μ αντί-
στοιχα, βεράντα με πέργκολα, δε-
ξαμενή νερού, παροχές, κ.λ.π. ΤΗΛ. 
6946-217831, 22840-61761

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ανακαινισμένη κατοι-
κία 85 τ.μ, σε ιστορικό σημείο του 
νησιού, κοντά στην κεντρικη πλα-
τεία, 2 επιπέδων, 2 υ/δ, 2 καθι-
στικά, 1 μπάνιο, καταλληλο και 
για επαγγελματικη χρήση. ΤΙΜΗ 
250.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙ-
ΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-61761

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, παλαιά οικία 65 τ.μ, 
σε κεντρικό σημείο, 2 επιπέδων. 

ΤΙΜΗ 85.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑ-
ΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-61761

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - πώληση Καφετέριας 
Αναψυκτηρίου, στο πιο Hot σημείο 
του κεντρικού πεζόδρομου. ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ!! Despina 
Triantafillou +30.6944.691.722. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - πώληση Καφετέρι-
ας Αναψυκτηρίου - Σνακ Μπαρ - Πι-
τσαρίας στο λιμάνι του νησιού. ΧΩ-
ΡΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ!! Despina 
Triantafillou +30.6944.691.722

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ -                                                                                                                      
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                                              
                                                                                

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται οι-
κόπεδο σε τιμή ευκαιρίας. Καλή 
τοποθεσία. Τηλ.: 22840 21569, 
6977367790. 

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

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείται κτήμα 
εντός ορίων οικισμού, με θέα και σε 
καλή τιμή. Tηλ.: 6932350992. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟ-
ΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, 
νερό, φως, πολλά φρουτόδεντρα 
και παλιά κατοικία 35m2. Tηλ.: 
6932319774. 

ΠΑΡΟΣ Παροικιά, αγροτεμάχιο 
5.300 τ.μ., ανάμεσα στις παραλίες 
‘’Σουβλιά’’ και ‘’Παρασπόρο’’. Τιμή: 
200.000 €. www.parosrealestate.
gr (45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος 
Θ.  Μπιζάς: 6944-786500.

ΠΑΡΟΣ Νάουσα, αγροτεμάχιο 
5.480 τ.μ. στην πλαγιά πριν την 
Αγία Κυριακή, σε ήσυχη τοποθεσία 
με θέα στην Νάξο. Τιμή: 120.000 € 
www.parosrealestate.gr (45 χρό-
νια παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 
6944-786500. 

ΠΑΡΟΣ Κάμπος, οικόπεδα εντός 
οικισμού 500 - 1.000 - 2.000 τ.μ. σε 
κεντρικό σημείο με Σ.Δ. 100 - 200 - 
400 τ.μ. αντίστοιχα. Τιμές: 50.000 
€, 100.000 €, 200.000 €. www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια πα-
ρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 6944-
786500.

ΠΑΡΟΣ Αλυκή, παραθαλάσσιο 
αγροτεμάχιο 4.000 τ.μ., δίπλα στην 
παραλία ‘’ Βοτσαλάκια‘’, με Σ.Δ. 
400τ.μ. (τα 1.000 τ.μ. είναι εντός οι-
κισμού). www.parosrealestate.gr 
(45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος Θ. 
Μπιζάς: 6944-786500.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Αγ. Γεώργιος, οικόπε-
δα των 1.000 τ.μ., εντός οικισμού με 
Σ.Δ. 400 τ.μ, σε διάφορα σημεία του 
οικισμού. Τιμές: από 60.000 € έως 
120.000 €  www.parosrealestate.gr 
(45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος  Θ.  
Μπιζάς: 6944-786500.   

