
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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από Πειραιά προς Πάρο
∆ευτέρα - Πέμπτη - Σάββατο - Κυριακή 07:30, Παρασκευή 17:00

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

στην Πάρο με τα “Highspeed”!
από Πάρο προς Πειραιά
∆ευτέρα - Πέμπτη - Σάββατο - Κυριακή 19:25

* Τα δρομολόγια ισχύουν από 25/5/2010 έως 17/6/2010.
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Για απεγκλωβισμό 
από το λαβύρινθο 
νόμων & διαταγμάτων

Επί ποδός η κίνηση πολιτών για το Σχέδιο Πόλης της Παροικιάς

ΔΙΕΡΕΥΝΑτΑΙ ΔΥΝΑτοτητΑ ΝΕΑσ ΠοΛΕοΔοΜΙΚησ ΜΕΛΕτησ ΑΠο τοΝ ΔηΜο

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
Οι κινητοποιήσεις έφεραν αποτέλεσμα

Γ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
για τον "Σκόπα τον Πάριο"

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
από το Δήμο Πάρου προς τους πολίτες

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΟΣΦΠ
Ποδοσφαιρικός Αγώνας στο Δημ. γήπεδο

Π. ΡΗΓΑΣ: ΥΠΟψΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
"Μεγάλη Πρόκληση"

 σελ 7

 σελ 6

 σελ 2

 σελ 8

 σελ 12

Ο «Γόρδιος δεσμός» του 
Σχεδίου Πόλης της Παροι-
κιάς προκαλεί πλέον αγα-
νάκτηση. Τη λύση του, όσο 
γίνεται πιο γρήγορα, απαι-
τούν εκατοντάδες ιδιοκτή-
τες γης, που εδώ και περί-
που 20 χρόνια ταλαιπωρού-
νται, καθώς δεν μπορούν 
να αξιοποιήσουν τις περι-
ουσίες τους, για τις οποίες 
ωστόσο φορολογούνται κα-
νονικότατα. Και αυτό γιατί, 
το υπουργείο Οικονομικών 
αναγνωρίζει τα οικόπεδά τους ως εντός Σχεδίου Πόλης 
και έτσι τα φορολογεί, ενώ η Πολεοδομία τα αναγνωρί-
ζει ως «εντός και εκτός» σχεδίου και δεν χορηγεί οικο-
δομικές άδειες. Δηλαδή, η Πολεοδομία δεν τα αναγνω-
ρίζει σαφώς, ούτε ως εκτός Σχεδίου, διότι αν τα αναγνώ-
ριζε έτσι και έδινε σχετικές βεβαιώσεις (θεώρηση όρων 
δόμησης), θα λύνονταν τουλάχιστον το φορολογικό πρό-
βλημα. Διότι με την προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής 
στη ΔΟΥ, η αντικειμενική τους αξία θα υπολογιζόταν ως 
εκτός σχεδίου και άρα θα ήταν σημαντικά χαμηλότερη. 
Για το συγκεκριμένο θέμα, η Πολεοδομία δηλώνει ότι 

έχει υποβάλει ερώτημα στη 
Γ.Γ. Αιγαίου, Δ/νση Παραδο-
σιακών Οικισμών και περι-
μένει απάντηση.

Το μείζον αυτό θέμα συ-
ζητήθηκε διεξοδικά στη συ-
νάντηση στον «Αρχίλοχο» 
την περασμένη Δευτέρα 7 
Ιουνίου που συγκάλεσε η 
Επιτροπή που έχει συστη-
θεί με σκοπό να πιέσει όπου 
και όπως μπορεί για να δο-
θεί λύση.  

Στη συνάντηση αυτή, σύμ-
φωνα με τον εισηγητή, αρχιτέκτονα Γ. Θαλασσινό, η 
ίδια Πολεοδομία με έδρα τη Νάξο χορηγεί οικοδομι-
κές άδειες στο γειτονικό νησί με βάση την υπ’ αριθμ. 
124/1982 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία, είναι δυνα-
τή η χορήγηση αδειών εάν διαπιστωθεί μετά τη διενέρ-
γεια αυτοψίας από διμελή επιτροπή μηχανικών ή τεχνι-
κών της Πολεοδομίας ότι το ακίνητο είναι εντός των ορί-
ων του οικισμού. Αρνείται όμως να το πράξει και για την 
Παροικιά (με το επιχείρημα: «δεν θ’ αναλάβουμε εμείς 
την ευθύνη να καθορί σουμε το όριο της Παροικιάς».

συνέχεια στη σελ. 4

για τον Κυκλαδίτη βουλευτή 

Δρομολογήθηκαν οι άμεσες, αλλά και οι μα-
κροχρόνιες λύσεις στο κτιριακό πρόβλημα 
του σχολείου

Όλο το πρόγραμμα του συνεδρίου και οι ομιλητές 
για το έργο του σημαντικού γλύπτη.

Στον Εκθεσιακό χώρο Δημητρακόπουλου, τα 
εγκαίνια της έκθεσης του Αριστείδη Βαρριά.

Με βιολογική διαδικασία, παραγωγή φυσι-
κού λιπάσματος για κήπους και καλλιέργειες

Τα χρήματα θα διατεθούν στο Γηροκομείο 
Πάρου



2 Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010 www.fonitisparou.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Σκόπας ο Πάριος και αυθάδεια
Σπουδαίοι άνθρωποι της τέχνης και της επιστήμης 

ερευνούν αυτές τις μέρες την προσωπικότητα και 
το έργο του Σκόπα του Πάριου, όπως έπραξαν για 
τον Αρχίλοχο το 2005. Τρεις αιώνες μετά τον μεγά-
λο Παριανό λυρικό και λίγα χρόνια μετά το Σωκράτη, 
τον 4ο π.Χ. αιώνα, εμφανίζεται ο Σκόπας. Μαθητής 
της κλασικής τέχνης του Φειδία, με πρώτη ύλη το 
διάφανο Παριανό μάρμαρο, τολμά δικό του δρόμο 
και δικά του θαύματα. Του οδήγησε ο θεός το χέρι 
και λευτέρωσε με τη σμίλη πνεύματα της πέτρας χα-
ράσσοντας παντοτινές μορφές ξεχωριστής ερμηνεί-
ας του κόσμου.

Τα φυτά αρνούμενα το νόμο της βαρύτητας υψώ-
νονται προς τον ουρανό. Δεν ξέρουμε το γιατί, θαυ-
μάζουμε ωστόσο την αυθάδεια προς το καθιερωμέ-
νο. Η τέχνη φέρνει αταξία στην κατεστημένη τάξη, 
αποπροσανατολίζει από χαραγμένες πορείες στρέ-
φοντας αλλού την πυξίδα, ελευθερώνει από πολιορ-
κίες συμβάσεων και δεδομένων. Εναντίον της και-
ροφυλακτούσας σκουριάς της ζωής η τέχνη γίνεται 
αντιοξειδωτικό του νου και των αισθήσεων. 
Αντιστεκόμενοι τολμούμε την εφεύρεση άλλου μέλ-
λοντος και εμφυσούμε πνοή πραγματικότητας στα 
όνειρα. 

Ανερμήνευτη είναι η τάση της ομορφιάς που κινεί 
τη φύση και την τέχνη. Στον πυρήνα της βρίσκουμε 
υπόσχεση νοήματος και αλήθειες που σαγηνεύουν. 
Από ασύλληπτες εσωτερικές δυνάμεις σπάνιων αν-
θρώπων η τέχνη έλκει και έλκεται προς το φως του 
Απόλλωνα και της Αφροδίτης. Είναι αυτό το ωραίο 
και γιατί κατευθυνόμαστε εκεί;

Χρωστήρας, σκαρπέλο ή μουσικό όργανο, γίνονται 
κάποτε σε επιτήδεια χέρια λυχνάρι του Αλαντίν. Με 
το γυάλισμά του αναδύεται κρυμμένο πνεύμα, δαι-
μόνιο, τελώνιο. Αθέατα μυστικά της ζωής ξετυλίγο-
νται, άνθρωποι με θεϊκές δυνάμεις διαπραγματεύο-
νται μαζί τους και φωτίζει τη ζωή μας φως μακρι-
νών γαλαξιών. Με την τέχνη αναζητούμε θαύματα 
λυχναριών.

Παγιδευμένοι σε σκοτεινούς λαβυρίνθους της 
ύπαρξης, πολιορκημένοι του πεπρωμένου, κρατού-
με το νήμα της Αριάδνης προσπαθώντας να βγούμε 
στην επιφάνεια από δυσθεώρητα βάθη αδιεξόδων. 
Η τέχνη δίνει άνωση εξόδου παρέχοντας παρηγο-
ριά, ελπίδα και δύναμη. 

