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Τη συνέχεια του έργου που έχει συντελεστεί έως σή-
μερα στην Πάρο θα επιδιώξει το ΠΑΣΟΚ, γι’ αυτό και θα 
στηρίξει μια «προοδευτική δημοτική πλειοψηφία, τονί-
ζει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη «Φωνή της Πά-
ρου», ο βουλευτής Κυκλάδων Π. Ρήγας, βάζοντας εμ-
μέσως πλην σαφώς, φραγμό σε διασπαστικές κινήσεις. 

Οι εκλογές θα γίνουν με βάση το σχέδιο «Καλλικρά-
της» που θα ψηφιστεί στο τέλος Μαίου και ως εισηγητής 
του, ο κ. Ρήγας ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που απασχο-
λεί άπαντες. Υπογραμμίζει, ότι στον προϋπολογισμό του 
2011 θα προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για τη δι-
οικητική μεταρρύθμιση και αντικρούει τις απόψεις για 
κατάργηση του αυτοδιοίκητου των Δήμων, κάνοντας λό-
γο για «ζωτικούς μύθους». Εκφράζει την ελπίδα, ότι το 
υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει σύντομα την πιο ρεα-
λιστική, ορθή και βιώσιμη λύση για την Αντίπαρο, που 
κατά τη γνώμη του, είναι η διατήρηση του ανεξάρτητου 
αυτοδιοίκητου οργανισμού.

Με το νέο Σχέδιο «Καλλικράτης» θα πραγματοποιη-
θούν οι επικείμενες Δημοτικές εκλογές. Πότε θα είναι 
έτοιμο;

Σύμφωνα με τη ρητή δέσμευση του Υπουργού Εσω-
τερικών Γιάννη Ραγκούση, το σχέδιο «Καλλικράτης», 
που αφορά στην αλλαγή της αρχιτεκτονικής στην Αυ-
τοδιοίκηση και στην αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση 
θα είναι νόμος του Κράτους αφού προηγηθεί η δημόσια 

διαβούλευση και συζητηθεί και ψηφισθεί από το Κοι-
νοβούλιο έως το τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους. Με 
το νόμο αυτό θα διεξαχθούν τον προσεχή Νοέμβριο οι 
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για την ανάδειξη 
των αιρετών οργάνων των δυο βαθμών της Αυτοδιοί-
κησης. Η επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου προχωρά με 
ταχύτατους ρυθμούς. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο σε 
διαστάσεις και σημασία εγχείρημα και για μια μοναδική 
σε εύρος και ποιότητα πολιτικό-διοικητική μεταρρύθ-
μιση, η ολοκλήρωση της οποίας, εκτός των άλλων, θα 
πιστοποιήσει την αξιοπιστία και τη συνέπεια της Κυβέρ-
νησης του ΠΑΣΟΚ.                                              συνέχεια 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Φιλόδοξα πλάνα αναβάθμισης της 
Αγροτικής Οικονομίας από τη νέα διοίκηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δήμου Πάρου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ξεκινούν σημαντικά & χρήσιμα έργα

Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
στο Δήμο

Η "ΦΩΝΗ"
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
& ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Να συνεχιστεί το 
δημιουργικό έργο

Π. Ρήγας: το ΠΑΣΟΚ στις Δημοτικές εκλογές θα ζητήσει...                        

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Από την 1η Μαΐου η εφαρμογή του. 
Αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες.

με βασικότερα την ο-
λοκλήρωση του έρ-
γου των σπηλαιώσε-
ων στο λιμάνι και την 
τοποθέτηση ηλεκτρο-
νικού πίνακα πληρο-
φοριών

Στο ΠΕΠ Ν.Αιγαίου το Γενικό Νοσοκομείο
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Χαίρε αγάπη, ζωή χαίρε! 
Με πασχαλιάτικους ήχους και σειρήνες χρωμά-

των ανέτειλε χιλιοπρόσωπη χλόη θαυμάτων. Μύ-
ρισε και πάλι Ανάσταση απ’ τις τέσσερις γωνιές 
του ορίζοντα και απ’ την αφύλακτη πέμπτη όρμη-
σε η γιορτή της Αγάπης με καμπάνες, ψαλμούς 
κι εμβατήρια. Γίνεται το νερό κρασί κι αυτό αίμα 
του Άδωνη, ενώ κάλαντα των Βαΐων και τραγού-
δια της χελιδόνας δίνουν βεβαιότητα ζωής κατα-
ξιώνοντας όνειρα παιδικά. Σήμαντρα εκκλησιών 
σημαίνουν Ανάσταση και ο ζωήν χαρισάμενος 
εγείρεται για να λάβουν ανέσπερο φως η ζωή, η 
χαρά και η αγάπη. Δεν καταστερίστηκαν από τον 
Δία, δεν ανέβηκαν στον Όλυμπο, δεν ονομάστη-
καν οσίες ή αγίες, δεν ακούστηκαν ως Μούσες, 
ως Νύμφες ή Νηρηίδες έστω. Δεν ήταν ανάμεσα 
στις τρεις Χάριτες, (Αγλαία, Ευφροσύνη, Θάλεια), 
ούτε ανάμεσα στις τρεις Ώρες, (Ευνομία, Δίκη, Ει-
ρήνη), και δεν αξιώθηκαν όνομα Μοίρας (Κλω-
θώ, Λάχεση και Άτροπος). Συνοδεύουν ως πνεύ-
ματα τον άνθρωπο, τροχιοδεικτικές ηλιακές λα-
μπηδόνες, εξορκίζοντας με φως διαρκώς το κακό 
που φέρνουν πολυπρόσωπα φόβητρα, δράκοντες, 
Ερινύες και Γραίες.
Δεν έγινε θεά η χαρά, ισχυρότερη βασιλεύει, γή-

ινη και αθάνατη. Σε καθημερινό χαιρετισμό με-
τουσιώθηκε, σε ευχή προσέγγισης, σε  ευπροσή-
γορο λόγο, χαμόγελο ανίκητο. Ψυχή των Χαιρετι-
σμών με τον πρώτο στίχο πλοίο κατευθυνόμενο 
σε λιμάνια της.
Χαίρε, δι ης η χαρά εκλάμψει.
Σε ωκεανό ζωής θαλασσοδρομούμε με ακάθι-

στους ύμνους χαράς και αγάπης, ενώ τα ακάνθινα 
όλα καιροφυλαχτούν.
Αγάπη κοσμημένη με ενδύματα νοημάτων και 

λέξεων, ως στοργή Μακρινής Μητέρας πάντα πό-
θον νικώσα, ως χυμός απόσταξης ακριβών διδαγ-
μάτων, ως άρουρα βλαστάνουσα ευφορίαν οικτιρ-
μών.
Ζωή, χαρά, αγάπη, συλλειτουργήθηκαν στον 

Ακάθιστο Ύμνο και αξιώνουν πραγμάτωση νοη-
μάτων στην Ανάσταση. Μας καλούν σε τολμήμα-
τα υπερβάσεων. Εχθροί και δαίμονες καταπίπτουν 
με πολυθρήνητα τραύματα, σύμβολα του κακού, 
μίσος που νικιέται για να θριαμβεύσει η πασών 
γενεών ευφροσύνη και πλήθος άπειρων οικτιρ-
μών. 
«Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές 

ανείδωτες με σκιάσανε». Αγάπη μαζί με τη χαρά, 
το γνωρίζει ο Ελύτης, ακολουθούν τη ζωή μας ως 
σκιά άπιαστη, συγχορεύουν μαζί της, ως όνειρο 
που γυρεύει σάρκωση αλήθειας. 
Χαρά, αγάπη, ζωή, λάμπουν στους «ολόχρυ-

σους» στίχους του Βρεττάκου στο φως του αυτο-
κράτορα ήλιου.
«Στίχοι ολόχρυσοι θα στολίσουνε τον αιώνα.
Χαίρε Κύριε Ήλιε! Χαίρε Αγάπη! 
Ζωή Χαίρε!»
Οδηγούμαστε από δρόμους καθημερινού μό-

χθου και πάθους σε ανηφόρες λόφων πασχί-
ζοντας να βρούμε ξέφωτα αλήθειας. Οργώνου-
με χώμα ζωής για να δρέψουμε χαρά και αγάπη, 
αφήνοντας στους ερχόμενους κληρονομιά τη σο-
διά μας, αλλά και απάτητο χώμα να δοκιμάσουν 
οι ίδιοι τη σπορά της τύχης τους. Με τα ακοίμη-
τα αυτά πνεύματα πολικούς στα σκαμπανεβάσμα-
τα της μοίρας, δραπετεύουμε στην ασφάλεια των 
μύθων για παρηγοριά και κάποτε έρχεται ώρα λο-
γαριασμών. Προβάλλει αξιώσεις και απαιτήσεις η 
ζωή, χαρά και αγάπη δυσπρόσιτοι στόχοι πάντα, 
γίνονται αγωνία Ιθάκης, καθώς το πεπρωμένο μας 
σπρώχνει σε Οδύσσειες. Με ποιο πλοίο άραγε, με 
ποιους κωπηλάτες συντρόφους, με ποιες πυξί-
δες; Ποιος προγραμμάτισε τον καιρό και πρόβλε-
ψε τους ανέμους, ποιος χτίζει φάρους στα βράχια 
των παθών και λαθών μας; 
Η ανάσταση κρίσεως φοβερίζει όσους έπραξαν 

τα φαύλα, οι καμπάνες της γιορτής όμως εξεγεί-
ρουν δυνάμεις για νέα πορεία εξόδου προς την 
ανάσταση ζωής.
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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 Δωδώ-
νη, Καφέ Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσ-
σος Audiophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, 
Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσέ-
νης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Bioshop - Αλιπράντης Απ.
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

Αυξημένα μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της παράνομης κατασκευής, 
διακίνησης, εμπορίας και χρήσης 
κροτίδων, φωτοβολίδων και βεγγα-
λικών, παίρνουν όλα τα Αστυνομικά 
Τμήματα, προκειμένου ν’ αποφευ-
χθούν ατυχήματα ή άλλα δυσάρεστα 
περιστατικά.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διενεργού-
νται έλεγχοι και στην περίπτωση 
που διαπιστωθούν παραβάσεις, θα γίνονται συλλή-
ψεις και κατασχέσεις. 

Στο αστυνομικό δελτίο αναφέ-
ρεται, ότι εκτός από τα αυξημένα 
αστυνομικά μέτρα, καθοριστική εί-
ναι η υπεύθυνη στάση των πολι-
τών και ιδιαίτερα των γονέων, οι 
οποίοι θα πρέπει να ενημερώσουν 
τα παιδιά τους για τους κινδύνους 
που εγκυμονεί η χρήση αυτών των 
ειδών και επισημαίνεται ότι: «Στις 
περιπτώσεις που ανήλικοι κα-

τέχουν ή χρησιμοποιούν τέτοια είδη εκτός από τους 
ίδιους διώκονται ποινικά και οι γονείς τους. 

Αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων 
Προθεσμία για άδεια
κατοχής κυνηγετικών όπλων

Αυξημένα μέτρα της Αστυνομίας για παράνομη χρήση κροτίδων

Ποινικές διώξεις στους παραβάτες

Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
παρατείνεται έως τις 30/11/2010 η διάρκεια ισχύος 
των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, που έληξαν 
ή λήγουν έως αυτή την ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει μέσα σ’ αυτό το 
διάστημα να υποβάλλουν 
τα δικαιολογητικά για την 
ανανέωση των αδειών 
στα Αστυνομικά Τμήματα 

ή Τμήματα Ασφα-
λείας του τόπου 
κατοικίας τους.
Η παράλειψη των 
κατόχων κυνηγε-
τικών όπλων για 
μη έγκαιρη ανανέωση των σχετικών αδειών, συνιστά 
παράνομη κατοχή κυνηγετικών όπλων, για την οποία 
προβλέπονται τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυ-
ρώσεις.

Η οστεοπόρωση έχει τις ρίζες της στην ενδομήτρια ζωή
Τα γερα κόκαλα “χτίζονται”...
Τα γερά κόκαλα «χτίζονται» από τη βρεφική ηλικία και ακόμη από την ενδομήτρια 
ζωή. Η λειτουργία των οστών βασίζεται στη συνεχή ανακατασκευή και στην ισορ-
ροπημένη λειτουργία οστεοβλαστών-οστεοκλαστών και προϋποθέτει ισορροπημέ-
νη διατροφή, καθώς και την ευνοϊκή επίδραση ορμονικών και άλλων παραγόντων. 
Η διαταραχή αυτής της ισορροπίας είναι δυνατό να οδηγήσει στην οστεοπόρωση, η 
οποία χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική μάζα, αλλαγές στην μικροαρχιτεκτονι-
κή των οστών, με αποτέλεσμα να γίνονται τα οστά εύθραυστα.
«Μπορούμε να πούμε ότι η οστεοπόρωση έχει τις ρίζες της στην ενδομήτρια ζωή 
και τη βρεφική ηλικία. Όσον αφορά την ενδομήτρια ζωή, ιδιαίτερη σημασία για τα 
οστά του παιδιού που θα γεννηθεί, έχει η διατροφή της μητέρας. Επίσης, μελέτες 
έδειξαν ότι τα βρέφη που θηλάζουν έχουν στη μετέπειτα ζωή τους καλύτερα οστά 
απ’ ό,τι εκείνα που δεν θηλάζουν. Ιδιαίτερη σημασία για την υγεία των οστών είναι 
η περίοδος της εφηβείας, καθώς τότε πολλαπλασιάζεται η οστική μάζα. Το 90% της 
κορυφαίας οστικής μάζας αποκτάται μέχρι τα 18 έτη. Οι ηλικίες-”κλειδιά” για τα 
κορίτσια είναι τα 11-14 έτη και για τα αγόρια τα 13-17 έτη», ανέφερε στο Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων ο επίκουρος καθηγητής παιδιατρικής στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης Δημήτριος Κασίμος. 
Το σημαντικότερο κομμάτι της αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης είναι η πρόληψη 
που επικεντρώνεται στη διατροφή, την άσκηση και την αποφυγή του καπνίσματος 
και της χρήσης αλκοόλ. Ιδιαίτερα για τους εφήβους είναι πολύ σημαντική η επαρ-
κής λήψη ασβεστίου.
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συνέχεια από σελ. 1
Η ΚΕΔΚΕ έναν από τους όρους που θέτει, είναι οι 

επιπλέον αρμοδιότητες στους ΟΤΑ να συνοδεύονται 
από τους αντίστοιχους πόρους.Έχει προβλεφθεί αυτό;

Ευθύς εξαρχής, αλλά και στην τελευταία συνεδρία-
ση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ ο Υπουργός Εσωτερικών δι-
αβεβαίωσε κατά τρόπο σαφή και κατηγορηματικό ότι 
έχουν προβλεφθεί και διασφαλισθεί οι αναγκαίοι οι-
κονομικοί πόροι για την απρόσκοπτη εφαρμογή του 
«Καλλικράτη» και την ακώλυτη, ουσιαστική και απο-
τελεσματική λειτουργία των νέων θεσμών της Αυτο-
διοίκησης. Οι πόροι αφορούν τόσο στη χρηματοδότη-
ση της λειτουργικής αυτοδυναμίας των νέων θεσμών, 
καθώς και στην ουσιαστική στήριξη του αναπτυξια-
κού τους ρόλου. 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011 θα προβλέ-
πει τις αναγκαίες πιστώσεις, με δεδομένο ότι οι δα-
πάνες για την εφαρμογή του «Καλλικράτη» θα δημι-
ουργηθούν από το 2011 και μετά.

Είναι προφανές ότι τα επιχειρήματα που επιστρά-
τευσε η Νέα Δημοκρατία – περί ανεπάρκειας πόρων 
– προκειμένου να «καταχωνιάσει» τη μεταρρύθμιση, 
ήταν φτηνές και αστήρικτες δικαιολογίες, που είχαν 
ως πραγματική αιτία την έλλειψη πολιτικής βούλησης 
εκ μέρους της.