Πάρος (Θαψανά), ορεινό κτήμα 
(15 λεπτά από Παροικιά) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και παλαιό 
μύλο (ημιτελή). 220 ελιές και πολ-
λά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 

Τιμή 165.000€.  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΓΛΥΣΙΔΙΑ, γωνιακό αγροτεμά-
χιο εντός ζώνης 3.200τμ, οικο-
δομεί 400τμ, θέα θάλασσα, τιμή 
250.000€ ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr  Κωδικός: ΠΠ04-18

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, αγροτεμάχιο 22 
στρεμμάτων, 150μ από παραλία, 
πολύ καλή & ανεμπόδιστη θέα στον 
κόλπο της Νάουσας, δυνατότη-
τα κατάτμησης ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr  Κωδικός: ΠΠ02-84
  
ΠΑΡΟΣ - ΔΡΥΟΣ  ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟ 1.000τμ. πολύ κοντά στη 
θάλασσα, επίσης άλλο ΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ 650 τ.μ. θέα θάλασσα, και τα 2 
εντός οικισμού. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. 
Τηλ: 22840 22070 -  210  8087501. 
Κιν: 6972 700 100. WWW.AIARE.GR

ΠΑΡΟΣ - ΥΣΤΕΡΝΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙ-
ΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.100 
τ.μ. εντός οικισκού (χτίζει 400τμ.), 
απεριόριστη θέα στη θάλασσα και 
τη Νάξο, 300 μέτρα από την παρα-
λία. ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ . Τηλ: 22840 
22070 - 210 8087501   Κιν: 6972 
700 100. WWW.AIARE.GR 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - Άγιος Γεώργιος. Πω-
λείται οικόπεδο εντός οικισμού, εύ-
κολα προσβάσιμο με πολύ καλή 
θέα, προς €120.000. Despina 
Triantafillou +30.6944.691.722.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, οικόπεδο εντός οικι-
σμού, εκτάσεως 125 τ.μ, χτίζει 150 
τ.μ, ΤΙΜΗ 110.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
«ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-61761 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, αγροτεμάχιο 4.500 
τ.μ., αμφιθεατρικό, χτίζει 218 τ.μ., 
πανοραμική θέα Πάρου, ΤΙΜΗ 
400.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙ-
ΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-61761

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, αγροτεμάχιο 6.500 
τ.μ., χτίζει 280 τ.μ., οριοθετείται 
από 3 δρόμους, απεριόριστη θέα 
στη θάλασσα. ΤΙΜΗ 600.000 ευρώ. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-
61761

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ   ΑΚΙΝΗΤΩΝ -                        
ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                          

ΚΑΜΠΟΣ - ΠΟΥΝΤΑ, ενοικιάζονται 
3 εξοχικές κατοικίες των 2 υ/δ, χω-
ριστά ή μαζί, μεγάλο κτήμα με θέα 
την Αντίπαρο. Τηλ.: 6976723092, 
210 9888278. 

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται σπίτι ισό-
γειο, τριάρι, με θέρμανση, επι-
πλωμένο για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6946281793.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΑΔΟΣ, δυάρι, ενοι-
κιάζεται καινούργιο, 50τ.μ. αυτόνο-
μη θέρμανση, με θέα το λιμάνι της 
Παροικίας, κοντά στη ΔΕΥΑΠ. Τηλ.: 
22840 24043, 6973520550.

ΚΑΤΩ ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται εξο-
χική κατοικία με 3 υπνοδωμάτια, 
σαλοτραπεζαρία με τζάκι, κουζίνα 
και 2 λουτρά. Τηλ.: 6944895780. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                          

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ζη-
τεί εργασία (οικιακή βοηθός) σε ξε-
νοδοχείο ή εστιατόριο. Τηλ.: 6986-
718210, 6995720488. 

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ζητά εργα-
σία ως οικιακή βοηθός ή αποκλει-
στική νοσοκόμα ή καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείο. Τηλ.: 6978162127. 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΤΟΠΙΟΣ, αναλαμβά-
νει σκαψίματα, κλαδέματα και γε-
νικά περιποίηση κήπων. Τηλ.: 
6932110791. 

ΕΛΛΗΝΑΣ, έμπειρος στην οικοδομή 
αναλαμβάνει οικοδομικές εργασίες 

με καλό συνεργείο, κτίσιμο πέτρας, 
σοβατίσματα με πρέσα, μερεμέ-
τια, πλακοστρώσεις, μάντρες. Τηλ.: 
6972273316. 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ πα-
ραδίδονται σε ενήλικες και παι-
διά. Προετοιμασία Celi 1-5 Diploma, 
κρατικό πιστοποιητικό. Τηλ.: 6974-
365805. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                                                          

ΚΟΠΕΛΑ, ζητείται για τον καθαρι-
σμό ξενοδοχείου στη Νάουσα. Γνώ-
σεις αγγλικών θα εκτιμηθούν. Τηλ.: 
6972601031.