Ο γλύπτης με τη σμίλη λαξεύει στην πέτρα μορφές 
καινούριου κόσμου, επαναλαμβάνοντας το θαύμα 
των πρωτόπλαστων. Δημιουργεί καινούρια ζωή με-
ταμορφώνοντας την πραγματικότητα με νέο πλούτο 
κι αινίγματα ομορφιάς. Δίνει μιλιά στα αμίλητα, κά-
νει ορατά τα ασύλληπτα. Αντιπαλεύει συμπληγάδες 
και τέρατα, αποθαρρύνει δυνάμεις του κακού και 
οδηγεί σε πατρίδα ελευθερίας και γνώσης τη ζωή 
μας. Εξορκίζει το φόβο, νικά το φθαρτό και προχω-
ρά προς την αιωνιότητα και την αθανασία.

«Ο Σκόπας εγνώριζε να εμβάλλει όχι μόνον ισχυ-
ράν πνοήν εσωτερικής ζωής, αλλά και εμπάθειαν, 
όσον κανείς προ αυτού δεν ηδυνήθη να εμφυσή-
σει εις τον λίθον» γράφει ο Χρήστος Τσούντας. Συ-
γκρούστηκε με δαίμονες για να λαξεύσει ξεσπά-
σματα ψυχής. Αυτή την πνοή εσωτερικής ζωής και 
το πάθος μέσα μας ψάχνουμε πάντα τρόπους να 
ελευθερώσουμε. Τα δεινά της ζωής μας παρασέρ-
νουν προς παραμυθία μύθων. Αντιστεκόμαστε στη 
συνήθεια και τη φθορά με  μαγικά λυχνάρια, ξετυλί-
γουμε κουβάρια για να ανεβούμε απ’ το σκότος στο 
φως. Πασχίζουμε να κατανοήσουμε και με τον Σκό-
πα να πλάσουμε καινούριες ομορφιές. Με τα μάτια 
του βλέπουμε τη ζωή, τον κόσμο και τους ανθρώ-
πους πορευόμενοι εκεί που οδηγεί η τέχνη. Στην 
αλληλεγγύη, την ανθρωπιά και την αίσθηση κοινής 
μοίρας.
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Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 112

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.

Αναγγελία γάμου
Ο Ακάλεστος Εμμανουήλ του Μιχαήλ και της Φωτεινής και η Λεμιάση Νάντια του 

Αλεξάντρ και της Ελένης θα παντρευτούν στον Άγιο Δημήτριο Πάρου τον Ιούλιο του 
2010.

Ευχαριστήριο
Με μία πολύ ωραία μουσική βραδιά έκλεισε η έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνη-

μάτων στο αίθριο του «Αγίου Αθανάσιου» στην Νάουσα, που είχαν οργανώσει οι εθε-
λοντές του Κέντρου ΑΜΕΑΙ. Τη μουσική βραδιά πλαισίωσαν οι καλοί φίλοι του Κέ-
ντρου, Πατσιώτης Γιώργος, Τριπολιτσιώτης Γιάννης, Κατσαρός Γιάννης, Ξύδης Γιάν-
νης, Παρούσης  Γιάννης, Μένεγος Μαύρης, Γαβαλά Γαρυφαλλιά, Σκιαδά Μαρία, Ρούσ-
σου Νικολετίτσα, Μοστράτος Λουκάς, τους οποίους ευχαριστούν πολύ για την αγάπη 
και το ενδιαφέρον τους. 

Η Πρόεδρος Πολυκανδριώτη Άννα ευχαρίστησε όλες τις φίλες και τους φίλους 
οι οποίοι βοήθησαν για την πραγματοποίηση της έκθεσης και είναι οι εξής: Βασί-
λης Κουταλίδης, Χαμηλοθώρης Παναγιώτης, Ραγκούσης Αντώνης, Ζουμής Νίκος και 
Σταυριάννα,  Κατούφας Γιάννης- Μιχάλης και Βασίλης, Θεοφίλη Ανδριάνα, Τριπολι-
τσιώτης Γιάννης, Κουζούμη Αντωνία, Τριγλιανού Ντόρα, Οικονόμου Απολλωνία, τον 
ΧΟΝ, Σπύρου Παναγιώτη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νηρέα, Ρούσσο Νικηφόρο, Ρούσ-
σου Λουκία και Ρούσσο Ζαχαρία, τον Σύλλογο Ξενοδόχων Πάρου, ΔΕΠΑ & Προσω-
πικό, το Τοπικό Διαμέρισμα και την Πρόεδρο κυρία Τριπολιτσιώτη, Φυλάκτριες και 
Φυλάκτες, Εκπαιδευτές, την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτων Πάρου για την δωρεά 
του Πολυμηχανήματος, τον Πρόεδρο Σαμαλτάνη Γιάννη και το Δ.Σ. Τις εφημερίδες: Η 
Φωνή της Πάρου, τα Νέα της Πάρου, ο Παριανός Τύπος που μεταδίδεται μέσω του δι-
αδικτύου και τον ΗΧΩ FM.

Καλό ταξίδι 
Στις 2 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή η κ. Αργυρώ Καλοξύλου, το 

γένος Δημητρίου Αρκουλή (Φακιαλή), σε ηλικία 94 ετών. 
Από μικρή έφυγε από το χωριό της, τις Λεύκες για την Αθήνα 

και αργότερα εργάστηκε ως νοσηλεύτρια στο Γενικό Κρατικό Νο-
σοκομείο. Ήταν πάντα πολύ φιλόξενη και εξυπηρέτησε πολύ κό-
σμο, ιδιαίτερα τους Λευκιανούς. Δεν απόκτησε δικά της παιδιά, 
γι’ αυτό πήρε την ανιψιά της Μαρούλη, την οποία και υιοθέτησε. 
Η Μαρούλη της στάθηκε πάντα καλύτερα και από πραγματική της 
κόρη έως και το τέλος της ζωής της. 

Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει.
Τα παιδιά της 
Γιάννης και Μαρουλή
Τα εγγόνια και τα δισέγγονά της 

Με αφορμή τον εορτασμό στις 5 Ιουνίου της Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος, ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε ότι πα-
ρέχει δωρεάν στους πολίτες του νησιού τον ειδικό κάδο κο-
μποστοποίησης των απορριμμάτων (οργανικά απόβλητα), τα 
οποία μετατρέπονται σε φυσικό λίπασμα για τους κήπους, 
ενώ παράλληλα μειώνεται και ο όγκος των σκουπιδιών προς 
το ΧΥΤΑ. 

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Δήμου, το πρόγραμμα 
αυτό της εναλλακτικής διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων 
(κομποστοποίηση), είναι πιλοτικό και εντάσσεται στη γενικό-
τερη προώθηση της ανακύκλωσης που γίνεται από το Δήμο 
Πάρου.

Όσοι από τους πολίτες ενδιαφέρονται ν’ αποκτήσουν τον ει-
δικό κάδο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετο-
χής στο www.paros.gr ή με μία απλή σχετική αίτηση στο πρω-
τόκολλο του Δήμου Πάρου.

Σε πρώτη φάση ο Δήμος Πάρου θα μοιράσει 150 κάδους 
κομποστοποίησης, οπότε θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτε-
ραιότητας. Οι κάδοι είναι δύο μεγεθών: 235 και 400 λίτρων 
αντίστοιχα. Παράλληλα με τον κάθε κάδο θα παρέχονται ένας 
(1) αναδευτήρας, ένα (1) λίτρο σταθεροποιητή Ph, καθώς και 
ένα μικρό τεύχος ως «Οδηγός κομποστοποίησης». Τέλος, θα 
παρέχεται ακόμα και τηλεφωνική υποστήριξη.

Βιολογική διαδικασία
Στο δελτίο Τύπου του δήμου παρέχονται πληροφορίες για 

την όλη διαδικασία της κομποστοποίησης με τον ειδικό κάδο 
και πια από τα απορρίμματα μπορούν να μετατραπούν σε φυ-
σικό λίπασμα. Συγκεκριμένα: 

Η κομποστοποίηση είναι μία εντελώς φυσική διαδικασία 
κατά την οποία όλα τα οργα-
νικά απόβλητα που παράγου-
με, μέσω βιολογικής διαδικα-
σίας και μερικής αποσύνθε-
σης δημιουργούν το λεγόμε-
νο κομπόστ, δηλαδή φυσικό 
λίπασμα. 

Τα οργανικά σκουπίδια που 
παράγουμε αποτελούν πάνω 
από το 50% των απορριμμά-
των μας και πάνω από 70% από 
αυτά μπορούν να κομποστο-
ποιηθούν. Με αυτό τον τρόπο 
μπορούμε να ανακυκλώσουμε 
τουλάχιστον το 1/3 των σκου-

πιδιών μας και να γίνουμε μέρος της λύσης και της αντιμετώ-
πισης του τεράστιου όγκου σκουπιδιών που παράγονται κάθε 
χρόνο, κάτι που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές μό-
λυνσης.