Κατηγορείστε από την αριστερά και όχι μόνο, ότι η 
συνένωση και η δημιουργία μεγάλων Δήμων καταρ-
γεί το αυτοδιοίκητο και απομακρύνει τους Δήμους α-
πό τους πολίτες. Τι απαντάτε;

Το αυτοδιοίκητο και την ουσιαστική συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών στη διαχείριση των τοπικών υ-
ποθέσεων δεν την κατοχυρώνει η εγγύτητα στο κτίριο 
του Δημαρχείου. Η διατήρηση μικρών, αδύναμων και 
αναποτελεσματικών αυτοδιοικητικών μονάδων μπο-
ρεί να συντηρεί την ψευδαίσθηση της λαϊκής συμμε-
τοχής, στην ουσία όμως αποτελεί διαχείριση της μιζέ-
ριας και της φτώχιας. 

Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών διασφαλίζε-
ται μέσα από την οικοδόμηση και λειτουργία αποκε-
ντρωμένων αυτοδιοικητικών και συμμετοχικών θε-
σμών, που έχουν την αποφασιστική και αποκλειστι-
κή αρμοδιότητα του δημοκρατικού προγραμματισμού, 
του σχεδιασμού και της υλοποίησης της ανάπτυξης 
του τόπου τους.

Αυτή είναι η απάντηση στους «ζωτικούς μύθους» 
της «ανανεωτικής» αριστεράς. Όσον αφορά την κομ-
μουνιστική αριστερά, αυτή παραμένει δογματικά και 
διαχρονικά προσκολλημένη στη λογική του ακραίου 
κρατισμού, του συγκεντρωτικού προγραμματισμού 
και επομένως αδυνατεί να κατανοήσει τη φιλοσοφί-
α της θεσμικής αλλαγής που εγκαθιδρύεται με τον 
«Καλλικράτη».

Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους Αντιπαρι-
ώτες στο ενδεχόμενο συνένωσης Πάρου Αντιπάρου. 
Το Σχέδιο «Καλλικράτης» προβλέπει συνένωση;

Όσον αφορά την περίπτωση της Αντιπάρου για μια 
ακόμη φορά θα επαναλάβω την προσωπική μου άπο-
ψη, που την έχω και κατά το παρελθόν διατυπώσει με 
απόλυτη σαφήνεια.  

Υποστηρίζω τη διατήρηση της Αντιπάρου ως ανε-
ξάρτητου αυτοδιοικητικού οργανισμού εκ του γεγο-
νότος ότι ως νησί αποτελεί αυτοτελή χωρική ενότη-
τα και εμφανίζει έντονη αναπτυξιακή δυναμική με α-
ντίστοιχη αύξηση του μόνιμου πληθυσμού, αλλά και 
των εποχικών επισκεπτών. Η άποψή μου όμως συ-
μπληρώνεται με την προϋπόθεση και ταυτόχρονα α-
νάγκη να διασφαλιστεί νομοθετικά η στήριξη της Α-
ντιπάρου, τόσο στον τομέα της υλοποίησης των έργων 
υποδομής και ανάπτυξης που έχει ανάγκη το νησί ό-
σο και στον τομέα της σωστής διοικητικής εξυπηρέ-
τησης των πολιτών της Αντιπάρου. 

Αυτή την ολοκληρωμένη άποψη καταθέτω και υπο-
στηρίζω και πιστεύω ότι η διεκδίκηση των Αντιπαριω-
τών πρέπει να προσανατολίζεται προς αυτή την κα-
τεύθυνση. 

Το θέμα παραμένει ανοιχτό και θεωρώ ότι το Υ-
πουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα ο Υπουργός 
θα δώσουν σύντομα την πιο ρεαλιστική, ορθή και βι-
ώσιμη λύση.

Η αριστερά σας κατηγορεί για την έλλειψη απλής 
αναλογικής με συνέπεια τη μη αναλογική εκπροσώ-
πηση όλων των απόψεων μια τοπικής κοινωνίας και 
την ενίσχυση του δικομματισμού, τι απαντάτε;

Άλλη μια απλουστευτική, ιδεοληπτική όσο και δογ-
ματική αντίληψη της παραδοσιακής αριστεράς. Σύμ-
φωνα με το δικό της ισχυρισμό, το εκλογικό σύστη-
μα πρέπει να υπακούει και να υπηρετεί μόνο την αρχή 
της απόλυτα αναλογικής εκπροσώπησης των εκλογι-
κών συνδυασμών στα όργανα.

Η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής διακυβέρνη-
σης και της διοίκησης των Δήμων και των Περιφερει-
ών έχει δευτερεύουσα σημασία για την παραδοσια-
κή αριστερά.

Επίσης, είναι τουλάχιστον υποκριτικός και ανιστό-
ρητος ο ισχυρισμός, ότι η εφαρμογή της απλής α-
ναλογικής θα υποχρεώσει σε ευρύτερες συνεργασί-
ες τις πολιτικές δυνάμεις και τις δημοτικές παρατά-
ξεις, όταν είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι οι δυ-
νάμεις της παραδοσιακής αριστεράς με μονολιθικό-
τητα και ενίοτε με αλαζονεία αρνούνται κάθε συνερ-
γασία, αλλά και την παραμικρή υποχώρηση από τις 
θέσεις τους. Πως μπορούν να μας πείσουν ότι δεν 
θα λειτουργήσουν διαλυτικά σε όσα όργανα της αυ-
τοδιοίκησης παίζουν ρυθμιστικό ρόλο με τον αριθμό 
των εδρών που κατέχουν; Οφείλουν να αντιληφθούν 
οι φίλοι της παραδοσιακής αριστεράς, ότι ο δικομμα-
τισμός σε κεντρικό, αλλά και σε αυτοδιοικητικό επί-
πεδο δεν ενισχύεται από το εκλογικό σύστημα, αλλά 
από τη δική τους αδυναμία να πείσουν τους πολίτες 
για την ορθότητα των θέσεων τους. 

Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Β. Μπρακουμάτσος 
έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών με το ε-
ρώτημα της παύσης από τα καθήκοντάς της, της Προ-
έδρου της Κοινότητας Αντιπάρου Βαρβάρας Φαρού-
που – Μανέτα, για το θέμα των μεταδημοτεύσεων. 
Γνωρίζετε τι γίνεται μ’ αυτό το ζήτημα;

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου έχει κάνει γνω-
στό ότι διαβίβασε στο Υπουργείο Εσωτερικών το φά-

κελο του θέματος των 
παράνομων μεταδημο-
τεύσεων που – σύμφωνα 
με το πόρισμα των επι-
θεωρητών – ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης – 
πραγματοποίησε προε-
κλογικά η Πρόεδρος της 
Κοινότητας Αντιπάρου. 

Έχω την πεποίθηση 
ότι οι χειριστές της υ-
πόθεσης στο Υπουργείο 
θα λειτουργήσουν σύμ-
φωνα με το νόμο και θα 

δράσουν έγκαιρα, 
ώστε να αποδοθεί 
δικαιοσύνη στην 
συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση. 

Αν και στη συ-
νείδηση της πλει-
οψηφίας των Α-
ντιπαριωτών η κ. 
Φαρούπου-Μα-
νέτα δεν διαθέτει 
πλέον ούτε ηθική 
ούτε δημοκρατική 
νομιμοποίηση, εν 
τούτοις για λόγους 
νομιμότητας και 
δικαιοσύνης πρέ-
πει να εφαρμοστεί 
άμεσα ο νόμος και 

να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Με την εγκύκλιό του ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Σ. 

Ξενίδης, «απαγορεύει» ούτε λίγο ούτε πολύ, τις Τοπι-
κές Οργανώσεις να δημιουργήσουν αυτοδιοικητικές 
πρωτοβουλίες ενόψει των δημοτικών εκλογών. Στην 
Πάρο έχουμε ήδη εκφρασμένη την υποψηφιότητα 
Βλαχογιάννη και αναμένεται και άλλη υποψηφιότητα 
από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πως θ’ αντιμετωπιστεί αυτό 
το ζήτημα;

Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ 
με την εγκύκλιό του καθορίζει και περιγράφει τις υ-
ποχρεώσεις των οργάνων, αλλά και των στελεχών του 
κινήματος, όπως απορρέουν από το καταστατικό του 
ΠΑΣΟΚ και όπως επιβάλλονται από την πολιτική συ-
γκυρία ενόψει της μεγάλης θεσμικής αλλαγής που θα 
επιφέρει το σχέδιο «Καλλικράτης» στο χώρο της Αυ-
τοδιοίκησης. 

Είναι προφανές ότι οι αυτοδιοικητικές πρωτοβου-
λίες και οι υποψηφιότητες για τις εκλογές της Αυτο-
διοίκησης δεν θα προκύψουν ως αποτέλεσμα εσω-
κομματικών διαδικασιών, αλλά ευρύτερων κοινωνι-
κών διεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, που ως κόμμα έχει την 
«πατρότητα» όλων των μεγάλων θεσμικών αλλαγών 
στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, προφανώς θα εμπλακεί 
ουσιαστικά στην πολιτική αναμέτρηση των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών, περιφρουρώντας όμως την ανε-
ξαρτησία και την αυτονομία του θεσμού. 

Συντεταγμένα και με σεβασμό στις καταστατικές δι-
αδικασίες και τις πολιτικές του αρχές, το ΠΑΣΟΚ θα 
παρέχει τη στήριξή του σε πρόσωπα και σε συνδυα-
σμούς που θεωρεί ότι έχουν την πολιτική επάρκεια 
να εκφράσουν και να υπηρετήσουν το νέο όραμα και 
τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας μας. Η εγκύκλι-
ος του Γραμματέα Σ. Ξυνίδη έχει αποδέκτες τις ορ-
γανώσεις του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του κινήματος 
που κατέχουν θέση σε κομματικά όργανα. Ο Χρήστος 
Βλαχογιάννης, σημερινός Δήμαρχος της Πάρου δεν 
δεσμεύεται από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, όπως 
προφανώς δεν δεσμεύεται και οποιοσδήποτε άλλος 
πολίτης της Πάρου, που δεν έχει θεσμική κομματι-
κή ιδιότητα. Άλλωστε ο σημερινός Δήμαρχος δεν α-
πευθύνθηκε στον οργανωμένο κομματικό χώρο του 
ΠΑΣΟΚ προκειμένου να ανακοινώσει την πρόθεση 
της υποψηφιότητάς του για τις επόμενες δημοτικές 
εκλογές. Απευθύνθηκε στη δημοτική του ομάδα, ό-
πως είχε κάθε δικαίωμα και από αυτήν ζήτησε και 
πήρε τη στήριξη της υποψηφιότητας. Το ΠΑΣΟΚ μετά 
την ψήφιση του «Καλλικράτη» θα καθορίσει -σύμφω-
να με τις καταστατικές του αρχές – τους όρους και τις 
διαδικασίες συμμετοχής του στην πολιτική αναμέτρη-
ση των αυτοδιοικητικών εκλογών του Νοέμβρη.

Είναι προφανές και αυτονόητο ότι το ΠΑΣΟΚ στην πε-
ρίπτωση της Πάρου ενδιαφέρεται να προκύψει από τις 
εκλογές του Νοέμβρη, μια προοδευτική δημοτική πλει-
οψηφία που θα συνεχίσει το δημιουργικό έργο που έχει 
συντελεσθεί μέχρι σήμερα στο νησί από την προηγού-
μενη και την παρούσα δημοτική αρχή.

Να συνεχιστεί το δημιουργικό έργο
Π. Ρήγας: το ΠΑΣΟΚ στις Δημοτικές εκλογές θα ζητήσει... 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
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Ημερίδα της ΕΔΚΠΠ στις 18 Απριλίου

Προβληματισμός για το 
μέλλον της Πάρου 

Την Κυριακή 18 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα με θέμα την πορεία του 
νησιού μας, στην αίθουσα του «Αρχίλοχου» στην Παροικιά. Σύμφωνα με το πρό-
γραμμα: 

Έναρξη 10:30 προέλευση συμμετεχόντων • 11:00 Χαιρετισμός από ΕΔΚΠΠ • 
11:15 Εισηγήσεις ομιλητών: Ρήγας Παναγιώτης, Ντινόπουλος Αργύρης, Ροκονίδας 
Κώστας, Σιρμαλένιος Νικόλαος • 12:30  Εισηγήσεις – τοποθετήσεις  • 14:00 Διά-
λειμμα • 14:30 Εισηγήσεις – τοποθετήσεις. 

Την πρόσκληση υπογράφει ο Πρόεδρος – Γραμματέας Τριβυζάς Νικήτας. Ο επι-
κεφαλής της παράταξης (ΕΔΚΠΠ), Λ. Κοντός με ανακοίνωσή του αναφέρεται στους 
λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η ημερίδα. Στην ανακοίνωσή του επιση-
μαίνει:

Φίλε, 
Η δημοτική μας παράταξη πήρε την πρωτοβουλία για ένα κάλεσμα σε συζήτηση, 

όπου η πορεία του νησιού μας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα είναι το 
σημείο προβληματισμού μας. 

Στην απόφασή μας αυτή, έπαιξε ρόλο η πεποίθηση όλων μας ότι σήμερα, με κα-
θαρό λόγο, ξεκάθαρες προθέσεις, ανοικτές διαδικασίες, χρειάζεται ν’ αναδείξουμε 
θέσεις και όχι αντιθέσεις, με τη δράση και τη συμμετοχή όλων. Γιατί τότε και μόνο 
τότε θα πάψει η απαξίωση της πολιτικής και θα έχουμε μια προοπτική, ώστε τα κοι-
νά της Πάρου να είναι στίβος ικανοτήτων, αξιοπρέπειας και ενότητας. 

Σήμερα, όπου ο τόπος μας διανύει τη δυσκολότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευ-
ση, η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει ανασφάλεια και φόβο. Στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση έρχονται σοβαρές αλλαγές, με τη νεολαία ν’ απέχει, χρεώνοντάς μας ότι 
χάσαμε την ουσία και θάψαμε τα όνειρά τους. 

Πρέπει όλοι μαζί να δούμε το μέλλον του νησιού μας, με ομοψυχία όσων θέλουν 
και μπορούν να νοιαστούν γι αυτό. 

Να ξεπεράσουμε τις διαχωριστικές γραμμές και να δώσουμε αυτό που χρωστάμε 
στον τόπο μας και τα παιδιά μας. 

Σας καλούμε και θα είμαστε όλοι εκεί γιατί θεωρούμε πολύτιμη την άποψη σας.  
Έχουμε μάθει, όχι μόνο να μιλάμε, αλλά και να ακούμε. 

Τιμήθηκε ο αγωνιστής 
Αντώνης Αρκάς 

Πραγματοποιήθηκε στον «Αρχίλοχο» η εκδή-
λωση-μνημόσυνο για τον Παριανό αγωνιστή της 
αντίστασης Αντώνη Εμμ. Αρκά με συντονίστρια 
την αντιπρόεδρο του «Αρχίλοχου» Παλασία Γε-
ωργιάδου. 

Πέντε ομιλητές προσπάθησαν να δώσουν την 
εικόνα του περήφανου αυτού ανθρώπου (Χρ. Γε-
ωργούσης, Μαρία Ναυπλώτου, Νίκος Τσιγώνιας, 
Μανώλης Γλέζος, Θύμιος Μαύρης) με το αιώ-
νιο χαμόγελο, που δεν γονάτισε παρά τα βάσα-
να και τις κακουχίες, παρά τις φυλακίσεις και τις 
εξορίες. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο 
Αρκάς αρνήθηκε τη σύνταξη του αντιστασιακού, 
καθώς θεωρούσε χρέος του να παλέψει για την 
πατρίδα, χωρίς ανταμοιβές και δώρα. Την εκδήλωση έκλεισε ο γιατρός Αντώνης 
Ζ. Αρκάς, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, ανηψιός του αγωνιστή, ο 
οποίος ευχαρίστησε τους διοργανωτές 
και το πλήθος του κόσμου που τίμησαν 
τη μνήμη του. 