MANAGER ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΦΕ-
ΤΕΡΙΑΣ, ζητείται για το Paros Tennis 
& sports club. Απαραίτητες  προϋ-
ποθέσεις: Απόφοιτος Διοίκησης επι-
χειρήσεων, εμπειρία στο χώρο της 
εστίασης, γνώση Αγγλικών, επι-
κοινωνιακή ικανότητα. Παρακα-
λώ αποστείλατε τα βιογραφικά 
στο e.mail: info@parostennisclub.
com ή επικοινωνήστε στο τηλ.: 
6942985111.

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ, 
ζητεί το ξενοδοχείο «ΑΡΓΟΝΑΥ-
ΤΗΣ» στην Παροικία για την τουρι-
στική περίοδο 2010, με προϋπηρε-
σία. απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Τηλ.: 6944625219, 22840 
21440. 

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ «αν-
δρεάδης homestores» ζητά : Υπεύ-
θυνο - Συνυπεύθυνο και Πωλητή/
τρια για το κατάστημα στην Πάρο. 
Απαραίτητα προσόντα : Προϋπηρε-
σία στο χώρο  2 έτη τουλάχιστον, 
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, Γνώση Αγ-
γλικών, Ως 40 ετών (αφορά τον 
υπεύθυνο καταστήματος.) Η εταιρία 
προσφέρει : Άριστο περιβάλλον και 
συνθήκες εργασίας, Ελκυστικό πα-
κέτο αποδοχών, Δυνατότητες εξέ-
λιξης. Στείλτε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο E-mail : training@
andreadis.com ή με fax στο : 210 
4836236.

ΔΙΑΦΟΡΑ                                                           

ΒΑΡΚΑ ΚΟΤΟΥΛΑ, πωλείται, 530, 
ερασιτεχνική, μηχανή πετρελαίου 
IAMAΡ 20άρα. Τηλ.:6979787361.

ΣΚΑΦΟΣ TIARA, 40 mid cabin, μο-
ντέλο 96’ σε άριστη κατάσταση με 
όλο τον εργοστασιακό εξοπλισμό, 
πωλείται. Τηλ.: 6946507323.

SARONIC BOAT, 7m Volvo Penta, 
πλήρως εξοπλισμένο, πωλείται. 
Τηλ.: 6974059820.

FIAT DOBLO, 7 θέσιο 1600 κυβ., 
βενζίνη, μοντέλο 2004’ πωλείται. 
Τηλ.: 6937240257.

FIAT - IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ, 20 
θέσιο, πετρέλαιο. Πωλείται. Τηλ.: 
6937240257.

J C B 4 X 2, μοντέλο 82’ δουλεύ-
ει σε καλή κατάσταση, με εγκα-
τάσταση σφυρί, πωλείται. Τηλ.: 
6936142283. 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA SH 300i, 
4000 km, με σύστημα PG-M-Fi, 
+ABS, πωλείται. Τιμή: 3.500€ Τηλ.: 
6974059820.

NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, πωλεί-
ται. Τηλ.: 6974059820.

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

Σταμάτης & Γιάννης Βιτζηλαίος 
Μάρπησσα, τηλ.: 22840 42195, e-mail: tehnofos@gmail.com

ενέργεια από 
          τον ήλιο

Ελλανίκου 20, Αθήνα 116 35, 
e-mail: info@photovoltaic.gr, http://www. photovoltaic.gr

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αντιπρόσωπος, Πάρου - Αντιπάρου

Φωτοβολταϊκά &  αιολικά συστήματα

ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΑ
με φανταστική θέα!

Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

τηλ: 6942.985.111

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

→ Από 115 τμ2

→ Με ενδοδαπέδια θέρμανση
→ Πλήρως εξοπλισμένα

www.parosads.grADS 19.03.10, ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΙΑΔΑΣ 
ΤΗΛ.: 6937422288, 22840-91562
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Όμιλος των "6"

Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Αστέρας Κορθίου 5 1 3-0

ΑΜΕΣ Νηρέας 5 1 2-1

Άνω Σύρος 3 1 1-0

Πανναξιακός 2 1 0-1

Α.Ο.Πάρου 0 1 1-2

Α.Σ.Ιου 0 1 0-3

1η Αγωνιστική

Α.Ο.Πάρου ΑΜΕΣ Νηρέας 1-2

Α.Σ.Ιου Αστέρας Κορθίου 0-3

Πανναξιακός Άνω Σύρος 0-1

801.11.22.100

Ο Νηρέας ήταν ο μεγάλος κερδισμέ-
νος στο Παριανό ντέρμπι, επικρατώ-
ντας του ΑΟΠ με 2-1.

Παρουσία περίπου 500 φιλάθλων δι-
εξήχθη το ντέρμπι μεταξύ του ΑΟΠ και 
του Νηρέα το Σάββατο το μεσημέρι στο 
δημοτικό στάδιο της Παροικίας, σ’ ένα 
αρκετά καλό παιχνίδι με την ένταση και 
τη δύναμη να κυριαρχεί στη μεγαλύτε-
ρη διάρκεια του αγώνα. Μεγάλος κερ-
δισμένος ο Νηρέας με σκορ 2-1.  Ο 
ΑΟΠ μπήκε πολύ δυνατά από το ξε-
κίνημα της συνάντησης και δεν άφη-
σε περιθώρια στην ομάδα του Νηρέα. 
Ο Πετρόπουλος κατάφερε να περιο-
ρίσει το μεγάλο ατού της ομάδας του 
Νηρέα (Μοστράτο) και ο ΑΟΠ κέρδισε 
το κέντρο, έβγαζε συνεχώς ευκαιρείες, 
αλλά βρήκε σε καλή μέρα τον τερμα-
τοφύλακα του Νηρέα(Παπαδάκη). Τε-
λικά η πίεση καρποφόρησε και στο 25΄ 
λεπτό της συνάντησης ο Μπαμπούνης 
πήρε το ριμπάουντ από σουτ του Αρ-
κουλή και έκανε το 1-0. Ο ΑΟΠ με πίε-
ση ψηλά, δεν άφηνε πολλά περιθώρια 
στην ομάδα του Νηρέα, έχασε όμως 

άλλες 2 - 3 πολύ καλές ευκαιρίες για 
να ανεβάσει το δείκτη του σκορ. Έτσι, 
οδηγήθηκαν οι δυο ομάδες στα απο-
δυτήρια με σκορ 1-0. 

Στην επανάληψη είδαμε τον Νηρέα 
όπως τον περιμένουν οι φίλοι του. Ψυ-
χωμένο με τσαμπουκά, ήταν μια ομάδα 
που ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο. 
Από το πρώτο λεπτό της επανάληψης 
έβαλε μέσα στα καρέ του την ομάδα 
του ΑΟΠ και πίεσε με την ισοφάριση, 
εκμεταλλευόμενος πλήρως, την χωρίς 
λόγο οπισθοχώρηση της ομάδας του 
ΑΟΠ. Ο Μοστράτος ανέβασε στροφές 
και ανέβασε όλο τον Νηρέα και κάθε 
λεπτό γινόταν όλο και πιο απειλητικός 
και σε μια στημένη φάση(κόρνερ του 
Βαρσάμου) στο 58΄, ο Δελημπαλταδά-
κης κέρδισε κατά κράτος τους αμυντι-
κούς του ΑΟΠ και ισοφάρισε με καρ-
φωτή κεφάλια γράφοντας το 1-1(από 
τους καλύτερους παίκτες του γηπέ-
δου, αποτελεσματικός στην άμυνα και 
σκόρερ για την ομάδα του). Η ισοφάρι-
ση έδωσε ώθηση στην ομάδα του Νη-
ρέα και συνέχισε την πίεση. Στο 65΄ ο 