Κάθε μέρα καταναλώνουμε για τη διατροφή μας μεγάλο 
όγκο φυτικών προϊόντων (φλούδες, φρούτα, λαχανικά, χορ-
ταρικά κ.λ.π.), από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει 
στους συμβατικούς κάδους απορριμμάτων και εν τέλει στο 
Χ.Υ.Τ.Α. Αλλά και από τους κήπους έχουμε πολλά φυτικά υλι-
κά (ξερά φύλλα, βλαστοί, κομμένο γκαζόν, αγριόχορτα, κλα-
διά κ.λ.π.) που συχνά μας δημιουργούν προβλήματα διάθε-
σής των.

Τώρα πια όλα αυτά τα υλικά υπάρχει τρόπος να τα μετατρέ-
ψουμε σε ωφέλιμη οργανική ουσία για τον κήπο μας με τη 
μέθοδο της κομποστοποίησης ή χουμοποίησης που υιοθετεί 
ο Δήμος Πάρου.

Η κομποστοποίηση πραγματοποιείται σε ειδικούς κάδους 
(ταχυανακυκλωτές ή composters), όπου δημιουργούνται οι 
ιδανικές συνθήκες αερόβιων ζυμώσεων και μετατρέπονται 
τα οργανικά απόβλητα (φλούδες φρούτων, λαχανικά, φύλλα, 
κομμένο γκαζόν κ.ά.) σε ωφέλιμο λίπασμα για τον κήπο ή τις 
γλάστρες.

Οι κάδοι κομποστοποίησης που θα μοιράσει ο Δήμος Πά-
ρου μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κήπων έως 700 τ.μ. 
Όλα τα οργανικά απορρίμματα (φρούτα, λαχανικά κ.λ.π.) που 
τοποθετούμε μέσα χάνουν το νερό τους και μικραίνει σημα-
ντικά ο όγκος τους οπότε ο κάδος κομποστοποίησης δε γεμί-
ζει εύκολα. Σε χρονικό διάστημα από δύο (2) έως έξι (6) μήνες 
παράγεται το εδαφοβελτιωτικό (λίπασμα) που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί επί τόπου σε κήπους, γλάστρες, χώρους πρασί-
νου ακόμα και σε βιολογικές καλλιέργειες.

Ο κάδος κομποστοποίησης τοποθετείται στον κήπο του 
κάθε σπιτιού ή σε μέρος όπου υπάρχει λίγο χώμα κήπου, κατά 
προτίμηση σε ένα ημισκιερό μέρος, προστατευμένο από τον 
αέρα. Η διεργασία της κομποστοποίησης-χουμοποίησης είναι 
αερόβια με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προβλήματα οσμών.

 Επιπρόσθετα, δεν εγκυμονεί κινδύνους, διότι οι θερμοκρα-
σίες που αναπτύσσονται κατά την κομποστοποίηση αντιστοι-
χούν σε συνθήκες στις οποίες δεν επιβιώνει το σύνολο των 
παθογόνων οργανισμών που ενδέχεται να εισέλθει στο υπό 
κομποστοποίηση μίγμα.

Με τη μέθοδο της κομποστοποίησης μειώνεται η ποσότη-
τα των απορριμμάτων που καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α. και βοη-
θάμε για να έχουμε καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον.

Με βιολογική διαδικασία, παραγωγή φυσικού λιπάσματος για κήπους και καλλιέργειες 

Δωρεάν από το Δήμο οι κάδοι κομποστοποίησης



Από τη συµµετοχή µας στην έκθεση MED WOOD 2010
στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo που πραγµατοποιήθηκε στις 22 έως 25 Απριλίου

Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
Τούρλος Μάρπησσας | Τ.Θ. 23 | Πάρος 84 400
τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr
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συνέχεια από σελ.1
Όπως είπε, το επιχείρημα αυτό στηρίζεται στο γεγονός, 

ότι ο χάρτης με τον οικισμό που συνοδεύει το Διάταγμα 
345Δ/1998 στερείται δύο ορίων (συνεκτικό και μη συνεκτι-
κό, δηλαδή αραιοδομημένο). Το διάταγμα αυτό ισχύει σή-
μερα για την Παροικιά και λόγω της μη ύπαρξης ορίων για 
το μη συνεκτικό τμήμα του οικισμού, δεν εκδίδονται οικο-
δομικές άδειες. Να σημειωθεί ωστόσο, ότι με το διάταγ-
μα αυτό από το 1989 έως το 1995 εκδίδονταν οικοδομικές 
άδειες (έχουν πάρει περίπου 1000 ιδιώτες) και εδώ τέθηκε 
το ερώτημα από τον κ. Θαλασσινό και τους παραβρισκόμε-
νους στη συνάντηση: τι άλλαξε στη συνέχεια; 

Οι ιδιοκτήτες γης στην Παροικιά αγωνίζονται με κάθε 
τρόπο (ακόμη και με προσφυγές), να πετύχουν λύση στο 
πρόβλημά τους, ώστε όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στη 
συνάντησή τους στον «Αρχίλοχο», να μην έχουν τις περι-
ουσίες τους μόνο για να φυτεύουν οπωροκηπευτικά. Έτσι, 
το Μάρτιο του 2010 σε συνάντηση εκπροσώπων τους με 
αρμόδιους υπαλλήλους της Πολεοδομίας Νάξου τους έγι-
νε πρόταση να τα βρουν μεταξύ τους, να εξασφαλίσουν τη 
συναίνεση των τοπικών αρχών και στη συνέχεια να καθο-
ριστεί όριο, που δεν θα είναι έξω από αυτό που υπήρχε στο 
Σχέδιο Πόλης που «έπεσε». Η πρόταση αυτή μεταφέρεται 
στο Δήμαρχο, ο οποίος συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμ-
βούλιο παίρνει απόφαση με βάση την πρόταση της Πολεο-
δομίας, όμως σε σύσκεψη στην Πάρο οι μηχανικοί της Πο-
λεοδομίας έφεραν αντιρρήσεις και πρότειναν να προχω-
ρήσει ο Δήμος τις ενέργειες για νέο Σχέδιο Πόλης, δηλαδή 
7 με 8 χρόνια μέσα στο νερό και πολλά χρήματα. 

Στη συνάντηση ακούστηκαν πολλές προτάσεις, οι σημα-
ντικότερες εκ των οποίων,  θ’ αποτυπωθούν σε υπόμνη-
μα που θα υπογραφεί από τους πολίτες της Παροικιάς και 
στη συνέχεια θα σταλεί προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
φορείς και υπουργεία.

Το υπόμνημα, για να μπορέσουν να το υπογράψουν όσο 
γίνεται περισσότεροι κάτοικοι, θα βρίσκεται από την Παρα-
σκευή (σήμερα), στο κατάστημα του κ. Γκίκα στη διασταύ-
ρωση, στο κατάστημα στον Περιφερειακό Παροικίας του κ. 
Τάσου Τριαντάφυλλου και στην καφετερία του κ. Αντώνη 
Δαφερέρα στο κάμπινγκ «Κούλα». 

Ο Δήμος Πάρου
Στη συνάντηση εκ μέρους του Δημάρχου παραβρέθη-

κε ο Επιστημονικός του συνεργάτης σε τεχνικά θέμα-
τα, αρχιτέκτονας Γ Κουζούμης. Όπως είπε, στη συνάντη-
ση που είχαν στις 10/12/2010 ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάν-
νης, η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, ο ίδιος και ο Στ. Τα-
ϊρης από την τεχνική υπηρεσία του Επαρχείου στο υπουρ-
γείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, τους ζήτησαν η 
κ. Βαγιάνου από το Υπουργείο και η Κωστοπούλου από τη 
Γενική Γραμματεία Αιγαίου επικαιροποιημένα χαρτογρα-
φικά υπόβαθρα της Παροικιάς, ώστε να δουν πως μπο-
ρούν να προχωρήσουν σε νέα Πολεοδομική Μελέτη. Στις 
24 Φεβρουαρίου εστάλησαν από το Δήμο και αναμένεται 
απάντηση. 

Παράλληλα ο Δήμος διερευνά, στην περίπτωση που δεν 

προχωρήσει η Πολεοδομική μελέτη από το υπουργείο, εάν 
μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να προχωρή-
σει ο ίδιος σε Πολεοδομική μελέτη, το κόστος της οποίας, 
μαζί με την Πράξη Εφαρμογής, ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. 
Απαιτείται επίσης για την πληρότητα της μελέτης, επίγεια 
τοπογραφική αποτύπωση του τμήματος που βγήκε από το 
Σχέδιο Πόλης (1100 στρέμματα), μελέτες οριοθέτησης ρε-
μάτων, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και στρατηγι-
κή περιβαλλοντική εκτίμηση. 