Ο Αρκάς γεννήθηκε στην Πάρο και σε 
ηλικία 12 ετών πήγε στην Αθήνα (1929). 
Δούλεψε ως βιβλιοδέτης μέχρι το 1939. 
Έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1940 και 
οργανώθηκε αργότερα στο ΕΑΜ. Τραυ-
ματίστηκε σοβαρά στις μάχες εναντίον 
των Γερμανών στην Αθήνα. Το Μάρτη 
του 1947 συλλαμβάνεται και στέλνεται 
εξορία στη Ικαρία. Δραπετεύει και ξανασυλλαμβάνεται το 1948 για να ακολουθή-
σει νέος Γολγοθάς. Βούρλα, Μακρόνησος και στρατοδικείο, όπου καταδικάζεται 
σε θάνατο Απολύθηκε από τις φυλακές το 1964 και πάλι συλλαμβάνεται στη δι-
άρκεια της δικτατορίας το 1967 και εξορίζεται στη Λέρο. Απολύεται το 1973 και 
εντάσσεται τότε στο ΚΚΕ Εσ. Απεβίωσε το 2006 και θάφτηκε στο Μαράθι.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

Διανέμεται στους πολίτες ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου

Από 1η Μαΐου η 
εφαρμογή του 

Από την 1η Μαΐου θα ξεκινήσει η εφαρμογή 
του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου και 
όσοι από τους πολίτες δεν θα συμμορφωθούν 
θα τους επιβάλλονται πρόστιμα. Την επίβλεψη 
για την τήρηση των κανόνων του Κανονισμού 
θα έχει η Δημοτική Αστυνομία. 

Ήδη έχει αρχίσει η διανομή των εντύπων με 
όλα όσα προβλέπει ο Κανονισμός Καθαριότη-
τας, ώστε έως την 1η Μαΐου να έχουν ενημε-
ρωθεί πλήρως οι πολίτες. 

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάν-
νης επισημαίνει ότι ο Κανονισμός Καθαριότη-
τας είναι ένα εργαλείο αντιμετώπισης των πε-
ριβαλλοντικών προβλημάτων και θα συμβάλει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων του νησιού, αλλά και των επισκεπτών.

Τονίζει επίσης, ότι ο Κανονισμός Καθαρι-
ότητας έρχεται ως συμπληρωματική παρέμ-
βαση σ’ ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχει 
υλοποιήσει η Δημοτική αρχή, όπως η αγορά επτά καινούριων απορριμματοφόρων, 
δύο μικρών ανοικτών φορτηγών για τους οικισμούς, τριών κοντέινερ, κάδων με-
ταλλικών, πλαστικών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, που κόστισαν πάνω από 
ένα εκατ. ευρώ.

Τέλος υπογραμμίζει ότι «όλοι μας οφείλουμε να τον τηρήσουμε και ν’ ανατρέ-
ψουμε την αντίληψη του κοινωνικού παραλογισμού που επικρατεί «τα σκουπίδια 
μας στο γείτονα».

Στον Κανονισμό Καθαριότητας αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του Δή-
μου, καθώς και των πολιτών και υπογραμμίζεται από το Δήμο ότι η εφαρμογή του 
θα τηρηθεί με αυστηρότητα. Τα πρόστιμα, ανάλογα με την παράβαση κυμαίνονται 
από 50 έως και 2.000 ευρώ. 

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.paros.
gr) στην οποία υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή, για τις υποχρεώσεις του Δήμου, των 
κατοίκων του νησιού καθώς και τα πρόστιμα για τους παραβάτες των άρθρων του 
κανονισμού.

Κανονισµός Καθαριότητας

Μάρτιος 2010

Οι εκδηλώσεις του Πάσχα στη Μάρπησσα

Αναβίωση εθίμων
Σειρά εκδηλώσεων με αναβίωση παλαιών εθίμων διοργανώνει, όπως κάθε χρό-

νο το Δημοτικό Διαμέρισμα Μάρπησσας σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους και 
κατοίκους, με την οικονομική στήριξη της ΚΔΕΠΑΠ.

Το πρόγραμμα:
Μεγάλη Παρασκευή στις 10 π.μ. Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών. Στις 12 το μεση-

μέρι, Εσπερινός της αποκαθήλωσης στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στη Μάρπησσα. Στις 3 μ.μ. Ακολουθία της Αποκαθήλωσης στην Ιερά Μονή Αγίου 
Γεωργίου στη Λαγκάδα Μάρπησσας. Στις 8.30 μ.μ. Ακολουθία Ιερού Επιταφίου. Στις 
10.30 μ.μ. Έξοδος και Περιφορά του Ιερού Επιταφίου. Κατά μήκος της διαδρομής 
της περιφοράς διαδραματίζεται το μοναδικό έθιμο των αναπαραστάσεων των Πα-
θών του Κυρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στο αρχείο του το Δ.Δ. Μάρπησσας, το έθιμο 
αυτό εμπνεύστηκε και καθιέρωσε από το 1927 η αείμνηστη δασκάλα του χωριού, 
Βασιλεία Καφούρου- Ασωνίτη.

Μεγάλο Σάββατο στις 7.30 Π.Μ. Θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Στις 
11.00 μ.μ. Ακολουθία της Αναστάσεως

Κυριακή του Πάσχα στις 11.00 π.μ. Εσπερινός της Αγάπης και στη συνέχεια περι-
φορά της Αναστάσεως. Στη 1.00 μ.μ. Γιορτή της Αγάπης στο γήπεδο της Μάρπησσας 
με παραδοσιακούς χορούς, αρνιά, κόκκινα αυγά, Παριανή γραβιέρα και άφθονο 
Παριανό κρασί.

Η γιορτή της Αγάπης πρωτοξεκίνησε το 1974 από πρωτοβουλία μιας ομάδας κα-
τοίκων της Μάρπησσας, αλλά και τη συμμετοχή όλων των κατοίκων προσφέρο-
ντας από το σπίτι τους προϊόντα. Εμπνευστής αυτής της εκδήλωσης ήταν ο Κων/νος 
Φραντζής γραμματέας της πρώην Κοινότητας Μάρπησσας.

Θρησκευτικές τελετές
Ο Πρόεδρος, το Τοπικό Συμβούλιο, οι Σύλλογοι και οι Φορείς του Δημοτικού Δι-

αμεριίσματος Αρχιλόχου, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις της 
Μεγάλης Εβδομάδας.

Πρόγραμμα για τον οικισμό Μάρμαρα:
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ακολουθία του Ιερού Επιταφείου 8:00μ.μ. 
Περιφορά Ιερού Επιταφείου 10:00μ.μ. (στη διαδρομή γίνονται αναπαραστάσεις 

από τη Ζωή και τα Πάθη του Κυρίου) 
Πρόγραμμα για τον οικισμό Πρόδρομος: 
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Μετά την αποκαθήλωση στο πολιτιστικό 

κέντρο του Συλλόγου “Σκόπας ο Πάριος” θα 
προσφερθούν όπως κάθε χρόνο, παραδοσια-
κή  νηστίσιμη “Ρεβυθάδα”. 

Ακολουθία του ιερού Επιταφίου 8:30μ.μ. 
Περιφορά Ιερού Επιταφίου 10:30μ.μ. (στη 

διαδρομή γίνονται αναπαραστάσεις από τη 
Ζωή και τα Πάθη του Κυρίου)

Ανάσταση 
στο 
λιμάνι της 
Νάουσας

 

Το Τοπικό Συμβούλιο, η 

ΚΔΕΠΑΠ και οι πολιτιστικοί 

φορείς και Σύλλογοι της Νά-

ουσας, διοργανώνουν μεγά-

λη και λαμπρή εκδήλωση. 

Προσκαλούν όλους τους πο-

λίτες την Κυριακή του Πά-

σχα στις 8,30 μ.μ. στο λιμάνι 

της Νάουσας.

Θα γιορταστεί η Ανάσταση 

με παραδοσιακά εδέσμα-

τα, σούμα, κρασί και χορούς 

από το Χορευτικό Όμιλο Νά-

ουσας Πάρου.

Λόγω της αργίας για το Πάσχα, η

θα επανακυκλοφορήσει την Παρασκευή 16 Απριλίου. 

Φωνή της Πάρου
Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Αναπαλαιώθηκε το παλιό πηγάδι στις Λεύκες και δίνει έναν τόνο αίγλης 
στο χωριό. Θα γίνει άραγε αναπαλαίωση - συντήρηση και των παλιών πλυ-
σταριών;
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ, ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ!
Εξ’ολοκλήρου από Accoya wood. Το ξύλο του μέλλοντος!

Τα κουφώματα φέρουν γραπτή εγγύηση:
Ξυλείας: 30 χρόνια
Χρωμάτων: 10 χρόνια
Σιδηρικών: (μάσκουλα, πατζουρόβεργες, ανεμοστηλώματα) εφ’ όρου ζωής
Μηχανισμών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγματα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Το ξύλο έχει εγγύηση 25 ετών για 
χρήση εντός εδάφους & 50 ετών 
για χρήση εκτός εδάφους. Μετά 
επέρχεται η φυσιολογική φθορά 
του ξύλου.

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 / fax: 22840 28662

efar@hol.gr / www.efar.gr     

Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.    

Σειρά έργων δρομολογήθηκαν προς υλοποίηση στη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 23 
Μαρτίου, τα οποία είναι σημαντικά για τον τομέα του 
τουρισμού στο νησί μας. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Λ. Κοντό, τα 
έργα θα ξεκινήσουν άμεσα και θα υλοποιηθούν όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου, στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων, να έχουν ολοκληρωθεί πριν 
από την έναρξη της νέας τουριστικής σαιζόν.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπρά-
τησης για το έργο της κατασκευής του λιμανιού της 
Πάρου (σπηλαιώσεις), προϋπολογισμού 380.000 ευρώ. 
Είναι ένα μεγάλο έργο και γι’ αυτό, δεν αποκλείεται 
οι εργασίες να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της κα-
λοκαιρινής περιόδου, ταυτόχρονα με τη διακίνηση των 
πλοίων στο λιμάνι, εφόσον δεν θα ενοχλούν. Εάν χρει-
αστεί όμως, κάποια στιγμή θα γίνει διακοπή των εργα-
σιών και συνέχισή τους μετά από λίγες ημέρες. 

Ελήφθη απόφαση για μελέτη που αφορά στην επι-
σκευή του χώρου υποδοχής στο λιμάνι, που είναι η 
βιτρίνα του νησιού. Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός 
έως τις 6 Απριλίου. Το πλάνο προβλέπει επισκευή και 
βάψιμο όλων των κυκλιδωμάτων, βάψιμο των στεγά-
στρων, σοβάτισμα. Σε έναν από τους διαδρόμους θα 
αφαιρεθούν τα ξύλα, θα τοποθετηθεί καινούρια σκεπή 
και κάγκελα και θα στρωθεί βιομηχανικό δάπεδο σε 
όλους τους διαδρόμους. Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στις 44.000 ευρώ, δεν αποκλείεται όμως με 
την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις προσφορές να 
μειωθεί το κόστος του. 

Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για το συμπληρωματικό 
έργο της Νάουσας, που ήταν σε εκκρεμότητα. Είναι 
ένα τμήμα μπροστά στο μικρό λιμανάκι που θα στρω-

θεί με κιβόλιθους και θα 
συνενωθεί με το υπόλοι-
πο έργο. Το ανέλαβε ερ-
γολάβος με 21% έκπτωση. 

Επίσης, μετά την αδει-
οδότηση από το ΣΧΟΠ, 

εγκρίθηκε το έργο στο λιμανάκι απέναντι από το Τα-
χυδρομείο στην Παροικιά. Θα γίνει διαμόρφωση του 
χώρου με πλακόστρωση και θα τοποθετηθούν Πίλαρς. 
Έργο που υπολογίζεται περίπου στις 100.000 ευρώ. Η 
δημοπράτησή του θα γίνει σε περίπου ένα μήνα και θα 
ξεκινήσουν αμέσως οι εργασίες. Η ολοκλήρωσή του 
προβλέπεται σε ένα δίμηνο από την ημέρα έναρξης 

των εργασιών. 
Έγινε παραχώρηση χρήσης στο λιμάνι της Αντιπά-

ρου, προκειμένου να τοποθετηθούν αποθηκευτικοί 
χώροι για τους ψαράδες, καλαίσθητοι και ασφαλείς. 

Έγινε μια ανάθεση εκπόνησης μελέτης για όλα τα 
λιμάνια της Πάρου και της Αντιπάρου σχετικά με την 
αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από όπου και 
αν προέρχεται. 

Ελήφθη απόφαση για την τοποθέτηση στην είσοδο 

του λιμανιού, ηλεκτρονικού πίνακα πληροφοριών. Θα 
παρέχονται πληροφορίες για διαθεσιμότητα ξενοδο-
χείων, για το νησί, για τα πολιτιστικά δρώμενα, κ.λπ. 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και η αίτηση για το αί-
τημα της άδειας χρήσης του χώρου στο λιμάνι από το 
ΚΤΕΛ. Επειδή όμως, η πλειονότητα πολιτών,  επαγγελ-
ματιών και ξενοδόχων, ζητούν να απομακρυνθεί από 
εκείνο το σημείο το ΚΤΕΛ, εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγ-
μή υποβάλλονται τα σχέδια οριοθέτησης των χερσαί-
ων χώρων, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της μελέ-
της για τη διαμόρφωση της παραλιακής τον ερχόμενο 
μήνα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με 
τους εκπροσώπους του Δήμου, αφού θα έχει προηγη-
θεί συνάντηση με τους υπεύθυνους του ΚΤΕΛ. Στη σύ-
σκεψη αυτή θα συζητηθεί εάν θα μεταφερθεί το ΚΤΕΛ 
στο δρόμο από τις τράπεζες έως και το αλσάκι της 
Εκατονταπυλιανής και έτσι στο επόμενο Συμβούλιο, σε 
περίπου 25 ημέρες, να ληφθεί η οριστική απόφαση. 

Ελήφθη απόφαση για τους κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, νω-
ρίτερα από άλλες χρονιές. Έτσι, έως τις 15 Απριλίου 
θα γίνει η καταμέτρηση και θα δοθεί ένα περιθώριο 
ενός μηνός στους καταστηματάρχες να καταβάλουν 
τα χρήματα για να πάρουν την άδεια. Στην απόφαση 
αυτή ελήφθησαν υπόψη και οι αποφάσεις των τοπικών 
Συμβουλίων των Δ.Δ., που έχουν παρθεί ομόφωνα. 

Τέλος, τέθηκε επί τάπητος και προωθήθηκε λύση, 
ενός ζητήματος που αφορά πολλούς επαγγελματίες. 
Έγινε συζήτηση για την πληρωμή υποχρεώσεων πα-
ρελθόντων ετών του Ταμείου σε ιδιώτες. Η επιτροπή 
που είχε συστηθεί έλεγξε εάν τα τιμολόγια αφορούν 
έργα ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Από 
τις υποχρεώσεις αυτές (περίπου 100.000), διαπιστώ-
θηκε ότι μόνο 60.000 ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν 
και αποφασίστηκε η πληρωμή, η οποία θα ξεκινήσει 
σε περίπου 20 ημέρες, αφού θα δοθεί η έγκριση από 
την Περιφέρεια. 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Επιτέλους έργα παντού!
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Φιλόδοξα, αλλά υλοποιήσιμα είναι τα σχέδια της νέας 
διοίκησης της ΕΑΣ Πάρου, η οποία «πατώντας» και σε 
ενέργειες που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη διοίκηση 
επιδιώκει τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των μονάδων 
που διαθέτει, την επέκταση ολοκλήρωση της μονάδας 
επεξεργασίας των υπολειμμάτων των προϊόντων και 
τη δημιουργία νέου σύγχρονου Οινοποιείου, καθώς το 
υπάρχον έχει τεράστια προβλήματα στατικότητας που 
υφίστανται από την κατασκευή του. 