Μοστράτος, μετά από ένα 
εκπληκτικό πλασέ από 
τα 40 μέτρα, έστειλε την 
μπάλα στο οριζόντιο δο-
κάρι του Μανέκα. Ο ΑΟΠ 
αντέδρασε και σε μια 
αντεπίθεση ο Αρκουλής 
βρέθηκε φάτσα με τον 
Παπαδάκη έξω από την 
περιοχή και με μια προ-
σποίηση πήγαινε να πε-
ράσει τον τερματοφύλακα 
του Νηρέα, αλλά τον ανέκοψε με φά-
ουλ και σωστά είδε την κόκκινη κάρτα. 
Ο ΑΟΠ άρχιζε σιγά - σιγά να μεταφέ-
ρει το παιχνίδι προς την εστία του Νη-
ρέα, αλλά ο Νηρέας δεν είχε πει την 
τελευταία του λέξη και στο 72΄με ένα 
εκπληκτικό σουτ του Βάρσαμου από 
τα 25 μετρά, δεν άφησε κανένα περι-
θώριο στον Μανέκα και έκανε το 2-1. 
Ο ΑΟΠ πίεσε στη συνέχεια και ο Αρ-
κουλής στο 83΄εχασε τη μεγαλύτερη 
ευκαιρία με σουτ για να ισοφαρίσει, 
καθώς ο Παπαγιάννης με εκπληκτι-
κή απόκρουση και με τη βοήθεια του 
δοκαριού κράτησε τη μεγάλη νίκη για 
την ομάδα του Νηρέα. Στο 90΄ δυστυ-
χώς ο Μπιρμπίλης πέφτοντας πλάκω-
σε το αριστερό του χέρι και μεταφέρ-
θηκε στο κέντρο υγείας με εξάρθρω-
ση. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και 
γρήγορα πάλι στα γήπεδα. 

ΑΟΠ: Μανέκας, Λάπη, Τσιλιώρης, 
Μουράι (Τσόκα), Νίκας, Βαρθακούρης 
(Κορδός), Πετρόπουλος, Χατζάρας, 

Μπαμπούνης, Δαφερέρας, Αρκουλής
ΝΗΡΕΑΣ: Παπαδάκης, Τόδρης, Πα-

παδόπουλος, Δελημπαλταδάκης, 
Μπαρμπαρήγος, Βάρσαμος(80’ Μόλ-
λα), Μοστράτος, Σταθερός, Μπί-
μπα(68’ Μππιρμπίλης), Κρίστο, Νικό-
λοφ(75’Παπαγιάννης).

Τα άλλα παιχνίδια
Στα υπόλοιπα παιχνίδια των ΄΄6΄΄, 

μεγάλη νίκη για την ομάδα της Σύρου 
από τον μόνιμο σκόρερ της Μπουμπά-
ρακ στο 75΄της συνάντησης μέσα στη 
Νάξο, βάζοντας έτσι «φωτιά» στον όμι-
λο από πολύ νωρίς. Στο άλλο παιχνί-
δι, το μεγάλο φαβορί για το εισιτήριο 
στη Δ΄ Εθνική (κατά τη γνώμη μας μα-
κάρι να το πάρει μια δική μας ομάδα), 
ο Αστέρας Κορθίου, σε μια επίδειξη 
δύναμης κέρδισε με 3-0 μέσα στην Ίο 
πολύ εύκολα και πήρε από νωρίς «κε-
φάλι» στη βαθμολογία.

Επόμενη αγωνιστική Νηρέας - Παν-
ναξιακος, Αστέρας Κορθίου – Α.Ο. Πά-
ρου, Ανω Σύρος – Ιος.

Νικητής ο Νηρέας 
στο ντέρμπι με τον ΑΟΠ

Πρόσκληση ΝΟΠ 

Η εφορία Ανοικτής Θάλασσας, στο πλαίσιο δραστηριοποίησης μελών του ομί-
λου και μαθητών που έχουν ήδη δίπλωμα, σας προσκαλεί σε εκδήλωση που θα 
γίνει την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 και ώρα 18:00 στο εντευκτήριο του ομίλου, 
κατά την οποία το επίτιμο μέλος μας κ. Γεώργιος Γκρίτσης, θα παρουσιάσει την 
“ΟΔΥΣΣΕΙΑ” του, από τον περίπλου της υδρογείου. Η ομιλία θα συνοδεύεται από 
προβολή διαφανειών και θα ακολουθήσει συζήτηση. Παράλληλα θα ενημερωθεί-
τε για τα νέα τμήματα και τις δράσεις που αφορούν σε παλιούς και νέους μαθητές.