Πάντως, κατά την εκτίμηση του κ. Κουζούμη, η εκπό-
νηση ολοκληρωμένου Σχεδίου Πόλης είναι η μόνη επι-
στημονικά πλήρως αποδεκτή λύση διότι μόνο με αυτό τον 
τρόπο εξασφαλίζονται κοινόχρηστοι και κοινωφελής χώ-
ροι. Με οποιανδήποτε άλλο τρόπο θα εξυπηρετηθούν κά-
ποιες καταστάσεις πρόσκαιρα, μελλοντικά όμως, θα δη-
μιουργηθούν προβλήματα, αφού δεν θα έχουν εξασφα-
λιστεί χώροι για κοινωφελείς χρήσης, όπως σχολεία, παι-
δικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού και πολιτισμού, πράσι-
νο, parking κ.λπ. 

Άδικη φορολόγηση
Επαφές από το Δήμο γίνονται και για τη φορολόγηση 

των ακινήτων. Στις 30 Ιουνίου 2009 ο δήμαρχος με επι-
στολή που έστειλε στον τότε υπουργό Οικονομικών κ. Πα-
παθανασίου, στον υφυπουργό κ. Μπέζα και Γ.Γ. Φορολο-
γικών και Τελωνειακών θεμάτων, θέτει το ζήτημα ως έχει 
και ζητεί λύση που είναι η αντικειμενική φορολόγηση των 
πολιτών. Για το ίδιο θέμα είχε γίνει αναφορά και από τον 
βουλευτή Κυκλάδων Π. Ρήγα, στον οποίο δόθηκε απάντη-
ση στις 7/8/2009, που κοινοποιήθηκε και στο Δήμο Πά-
ρου. Στην απάντηση μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «…η 
κατάργηση του Πολεοδομικού Σχεδίου της Παροικιάς Πά-
ρου δεν συνεπάγεται και την κατάργηση του Αντικειμενι-
κού Συστήματος στην περιοχή. Σε επόμενη αναπροσαρμο-
γή και εφόσον υπάρχει αλλαγή χάρτου στον οικισμό Πα-
ροικιάς και μας κοινοποιηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα 
ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό του και η τροποποίηση 
του Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή». 

Η απάντηση δεν ήταν ικανοποιητική και έτσι ο Δήμος 
με νέα επιστολή του προς τις ίδιες υπηρεσίες και Υπουρ-
γείο Οικονομικών εξηγεί και πάλι εκτενώς πως έχει η όλη 
κατάσταση και το άδικο της φορολόγησης των ιδιοκτητών 
ακινήτων και ζητεί επανεξέταση του θέματος.

Η απάντηση που δόθηκε στις 14/10/2009 εν κατακλείδι 
ήταν: «Η υπηρεσία μας δεν υπεισέρχεται με κανένα τρόπο 
στον καθορισμό του Συντελεστή Δόμησης, διότι είναι απο-
λύτως αναρμόδια να το πράξει. Ο προσδιορισμός του Συ-
ντελεστή Δόμησης που ισχύει για κάθε ακίνητο στον οικι-
σμό της Παρικιάς Πάρου θα είναι δυνατός μετά την τακτο-
ποίηση του πολεοδομικού καθεστώτος από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ». 

Έτσι, σε σημείο 0 βρίσκεται και αυτό το ζήτημα και δι-
καιολογημένα οι πολίτες που πληρώνουν τη «νύφη» αγα-
νακτούν και παίρνουν το πρόβλημα στα χέρια τους, ζητώ-
ντας τη στήριξη των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να δο-
θεί τέλος στην ταλαιπωρία τους… 

Για απεγκλωβισμό από το 
λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων

Επί ποδός η κίνηση πολιτών για το Σχέδιο Πόλης της Παροικιάς

ΔΙΕΡΕΥΝΑτΑΙ ΝΕΑ ΠοΛΕοΔοΜΙΚη ΜΕΛΕτη ΑΠο το ΔηΜο

Κυκλαδική Ομοσπονδία
Τουριστικών Καταλυμάτων

Εφιστά την προσοχή 
των μελών της

«Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, 
συνιστά στους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων 
που ανήκουν στους 24 Συλλόγους – μέλη της, να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί όταν τους επισκέ-
πτονται ή τους τηλεφωνούν διάφοροι διαφημιστές ή πω-
λητές. Παρατηρείται το φαινόμενο να προσποιούνται ότι 
είναι υπάλληλοι ή εκπρόσωποι ελεγκτικών υπηρεσιών και 
πιέζουν τους επιχειρηματίες να αγοράσουν ενημερωτικά 
έντυπα.

Καλούμε όλους τους επιχειρηματίες να μην παραλάβουν 
τέτοιες αντικαταβολές, να μην καταθέσουν χρήματα και να 
τους αγνοήσουν. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβά-
λει χρήματα, δικαιούνται την επιστροφή τους. Μπορούν να 
καταγγείλουν τη προσπάθεια εξαπάτησής τους στην Ομο-
σπονδία και στο «ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΛΕΩΦ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.114 71, Τηλέφωνα: 210-
6460814, 210-6460612, Φαξ: 210-6460414». 

Για κάθε άλλη περίπτωση, πχ. για διαφημίσεις και κατα-
χωρήσεις σε τουριστικούς οδηγούς ή ιστοσελίδες Ίντερ-
νετ, πριν από οποιαδήποτε συμφωνία και πληρωμή, συμ-
βουλεύουμε τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμά-
των τα παρακάτω:

Μην δεχτείτε σε καμιά περίπτωση να «κλείσετε» αμέ-
σως τη συμφωνία. Αφήστε να περάσει πρώτα μια εβδομά-
δα, ώστε να έχετε το χρόνο να το σκεφτείτε, αλλά κυρίως 
για να ρωτήσετε και να πάρετε γνώμες και πληροφορίες.

Ρωτήσετε τη γνώμη των επιχειρηματιών που έχουν ήδη 
διαφημιστεί σε αυτό τον οδηγό ή την ιστοσελίδα, κατά τις 
προηγούμενες χρονιές.

Ελέγξτε προσεκτικά αν πρόκειται πράγματι για κάποιον 
υπαρκτό και γνωστό τουριστικό οδηγό

Μην δίνετε σημασία σε «συστατικές επιστολές» που σας 
επιδεικνύουν οι πωλητές, τάχα από οργανισμούς ή υπη-
ρεσίες. Πολλές φορές είναι πλαστές ή παραποιημένες ή 
ασαφείς, με μόνο σκοπό να σας εντυπωσιάσουν και να 
συμφωνήσετε. 

Σε περίπτωση που σας προτείνουν να πάρετε με αντικα-
ταβολή βιβλία ή οδηγούς σχετικούς με επιδοτήσεις, επι-
χορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις, απευθυνθείτε πρώτα στο 
Σύλλογό σας. Οι πληροφορίες θα είναι πιο αξιόπιστες, πιο 
ανιδιοτελείς, πιο πρόσφατες και δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, σας προτείνουμε να επικοι-
νωνείτε πρώτα με το τοπικό σας Σύλλογο Τουριστικών κα-
ταλυμάτων ή τη Κυκλαδική Ομοσπονδία, για να ενημερω-
θείτε.

Κολυμπήστε άφοβα
Τέσσερις παραλίες βραβεύτηκαν για το 2010 στην Πάρο 

για την καθαρότητα των νερών και την οργάνωσή τους. 
Οι παραλίες είναι: Χρυσή Ακτή, Λογαράς, Τσερδάκια και 

Πούντα. 
Να σημειωθεί, ότι πεντακάθαρα νερά έχουν οι παραλίες 

της Πάρου στην πλειονότητά τους. Για τη βράβευση όμως, 
μετράει και το αν οι παραλίες είναι οργανωμένες, γι’ αυτό 
οι περισσότερες έμειναν εκτός. 



Άγιοι Απόστολοι, Νάουσα Τ: 22840 53555

ΒΙΩΝΟΥΜΕ, ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ!
Η αλληλεγγύη και η κατανόηση

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας

στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.

Αυτές τις αξίες υποστηρίζουμε πάντα έμπρακτα.
Αυτές είναι που δημιουργούν αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης
και καλής συνεργασίας με τους πελάτες μας επαγγελματίες.

Γι’ αυτό προχωράμε σε ειδικές προσφορές

στα προγράμματα προβολής & διαφήμισης

                    

από 15 Ιουνίου έως 20 Αυγούστου.

Γιατί σε συνθήκες κρίσης,
η επικοινωνία του επαγγελματία

είναι απαραίτητη.

Φωνή της Πάρουγια τη

Αξιόπιστες λύσεις προ
βολής

Σχέσεις εμπιστοσύνη
ς
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ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

τηλ: 22840 22682 & 24366

Ξεκινούν την Παρασκευή 11 Ιουνίου οι εργασίες του 
Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυ-
κλάδων «Σκόπας ο Πάριος», στην αίθουσα του «Αρχι-
λόχου» στην Παροικιά. Την έναρξη των εργασιών έχει 
κληθεί να κηρύξει ο υπουργός Εσωτερικών, Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης Γ. Ραγκούσης. 