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν ο Πρόεδρος της 
ΕΑΣ Ν. Τσιγώνιας, ο Αντιπρόεδρος Μ. Κρίσπης και 
ο Δ/ντής Αλ. Γκόκας, τονίστηκε ότι στόχος τους είναι 
να ενταχθούν όλες οι δραστηριότητες στο ΕΣΠΑ (πρό-
γραμμα Υπ. Γεωργίας "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"), αλλά 
να ξεπεραστούν και τα προβλήματα με την Αγροτική 
Τράπεζα, για να μπορέσει να λειτουργήσει η ΕΑΣ και 
να γίνει μία σύγχρονη και λειτουργική μονάδα, που θα 
επιβιώνει από αυτά που επεξεργάζεται και όχι από άλ-
λους πόρους που έτσι κι’ αλλιώς έχουν τελειώσει, γιατί 
ούτε επιδοτήσεις υπάρχουν, ούτε χορηγίες, ούτε δανει-
σμός…

Όπως είπε ο κ. Τσιγώνιας, η Ένωση έχει φτάσει σ’ 
αδιέξοδο και δεν μπορεί να δώσει στην αγροτική Πάρο 
την ώθηση που πρέπει. Τα προβλήματα που έχει μπρο-
στά της είναι πάρα πολλά και μεγάλα και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. Το Δ.Σ. από το Δεκέμβριο έως σήμε-
ρα έκανε διάφορες προσπάθειες. Συναντήθηκε με φο-
ρείς του νησιού, συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΑΤΕ 
με τη βοήθεια του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη, δρο-
μολόγησε καταστάσεις και διαμόρφωσε ένα πλάνο το 
οποίο έθεσε στη συνέλευση της 24ης Μαρτίου, στην 
οποία ελήφθησαν αποφάσεις ομόφωνα και τέθηκαν οι 
άξονες στους οποίους θα κινηθεί.

Η κατάσταση σήμερα
Η Ένωση έχει κατ’ αρχάς, προβλήματα ρευστότητας, 

υποδομών και στόχων. Δηλαδή εκτός από την προσαρ-
μογή της με τη σύγχρονη νομοθεσία και την παραγω-
γή προϊόντων, έχει και προβλήματα για το τι θα πρά-
ξει ώστε να γίνει βιώσιμη. Και αυτό γιατί, μέσα σε δυο 
χρόνια η Ένωση επιβαρύνθηκε με 100.000 ευρώ που 
ήταν ΕΤΑΚ και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ 
σε όλα της τα ακίνητα έχει 58 υποθήκες εγγεγραμμέ-
νες στην Αγροτική Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει 
καμία πρόσβαση σε δανεισμό και δεν έχει τη δυνατότη-
τα να λειτουργήσει σαν μια σύγχρονη επιχείρηση. Αυτό 
το πρόβλημα της μη ρευστότητας, αποφάσισε η Γενική 
Συνέλευση να το αντιμετωπίσει, αξιοποιώντας κάποια 
αστικά της ακίνητα.

Οι αποφάσεις
Αποφάσισε λοιπόν ν’ αξιοποιήσει, σε συμφωνία με 

την ΑΤΕ το ακίνητο του Γαλακτοκομικού και να κλεί-
σει οριστικά αυτό το κεφάλαιο με ένα δάνειο που «σέρ-

νεται» εδώ και 10 χρό-
νια. Αποφάσισε επί-
σης ν’ αξιοποιήσει μέ-
ρος της ακίνητης περι-
ουσίας της, που είναι 
μεγάλη, για να μπο-
ρέσει να προχωρήσει: 
Πρώτον, να λύσει το 
πρόβλημα ρευστότη-
τας ώστε να μπορεί να 
πληρώσει τους παρα-
γωγούς, τους υπαλλή-
λους και έτσι να δώσει 

νέα ώθηση στους ενδιαφερόμενους να παράγουν στην 
Πάρο και να προσπαθήσουν ν’ αξιοποιήσουν τη γεωρ-
γική γη.

Δεύτερον, να εκσυγχρονίσει άμεσα κάποιες μονά-
δες, ώστε να παράγονται ποιοτικά προϊόντα που ν’ ανα-
δεικνύουν το χαρακτήρα της Πάρου. Περαιτέρω εκ-
συγχρονισμός του Τυροκομείου και του ελαιουργεί-
ου, όπου εκτός των άλλων, θα τυποποιείται και λάδι για 
λογαριασμό των ελαιουργών μελλών της Ένωσης. Να 
φτιάξει αποθήκες σύμφωνα με τη σύγχρονη νομοθε-
σία και να δημιουργήσει παρασκευαστήριο για να δώ-
σει λύση στα προβλήματα των κτηνοτρόφων, ώστε να 
έχουν τροφές εγγυημένες και φθηνότερες. Επίσης, να 
λυθεί το πρόβλημα παραγωγής του κριθαριού, που οι 
τιμές του έχουν φτάσει σε εξευτελιστικό επίπεδο, ενώ 
αν χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη θα ‘χει άλλη ανα-
γνώριση.  

Τρίτον, να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα του οινοποιεί-
ου.  Σύμφωνα με τον κ. Τσιγώνια, αυτό πρέπει να κλεί-
σει άμεσα γιατί το κτίριο καταρρέει, έχει προβλήματα 
ηλεκτρολογικής ασφάλειας, οι εργαζόμενοι κινδυνεύ-
ουν ανά πάσα στιγμή, οι ασφάλειες πέφτουν, γίνονται 
βραχυκυκλώματα, πέφτουν κομμάτια από την οροφή 
κ.λπ. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες και από την 
προηγούμενη Διοίκηση και υπάρχουν μελέτες που …
δείχνουν την έξοδο. Για το λόγο αυτό, από την προη-
γούμενη ακόμη Διοίκηση έχει προχωρήσει ένα καινού-
ριο σχέδιο για τη δημιουργία ενός μικρού, σύγχρονου 
οινοποιείου που να μπορεί ν’ αναδείξει την ιδιαιτερότη-
τα του Παριανού κρασιού και να αξιοποιήσει την παρα-
γωγή στο έπακρο. Η μελέτη αυτή, είπε ο κ. Τσιγώνιας, 
είχε ολοκληρωθεί και μας παραδόθηκε όταν αναλάβα-
με. Εμείς περιμένουμε την εφαρμογή του νέου νόμου 
του Υπουργείου Γεωργίας (άνοιγμα προγραμμάτων), 
προκειμένου να την καταθέσουμε για να εντάξουμε το 
έργο, μαζί με όλες τις άλλες δραστηριότητες.  

Τέταρτον, έχουμε ξεκινήσει μια πραγματικά πρωτο-
ποριακή επένδυση από το 2003 για ολοκληρωμένη δι-
αχείριση των προϊόντων και τη λειτουργία των μονάδων 

μας. Έχουμε δημιουργήσει μια υποδομή με τη βοήθεια 
του ερευνητή Τιμολέοντα Βενετσιάνου και καταφέρα-
με να λύσουμε ένα πρόβλημα που είχε να κάνει με τα 
υπολείμματα των μονάδων. Με τον τρόπο αυτό παρα-
σκευάζουμε προϊόντα από τα υπολείμματα (ελαιομάζα 
και τυρόγαλο), που αξιοποιούνται. Όταν ολοκληρωθεί 
η επένδυση θα αξιοποιηθεί το 100% των υπολειμμάτων 
και θα φτάσει το προϊόν (οικιακά καθαριστικά – ήπια 
αντισηπτικά φιλικά όλα προς το περιβάλλον και οργανι-
κό λίπασμα) στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Να σημει-
ωθεί, ότι ο ερευνητής κ. Βενετσιάνος, με υλικά που πα-
ράγονται από την ολοκληρωμένη διαχείριση της ελιάς 
απάλλαξε από τη βαμβακάδα το άλσος της Εκατοντα-
πυλιανής.   

Στόχος είναι λοιπόν, να αξιοποιηθούν οι πατέντες και 
να ξαναβγούν τα προϊόντα στο ράφι. Να γίνουμε, είπε ο 
κ. Τσιγώνιας, η μονάδα που θα δώσει ώθηση στη δημι-
ουργία αντίστοιχων μονάδων σε όλη τη χώρα. Είναι άλ-
λωστε κατεύθυνση της Νομαρχίας Κυκλάδων για όλο 
το νομό. Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
και την αδειοδότηση της δικής μας μονάδας, η Νομαρ-
χία έστειλε έγγραφο σε όλα τα ελαιουργία και τυροκο-
μεία κ.λπ. να προσαρμοστούν ανάλογα. 

Την ευθύνη για την ολοκληρωμένη διαχείριση της 
ελιάς, δηλαδή από χωράφι έως το τελειωτικό κομμά-
τι (ελαιομάζα - προιόν), την έχει αναλάβει ο κ. Κρίσπης. 
Αυτό θα συμβάλει στο να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορετικά τίθενται σε 
κίνδυνο, γιατί η Κοινότητα επιδοτεί μονάδες που έχουν 
λύσει τα περιβαλλοντικά τους προβλήματα. 

Οι στόχοι της νέας Διοίκησης θα υλοποιηθούν στο 
έπακρο, εάν γίνει κατορθωτό να υπάρξει ένας συμβι-
βασμός με την ΑΤΕ. Στη συνάντηση που έγινε με τη βο-
ήθεια του κ. Βλαχογιάννη, ζητήθηκε η αποδέσμευση 
από την ΑΤΕ δύο τουλάχιστον υποθηκευμένων κτιρίων, 
ώστε με το νόμο του υπουργείου Γεωργίας, να εντα-
χθούν δραστηριότητές μας σε κάποιο πρόγραμμα. Ο Δι-
οικητής της ΑΤΕ συναίνεσε στο αίτημα της ΕΑΣ και ανα-
μένεται η εξέλιξη στο ζήτημα αυτό. 

Απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να ευοδωθούν 
οι στόχοι της Νέας Διοίκησης, είναι και η αλλαγή της 
μορφής της Ένωσης. Να προχωρήσει δηλαδή η ΕΑΣ 
στη δημιουργία 3-4 κλαδικών συνεταιρισμών, που θα 
έχουν την κύρια ευθύνη, θα ελέγχουν τη λειτουργία των 
μονάδων και θα δώσουν διέξοδο σε όλους τους παρα-
γωγούς, αναλαμβάνοντας τη Διοίκηση αυτοί που είναι 
πραγματικά αγρότες.  

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Φιλόδοξα πλάνα αναβάθμισης της 
Αγροτικής Οικονομίας

Δελτίο Τύπου
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων στηρίζει τις κινητοποιήσεις των Νοσοκο-

μειακών ιατρών για την πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών και τη σω-
τηρία του ΕΣΥ. Καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που προ-
κύπτουν από το Νόμο 3754/2009, τις κλαδικές συμφωνίες της με την ομο-
σπονδία των Νοσοκομειακών από τη συμφωνία. 

Ο ΙΣΚ καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να βάζει σε κίνδυνο την ομαλή 
λειτουργία των εφημεριών, γεγονός 
που θα οδηγήσει σε περαιτέρω απα-
ξίωση των Δημόσιων Νοσοκομείων. 

Η υποστελέχωση σε ιατρούς, νο-
σηλευτές και προσωπικό στα νοσο-
κομεία και Κέντρα Υγείας πρέπει κά-
ποτε να αντιμετωπισθεί ουσιαστικά. 
Αυτή τη στιγμή, λόγω κατασκευαστι-
κών προβλημάτων από την εταιρία 
που επέκτεινε το Νοσοκομείο Σύρου, 
πλημμύρισε το Ακτινολογικό τμήμα 

με αποτέλεσμα εδώ και αρκετό καιρό να μην εκτελούνται ακτινογραφίες, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται επί της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Η κακή οργάνωση και η κακή εκτέλεση των επειγόντων διακομιδών από 
το σύστημα υγείας στα νησιά μας, εξακολουθούν να ταλανίζουν τον τόπο με 
αποτέλεσμα να χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές.

Οι προτάσεις του ΙΣΚ εδώ και 25 χρόνια για τη δημιουργία περιφερειακού 
ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες με δικά του πτητικά και ειδικά πλωτά μέσα παραμένουν 
επίκαιρες χωρίς όμως καμία ανταπόκριση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι φορείς και ο τοπικός πληθυσμός πρέπει να δι-
εκδικήσουν τα αυτονόητα, αυτά δηλαδή που μας ανήκουν, είτε βάσει του συ-
ντάγματος αυτά που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής, είτε μέσω 
μιας ηθικής επιταγής που λέει ότι σε αυτή τη χώρα δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων θα είναι πάντα αρωγός με τις προτάσεις 
του και την εμπειρία του σε ένα αγώνα για μια καλύτερη ζωή στα νησιά μας. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, Δρ. Ευάγγελος Πανοηλίας 
Ο Γραμματέας Αντώνης Ρούσσος 

Κοσµήµατα & Ρολόγια

Παροικία Πάρος, τηλ.: 22840 22730

 Το κατάστηµα µεταφέρεται 
από τις αρχές Μαϊου στην 
κεντρική αγορά Παροικίας, 
δίπλα στην Εθνική Τράπεζα! 
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Φυτοτεχνική Πάρου
 Αυτόµατο Πότισµα
 Καλλωπιστικά & Οπωροφόρα δέντρα
 Φυτά εσωτερικού & εξωτερικού χώρου
 Σπόροι & Βολβοί
 Φυτοχώµατα » Λιπάσµατα
 Γλάστρες » Πήλινα
 Ζαρτινιέρες » Πιθάρια
 Εργαλεία κήπου Gardena
 Έτοιµος χλοοτάπητας

Στέλιος & Γιώτα ΣΙΦΝΑΙΟΥ
Σωτήρες, τηλ.: 22840 91020
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Αστέρας Πάρου
τηλ.: 22840 52404, 6977.901285
e-mail: fitotech@otenet.gr

Η σύσκεψη που έγινε το Σάββατο, 27 Μαρτίου 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Πάρου με τη Διοίκηση της 2ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου με φο-
ρείς των νησιών Πάρου και Αντιπάρου και θέμα 
την υγειονομική περίθαλψη, ανέδειξε κυρίως τα 
προβλήματα που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας και 

το «χάος» που επικρατεί. Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης και η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, ανα-
φέρθηκαν αναλυτικά στις ελλείψεις και τις άμεσες 
ανάγκες του Κέμντρου Υγείας του νησιού.

Ο γιατρός και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αντ. Αρκάς περιέγραψε την κατάσταση, 
η οποία περικλείεται στη φράση του: «μιλάμε όχι 
απλώς για αποδιοργάνωση, αλλά για αποσύνθε-
ση»,  για να συμπληρώσει λίγο αργότερα ο γιατρός 
και Νομαρχιακός Σύμβουλος Ν. Αρκουλής για το 
«χάος» που επικρατεί, τονίζοντας: «Αν δεν κατα-
φέρουμε σε ένα χρόνο να λειτουργήσει αυτός ο 
χώρος, καλύτερα να κλείσει». 

Η ΔΥΠΕάρχης κ. Παπανικολάου, η οποία όπως 
είπε, έχει εικόνα για τις μονάδες Υγείας σε όλες 
τις Κυκλάδες και μελέτη για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, έπαθε «σοκ» από τις συνεχείς κα-
ταγγελίες, για τις άδειες των γιατρών όποτε και 
όταν θελήσουν και για όσο θελήσουν. Για τα ρεπό, 
για τα ιατρεία που όταν φεύγουν οι γιατροί τα κλει-
δώνουν και κρατούν τα κλειδιά, για τις συνταγο-
γραφήσεις από τις 10 έως τις 10.30 π.μ. και στη 
συνέχεια παραπομπή του κόσμου που εκλιπαρεί, 
σε ιδιώτες γιατρούς που συνταγογραφούν δωρε-
άν (υπάρχει αναρτημένο στο Κ.Υ.), για την έλλειψη 
γιατρών σε γιορτές και αργίες, για γιατρούς που 
ρωτούν τον κόσμο που περιμένει αν έχει ραντεβού, 

τα οποία κλείνουν οι ίδιοι χωρίς 
να ενημερώνουν κανέναν και ου-
δείς γνωρίζει πόσα ραντεβού γί-
νονται την ημέρα. Για το καθε-
στώς που «διώχνει» τους για-
τρούς κ.λπ. 

«Σκοτσέζικο ντους» χαρακτήρι-
σε το καθεστώς στο θέμα της υγείας στην Πάρο ο 
κ. Αρκάς. «Τρομακτική» χαρακτήρισε την κατάστα-
ση ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντός, για 
να συμπληρώσει ο κ. Φρ. Βελέντζας μέλος της Δι-
οικούσας Επιτροπής από το Δήμο, ότι το Κ.Υ. λει-
τουργεί στον «αυτόματο πιλότο». 