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός 
Το final 4 για το πρωτάθλημα κορασίδων θα γίνει στη Σαντορίνη 20-21/3/10.
Σάββατο 20/03/10: ΑΣΘ ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ (18:30-20:15)
Α.Ο. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΣΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ (20:15-22:00)
Κυριακή 21/03/10: ΤΕΛΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου)
Η Σχολική Επιτροπή του Επαγγελματικού Λυκείου ( ΕΠΑ.Λ. ) Πάρου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός δια-

γωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του, για έξι χρόνια. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του ΕΠΑ.Λ. Πάρου στις 7 Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου κ. Φλέσ-

σα Νικόλαου ( τηλ. : 2284024124 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πάρος, 15 / 03 / 2010
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής - Νικόλαος Φλέσσας
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΥ
Πάρος 15-03-2010
ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του κυλικείου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου)
Η Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου Πάρου διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενσφραγίστων προσφορών για την εκ-

μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Πάρου. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Γυμνασίου Πάρου στις 10 Μαΐου 2010, ημέ-
ρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο σχολείο στις ώρες 8:30 μέχρι 
και 13:30 και στο τηλέφωνο: 22840 21350.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής - Καρποδίνης Ανδρέας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμέ-

νων προτίθεται να προσλάβει ένα νοσηλευτή-νοσηλεύτρια για της ανάγκες της Μονάδας. Για το λόγω αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερό-
μενο να καταθέσει αίτηση στη Γραμματεία του Γηροκομείου. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 24739. 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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 Τελι-
κά θα εί-
ναι με 
επίσημη 
εξαγγε-
λία, υπο-
ψήφια η 

κυρία Έπαρχος. Έχει δημιουργηθεί όμως 
ένα ερώτημα που δεν γνωρίζω την απάντη-
ση και ζητάω τη βοήθεια του κοινού. 
Σε κάθε «στέλεχος», για να το πείσει να εί-
ναι συνυποψήφιό της, του υπόσχεται ότι θα 
το κάνει «δεξί της χέρι». Πόσα δεξιά χέρια 
λοιπόν θα έχει; Γιατί δεν θέλει να έχει έστω 
ένα αριστερό; Ας βοηθήσει κάποιος. 

 Λοιπόν, δεν μου "έκατσες" Παναγιώ-

τη, ΟΚ. Θα σε αναλάβουν οι ειδικοί μου 
σύμβουλοι και θα δεις τι θα εισπράξεις. 
Α, που 'σαι Γιάννη, σου κάναμε τόση προ-
βολή με τη συνεντευξάρα που σου πήρα-
με, δεν μπορείς να μας λες ότι το σκέφτε-
σαι τώρα και απαντάς με αοριστολογίες. Θα 
είσαι υποψήφιος έτσι και αλλιώς γιατί σε 
αντίθεση περίπτωση θα σε περιλάβουν τα 
παιδιά… 

 Τα γνωστά επιτελεία των προεκλογι-
κών συνδυασμών ετοιμάζονται πυρετω-
δώς για τα πολιτικά επιχειρήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν προεκλογικά. Με βάση 
τις πληροφορίες θα έχουμε: είναι άσχημος, 
είναι από χωριό, η συμπεθέρα του πεθερού 
του είχε δύο εξώγαμα, είχε δώσει φακελά-

κι για να εγχειριστεί ο τριτοξάδερφος της 
κουμπάρας του κτλ, κτλ, κτλ… Μιλάμε για 
πολύ σοβαρό πολιτικό επίπεδο. 

 Ο κύβος ερρίφθη για την Αντίπαρο. 
«Εξαίρεση τα πολύ μικρά νησιά που εξυπη-
ρετούνται λόγω της εγγύτητάς τους που αί-
ρει την απομόνωση…». Είναι σαφέστατος ο 
υπουργός Ραγκούσης, άρα ας ετοιμαστού-
με κατάλληλα για τα νέα δεδομένα. 