Το Συνέδριο διοργανώνουν: Ο Δήμος Πάρου, η ΚΔΕ-
ΠΑΠ, το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων 
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος».

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει ως εξής:
Παρασκευή, 11 Ιουνίου
Εγγραφή 18.30 - Eναρξη Συνεδρίου -  Καλωσόρισμα 

εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής Αν. Καθ. Ντό-
ρα Κατσωνοπούλου, Πρόεδρο Ινστιτούτου Αρχαιολογί-
ας Πάρου και Κυκλάδων – Χαιρετισμοί: Χρήστος Βλα-
χογιάννης, Δήμαρχος Πάρου, Χρ. Γεωργούσης Πρό-
εδρος  Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος» Χαιρετι-
σμός-Ενημέρωση για το πρόσφατο έργο της ΚΑ’ Εφο-
ρείας στην Περιοχή της Πάρου από Δρ. Μαρίζα Μαρθά-
ρη, Προϊσταμένη, ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλα-
σικών Αρχαιοτήτων

Κήρυξη Εναρξης Εργασιών από τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Ομιλίες
19.15   Andrew Stewart: Desperately Seeking Skopas
19.45   Ντόρα Κατσωνοπούλου: Ο Σκόπας στον Τόπο 

Καταγωγής του
20.30   Εγκαίνια έκθεσης γλυπτών Αριστείδη Βαρριά 
Τελετή ονοματοδοσίας οδού «Σκόπα του Πάριου» 
Σάββατο, 12 Ιουνίου 
09.30  Φωτεινή Ζαφειροπούλου: Η Παριανή Γλυπτική 

πριν από τον Σκόπα σύμφωνα με τα Ευρήματα της τε-
λευταίας 30ετίας

09.50 Γιάννος Κουράγιος: Το Αρχαϊκό Ιερό του Απόλ-
λωνα και τα Παριανά Εργαστήρια Γλυπτικής πριν από 
την Εποχή του Σκόπα

10.10 Francis Prost: Parian Tradition in Delos: 
Sculptures from Paros in the Sanctuary of Apollo 
before and after Skopas

10.30 Βασιλική Μπάρλου: Aristion of Paros and the 
Style of 6th Century Parian Sculpture

10.50 Όλγα Παλαγγιά: Three Sculptors Named 
Skopas

2η Συνεδρία 
11.45 David Tandy: Skopas of Paros and the Fourth 

Century BC
12.05 Πέτρος Θέμελης: Σκόπας ο Πάριος: Aρχιτέκτων 

και Γλύπτης
12.25 Salvatore Settis: Drawings after Ancient 

Statuary and Workshop Practice
12.45 Filippo Giudice: Skopas and Dionysiac Themes
13.05   Aileen Ajootian: Praxiteles of Athens, Skopas 

of Paros: Bridging the Gap?
Συζήτηση 15’ - 3η Συνεδρία 
16.30 Anton Bammer: The Artemision of Ephesos in 

the Time of Skopas
16.50 Ulrike Muss …una a Scopa…: Sculpture from 

the Artemision at Ephesos
17.10 Stephan Schmid The Twisted Amazon: A 

Small Mistake with Big 
Effect at the Mausolleion 
of Halikarnassos 

17.30 Claudia Lucchese: 
Skopas at Halikarnassos

17.50 Christine Ozgan: 
Skopas in Knidos

Συζήτηση 15’ - 4η Συνε-
δρία

18.45 Giuliana Calcani: 
Searching for Skopas in 

Rome
19.05 Elena Ghisellini: Skopas’ Echoes in Alexandrian 

Sculpture
19.25 Anna Trofimova: The Influence of Skopas’ Style 

on Ancient Art from the Northern Black Sea Shore
Συζήτηση – 10’
Κυριακή 13 Ιουνίου - 5η Συνεδρία 
09.15 Aenne Ohnesorg: The Base for the 

Reconstruction of the Sanctuary of Hestia on Paros 
(Peristylbau)

09.35 Δημήτρης Κούσουλας: Η Αρχιτεκτονική Δημι-
ουργία της Σχολής του Σκόπα: Προβλήματα της Πελο-
ποννησιακής Τέχνης

09.55 Poul Pedersen: Skopas, the Αrchitect: 
Αrchitectural Relations between the 4th Century BC 
Ionian Renaissance and Mainland Greece 

10.15 Erik Ostby: Skopas from Paros: Peloponnesian 
Αrchitect at Tegea           

10.35 Ιφιγένεια Λεβέντη: Ο Σκόπας και ο Βωμός στο 
Ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα

10.55 Γεώργιος Μοστράτος: Προβλήματα Αναπαρά-
στασης των Αετωματικών Συνθέσεων και των Ακρωτη-
ρίων του Ναού της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα 

Συζήτηση  20’ - 6η Συνεδρία 
11.50 Clemente Marconi: Skopas in Samothrace?
12.10 Bonna Wescoat: Skopas’s Aphrodite and 

Pothos and the Sanctuary of the Great Gods on 
Samothrace

12.30 Άγγελος Δεληβορριάς: Σκοπαδικά IV. Η Αφρο-
δίτη, ο Πόθος και ο Φαέθων στο Ιερό των Μεγάλων 
Θεών της Σαμοθράκης: Θεωρητικές Αφετηρίες για την 
Επανεκτίμηση των Δεδομένων και την Αναζωπύρωση 
της Ερευνητικής Διάθεσης

12.50 Ersilia Lopes: Longing for Pothos at 
Samothrace

13.10 Marie Kluge: Two Gems from the Museum of 
Thorvaldsens

 Συζήτηση – Discussion 15’ - 7η Συνεδρία 
16.30   Ιωάννης Πετρόπουλος: «Ekphrasis» as Οral 

Performance: Kallistratos’ Rhetoricizing Description of  
Skopas’ Statue of a Maenad

16.50 Kατερίνα Καρακάση: Από την Λανθάνουσα Κί-
νηση των Αρχαϊκών Αγαλμάτων στο Χορό της Μαινά-
δας του Σκόπα

17.10 Christina Wolf: The Maenad from Dresden and 
the Conception of Movement in Time and Space in the 
4th Century BC

17.30 Beryl Barr-Sharrar: Some Observations on the 
Iconography and Origin of the Dresden Maenad

17.50 Wilfred Geominy: Looking for a New Skopaic 
Maenad

Συζήτηση – Discussion 15’ - 8η Συνεδρία 
18.45 Έλενα Παρτίδα: Παριανοί Δημιουργοί κι ένα 

Νέο Εύρημα της Εποχής του Σκόπα στους Δελφούς
19.05 Γεώργιος Σπυρόπουλος: Ένα Νέο Αγαλμα του 

Ηρακλή από τη Βίλλα του Ηρώδη Αττικού στην Αρκαδία
19.25 Στέλλα Δρένη: The Works of Skopas in Megara
19.45 Antonio Corso: The Marble Statue of Eros 

Ceraunophoros Attributed to Skopas
Συζήτηση 10’ - Τελικά Συμπεράσματα.

Φωνές, 
Πηγυλίδες ΙΙ 
& Ρυάδες ΙΙ

Ο Δήμος Πάρου προσκαλεί 
στα εγκαίνια της έκθεσης γλυ-
πτικής Φωνές, Πηγυλίδες ΙΙ & 
Ρυάδες ΙΙ του γλύπτη Αριστεί-
δη Βαρριά. Η έκθεση θα γίνει 
στο Δημοτικό Εκθεσιακό χώρο 
«Δημητρακόπουλου» την Πα-
ρασκευή 11 Ιουνίου (σήμερα) 
στις 8.30 μ.μ.

Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας Πάρου & Κυκλάδων
«Σκόπας ο Πάριος»

Έλληνες & ξένοι επιστήμονες 
μιλούν για τον Παριανό γλύπτη

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΡΡΙΑΣ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Φωνές, Πηγυλίδες II 
& Ρυάδες II

Voices, Pegylides II & Ryades II

ARISTIDES VARRIAS

SCULPTURE

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημοτικός Εκθεσιακός Χώρος “Δημητρακοπούλου”

11-24 Ιουνίου
ώρες λειτουργίας 11:00-13:00 & 18:00-21:00

Επαρκή τα δρομολόγια για Πάρο
λέει το Ναυτιλίας

Ξεχνάμε το 
«Νήσος Μύκονος»

Επαρκή κρίνονται από το Υπουργείο Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τα δρομολόγια από 
και προς την Πάρο, από τα πλοία της Blue Star και τα 
ταχύπλοα, γι’ αυτό και γνωμοδότησε θετικά και απο-
δέχτηκε το αίτημα της πλοιοκτήτριας εταιρίας για τρο-
ποποίηση του δρομολογίου του «Νήσος Μύκονος», το 
οποίο δεν περνά πλέον από την Πάρο.