Με καθυστέρηση ήρθε στη σύσκεψη ο πρόσφα-
τα παραιτηθείς επιστημονικός Δ/ντής κ. Τζανίδης, 
πλήρως ωστόσο ενημερωμένος για το τι ειπώθη-
κε, για να εκφράσει τη δυσφορία του στην πρόταση 
της κ. Παπανικολάου, να είναι σε 15νθήμερη ετοι-
μότητα οι ειδικοί γιατροί όταν εφημερεύουν αγρο-
τικοί γιατροί, ώστε σε κάποιο έκτακτο περιστατι-
κό να καλούνται στο Κ.Υ. Προσπάθησε επίσης, να 
υποβαθμίσει το καρδιολογικό τμήμα, λέγοντας ότι 
δεν είναι απαραίτητο να γίνονται στην Πάρο τεστ 
κοπώσεως. Γενικώς προσπάθησε να υπερασπιστεί 
τον εαυτόν του, για όσα καταγγέλθηκαν. 

Στο δια ταύτα 
Η κ. Παπανικολάου, φανερά έκπληκτη και ενο-

χλημένη από όσα καταγγέλθηκαν, αναρωτήθηκε 
πως «οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ» επέτρεψαν 
να γίνονται όλα αυτά και όλοι οι εργαζόμενοι  στο 

Κ.Υ. να είναι «όμηροι» της νοοτροπίας δύο - τρι-
ών ανθρώπων. Πρόσθεσε δε, ότι μπορεί να γίνεται 
έλεγχος σε καθημερινή βάση, εξετάσεων και ρα-
ντεβού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αυθαιρεσίες 
στο εξής δεν θα περάσουν… Ζήτησε μάλιστα άμε-
σα να σταλεί η πρότασή τους, για τον ορισμό Διευ-
θυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και να οριστεί Διοικού-
σα Επιτροπή.

Σε ότι αφορά στην άμεση κάλυψη των αναγκών 
του Κέντρου Υγείας, η κ. Παπανικολάου δεσμεύ-
τηκε για την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων 
ενόψει του καλοκαιριού με επικουρικούς γιατρούς, 
αποδέχτηκε το αίτημα για αλλαγή του Οργανισμού, 
ώστε να συμπληρωθούν τα κενά, δεσμεύτηκε για 
την αναβάθμιση των Ιατρείων Νάουσας και Μάρ-
πησσας και για την αναβάθμιση του πολυδύναμου 
Ιατρείου της Αντιπάρου. Σε ότι αφορά στις διακο-
μιδές, η κ. Παπανικολάου ανέφερε ότι θα γίνει μια 
σοβαρή συζήτηση με εκπροσώπους του ΕΚΑΒ για 
την επίλυση αυτού του προβλήματος, και θα επιδι-
ωχθεί να επιλυθεί το ζήτημα με το Υγειονομικό αε-
ροσκάφος.

Στη σύσκεψη στο Δημαρχείο, ήσαν επίσης, ο 
υποδιοικητής της 2ης ΔΥΠΕ Σ. Ζώτος, οι βουλευ-
τές Κυκλάδων Π. Ρήγας και Γ. Παπαμανώλης, ο 
γιατρός από την Αντίπαρο Σ. Σκούρτης, οι εκπρό-
σωποι των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας, Αντι-
δήμαρχοι, Δημοτικοί και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, 
ο Δ/ ντής του ακτινολογικού Β. Παναρίτης, η πρώ-
ην Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Στεφανία 
Κορτιάνου – Χατζοπούλου. Όλοι εξέφρασαν την 
αγωνία τους για την κατάσταση στο Κ.Υ. και για το 
θέμα υγείας στην Πάρο.

Πρόταση για ένταξη στο ΠΕΠ Ν. Αιγαίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Πάρου, έγινε από τη 2η 
Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. 
Στο έγγραφο που εστάλει από την υπηρεσία προς 
το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη αναφέρεται: «Σας 
αποστέλλουμε την πρόταση της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την ένταξη 
του Γ.Ν. Πάρου στο ΕΣΠΑ ΠΕΠ Ν. Αιγαίου. Επί-
σης σας ενημερώνουμε ότι ήδη αποστείλαμε την 
ανακοίνωση διορισμού του Επιμελητή Β΄ Καρδιο-
λογίας στο Κέντρο Υγείας Πάρου».

Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του έργου 
είναι στα 11.000.000 ευρώ.

Κέντρο Υγείας Πάρου

"Όχι απλώς αποδιοργάνωση,
αλλά αποσύνθεση"

ΣΤΟ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

   15νθήμερη ετοιμότητα για τους   
   ειδικούς γιατρούς, πρότεινε η κ. 

Παπανικολάου όταν εφημερεύουν 
οι αγροτικοί γιατροί
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Όμιλος των "6"
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

ΑΜΕΣ Νηρέας 7 3 7-6

Αστέρας Κορθίου 7 3 6-3

Άνω Σύρος 7 3 6-1

Πανναξιακός 6 3 7-5

Α.Ο.Πάρου 2 3 0-5

Α.Σ.Ιου 0 3 0-10

3η Αγωνιστική

ΑΜΕΣ Νηρέας Αστέρας Κορθίου 1-1

Άνω Σύρος Α.Ο.Πάρου 1-1

Πανναξιακός Α.Σ.Ιου 3-0 α.α.

Επόμενη Αγωνιστική (4η)

Α.Ο.Πάρου Πανναξιακός

Αστέρας Κορθίου Άνω Σύρος

Α.Σ.Ιου ΑΜΕΣ Νηρέας

Από ένα βαθμό πήραν οι ομάδες μας στις πολύ δύ-
σκολες αναμετρήσεις τους αυτό το Σαββατοκύριακο. 
Ο Νηρέας φιλοξένησε τον Αστέρα Κορθίου και με νίκη 
θα έκανε το μεγάλο άλμα για την πρωτιά, αλλά δυ-
στυχώς ο Αστέρας πήρε την ισοπαλία (1-1) και απέ-
δειξε ότι είναι το φαβορί για την άνοδο στην Δ΄ Εθνι-
κή. Η άλλη ομάδα μας, ο ΑΟΠ έκανε άλλη μια μεγά-
λη εμφάνιση εκτός έδρας και δείχνει να διορθώνει τις 
αδυναμίες που είχε στον πρώτο γύρο αφού δεν κα-
τάφερε να τον λυγίσει ούτε η φορμαρισμένη Άνω Σύ-
ρος, αποσπώντας έτσι, έναν υπερπολύτιμο βαθμό για 
τη συνέχεια. 

Νηρέας
Στο στρατόπεδο της ομάδας του Νηρέα μετά το τέ-

λος του παιχνιδιού υπήρχε ικανοποίηση, δυστυχώς 
μονό για την εμφάνιση, γιατί σίγουρα η ομάδα μας θα 
μπορούσε να κερδίσει πολλά περισσότερα από αυτό 
το ματς. Το παιχνίδι άρχισε ονειρικά για την ομάδα του 
Νηρέα, είχε κατοχή και έδειχνε να το πιστεύει και δι-
καιώθηκε στο 32΄με τον καλύτερό του παίκτη και αρ-
χηγό του, ο οποίος με δυνατό σουτ έδωσε το προβά-
δισμα στην ομάδα του Νηρέα. Δεν πρόλαβαν να κο-
πάσουν οι πανηγυρισμοί και 5 λεπτά αργότερα με μια 
ατομική ενέργειά του ο Γκίκας (πέρασε 3 παίκτες και 
πλάσαρε ιδανικά) έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στο δεύ-
τερο ημίχρονο η ομάδα μας πίεσε για να πάρει το παι-
χνίδι, αλλά ο αντίπαλος δεν επέτρεπε μεγάλα ρίσκα 
για τον τεχνικό του Νηρέα (Μοστράτο). Οι παίκτες της 
αντίπαλης ομάδας ήταν πολύ απειλητικοί στις αντεπι-
θέσεις και έτσι παρέμεινε ισόπαλο το παιχνίδι με τις 
δυο ομάδες να φιγουράρουν στην πρώτη θέση παρέα 
με την Άνω Σύρο . 

Η σύνθεση του Νηρέα: Παπαδάκης, Τόδρης, Πα-
παδόπουλος, Τριπολιτσιώτης (46’ Ευαγγέλου), Μπαρ-
μπαρήγος, Βάρσαμος, Σταθερός, Μοστράτος, Κρίστο, 
Μόλλα, Νικόλοφ (88’Ραγκούσης).

ΑΟΠ
Με τη φράση του προπονητή του ΑΟΠ (Πούλιος) 

μετά τη λήξη του αγώνα, ότι «όποια ομάδα μας υπο-
τιμήσει, θα το πληρώσει», καταλαβαίνει κανείς ότι η 
ομάδα του ΑΟΠ μόνο αδιάφορη δεν είναι σ’ αυτό τον 
όμιλο και μετά το πέρας και της 3ης αγωνιστικής φαί-
νεται ότι δεν είναι ούτε και τυχαία. Ο ΑΟΠ πήγε να παί-
ξει σε μια έδρα γούρικη, αλλά αφιλόξενη για αυτόν 
και με μια ομάδα πολύ φορμαρισμένη (σερί νικών χω-
ρίς να δέχεται και γκολ) και τα κατάφερε. Παίζοντας 
οργανωμένα και με μυαλό, κατάφερνε να βρίσκει λύ-
σεις στα πολλά προβλήματα που του δημιουργούσαν 
οι επιθετικοί της Σύρου. Η Συριανή ομάδα πίεσε από 
την αρχή και λίγο έλειψε ένα λάθος της άμυνάς μας 
να κάνει δώρο στην ομάδα της Σύρου, αλλά ευτυχώς ο 
Τσιλιώρης διόρθωσε το λάθος του και αποφύγαμε τα 
χειρότερα. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και με κύ-
ριο εκφραστή αυτό το «δαίμονα» (Μουμπάρακ), έχα-
σαν αρκετές ευκαιρίες, με τον Μανέκα και την άμυνα 
του ΑΟΠ σε πολύ καλή μέρα κατάφεραν να κλείσουν 
το ημίχρονο με 0-0. 

Στην επανάληψη οι Συριανοί μπήκαν αποφασιστι-
κά, πίεσαν και κατάφεραν να προηγηθούν στο 53΄με 
τον νεοεισελθόντα Χαλκιά. Εκεί οι γηπεδούχοι νόμι-
ζαν ότι το ματς τελείωσε νωρίς – νωρίς, αλλά ο αρχη-
γός (Λάπη) είχε διαφορετική γνώμη. Η απάντηση ήταν 
άμεση ύστερα από 4΄ με φοβερό κοντρόλ μέσα στην 
περιοχή πλασάρε ψύχραιμα και έκανε το 1-1 για την 
ομάδα μας. Η συνέχεια ήταν δύσκολη. Οι γηπεδούχοι 
πίεζαν, αλλά και ο ΑΟΠ στις αντεπιθέσεις ήταν «φω-
τιά». Με σημαντικότατες ευκαιρείς, μια για κάθε ομά-
δα, στο 90΄ ο Τσόκα πλάσαρε λίγο άουτ και για την 
ομάδα της Άνω Σύρου ο Πρίντεζης με σουτ μέσα από 
τη μικρή περιοχή δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα 
στα δίχτυα . 

Η σύνθεση του ΑΟΠ: Μανέκας, Λάπη, Χατζάρας, 
Τσιλιώρης, Βαρθακούρης, Μπαμπούνης, Πετρόπου-
λος, Κόρδος, Τσόκα, Κορτιάνος (Μπάλκας [Παναγιώ-
της]), Αρκουλής

Μεγαλειώδης πρόκριση του Μαρπησσαϊκού – 
Στη Β΄ ο Αστέρας 

Μεγάλη πρόκριση για την ομάδα του Μαρπησσαϊ-

κού που γνώρισε «γλυκιά» ήττα στην Σαντορίνη με 3-2 
και χάρη στη νίκη του στην Πάρο με 1-0, περνά στην 
επόμενη φάση που θα συναντήσει τον Πανθηραϊκό. Η 
ομάδα της Θύελλας μπήκε δυνατά και κατάφερε να 
ισοφαρίσει το αποτέλεσμα της Πάρου μόλις στο 18΄, 
άλλα το γκολ του Μαυραγάνη «έκοψε» τα πόδια των 
παικτών της Σαντορίνης 2 λεπτά αργότερα και γέμι-
σε αυτοπεποίθηση την ομάδα μας. Ο Αργυρός στο 82΄ 
πήγε να δώσει κάποιες ελπίδες στην ομάδα του και 
έκανε το 2-1, αλλά και  πάλι μετά από 2 λεπτά ο Μαυ-
ραγάνης ισοφάρισε για την ομάδα μας  σε 2-2 και το 
μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να πάρουν 
το ροζ φύλλο του αγώνα στο 93΄ και πάλι με τον Αρ-
γυρίου.

Αντίθετα η άλλη μας ομάδα, ο Αστέρας Μαρμάρων 
γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 και αποκλείστηκε από την 
Αναγέννηση Νάξου. Ένα αποτέλεσμα που τον φέρνει 
από την νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της 2ης κατηγο-
ρίας.

Ισοπαλία για 
Νηρέα και ΑΟΠ

Πανελλαδική πρόκριση 420 
  
Οι αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Πά-

ρου, Σαρρή Πολυξένη και Σκούρτη Βαλεντί-
να, συνεχίζουν την προσπάθειά τους στη νέα 
κατηγορία που ανέπτυξε ο όμιλος πριν από 
6 μήνες, με τη συμμετοχή τους στο 2ο αγώ-
να πρόκρισης για την κατάρτιση της εθνικής 
ομάδας 420.

Στον αγώνα που διεξήχθη με εξαιρετικά 
ήπιες καιρικές συνθήκες στο Δέλτα Φαλή-
ρου από 19 – 21 Μαρτίου 2010, το πλήρωμα του Ν.Ο.Π. κατέλαβε την 7η θέση της 
κατηγορίας του και την 15η θέση στην γενική κατάταξη.

Νέος κύκλος μαθημάτων για αρχάριους

Ναυτικά διήμερα  

Απόφοιτοι της σχολής ανοικτής θάλασσας του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, φίλοι της 
ιστιοπλοΐας ή μέλη του ομίλου, δηλώστε συμμετοχή στα «Ναυτικά διήμερα» που θα 
γίνουν τα Σαββατοκύριακα 10- 11, 17-18 και 24-25 Απριλίου.

Η περιοχή μας είναι ιδανική για μικρές «αποδράσεις» και ανάλογα με τον καιρό 
μπορεί κανείς να επισκεφθεί 2 ή 3 κοντινά νησιά. 

Το κόστος είναι 90,00 € κατ’ άτομο και καλύπτει την εκπαίδευση και την παραμο-
νή στο σκάφος σε δίκλινες καμπίνες.

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι αρχίζουν οι εγγραφές για τον νέο κύκλο μα-
θημάτων ανοικτής θάλασσας για αρχαρίους.

Για πληροφορίες, δήλωση συμμετοχής και εγγραφή απευθυνθείτε:
Στη γραμματεία του ομίλου στο 22840 21800 από Παρασκευή έως Δευτέρα 12:30 

– 18:00.
Στον έφορο ανοικτής θάλασσας κ. Γ. Φωσκίνη στο 6944 380916.
Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα και να τα στείλετε με φαξ στο 22840 21800 

από τη  διεύθυνση www.parosnc.gr.

Ευχαριστήριο 

Ο Δ/ντής του ακτινολογικού Β. Παναρίτης ευχαριστεί εκ μέρους της ορ-

γανωτικής επιτροπής της ημερίδας με θέμα: «απεικόνιση του μαστού», το 

Δήμο της Πάρου και ειδικότερα τον Δήμαρχο Χρίστο Βλαχογιάννη, καθώς 

και τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου και συγκε-

κριμένα τον Πρόεδρο Απ. Αλιπράντη, καθώς όπως τονίζει, χωρίς τη δική 

τους συμβολή, οικονομική και ηθική θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση 

της ημερίδας.