 Δελτίο τύπου της κοινότητας για μια 
«διαφωνία» μας. Ευχαριστούμε για την 
προβολή της στήλης μας μέσα από επίσημο 
έγγραφο της Κοινότητας. 
Ερώτηση: Δελτίο τύπου βγάλατε για τα 
κομμένα δέντρα; 

Δελτίο τύπου βγάλατε για την παραπομπή 
της κυρίας Προέδρου στο πειθαρχικό από 
τον περιφερειάρχη και στο υπουργείο εσω-
τερικών για τις παράνομες μεταδημοτεύ-
σεις; 
Καταλάβατε λοιπόν, γιατί ευχαριστούμε την 
κοινότητα. Ένα δικό μας σχόλιο είναι πιο 
σοβαρό από τις παραπομπές και άλλα τέ-
τοια μικροπροβλήματα και γι’ αυτό χρειά-
στηκε να εκδοθεί δελτίο τύπου. 

 Άσχετο: Ξαφνικά σαν μανιτάρια ξεφύ-
τρωσαν διαφημιστικά ταμπλό φωτιζόμε-
να. Κανένας δεν ήξερε τίποτα, κανένας δεν 
έχει την ευθύνη. Ποιος θα μας ενημερώσει 
μέχρι που φτάνει το θράσος και η αυθαιρε-
σία σ’ αυτόν τον τόπο;

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
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Συναίνεση και συνεργασία με ανθρώπους του νησιού 
που μπορούν να βγουν στον πολιτικό στίβο και να πρά-
ξουν για την Πάρο, προτείνει ο επικεφαλής της μειοψη-
φίας Λουίζος Κοντός, εδώ και πάρα πολύ καιρό, όμως 
τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, συγκε-
κριμενοποιεί το στόχο του και καλεί στην ημερίδα της 
ΕΔΚΠΠ στις 18 Απριλίου, όλους τους πολίτες, για να 
καταθέσουν τις απόψεις τους. 

Δηλώνει ξεκάθαρα, ότι επιδιώκει ενιαίο ψηφοδέλτιο, 
με ικανούς και άξιους ανθρώπους και ότι δεν είναι το 
μείζον για κείνον, εάν θα είναι ή όχι επικεφαλής αυτού 
του ψηφοδελτίου. 

Προτείνει να στηθεί κάλπη, να εκλεγεί ο επικεφαλής 
με συμφωνημένες, ανοιχτές διαδικασίες από το εκλο-
γικό σώμα και όλοι μαζί να δουν το μέλλον του νησιού 
σε προοπτική ανάπτυξης και προόδου, που μπορεί να 
γίνει πράξη, μόνο αν ξεπεραστούν, σε επίπεδο δημοτι-
κών εκλογών, οι μπλε, πράσινες, κόκκινες, ροζ διαχω-
ριστικές γραμμές. 

Πιστεύει πως μέσα από την ανιδιοτέλεια και τη λα-
χτάρα για μια καλύτερη Πάρο σε κάθε επίπεδο, θα ξε-
περαστούν τα κομματικά ταμπού και άνθρωποι από όλο 
το φάσμα των κομματικών αποχρώσεων θα ενώσουν 
τις δυνάμεις τους για ν’ αλλάξουν τα δεδομένα. Σύν-
θημά του, η «ανατροπή» και η αναπτυξιακή πορεία του 
νησιού. 

Με αφορμή αυτή τη συνάντηση – συζήτηση, ο κ. Κο-

ντός απευθύνεται στους Παριανούς, καταθέτοντας 
τους προβληματισμούς και τις αγωνίες του για τον 
τόπο και προτείνει κοινή δράση. 

Ξεκάθαρες θέσεις
«Αγαπητοί συμπολίτες, κάποιοι από σας με εμπι-

στευθήκατε με την ψήφο σας ως υποψήφιο Δήμαρ-
χο και σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Το αν ήμουν επαρκής ή 
όχι θ’ απαντηθεί στο χρόνο του. Οφείλω όμως τώρα, να 
δημοσιοποιήσω τις απόψεις μου, έστω και αν κάποιοι 
τις θεωρήσουν ασήμαντες, ώστε σε ότι με αφορά, τα 
κοινά της Πάρου, να μην γίνουν πεδίο δράσης πολιτι-
κών «κουτσομπολιών», κρυφών συμφωνιών, υποσχε-
τικές θέσεων και μοίρασμα εξουσίας. Όλα αυτά, να 

μείνουν στη φαντασία των γνωστών «αρουραίων», που 
κινούνται στα σκοτάδια. Οι δικές μου προθέσεις, ενέρ-
γειες και συζητήσεις, όσο και των φίλων και συναδέλ-
φων μου, είναι φανερές και ξεκάθαρες. 

»Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει ανασφάλεια 
και φόβο. Η απαξίωση της πολιτικής περιθωριοποίησε 
τους πολίτες, που θέλουν να προσφέρουν, αλλά «φο-
βούνται» την τεχνητή αντιπαλότητα και τους χαρακτη-
ρισμούς του τύπου «είναι από τους άλλους». Έχει γίνει 
πεποίθηση πλέον, ότι δεν παράγεται έργο, παρά μόνο 
εξυπηρέτηση ημετέρων, είτε αυτό συμβαίνει είτε όχι. 

»Η νεολαία απέχει, χρεώνοντας σε όλους μας, ότι χά-
σαμε την ουσία και την αποτελεσματικότητά μας και 
κατά συνέπεια, «θάψαμε» τα όνειρά τους. 

»Η Πάρος δεν χρειάζεται ανθρώπους που αγωνίζο-
νται δήθεν για το καλό της, αφού πρώτα εξασφαλίσουν 
το δικό τους. 

»Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι ο «ιππό-
δρομος» και εμείς τα «άλογα» που θα στοιχηματίζουν 
τα κόμματα και θα μετρούν τη δύναμή τους.

»Στην περίπτωση των Δημοτικών εκλογών, που αφο-
ρά το μέλλον του τόπου, δεν πρέπει να υπάρχουν κόμ-
ματα ή «οι άλλοι», κ.λπ, αλλά ομοψυχία ανθρώπων που 
θέλουν και μπορούν, γιατί νοιάζονται για το καλό του 
νησιού.

»Η Πάρος δεν έχει την πολυτέλεια να ζημιώνεται από 

την ανούσια αντι-
παλότητα και τις 
ιδιοτελείς επιδιώ-
ξεις, καμιάς ομά-
δας ή προσώπων. 

»Ο πολίτης έχει 
ανάγκη να πεισθεί, 
ότι κάθε τι που γί-
νεται, δεν είναι 
αποτέλεσμα «υπό-
γειων» διαβουλεύ-
σεων και κρυφών 
συμφωνιών. 

Σήμερα χρειάζε-
ται στόχευση, προ-
γραμματισμός, σύ-
νεση, ώστε ν’ αντι-
μετωπιστεί η δυσκολότερη περίοδος που διανύει ο τό-
πος μας, μετά τη μεταπολίτευση. 

»Χρειάζεται να ξεχάσουμε το πολιτικό κόστος και να 
πράξουμε αυτό που πρέπει. 

Ας βρεθούμε όλοι να συζητήσουμε, να συμφωνήσου-
με και να πορευτούμε μαζί. Μπορούμε να ξεπεράσου-
με την εποχή μας και τα πολιτικάντικα ταμπού της και 
να συνεργαστούμε. Να στήσουμε κάλπη και να επιλέ-
ξουμε τον υποψήφιο δήμαρχο που θα ηγηθεί ενός ενι-
αίου ψηφοδελτίου, στο οποίο θα συμμετέχουν οι άξιοι, 
οι ικανοί, οι εργατικοί, οι φιλότιμοι, οι δίκαιοι…

»Να περπατήσουμε την Πάρο τα επόμενα χρόνια και 
να την βγάλουμε από τα δύσκολα. Να την κάνουμε πα-
ράδειγμα προς μίμηση.

»Σε ότι με αφορά, ο μόνος λόγος ενασχόλησής μου 
με τα κοινά της Πάρου, είναι ο στόχος ανατροπής των 
σημερινών νοσηρών πολιτικών φαινομένων, μέσα από 
την προοπτική μιας συνολικής προσπάθειας για ευρύ-
τερη δυνατή δράση. 

»Ας παραμερίσουμε λοιπόν, τις προσωπικές μας φι-
λοδοξίες και ας ενώσουμε την αγωνία μας για το μέλ-
λον του τόπου που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Τους 
το χρωστάμε».

Λ. Κοντός: Εκ βαθέων

Ας ενώσουμε τις 
αγωνίες μας για 
το μέλλον των 
παιδιών μας