Αυτό αναφέρεται σε απάντηση του Υπουργείου σχετι-
κά με την αναφορά «την από 27/4/2010 κοινή Επιστολή 
του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντι-
πάρου και του Συλλόγου Καφεζυθεστιατόριων Πάρου 
- Αντιπάρου προς το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοι-
νωνιών με θέμα: τη διατήρηση της δρομολόγησης του 
«Νήσου Μύκονος» στη γραμμή Πειραιά – Πάρος – Νά-
ξος – Ικαρία – Σάμος, την επαναδρομολόγηση ταχυ-
πλόων προς το νησί της Πάρου και την επαναλειτουργία 
της γραμμής Θεσσαλονίκης – Κυκλάδες – Κρήτη», που 
είχε καταθέσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας.

Συγκεκριμένα στην απάντηση αναφέρεται: «Η πλοιο-
κτήτρια εταιρία του Επιβατικού – Οχηματαγωγού «ΝΗ-
ΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» αιτήθηκε την τροποποίηση δρομολό-
γησης αυτού, προκειμένου κατά το χρονικό διάστημα 
από 01-05-2010 έως 31-10-2010 να εκτελεί δρομολό-
για στη γραμμή Πειραιά – Σύρου – Μυκόνου – Ικαρί-
ας – Σάμου, αντί στη γραμμή Πειραιά – Πάρου – Νάξου 
– Ικαρίας – Σάμου, που εκτελούσε έως και την περίοδο 
αυτή. Το αίτημα εξετάστηκε αρμοδίως από το Συμβού-
λιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), το οποίο και 
γνωμοδότησε (με το αριθμ. 02/28-04-10 Πρακτικό Συ-
νεδρίασης) κατά πλειοψηφία θετικά για την αποδοχή 
του αιτήματος και τροποποίηση του δρομολογίου από 
11-5-2010 έως και 31-10-2010). 

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου, το αίτη-
μα έγινε αποδεκτό, καθώς «κατά την τρέχουσα θερινή 
περίοδο η Πάρος εξυπηρετείται από το λιμάνι του Πει-
ραιά με 19 δρομολόγια την εβδομάδα πλοίων της BLUE 
STAR και με άλλα 19 δρομολόγια την εβδομάδα από τα-
χύπλοα «HighSpeed 4 και 5 και SpeedRunner ΙΙΙ».

Σε ότι αφορά στη σύνδεση των Κυκλάδων με Θεσσα-
λονίκη και Κρήτη, στην απάντηση αναφέρεται ότι έγι-
νε δύο φορές προκήρυξη διαγωνισμού της συγκεκρι-
μένης δρομολογιακής γραμμής (21 Ιουλίου 2009 και 22 
Σεπτεμβρίου 2009), αλλά δεν υπήρξε επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον. Τονίζεται ωστόσο, ότι το θέμα θα εισαχθεί 
στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊ-
κών Συγκοινωνιών, «για την κάλυψη των συγκοινωνια-
κών αναγκών σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα νησιά 
των Κυκλάδων και την Κρήτη για τη νέα δρομολογιακή 
περίοδο, από 01-11-2010 έως 31-10-2011.
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2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας

Οι κινητοποιήσεις 
έφεραν αποτέλεσμα 

Οι υποσχέσεις τέθηκαν «επί τάπητος» και δρομο-
λογήθηκαν λύσεις για το 2ο Δημοτικό, οι μαθητές του 
οποίου επανήλθαν στις σχολικές αίθουσες από τη Δευ-
τέρα 7 Ιουνίου.

Η μέγιστη παρέκκλιση στους όρους δόμησης, διεκδι-
κείται από τους γονείς και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση, προκειμένου να ξεκινήσει η ανέγερση νέων αιθου-
σών για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς. 

Στη Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
6 Ιουνίου, με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ο 
Νομάρχης Κυκλάδων, αφού άκουσε με προσοχή όλο 
το ιστορικό από τους γονείς και τις επισημάνσεις της 
Επάρχου για την πορεία του όλου θέματος, ζήτησε από 
την Έπαρχο και την τεχνική υπηρεσία του Επαρχείου να 
διαμορφώσουν την προμελέτη επέκτασης του σχολικού 
κτιρίου, που θα είναι εναρμονισμένη με την πρόταση 
που έχει καταθέσει το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του σχολείου από 16-12-09. Ζήτησε επί-
σης, προκειμένου να προχωρήσει το έργο, να ασκού-
νται πιέσεις από όλους.

Ο Δήμος Πάρου δεσμεύτηκε να υλοποιήσει  το απο-
στραγγιστικό έργο και την ανάπλαση του αύλειου χώ-

ρου στο διάστημα του καλο-
καιριού. Όπως είπε ο Αντιδή-
μαρχος Στ. Γαβαλάς, το Απο-
στραγγιστικό έργο θα υλοποι-
ηθεί από τη ΔΕΥΑΠ και σε ότι 
αφορά στην ανάπλαση του αύ-
λειου χώρου, υπάρχει μελέτη 
προϋπολογισμού 65.000 ευρώ, 
που θα ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα ΘΗΣΕΑΣ. 

Επίσης, το Επαρχείο θα προ-
χωρήσει άμεσα στη μίσθωση του παρακείμενου ακινή-
του  (Απανεμιά), το οποίο θα είναι έτοιμο  να δεχτεί 
τα παιδιά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 
Οι αναγκαίες μετατροπές του κτιρίου θα γίνουν από το 
Δήμο και σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, οι τεχνικές υπη-
ρεσίες του Δήμου έχουν ήδη έτοιμη τη μελέτη προϋπο-
λογισμού 35.000 ευρώ.

Μετά τη σύσκεψη, ο Νομάρχης, συνοδευόμενος από 

την Έπαρχο και τους γονείς επισκέφθηκε το 2Ο Νηπι-
αγωγείο και διαπίστωσε την ακαταλληλότητα του κτι-
ρίου για τη στέγαση μικρών παιδιών. Επισκέφθηκε και 
το δεύτερο δημοτικό με τις τρεις αίθουσες προκάτ και 
εξέφρασε την ευχή, να δοθεί η μέγιστη δυνατή παρέκ-
κλιση, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα του σχο-
λείου.

Στη σύσκεψη, εκτός από τον Νομάρχη Δ. Μπάιλα, την 
Έπαρχο Γρηγορία Πρωτολάτη και τον Αντιδήμαρχο Στ. 
Γαβαλά που εκπροσωπούσε τον Δήμαρχο, παραβρέθη-

καν επίσης, ο προϊστάμενος του 
6ου γραφείου Πρωτ/μιας  Εκ-
παίδευσης Ν. Μαρινάκης, οι 
επαρχιακοί σύμβουλοι κ.κ. Γ. 
Κάγκανης και Ν. Αρκουλής, εκ 
μέρους του Περιφερειακού δι-
ευθυντή  Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Αιγαίου η κ. Ελένη  
Γκονέλα, Σχολική Σύμβουλος, ο 
διευθυντής του 2ου Δημοτικού 
κ. Χασομέρης, ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Γονέων Αυγ. Κεφάλας, ο νέος Πρόεδρος της 
Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Κ. Ροδίτης, 
εκ μέρους του Εμπ/κού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου 
η κ. Άντζελα Ροδίτου και πολλοί γονείς. Από τη σύσκε-
ψη απουσίαζαν οι βουλευτές του Ν. Κυκλάδων, γεγο-
νός που στηλιτεύθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
Γονέων Τ. Τριαντάφυλλο.

Οι γονείς
Σε δελτλίο Τύπου που εξέδωσε ο Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού, μεταξύ των άλλων 
τονίζεται: «Πρέπει  να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι συνά-
ντηση -όπως αυτή της Κυριακής 6 Ιουνίου- με μονα-
δικό θέμα ημερήσιας διάταξης με όλους τους φορείς 
δεν είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Τις δεσμεύσεις από 
το Νομάρχη Δ. Μπάϊλα τις πήραμε, γιατί είμαστε όλοι 
ενωμένοι και αποφασισμένοι. Η καθολική συμμετοχή 
μας στις κινητοποιήσεις  έφερε τα παραπάνω αποτε-
λέσματα.  Κι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί σίγουρα 
είναι μακρύς ο δρόμος».

Αναφορά στη Βουλή για το 2ο Δημοτικό
Αναφορά, με την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κη-

δεμόνων του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικίας Πά-
ρου ζητά από τους εμπλεκόμενους φορείς την οριστική 
λύση στο κτιριακό πρόβλημα του 2ου Δημοτικού σχο-
λείου, κατέθεσε στις 2 Ιουνίου ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Γρ. Ψαριανός. 