 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &                             
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                                                  

ΠΟΥΝΤΑ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, νεόδ-
μητο, συγκρότημα τεσσάρων 
κατοικιών πολυτελούς κατασκευ-
ής με πισίνα και μπάρμπεκιου, 
μόλις πέντε μέτρα από τη θάλασ-
σα!!! τηλ:6974208060 & 6977522532. 
www.malatestavillas.com

ΛΕΥΚΕΣ παραδοσιακή οικία 100 
τ.μ. με δύο κύρια υπνοδωμάτια, 
ένα μικρότερο, κουζίνα, καθι-
στικό, ιδιωτικό σπα-πισίνα. Τιμή 
220.000 €. Μεσητικό Λεοντής: 
6944276444,www.parosgr.com

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πα-
ραδοσιακή οικία 60 τ.μ. με 

δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο, κουζiνα, 
σκεπαστή βεράντα 8 τ.μ. και βο-
ηθητικό δωμάτιο 20 τ.μ., όλα σε 
οικόπεδο εντός οικισμού 250 τ.μ. με 
θαυμάσια θέα θάλασσα, με ρεύμα 
- νερό πόλεως. Τιμή 165.000€. Με-
σητικό Λεοντής: 6944276444, www.
parosgr.com

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, διαμερίσματα 50 
τ.μ. πολυτελούς κατασκευής, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο.  Τιμή: 125.000 
€ www.parosrealestate.gr (45 
χρόνια παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500.

ΑΛΥΚΗ Πωλούνται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-
ΤΑ 60 τ.μ. - 100 τ.μ. - 150 τ.μ. από το 
κέντρο της Αλυκής με θέα στη θά-
λασσα.  ΤΗΛ.: 6946704466

ΝΑΟΥΣΑ, παραθαλάσσια μονοκα-
τοικία 150 τ.μ. σε 2 επίπεδα μέσα 
στο χωριό με μοναδική θέα στον 
κόλπο της Νάουσας (χρειάζεται ε-
πισκευές). Τιμή: 600.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας)  Στέλιος Θ. Μπιζάς: 
6944-786500.

ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ., με κτήμα 
1.442τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, 
ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
128.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-

κτές.  www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οικία ερειπωμένη 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 χρό-
νια παρουσίας) Στέλιος  Θ.  Μπιζάς: 
6944-786500. 

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ  - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ, πωλούνται σπίτια, 
σε συγκρότημα, 153τ.μ., 2 
όροφο με υπόγειο, 2 λουτρά, 3 
κρεβατοκάμαρες, αποθήκη, τζά-
κι, σαλονοκουζί8να με πέργολες, 
κήπο, πηγάδι και 2 στρέμματα οικό-
πεδο. Τηλ.: 6956079843. 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι καινούργιο διώροφο, 156τ.μ. 
με 3 κρεβατοκάμαρες, 2 κουζίνες, 2 
σαλόνια, 3 λουτρά με πέργολες, τζά-

κι, κήπο, θέρμανση, ηλιακό, 200m 
από την θάλασσα μέσα σε οικισμό. 
Τηλ.: 6956079843.

ΑΛΥΚΗ. Πωλούνται ανεξάρτητες 
ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100 τ.μ., 250μ. από το 
κέντρο της Αλυκής  100μ. από την 
παραλία. ΤΗΛ.:  6946704466

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τ.μ., ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, με-
γάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
βεράντες, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, κήπος 810τ.μ., 
πισίνα. 460.000€. Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932-28576

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πετρό-
κτιστη με την ποιο ωραία θέα του 
νησιού για απαιτητικούς. Μεγάλες 
βεράντες, πέργολες, bbq, κήπος 
φυτεμένος, γκαράζ, 285.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές.  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768

ADS

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 προκύπτουν, 
πάντα υπάρχουν ευκαιρίες έξυπνων 
επενδύσεων για όσους έχουν και θέ-
λουν να "τοποθετήσουν" κάποιο ποσό 
χρημάτων.
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ με τις ειδικές 
σελίδες που καθιερώνει θα προσπα-
θήσει να εξυπηρετήσει τους ενδιαφε-
ρόμενους.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και η 
αντίστοιχη ιστοσελίδα φιλοδοξώντας 
να καλύψει τις ανάγκες της κτηματα-
γοράς. Ψάχνοντας λοιπόν ίσως βρείτε 
κι εσείς τη δική σας "χρυσή ευκαιρία". 

Ν.Ρ. Λ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Αγκαιριά, Πάρος



ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες 
κρεβατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 
4 μπάνια,  τζακούσι, σαλόνι, καλορι-
φέρ, πισίνα, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 320.000€. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768
 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, 
καινούργια πετρόχτιστη οικί-
α 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙ-
ΚΟ πωλείται, εν ενεργεία, πλήρως 
εξοπλισμένο, στην παραλία της Πα-
ροικίας. Τηλ.:6973438183

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

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

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.366τ.μ., βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη 
μάντρα. 138.000€ Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 
2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκε-

παστή βεράντα, 
καλοριφέρ, με-
γάλες βεράντες 
με πέργολες, 
κήπος περιφραγμέ-
νος. 205.000€ 
Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δε-
κτές. www.
paroshomes.
livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. 
ΑΡΣΕΝΙΟΣ - 
Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α , 
πωλούνται 2 
κατοικίες από 
106τ.μ. η κάθε 
μία, με 2 κρε-
βατοκάμαρες, 
2 μπάνια, υ-
πόγειο, τζάκι, 
σαλόνι με πέρ-
γολες, πηγάδι, 
δεξαμενές, από 
1,5 στρέμμα το 
καθένα. Τηλ.: 
6956079843. 

ΑΛΥΚΗ (ΑΓΚΑΙΡΙΑ), μονοκατοι-
κία,  101τμ 2Υ/Δ 2 μπάνια 
Τζάκι  πισίνα  θέα θάλασσα, 
επίσης άλλη μεζονέτα  84τμ 2Υ/Δ 
2 μπάνια θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ   
ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 22070 , 210 
8087501, 6972 700 100.

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τ.μ., 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπαστές 
βεράντες, 200τ.μ. βεράντες με 
πέργολες και μαρμαρόστρωτη τα-
ράτσα 120τ.μ. με κτιστά καθιστικά, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 620.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές.   www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

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

ΓΛΥΣΙΔΙΑ, οικίες παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής 60, 65, 73 τ.μ., με 
αυτόνομους κήπους (εντός οικι-
σμού), σε επικλινές οικόπεδο με 
θέα στην Αντίπαρο. Τιμές: 160.000 
€, 180.000 €, 200.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος  Θ.  Μπιζάς: 
6944-786500. 
               
ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα και-
νούργια 95τ.μ. εντός οικισμού σε 
προνομιούχα θέση, θέα στη θά-
λασσα και όχι ηχορύπανση, 2 
δωμάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, 
τζάκι, κλιματισμός, κεντρική θέρ-
μανση και γκαράζ. Τηλ.: 6932534794 
-6936351159.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. και 60τ.μ. Επί-
σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 
2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ -  ΚΕΝΤΡΟ , παλιά 
διώροφη πολυκατοικία, 133 τμ.  
(54+34τμ ισόγειο &  45τμ 1ος 
όροφος )  δίπλα στη θάλασσα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 
22070, 210 8087501,  6972 700 
100. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, 
πωλείται στο κεντρικό δρόμο 
Μάρπησσας. Τηλ.: 22840 28680. 
Από τις 10:00 - 13:00 καθημερινά. 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, επιπλωμένη 
κατοικία 118τμ με 2 υ/δ, μπάνιο & 
WC, ενιαία κουζίνα με καθιστικό 
& τζάκι, αποθήκη & λεβητοστάσιο, 

βεράντες με πέργκολες, δεξαμενή 
νερού 15κμ, κήπος, κοινόχρηστη 
πισίνα & γήπεδο τένις, 300μ από 
παραλία, υπέροχη θέα θάλασ-
σα, τιμή 225.000€ ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ01-191

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται  ανεξάρτητη 
κατοικία 145τ.μ , σε οικόπεδο 
2500τ.μ και 300 μ από τη θάλασσα. 
Μεσιτικό Γραφείο « SPITI».   
Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ.: 693 
7033316.

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

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Περιοχή Καλούδια, 
πωλούνται στα σχέδια, 2 αυτόνο-
μες πέτρινες μονοκατοικίες, 56 τ.μ 
έκαστη, σε δικό τους οικόπεδο, ε-
ντός σχεδίου, 100 τ.μ και 115 τ.μ 
αντίστοιχα, βεράντα με πέργκολα, 
δεξαμενή νερού, παροχές, κ.λ.π. 
ΤΗΛ. 6946-217831, 22840-61761

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ανακαινισμένη κα-
τοικία 85 τ.μ, σε ιστορικό σημείο του 
νησιού, κοντά στην κεντρικη πλα-
τεία, 2 επιπέδων, 2 υ/δ, 2 καθιστικά, 
1 μπάνιο, καταλληλο και για επαγ-
γελματικη χρήση. ΤΙΜΗ 250.000 
ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 
22840-61761.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, παλαιά οικία 65 τ.μ, 
σε κεντρικό σημείο, 2 επιπέδων. 
ΤΙΜΗ 85.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
«ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-61761

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                                                                                                                   
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                            

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 
Οικόπεδο 4.000 τμ άρτιο οικοδο-
μήσιμο, πάνω σε δρόμο , και όλες 
τις παροχές , θεά θάλασσα. Τιμή: 
135.000 €. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 
6944276444. 

ΚΑΛΑΜΙ, αμφιθεατρικό οικόπεδο 
5.000 τμ χωρισμένο σε 2 οικόπεδα  
από 2.500τμ εντός οικισμού (χτί-
ζουν από 400τμ το καθένα) με θέα 
το λιμάνι της Παροικίας  ΑΚΙΝΗΤΑ  
ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 22070, 210 
8087501, 6972 700 100.

ΔΡΥΟΣ , καταπληκτικό οικόπεδο 
1.000 τμ εντός  οικισμού 
( χτίζει 400τμ ) επίσης  άλλο οικό-
πεδο  650τμ εντός οικισμού με θέα 
θάλασσα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 
22070,  210 8087501, 6972 700 
100.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 
300τ.μ., άρτιο, οικοδομήσιμο σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 21826.

ΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπε-
δο 1.033τμ εντός σχεδίου, τιμή 
300.000€ ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-41

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, πωλείται 
κτήμα 4 στρεμμάτων, άρτιο και 
οικοδομήσιμο σε λόφο, με πα-
νοραμική θέα όλη την ανατολική 
ακτή. Μεσιτικό Γραφείο « SPITI».  
Καραχάλιος Σταύρος .Τηλ.: 693 
7033316.
 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κτήμα 700 τ.μ  
εντός σχεδίου , με συντελεστή 
δόμησης 0,8 και μόνο δυο λεπτά 
από την παραλία των Αγ. Αναργύ-
ρων. Μεσιτικό Γραφείο «SPITI».   
Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ.: 693 
7033316.

ΠΑΡΟΣ, ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτή-
μα (15 λεπτά από Παροικιά) 
15.604τ.μ. με κατοικιά, αποθήκες 
και παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωροφόρα. Η-
λεκτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. 
Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  
www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΕΣ, πωλείται οικόπεδο 
4 στρεμμάτων με οικία 160τ.μ. 
Θέα Παροικία και Νάουσα. Τηλ.: 
6972270749. 

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

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
8 περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο. Τιμή 120.000€ Ευ-
κολίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά.  Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 4.150τ.μ., σε ήσυχο 
μέρος, οικοδομήσιμο, μέσα στο 
πράσινο. Τιμή 85.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά.  
Τηλ. 6932285768

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
οικόπεδο σε τιμή ευκαιρίας. Κα-
λή τοποθεσία. Τηλ.: 22840 21569, 
6977367790. 

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ, αγροτεμάχιο 5.480 τ.μ. 
στην πλαγιά πριν την Αγία Κυρια-
κή, σε ήσυχη τοποθεσία με θέα 
στην Νάξο. Τιμή: 120.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 
6944-786500. 

ΚΑΜΠΟΣ, οικόπεδα εντός οικι-
σμού 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 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 
6944-786500.

ΑΛΥΚΗ, παραθαλάσσιο αγροτεμά-
χιο 4.000 τ.μ., δίπλα στην παραλία 
‘’ Βοτσαλάκια‘’, με Σ.Δ. 400τ.μ. (τα 
1.000 τ.μ. είναι εντός οικισμού). 
www.parosrealestate.gr (45 χρό-
νια 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.   

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 θέ-
α στη θάλασσα. ΤΙΜΗ 600.000 
ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 
22840-61761

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ   ΑΚΙΝΗΤΩΝ -                                                    
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ                              
ΝΑΟΥΣΑ (ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΟ ΔΡΟΜΟ), ενοικιάζεται τριάρι με 
θέα το λιμάνι της Νάξου, 2 υπνοδω-
μάτια, 2 μπάνια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, ηλι-
ακό. Τηλ.: 6932464219.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 3 
επιπλωμένα διαμερίσματα, για κα-
λοκαιρινή σεζόν. Τηλ.: 697735660

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                          

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει την φρο-
ντίδα κατοικίδιων, σίτιση, βόλτα, 
υγιεινή όταν εσείς απουσιάζεται. 
Τηλ.: 6934154808. 

ΚΥΡΙΑ, ζητά εργασία για ξενοδο-
χείο. Τηλ.: 6942898385.

ΚΥΡΙΑ, ζητά εργασία για φροντί-
δα ηλικιωμένων ή παιδιά. Τηλ.: 
6949478624.

ΖΕΥΓΑΡΙ, ζητά εργασία για ξενοδο-
χείο. Τηλ.: 6942898385.

ΚΟΠΕΛΑ, ζητάει δουλειά για κου-
ζίνα εστιατορίου ή ξενοδοχείου. 
Τηλ.: 6974165862. 

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
ζητεί εργασία (οικιακή βοηθός) 
σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο. Τηλ.: 
6986-718210, 6995720488. 

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ζητά 
εργασία ως οικιακή βοηθός ή απο-
κλειστική νοσοκόμα ή καμαριέρα 
σε ξενοδοχείο. Τηλ.: 6978162127. 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΤΟΠΙΟΣ, αναλαμ-
βάνει σκαψίματα, κλαδέματα και 
γενικά περιποίηση κήπων. Τηλ.: 
6932110791. 

ΕΛΛΗΝΑΣ, έμπειρος στην οικο-
δομή αναλαμβάνει οικοδομικές 
εργασίες με καλό συνεργείο, κτίσι-
μο πέτρας, σοβατίσματα με πρέσα, 
μερεμέτια, πλακοστρώσεις, μά-
ντρες. Τηλ.: 6972273316. 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΑ παραδίδονται σε ενήλικες και 
παιδιά. Προετοιμασία Celi 1-5 
Diploma, κρατικό πιστοποιητικό. 
Τηλ.: 6974-365805. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για τουριστικό γρα-
φείο, ζητείται. Τηλ.: 6973809093.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ - ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΣΕΡΒΙΣ, ζητά το ξενοδοχείο “ΛΕΥ-
ΚΕΣ VILLAGE” για την περίοδο 
από Μάιο - Σεπτέμβριο. Τηλ.: 
6932753415. Φαξ βιογραφικών: 
210 6755019.

ΕΜΠΕΙΡΟ ΑΤΟΜΟ  ζητείται για 
μπουφέ / μπαρ σε καφετέρια στις 
Λεύκες. Τηλ.:  6942772040.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ, ζητά ηλι-
κιωμένος, 50 - 55 ετών, χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις για ε-
σωτερική φύλαξη. (Να μιλάει καλά 
Ελληνικά) Τηλ.: 6942520143.

ΣΟΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑ, ζητείται για φύλα-
ξη παιδιού από μέσα Απριλίου έως 
μέσα Οκτωβρίου. Για πρωινή έως 
6ωρη απασχόληση και για 6 μέρες 
την εβδομάδα. Τηλ.: 6977431137.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
«ανδρεάδης homestores» ζη-
τά : Υπεύθυνο - Συνυπεύθυνο και 
Πωλητή/τρια για το κατάστημα 
στην Πάρο. Απαραίτητα προσόντα 
: Προϋπηρεσία στο χώρο  2 έτη 
τουλάχιστον, Γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ, Γνώση Αγγλικών, Ως 40 ετών 
(αφορά τον υπεύθυνο καταστήμα-
τος.) Η εταιρία προσφέρει : Άριστο 
περιβάλλον και συνθήκες εργασί-
ας, Ελκυστικό πακέτο αποδοχών, 
Δυνατότητες εξέλιξης. Στείλτε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στο E-
mail : training@andreadis.com ή 
με fax στο : 210 4836236.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                                                           
FORD ESCORT, πωλείται 1.400 
κυβικά μοντέλο 1998’, σε άριστη 
κατάσταση 45.000 χιλιόμετρα. 
Τηλ.: 22840 91407.