Η αναφορά κατατέθηκε στο Προεδρείο της Βουλής 
και στους υπουργούς Παιδείας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.
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ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313 • www.praxeisnaxos.gr
 e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 22840 22739 & 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Η νέα σύνθεσητης Τ.Ο. 
της Νέας Δημοκρατίας

Τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που προσήλθε και ψήφισε στις εσωκομματικές 
εκλογές, ευχαριστεί ο νέος πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης Κ. Ροδίτης,  καθώς 
και όλα τα νέα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος. 

Η νέα σύνθεση της Τ.Ο. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κ. Ροδίτης, Αντιπρόεδρος: Γ. Τριπολιτσιώτης, Γραμματέας: Παπακυρί-

λου - Σαρρή Δώρα, Ειδ. Γραμματέας: Θεοδοσία  Μανωλάκη - Κονταράτου, Ταμίας: 
Γ. Ρούσσος, Τομέας Γυναικών: Αντζελα Ροδίτου, Γραφείο Τύπου: Γ. Τριαντάφυλλος

Γραφείο Νεολαίας και Ηλ. Τύπου: Η. Μαργαρίτης
Μέλη: Μ. Τσιγώνια, Γ. Λατσός

Τιμητική θέση
για τον Χ. Κόκκινο

Το μέλος της Κ.Ε. της Ν.Δ. Χαράλαμπος Κόκκινος συμμετείχε στις εσωκομματικές 
εκλογές της Ν.Δ. καταθέτοντας υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ειδι-
κής Κομματικής Οργάνωσης (Ε.Κ.Ο.) Εκπαιδευτικών. Στην εκλογική διαδικασία που 
ακολούθησε εκλέχτηκε πρώτος σε ψήφους στο νέο Δ.Σ. και στη διαδικασία συγκρό-
τησής του προτάθηκε ομόφωνα και αποδέχθηκε να τοποθετηθεί στη θέση του Ανα-
πληρωτή Γενικού Γραμματέα της Ε.Κ.Ο. Εκπαιδευτικών. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Κόκκινος ευχαρίστησε τα μέλη της οργάνωσης για την τιμη-
τική εκλογή του.

Φιλοζωικός Σύλλογος Πάρου (PAWS)

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Ο PAWS διεξήγαγε εκλογές κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης, ένα 

χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου συμβουλίου, εξαιτίας των 
παραιτήσεων τριών μελών. Το καινούργιο συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη με δι-
καίωμα ψήφου και 3 αναπληρωματικά, που παραθέτονται σύμφωνα με τον αριθμό 
των ψήφων που έλαβαν:

Στέλλα Κώστα, Bram Van Spronsen, Βίκυ Σάρρου, Krystal Jones, Γιώργος Μαρου-
λάκης, Λένα Γιακουμοπούλου, Άννα-Μαρία Κουμιώτη, Ανθή Αριστεράκη.

Το νέο συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο εβδομάδες να συναντηθεί για να ορίσει θέ-
σεις και να αναθέσει αρμοδιότητες.

Ο Νικόλας Στεφάνου, που διετέλεσε πρόεδρος τα τελευταία 5 χρόνια, δεν συμμε-
τείχε ως υποψήφιος αυτή τη φορά, αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του εθελοντικά για τις διαπραγματεύσεις με το Δήμο Πάρου για την απόκτηση ενός 
επίσημου καταφυγίου ζώων, τη συνεργασία με άλλες φιλοζωικές οργανώσεις στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό και στον τομέα της επικοινωνίας.

Δραστηριότητες 
Τα στοιχεία για το 2009 αποτελούν τις βασικές δραστηριότητες του PAWS, που 

αφορούν στη διάσωση και επαναστέγαση σκύλων καθώς, στη στείρωση αλλά και στη 
χειμερινή σίτιση γατών. Επίσης: 

Ζώα που υιοθετήθηκαν στη Γερμανία : 225 (200 σκύλοι και 25 γάτες)
Γάτες που στειρώθηκαν (Σεπτέμβριος 2009 – Μάιος 2010): 156 (25 αρσενικές)
Έσοδα και έξοδα: ρεκόρ εσόδων (64.000 ευρώ) για το 2009 με τη μορφή δωρεών, 

συνδρομών και  εσόδων από κουμπαράδες και εκδηλώσεις. 
Ωστόσο, τα λειτουργικά έξοδα (που συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα του καταφυγίου, 

αμοιβές κτηνιάτρου, τροφές, φάρμακα και έξοδα μεταφοράς), ήταν επίσης υπέρογκα 
και ο PAWS βρέθηκε στο τέλος του 2009 με ένα υπόλοιπο μόλις 900 ευρώ.

Αναζήτηση χώρου
Ο PAWS ενημερώθηκε ότι το παρόν μισθωτήριο για το καταφύγιο ζώων στην Τρυ-

πητή δεν πρόκειται να ανανεωθεί, κι έτσι αντιμετωπίζει το επιπλέον πρόβλημα να 
βρει καινούργιο χώρο το συντομότερο δυνατόν. Ο PAWS ελπίζει ότι ο Δήμος Πάρου 
θα πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του να προσφέρει το χώρο, ώστε το καταφύγιο 
να μπορεί να στεγάσει τον αυξημένο πληθυσμό του από εγκαταλελειμμένα ζώα, που 
αυτή τη στιγμή υπερβαίνει τα 50 ζώα σε ένα χώρο που μπορεί να στεγάζει μόλις 25. 

Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο PAWS αυξάνει διαρκώς τη δημοτικότη-
τά του στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα να δεχθεί περίπου 300 κλήσεις σε σχέ-
ση με την κακοποίηση ζώων, με ζώα συντροφιάς που χάθηκαν ή βρέθηκαν, με εγκα-
ταλελειμμένα νεογέννητα, καθώς και με αιτήματα για υιοθεσίες ή στειρώσεις. Την 
καλοκαιρινή περίοδο οι περισσότερες κλήσεις προέρχονται από τουρίστες οι οποίοι 
αναφέρουν αδέσποτα ή κακοποιημένα ζώα και λόγω της αναπαραγωγικής περιόδου, 
δυστυχώς, πολλά εγκαταλελειμμένα γατάκια. Υπάρχει όμως κάποια βελτίωση όσον 
αφορά στην ευζωία των ζώων στην Πάρο. Ο πρόεδρος σημείωσε ότι ο PAWS θα συ-
νεχίσει να δρα πυροσβεστικά για τα εγκαταλελειμμένα και κακοποιημένα ζώα και θα 
αναγκάζεται να τα επαναστεγάζει στη Γερμανία, μέχρι να υπάρξει ριζική αλλαγή στην 
υπάρχουσα νοοτροπία σχετικά με τα ζώα.

Ανακοίνωση 

Ο Ναυτικός Όμιλος Δρυού 
Πάρου «Τα Δελφίνια» ανα-
κοινώνει ότι πραγματοποιή-
θηκαν εγγραφές ακαδημιών 
Windsurfing για τις ηλικίες 
10 – 12 και 13 – 16 χρονών. 
Οι προπονήσεις για τη φετι-
νή σαιζόν θα πραγματοποιη-
θούν από 15 Ιουνίου έως και 
15 Σεπτεμβρίου στη Χρυσή 
Ακτή. Οι προπονήσεις θα γί-
νονται τρεις φορές την εβδο-
μάδα και το κόστος συμμε-
τοχής ανέρχεται στα 350 
ευρώ για όλη τη σαιζόν. 

Πληροφορίες για εγ-
γραφές: Θεόδ. Φυσιλά-
νης 6932737376 FAX 22840 
42901

Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης – 
Παράρτημα 
Κυκλάδων 

Η κλήρωση της 
μοτοσικλέτας, θα 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η -
θεί την Κυριακή 13 
Ιουνίου στις 12.00 
το μεσημέρι, στα 
γραφεία της ΕΟΔ – 
Παραρτήματος Κυκλάδων, στη Νά-
ουσα.

Λαχνοί διατίθενται από το γρα-
φείο της ομάδας και από μέλη της.

Στην Πάρο οι 
παλαίμαχοι του ΟΣΦΠ

Ποδοσφαιρικός αγώ-
νας μεταξύ παλαιμάχων 
της Πάρου και του Ολυ-
μπιακού Πειραιώς θα δι-
εξαχθεί το Σάββατο 12 
Ιουνίου στις 7.00 το από-
γευμα στο Δημοτικό Γή-
πεδο Πάρου στην Παροι-
κιά. 

Τα έσοδα του αγώ-
να θα διατεθούν για την 
ενίσχυση του Γηροκο-
μείου Πάρου. 

Ο αγώνας διοργανώ-
θηκε από τον Δήμο Πάρου Δ.Ο.Ν.Α και την Π.Ε.Φ.Ο. 
Πάρου – Αντιπάρου.