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ, 7-10, ερασιτεχνι-
κό με μηχανή 30 HP LISTER. Τηλ.: 
22840 28129, 6974394887. 

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

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

NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, πω-
λείται. Τηλ.: 6974059820.

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

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πωλεί-
ται, μήκος 8,40 με μηχανή 270 HP, 
VOLVO PENTA /εργάτης-GPS-VHF-
βυθόμετρο-ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 
15.000€. Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6974012006.

ΣΚΥΛΑΚΙΑ πεκινουά, πωλούνται. 
Τηλ.: 6978517149.

SARONIC BOAT, 7μ. VOLVO 
PENTA, πλήρως εξοπλισμένο πω-
λείται. Τηλ.: 6974.059820

www.parosads.grΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
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  Πάρος Παραθαλάσσια Οικόπεδα

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

Αμπελάς, οικόπεδο 1.285τμ, εντός οικισμού, πρώ-
το από θάλασσα με μονοπάτι που καταλήγει σε αμμώ-
δη παραλία και το γραφικό λιμανάκι. Οικοδομείται το 
40% του οικοπέδου. Κωδ.: 2291

Παρασπόρος, εντυπωσιακό παραθαλάσσιο οικό-
πεδο 8στρ, με άδεια για βίλλα 500τμ, με καταπληκτι-
κή θέα στο Αιγαίο. Κωδ.: 2061

Πούντα, παραθαλάσσιο οικόπεδο 6,3στρ, με άδεια, 
υπέροχη θέα Αντίπαρο. Κωδ.: 2200

Πάρος Οικόπεδα

Υστέρνι, καταπληκτικό οικόπεδο 4στρ, με άδεια, 
καταπληκτική ανεμπόδιστη θέα θάλασσα και Νάξο. 
Μόλις 5min από τη γραφική Νάουσα. Σε πολύ καλή 
τιμή. Κωδ.: 2294

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

Μώλος, σε ύψωμα, οικόπεδο 8,7στρ, με άδεια οι-
κοδομής για 200τμ κατοικία, καταπληκτική ανεμπό-
διστη θέα 180ο. Κωδ.: 2310

Στην πανέμορφη περιοχή Κολυμπήθρες, δεσπό-
ζει σε λόφο οικόπεδο 4στρ, με εύκολη πρόσβαση και 
απίστευτη ανεμπόδιστη θέα όλο τον κόλπο της Νάου-
σας. Κωδ.: 2296

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

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

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

Φάραγγας, οικόπεδο 2.750τμ, εφαπτόμενο σε 
δρόμο, με άδεια οικοδομής (2007) για 2 κατοικί-
ες συνολικά 230τμ, υπέροχη και ανεμπόδιστη θέα. 
Κωδ.: 2281

Άγιος Ανδρέας, μόλις 2km από τη γραφική Νά-
ουσα, εντυπωσιακό οικόπεδο 10στρ, καθαρό, κατα-
πληκτική θέα στον κόλπο της Νάουσας. Κωδ.: 2152

Τζάνε, σε ύψωμα, οικόπεδο 20,2στρ, με εύκολη 
πρόσβαση και αμφιθεατρική θέα προς Νάξο και Χρυ-
σή Ακτή. Κωδ.: 2076

Κώστος, οικόπεδο 16στρ, σε πολύ καλή τιμή, πολ-
λές ελιές, καταπληκτική θέα, μόλις 5 λεπτά από τη 
Νάουσα. Μια από τις καλύτερες επενδυτικές ευκαι-
ρίες. 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 
Χρυσή 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 ανεμπόδι-
στη θέα προς Νάξο. Κωδ.: 2314

Νάουσα, Αστέρας, μόλις 5min από τη γραφική 
Νάουσα, οικόπεδο 6στρ, υπερυψωμένο, εφαπτόμε-
νο σε αγροτικό δρόμο, με μοναδική και ανεμπόδιστη 
θέα, κοντά σε καταπληκτικές παραλίες. Κωδ.: 2317

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 νη-
σιά. Κωδ.: 2295

Δρυός, 3 εντελώς ανεξάρτητες πολυτελείς μεζονέ-
τες, η μια με πισίνα, 155τμ εκάστη, σε 500τμ ιδιόκτη-
το οικόπεδο εκάστη, κουζίνα, σαλόνι, 3υ/δ, 3 μπάνια, 
κεντρική θέρμανση. Κωδ.: 1033

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

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

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

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

Αμπελάς, μονοκατοικία 180τμ σε 7,8στρ οικόπεδο, 
με επιπλέον δόμηση 160τμ, 3υ/δ, 2 μπάνια, καθιστι-
κό 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

Παροικία – Δήλιο, καταπληκτική διώροφη κατοι-
κία 130τμ (συν ανεξάρτητο υπόσκαφο ξενώνα) σε 
3,5στρ οικόπεδο, 3υ/δ, πισίνα, ανεπανάληπτη θέα το 
λιμάνι της Παροικίας τα γύρω νησιά και το ηλιοβασί-
λεμα. Κωδ.: 2071

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

Παροικία – Κακάπετρα, 2 υπό-κατασκευή κα-
τοικίες των 70τμ εκάστη, παραδοσιακής αρχιτεκτο-
νικής, με φανταστική θέα το λιμάνι της Παροικίας. 
Κωδ.: 2205

Λεύκες, καταπληκτική κατοικία 182τμ, μέσα στην 
καλύτερη περιοχή του παραδοσιακού οικισμού των 

Λευκών 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 θέρμαν-
ση και πηγάδι. Κωδ.: 286

Υστέρνι, σε ένα από τα πιο όμορφα και οργανωμέ-
να συγκροτήματα, κατοικία εξαιρετικής κατασκευ-
ής 115τμ σε 2 επίπεδα, με υπέροχο κήπο και κατα-
πληκτική θέα θάλασσα, 3υ/δ, τζάκι, αποθήκη, διαθέ-
τει ιδιωτικό parking και κοινόχρηστη πισίνα. Κωδ.: 
2124

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

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

Παροικία – Κουνάδος, κατοικία 105τμ τοποθε-
τημένη σε μια ήρεμη πλαγιά, απολαμβάνει κανείς την 
πανοραμική θέα στο Αιγαίο και σε πολλά από τα γει-
τονικά νησιά Σίφνο, Σέριφο, Κύθνο και Σύρο. 2υ/δ, 
2w/c, καθιστικό με τζάκι, τραπεζαρία, κουζίνα και 
αποθηκευτικό χώρο. Από τις μεγάλες βεράντες του 
σπιτιού μπορεί κανείς να ηρεμήσει και να απολαύσει 
τη μαγευτική θέα, ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα και τα 
καράβια που μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι της Παροι-
κίας. Κωδ.: 1979

2km από Παροικία, πέτρινη κατοικία 118τμ, 2υ/δ, 
2 μπάνια, κουζίνα, τραπεζαρία, καθιστικό με τζάκι, 
πισίνα, 2 θέσεις parking, λαχανόκηπο, ελιές και διά-
φορα δέντρα, με καταπληκτική θέα τον κόλπο της 
Παροικίας. Κωδ.: 2245

Από ανθρώπους με μεράκι και γούστο δημιουργή-
θηκαν 2 παραδοσιακές κατοικίες εξαιρετικής αρχιτε-
κτονικής σε οικόπεδο 5,7στρ και συνολικής επιφάνει-
ας 360τμ. Το κάθε σπίτι διαθέτει 4υ/δ, 4 μπάνια, κα-
θιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, κοινόχρηστη πισίνα με 
υπερχείλιση, βεράντες, bbq και κήπο. ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
ΤΙΜΗ. Κωδ.: 2097

Λεύκες, μονοκατοικία 75μ2 σε 50μ2 οικόπεδο μέσα 
στο γραφικό χωριό των Λευκών. Στο ισόγειο, 1υ/δ με 
χτιστό διπλό κρεβάτι, καθιστικό, w/c. Στον όροφο, 
κουζίνα και χώρος φαγητού που βγαίνει σε βεράντα. 
Κωδ.: 2297

Δρυός, κατοικία 240τμ, με 4υ/δ, 3w/c, κουζίνα, 
τραπεζαρία, καθιστικό, εγκατάσταση για καλοριφέρ, 

με θέα θάλασσα. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Κωδ.: 1448
Μάρπησσα, κατοικία 200τμ με θέα στη θάλασσα, 

3υ/δ, 2 μπάνια, καθιστικό με τζάκι, κουζίνα, τραπε-
ζαρία, θέρμανση με καλοριφέρ, Boiler, ηλιακό θερ-
μοσίφωνα, internet και κλειστό garage με αυτόματα 
ρολό. Κωδ.: 2315 

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 φανταστι-
κή θέα θάλασσα, Πάρο και γύρω νησιά. Κωδ.: 2166

Αντίπαρος, σε πλαγιά, οικόπεδο 11στρ με άδεια οι-
κοδομής, με φανταστική θέα στο χωριό της Αντιπά-
ρου, Πάρο, θάλασσα και γύρω νησιά. Κωδ.: 2167
Τα 2 ανώτερα οικόπεδο (8στρ + 11στρ) είναι όμο-
ρα, απέχουν μόλις 3min από το χωριό, και πωλούνται 
μαζί ή χωριστά. 

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

Αντίπαρος, οικόπεδο 16στρ, 2ο από θάλασσα και 
150m από την υπέροχη παραλία του Σιφναίικου 
Γιαλού. Το οικόπεδο μπορεί να κατατμηθεί σε 2 τμή-
ματα των 8στρ έκαστο. Υπάρχει χαρτί από τη δασική 
υπηρεσία και βεβαίωση της κοινότητας για την πα-
λαιότητα του δρόμου. Βλέπει το λιμάνι της Αντιπά-
ρου, 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 θάλασ-
σα, με υπέροχη ανεμπόδιστη θέα. Κωδ.: 2035

Αντίπαρος, μόλις 5 λεπτά από το χωριό της Αντιπά-
ρου, σε λόφο, οικόπεδο 4,5στρ με υπέροχη ανεμπόδι-
στη θέα. Κωδ.: 1724

Κωδ.: 2034 Κωδ.: 2053

Κωδ.: 2119 Κωδ.: 2179 Κωδ.: 2238 Κωδ.: 2313

Κωδ.: 1912

Πάρος Πάρος

Πάρος Πάρος Πάρος Πάρος

Πάρος

Φάραγγας, σε μια από τις καλύτερες περι-
οχές, μοναδικό παραθαλάσσιο οικόπεδο 
6στρ με οικοδομική άδεια για 400τμ συν πι-
σίνα, καταλήγει σε αμμώδη παραλία. Έχει 
όλες τις προδιαγραφές για βίλλα υψηλού 
επιπέδου. Το μόνο παραθαλάσσιο προς πώ-
ληση στην περιοχή.

Μακριά Μύτη, καταπληκτικό οικόπεδο 
4,5στρ, 2’ από θάλασσα, υπερυψωμένο με 
εκπληκτική ανεμπόδιστη θέα και πρόσφατη 
άδεια οικοδομής.

Δήλιο, σε ύψωμα, οικόπεδο 2στρ με κατοι-
κία 170τμ στα μπετά, καταπληκτική πανορα-
μική θέα το λιμάνι της Παροικίας και το ηλιο-
βασίλεμα.

Νότια, δύο όμορα οικόπεδα 5στρ περίπου 
έκαστο, μόλις 190m από τη θάλασσα, σε 
ήσυχη περιοχή και με καταπληκτική ανε-
μπόδιστη θέα. Ιδανικού σχήματος και εδα-
φικής μορφολογίας που βοηθά και αναδει-
κνύει την όποια κατασκευή. Το κάθε ένα χτί-
ζει περί τα 380τμ συν υπόγεια. Πωλούνται 
μαζί ή χωριστά.

Κώστος, κα-
τοικία 160τμ 
σε 3,5στρ οι-
κόπεδο με 30 
ελαιόδεντρα. 
Κυρίως σπίτι 
2υ/δ, 2 μπά-
νια, σαλόνι, 
κουζίνα, απο-
θηκάκι, τζά-
κι, καλοριφέρ, 
boiler, ηλια-
κός. Ξενώνας 
με 1 μεγάλο 
δωμάτιο με 
κουζινάκι και 

1 μπάνιο. Μικρό υπόγειο για καυστήρα και απο-
θηκευτική χρήση. Τεράστια σκεπαστή βεράντα 
και bbq. Με άδεια για αποκλειστική χρήση πισί-
νας, με εντυπωσιακή ανεμπόδιστη θέα θάλασσα 
και Νάξο. Χτίζει άλλα 15τμ.

Κολυμπήθρες, κατοικία 185τμ σε 4,2στρ οικόπε-
δο, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πανέμορφος κή-
πος, με υπέροχη ανεμπόδιστη θέα θάλασσα. Σε 
πολύ καλή τιμή.  

Νάουσα - Φιλίζι, καταπληκτική πέτρινη παραθαλάσσια βίλλα 260τμ σε 8,5στρ οικόπεδο, καθι-
στικό με τζάκι, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 4υ/δ με ατομικό μπάνιο το καθένα, w/c, κελάρι, 
αποθήκη, garage, με επιπλέον άδεια για 145τμ, πισίνα με bbq, κεντρική θέρμανση, εντυπωσι-
ακά διαμορφωμένο κήπο, υπέροχος αμπελώνας με μεγάλη παραγωγή κρασιού, ελαιώνας, και 
βέβαια καταπληκτική θέα προς Νάξο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης αποτελεί 
τον πυρήνα της τοπικής οργάνωσης της  
κοινωνίας και  έχει στρατηγική σημασία 
για  τους πολίτες.  

Σήμερα και στο χώρο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, είναι σε εξέλιξη , η  επίθε-
ση  των  δυνάμεων  του  δικομματισμού , 
που  προσπαθούν     και  με τον  « Καλλι-
κράτη »  να  καταργήσουν  το  αυτοδιοίκη-
το  των      τοπικών  κοινωνιών,  να  προ-
ωθήσουν  την ολοένα  και  μεγαλύτερη 
συγκεντροποίηση  και  τον απόλυτο έλεγ-
χο  της  Αυτοδιοίκησης  από την Κεντρι-
κή Εξουσία.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για δεύτε-
ρη φορά, μετά τον Καποδίστρια,    με βί-
αιο τρόπο αλλάζει τον Χάρτη της Αυτοδι-
οίκησης, ενισχύοντας το Δημαρχοκεντρι-
κό σύστημα σε βάρος της Λαϊκής Συμμε-
τοχής.

Η   προωθούμενη   διοικητική  μεταρ-
ρύθμιση   αποβλέπει   στην εφαρμογή  
του  «νεοφιλελεύθερου»  δόγματος για 
λιγότερο κράτος    και  στην  εξοικονόμη-
ση  πόρων με τη συμπίεση  ή/και  κατάρ-
γηση   των κοινωνικών  δαπανών.    

Ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου εί-
ναι αντίθετος με τις μεθοδεύσεις αυ-
τές και υποστηρίζει, σαν κυρίαρ-
χα ζητήματα τα παρακάτω. 1) Συνενώ-
σεις μόνο με συναίνεση (δημοψήφι-
σμα) και όχι υποχρεωτική επιβολή τους.                                                                                 
2)Περιορισμό και όχι επέκταση του Δη-

μαρχοκεντρικού συστήματος, με διεύρυν-
ση της δημοκρατικής λειτουργίας και της 
λαϊκής συμμετοχής. Θεσμοθέτηση Λαϊ-
κών  Συνελεύσεων   σε  επίπεδο   χω-
ριού, συνοικίας, διαμερίσματος (στις με-
γάλες πόλεις) με αποφασιστικό  και όχι 
μόνο γνωμοδοτικό χαραχτήρα. Ενίσχυση 
του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων με 
οικονομικούς πόρους για έργα τοπικής 
εμβέλειας και δυνατότητα λήψης απο-
φάσεων για  θέματα  αρμοδιότητάς τους, 
που θα  είναι  δεσμευτικές  για  το Δημο-
τικό Συμβούλιο. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων 
από το Δήμαρχο και μεταφορά τους στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή 
Επιτροπή.                     

3)Εφαρμογή  της απλής αναλογικής σαν 
πάγιου εκλογικού  συστήματος στην Αυ-
τοδιοίκηση και στη συγκρότηση των ορ-
γάνων της (δημοτικά και περιφερειακά 
συμβούλια, δημαρχιακές και εκτελεστι-
κές επιτροπές, τοπικά συμβούλια).

4) Πλήρη εφαρμογή του άρθρου 102  
του Συντάγματος «διοικητική οικονομι-
κή αυτοτέλεια» των ΟΤΑ. Καμία παρέμβα-
ση της  Κεντρικής Εξουσίας στις αποφά-
σεις των ΟΤΑ και των Περιφερειών. Κατο-
χύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας με 
αύξηση πόρων στους ΟΤΑ και απόδοση 
των ήδη οφειλόμενων.

Οι θέσεις μας αυτές καθορίζουν και τη 
στάση μας για τις εκλογές του Νοέμβρη.

Οι λογικές, οι πρακτικές και οι μεθο-

δεύσεις που επικράτησαν στο δήμο Πά-
ρου, κυρίως τα τελευταία χρόνια, ήταν τέ-
τοιες που μόνο δημοκρατικές δεν μπο-
ρούμε να τις χαρακτηρίσουμε. Και σαν 
συνέπεια λειτούργησαν και λειτουργούν 
αρνητικά σε  όλα τα επίπεδα της ζωής 
του νησιού, περιβάλλον, υποδομές ,οικο-
νομία.

Ονομάσαμε «υψίστη δημοκρατία» πο-
λίτες  να επισκέπτονται  το γραφείο  του  
εκάστοτε  δημάρχου και  επειδή «κουβα-
λούν» πέντε ή πενήντα  ψήφους  να ζη-
τούν και  να παζαρεύουν οτιδήποτε και να 
το κερδίζουν  ερήμην  και  εις  βάρος των  
υπολοίπων  πολιτών και του κοινωνικού 
συνόλου. Το σύστημα δουλεύει έτσι, ώστε 
τα αυτονόητα όταν παρέχονται, να έχουν 
τη μορφή «εξυπηρέτησης», δημιουργώ-
ντας αίσθημα συνενοχής στους πολίτες, 
εξασφαλίζοντας έτσι  τη σιωπή τους για  
μείζονα θέματα, αλλά και τον έλεγχο της 
ψήφου τους.

Χρειαζόμαστε άλλες λογικές και πρα-
κτικές, πρέπει να δούμε τα του δήμου 
από άλλη οπτική γωνία. Πιστεύουμε ότι  
αυτός ο τόπος αξίζει ένα καλύτερο μέλ-
λον για μας και τα παιδιά μας.                                

Οι καιροί  είναι   δύσκολοι  για να αφή-
σουμε αυτούς  που  διεκδικούν   πρόσκαι-
ρα  οικονομικά ή και  πολιτικά  οφέλη  να 
υπονομεύσουν  το μέλλον μας. Πρέπει να 
ανακαλύψουμε και πάλι τη Δημοκρατία 
και την Αυτοδιοίκηση.

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην 
Ανοιχτή Συγκέντρωση- Συζήτηση με 
θέμα: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, « ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗΣ» & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, που 
θα γίνει στην Αίθουσα Αγίου Αθανασίου 
στη Νάουσα, το Σάββατο 10 Απριλίου στις 
8:30μμ με ομιλητή τον Μανώλη Γλέζο.                                                                   

           Τ.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Θέσεις για Τ.Α., «Καλλικράτη»
και Δημοτικές Εκλογές

Γιορτή Νεανικού 
Κέντρου

Σε μία κατάμεστη αίθουσα στο πολυγω-
νικό του Λυκείου, ανήμερα της εθνικής 
μας επετείου, τα παιδιά των νεανικών συ-
ντροφιών παρουσίασαν ένα καταπληκτικό 
πρόγραμμα που ενθουσίασε τους παρευ-
ρισκόμενους. 

Παρουσίασαν το Σούλι, απαγγέλθη-
καν διάφορα ποιήματα από τα παιδιά του 
δημοτικού, αλλά την παράσταση έκλεψε 
η χορωδία-ορχήστρα του Ιερού Ναού η 
οποία απέδωσε τραγούδια της 25ης Μαρ-
τίου και ένα ειδικό αφιέρωμα στον Αγιο 
Κοσμά τον Αιτωλό. 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Μητροπο-
λίτης Πα-
ροναξίας κ. 
Καλλ ίν ικος 
αφού ευχα-
ρίστησε τους 
πάντες και 
ιδιαιτέρως τα 
παιδιά, απέ-
νειμε στην 
Ο λ υ μ π ο ι ο -
νίκη Πηγή 
Δεβετζή την 
ανώτατη τι-
μητική δι-
άκριση της 
Ι .Μητροπό-
λεως, τον 
σταυρό της 
Εκατονταπυλιανής. Η Ολυμπιονίκης μας 
ευχαρίστησε τον π. Εμμανουήλ για την 
πρόσκληση και δήλωσε ενθουσιασμένη 
με το νησί μας και τη φιλοξενία.
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Μπαλκονόπορτα 120χ220, 1.750 €  •  Παράθυρο 100χ100, 1.250 €

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

• Περιλαµβάνονται πατζούρια από κόντρα πλακέ θαλάσσης
• Inox µεντεσέδες

• Διπλά τζάµια L.E. και πόµολα

Δρύινα κουφώµατα
σε απίστευτα χαµηλές τιµές!

Επειδή το καλύτερο... δεν είναι απ
αραίτη

το να
 κοσ

τίζε
ι κα

ι µι
α π
ερι
ουσ

ία!

 Η αι-
σ ι ο δ ο -
ξία στα 
πρόσωπα 
των επι-
χειρημα-
τιών του 
ν η σ ι ο ύ 

επανήλθε. Πολύς κόσμος, παρά τα 
προβλήματα της κρίσης, έχει έρθει για 
τις άγιες μέρες του Πάσχα. Ίσως είναι 
ένα καλό προμήνυμα για την καλοκαιρι-
νή περίοδο. Ας προσέξουμε όλοι για να 
τους κρατήσουμε ευχαριστημένους και 
να ξαναρθούν. Έτσι θα πείσουν και τους 
δικούς τους για να έρθουν αφού: στην 
Πάρο – Αντίπαρο, εκτός από το φυσικό 
κάλλος, η αγορά προσέχει και σέβεται 
τον επισκέπτη.

 Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και 

από τη νέα διοίκηση της Ένωσης 
Αγροτικών Συν/σμών που έχει εκπονή-
σει προγράμματα περαιτέρω εκσυγχρο-
νισμού της παραγωγικής διαδικασίας 
αγροτικών προϊόντων (κρασί – λάδι- τυ-
ροκομικά κ.λπ.), αναβαθμίζοντας και τις 
λειτουργίες της. 

 Αισιόδοξα τα πράγματα και στο Δη-
μοτικό Λιμενικό Ταμείο, με την από-
φασή του για συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα έργων σε συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης. Πολύ απλό, αλλά 
εντυπωσιακό ακούγεται, το ηλεκτρονι-
κό σύστημα πληροφόρησης των επισκε-
πτών για διαθεσιμότητα δωματίων και 
όχι μόνο. 

Ειδικά για το Δ.Λ.Τ. που έχει χρήμα-
τα, το έχουμε γράψει πολλές φορές ότι 
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα αρκεί 
να υπάρχει πολιτική βούληση και σωστή 

στόχευση. Να τα βλέπει αυτά η κ. τέως 
για να μην αισθάνεται ότι υπονομεύτη-
κε. 

 Δεν είναι όμως αισιόδοξα τα πράγ-
ματα με τους υποψήφιους, που δεν εί-
ναι υποψήφιοι για τις δημοτικές εκλο-
γές. Ο μοναδικός έως τώρα υποψήφι-
ος Βλαχογιάννης τρέχει και αντιμετωπί-
ζει στο μέτρο του δυνατού τα πραγματι-
κά προβλήματα του τόπου (αεροδρόμιο, 
τουριστική προβολή Ρώσοι, προβλήμα-
τα υγείας κ.τλ.). 

Ο δεύτερος επίσημα εμφανισμένος, 
όχι σαν υποψήφιος, αλλά σαν παράταξη 
για τις δημοτικές εκλογές Λ. Κοντός δι-
οργανώνει σύσκεψη – συζήτηση για τα 
προβλήματα και το μέλλον του νησιού 
μας με ένα καλό πάνελ ομιλητών από 
όλα τα κόμματα.

Θετική κίνηση φαίνεται! Και να μην 

ξεχνάμε ότι έχει και την τρεχάλα για τα 
έργα στο Δ.Λ.Τ. Όλοι οι άλλοι που βρί-
σκονται άραγε; Εκτός από τις προσπά-
θειες για να έχουμε πολλά «δεξιά χέ-
ρια» της κυρίας, τίποτα άλλο. Ίσως η 
Ανάσταση του Κυρίου μας κρύβει εκ-
πλήξεις.

 Αν έτσι είναι τα πράγματα στην Πάρο, 
στην Αντίπαρο τι γίνεται; Η εμφάνιση 
του Χρήστου, που έχει πάρει στην πλάτη 
τα προβλήματα του νησιού του, ελλείψει 
Κοινοτικής εκπροσώπησης και πιέζει 
για λύσεις, έχει αλλάξει το προεκλογικό 
τοπίο. Δεν είναι μόνο το σωματικό του 
εκτόπισμα, αλλά αυτό που κάνει τη δι-
αφορά είναι η σωστή στόχευση και μα-
χητικότητα για τη λύση των προβλημά-
των. Άντε τώρα ο Ρήγας ή η ΔΥΠΕάρχης 
να έχουν άλλη άποψη και να προσπαθή-
σουν να τα βγάλουν πέρα μαζί του… 

Μήνυμα του Βουλευτή Κυκλάδων του 
ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγα

Ο εορτασμός της Ανάστασης 
του Θεανθρώπου καθιστά επί-
καιρα τα πανανθρώπινα μηνύμα-
τα της ειρήνης, της αγάπης, της 
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύ-
ης και ξαναγεννά την ελπίδα και 
την αισιοδοξία στις καρδιές όλων 
μας.

Το Θείο Δράμα που κορυφώνεται με τη Σταύρωση του 
Θεανθρώπου και το λυτρωτικό μήνυμα της ανάστασης 
που ακολουθεί, ενισχύουν την πεποίθησή μας, πως τα 
αδιέξοδα που δημιουργούνται στη ζωή μας μπορούν να 
αρθούν και μια νέα πορεία ανάστασης και αναδημιουργί-
ας να ξεκινήσει.

Εύχομαι σε όλες τις Κυκλαδίτισσες και τους Κυκλαδί-
τες, τα μηνύματα που εκπορεύονται από αυτή τη μεγάλη 
γιορτή, να δώσουν σε όλους μας τη δύναμη να εργαστού-
με για να διασφαλίσουμε όλα αυτά που πετύχαμε τόσα 
χρόνια στον τόπο μας και να αγωνιστούμε –από όποιο 
μετερίζι βρίσκεται ο καθένας- για την πρόοδο και την α-
νάπτυξη των νησιών μας και της πατρίδας μας γενικότε-
ρα.

Η σκέψη μου στρέφεται, με ιδιαίτερη συγκίνηση αυτές 
τις ώρες, στους ναυτικούς και όλους του συμπατριώτες 
μας, που ζουν μακριά από τις Κυκλάδες, στους οποίους 
εύχομαι σύντομη επάνοδο στην πατρίδα, καθώς επίσης 
στα στρατευμένα παιδιά, τους φοιτητές και σπουδαστές 
μας και γενικότερα σε όλα τα νέα παιδιά, στα οποία εύχο-
μαι την υλοποίηση των στόχων που θέτουν στη ζωή τους. 

Η Ανάσταση Του Θεανθρώπου να γεμίσει τις καρδιές 
μας δύναμη για να αγωνιστούμε για μια δικαιότερη και 
καλύτερη κοινωνία.

Σε όλους στέλνω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου για υγεία, 
ευτυχία, δημιουργικότητα, προκοπή και προπάντων ειρή-
νη σε όλο τον κόσμο.

Μήνυμα του βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ
Γ. Παπαμανώλη

Κάθε φορά που πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομά-
δα, εκτός από το αίσθημα της έντονης θρησκευ-
τικής ανάτασης που μας κυριεύει αναμφισβή-
τητα, ταυτόχρονα ανακαλούμε στις μνήμες μας 
το μήνυμα της Ανάστασης και πάντα ευχόμαστε 
αυτό να μην μας εγκαταλείψει ποτέ, αλλά να μας 
συντροφεύει σε όλα τα δύσκολα εγχειρήματα 
που αναλαμβάνουμε και στους καθημερινούς 
αγώνες που δίνουμε για να κερδίσουμε κάποιες φορές ακόμη και την 
ίδια τη ζωή!   

Προσωπικά πιστεύω, ότι μετά από κάθε ανιδιοτελή αγώνα φθάνει 
η στιγμή της δικαίωσης, λύτρωσης αλλά και της αναγνώρισης  όλων 
όσων κάποιος έχει οραματιστεί.

Ένας τέτοιος αγώνας ποτέ δεν υπήρξε, στη διάρκεια της ανθρώπι-
νης ιστορίας, εύκολος ή σύντομος. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το φωτεινό παράδειγμα των Άγιων Ημερών, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τελικά αξίζουν όλοι οι αγώνες και 
οι θυσίες που γίνονται, προκειμένου ν’ αναγεννηθεί ένας  «ανθρώπι-
νος» κόσμος, με λιγότερο πόνο, δυστυχία και ανασφάλεια.

Με αφορμή την κορυφαία γιορτή του Χριστιανισμού, θα ήθελα να 
ευχηθώ σε όλους τους συμπατριώτες μου, Καλό Πάσχα με Υγεία, Ει-
ρήνη και Αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, αλλά και για τον ευλογημέ-
νο τόπο μας, τις Κυκλάδες!

Χωρίς αυτά τα τρία αγαθά, ίσως πολύ τετριμμένα ή ακόμη και δεδο-
μένα για κάποιους, είναι αδύνατη η οποιαδήποτε προσωπική ή κοινω-
νική πρόοδος, εξέλιξη και ευημερία. 

Εύχομαι το μήνυμα της Ανάστασης, δηλαδή η ελπίδα και η αισιοδο-
ξία, να μας αφυπνίσει και να μας συντροφεύσει όλους, στους διαρκείς 
και συνεχείς αγώνες που δίνει ο καθένας από μας στην καθημερινό-
τητά του, με την κοινή προσδοκία για τη δημιουργία ενός νέου κόσμου 
σαν αυτόν που ονειρεύονται, ζωγραφίζουν και περιγράφουν συνήθως 
τα παιδιά, με μια λέξη ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ! 

Η Ανάσταση ας φέρει το μήνυμα της ενότητας και της αναγέννησης 
σε όλους μας και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας!

Μήνυμα του Δημάρχου Πάρου
Χ. Βλαχογιάννη

Η μεγάλη γιορτή της 
Ανάστασης του Χρι-
στού και φέτος στέλνει 
στις καρδιές όλων μας 
μηνύματα ειρήνης, α-
γάπης, δικαιοσύνης 
και δημιουργίας.

Στη σημερινή συγκυρία η ενότητα, η αλ-
ληλεγγύη, η συνεργασία και η εξάλειψη των 
ανούσιων διαχωριστικών γραμμών, αποτε-
λούν πηγή δύναμης για να ξεπεράσουμε την 
πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνου-
με ως χώρα.

Ας προσπαθήσουμε και ας αγωνιστούμε 
με πνεύμα κατανόησης για να ξεπεράσουμε 
όσο γίνεται πιο ανώδυνα την περίοδο των 
παθών και ας ευχηθούμε η Ανάσταση του 
Χριστού να γεμίσει τις ψυχές μας με πίστη 
και αποφασιστικότητα για να συνεχίσουμε, 
όσο μπορούμε πιο ενωμένοι, τον ωραίο α-
γώνα για μία ακόμα καλύτερη Πάρο.

Κ Α Λ Ο   Π Α Σ Χ Α!