Ημέρα Πολιτισμού 2010

Θέατρο, μουσική, χορός
στη Νάουσα

Μια ακόμα σημαντική εκδήλωση 
είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν όσοι παραβρέθηκαν στην 
«Ημέρα Πολιτισμού 2010», την Κυ-
ριακή 6 Ιουνίου στην Νάουσα.

Η Αίθουσα του Μουσικοχορευτι-
κού Συγκροτήματος γέμισε με αν-
θρώπους που ήθελαν να δουν την 
πρόοδο των τμημάτων του Συλλόγου. Το πρόγραμμα άρχισε με απολογισμό δράσης 
και τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων του καλοκαιριού από την καθηγήτρια Σ. 
Αγγελοπούλου. 

Στη συνέχεια η Παιδική Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου παρουσίασε το θεατρι-
κό δρώμενο της Γ. Λάττα «Ιστορίες της παραλίας» σε σκηνοθεσία Υπ. Ρούσσου, κα-
τασκευές  των Έλιας Φατή και Μάνιας Σιμιτζή, επιμέλεια ήχου  Εύα Σαγκριώτη και 
σκηνικά Αγκάτας Μαθιέλλη. 

Τα παιδιά ενθουσίασαν το κοινό δείχνοντας ότι δεν πήγε χαμένη η συστηματική 
δουλειά που γίνεται στην Θεατρική Ομάδα Νάουσας. 

Ακολούθησαν χοροί από τρεις πολυπληθείς χορευτικές ομάδες, που παρουσίασαν 
χορούς από την Θάσο, την Σαλαμίνα, την Μικρά Ασία, τις Κυκλάδες και την Πάρο με 
τις παραδοσιακές τους φορεσιές, πολύ κέφι και διάθεση.  

Το τρίτο μέρος της «Ημέρας Πολιτισμού» ανήκε στην Χορωδία Νάουσας. Σε μια 
από τις καλύτερές της εμφανίσεις, παρουσίασε πρόγραμμα σε δύο μέρη, με ζωντανή 
μουσική. Στο πρώτο μέρος ακούστηκαν καντάδες και τραγούδια της Κέρκυρας, ενώ 
στο δεύτερο, τραγούδια του καλοκαιριού. 

Μουσική έπαιξαν οι: Στέλιος Γιμελάρης πιάνο, Μαρουσώ Μενέγου βιολί, Παναγιώ-
της Πετρόπουλος και Γιάνης Κονταράτος, κιθάρα και Παναγιώτης Μενέγος λαούτο. 
Διηύθυνε η Φένια Θεοφίλου. 

“Το Χοροστάσι”
Για έβδομη συνεχή χρονιά ο ΧΟΝ συ-

νεχίζει τις χορευτικές του παραστά-
σεις υπό τον γενικό τίτλο “Στα μονοπά-
τια της παράδοσης”. Η φετινή παράστα-
ση, με τον τίτλο “Το Χοροστάσι”, θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου, στον 
προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεο-
τόκου στη Νάουσα, στι 9 μ.μ. Σε αυτήν θα 
συμμετέχουν  όλες οι ομάδες του Ομί-
λου παρουσιάζοντας δρώμενα, χορούς και τραγούδια από την Πάρο, τη Νάξο, τη 
Σκιάθο, τη Λέρο, τη Λέσβο και τη Σάμο. Οι χορευτές θα μεταφέρουν τους θεατές σε 
ένα παραδοσιακό γλέντι, σαν αυτά που στο παρελθόν στήνονταν κάτω από ένα δέ-
ντρο, στο προαύλιο κάποιας εκκλησίας.



 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &                         
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                              

ΛΕΥΚΕΣ, νεόδμητη μονοκατοι-
κία 137τμ παραδοσιακής αρχι-
τεκτονικής σε οικόπεδο 370τμ, 3 
υ/δ & 3 μπάνια, αποθήκη, τζάκι & 
κλιματισμός, κήπος, βεράντες με 
θέα σε βουνό & θάλασσα ASPIS 
REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr Κωδι-
κός: RP151848

ΠΑΡΟΣ, πολυτελής πέτρινη μο-
νοκατοικία 200τμ δύο επιπέδων 
σε οικόπεδο 2000τμ εντός οικι-
σμού & με δυνατότητα επιπλέον 
δόμησης 200τμ, 3 υ/δ, 3 μπάνια, 
WC, κεντρική θέρμανση, A/C & 
τζάκι, αποθήκη, σκεπαστή βερά-
ντα με BBQ, parking, πλήρως δι-
αμορφωμένος κήπος, καταπλη-
κτική θέα στον κόλπο του Πα-
ρασπόρου ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr Κωδικός: RP78262

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, σε πολύ ήσυχη περι-
οχή μονοκατοικία 138τμ. 3Υ/Δ, 2 
μπάνια με θέρμανση καλοριφέρ 
σε οικόπεδο 250τμ., θέα θάλασ-
σα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 
22070 , 210   8087501, 6972 700 
100 www.aiare.gr

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ  αμφιθεατρική 
μεζονέτα 123τμ  3Υ/Δ  2  μπάνια  
σαλόνι με  τζάκι  γκαράζ κλειστό  
A/C  & BBQ  πανοραμική θέα θά-
λασσα ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 
22840 22070, 210 8087501, 6972 
700 100 www.aiare.gr

ΑΘΗΝΑ -  ΜΟΣΧΑΤΟ πολύ κο-
ντά στον σταθμό του ηλεκτρικού 
στο Μοσχάτο, Διαμέρισμα 80τμ 
1ου ορόφου σε διπλοκατοικία με 
2 υ/δ μπάνιο σαλόνι (έχει υπόλοι-
πο δόμησης )ΑΚΙΝΗΤΑ  ΑΘΗΝΩΝ 
– ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Τηλ: 210 6229589, 
6972 700 100

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλιά κατοικί-

α 73τ.μ. με 30μέτρα υπόγειο και 
με 400μέτρα οικόπεδο  με θέ-
α. Τηλ.: 22840 42423, 6971962021

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, πω-
λείται γκαρσονιέρα 35τ.μ. επι-
σκευασμένη, σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6972553886.

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται βίλλα διώροφη ημιτελής 
(στα τούβλα) οικόπεδο 1300τ.μ. 
εντός οικισμού, πανοραμική θέ-
α, μεγάλος χώρος υποδοχής, 4 υ-
πνοδωμάτια, 3 μπάνια, WC, κου-
ζίνα, βεράντες κλπ χώροι. Πε-
ρίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές 
σχεδόν έτοιμα. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498.

ΑΛΥΚΗ, πωλείται μονοκατοι-
κία 50τ.μ. με οικόπεδο 550μέ-
τρα άρτιο και οικοδομήσιμο πά-
νω στο κεντρικό δρόμο 45μ. από 
την θάλασσα. Τηλ.: 22840 22944, 
6947188703 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ 
ΓΙΑΛΟΣ, πωλείται μονοκατοικία 
45m2 επί ίσου εμβαδού οικοπέ-
δου, πίσω από τον κεντρικό δρό-
μο της παραλιακής οδού. Τιμή : 
70.000,00€. Τηλ.: 6909246522.

ΜΑΡΜΑΡΑ, πωλείται μονοκατοι-
κία (3άρι) 75τ.μ. Τηλ.: 6957549034.

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα 73τ.μ. 4ου ο-
ρόφου με θέα θάλασσα (γκαράζ 
και αποθήκη). Τηλ.: 6973879393.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται παλαιά 
οικία 2 επιπέδων, 65τ.μ, στον κε-
ντρικό πεζόδρομο, Τιμή: 75.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ». ΜΕ-
ΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ: 22840 61761. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται ανακαι-
νισμένη κατοικία 2 επιπέδων, 
85τ.μ. κοντά στην κεντρική πλα-
τεία, κατάλληλο και για επαγ-
γελματική χρήση. Τιμή: 250.000€ 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ».ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ. Τηλ.: 22840 61761.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται επιχεί-
ρηση ενοικιαζόμενων δωματί-
ων (14 δωμάτια) πλήρως εξοπλι-
σμένα και ανακαινισμένα. Τηλ.: 
6936980095.

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ, πωλούνται 2 κατοικίες α-
πό 106τ.μ. η κάθε μία, με 2 κρε-
βατοκάμαρες, 2 μπάνια, υπόγει-
ο, τζάκι, σαλόνι με πέργολες, πη-
γάδι, δεξαμενές, από 1,5 στρέμμα 
το καθένα. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. Τηλ.: 6956079843. 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 250μ α-
πό τη θάλασσα, πωλείται εξοχική 
κατοικία 130τ.μ. χωρίς υπόγειο σε 
οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων. Μεσι-
τικό Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ.: 6937033316.

ΛΕΥΚΕΣ παραδοσιακή οικία 100 
τ.μ. με δύο κύρια υπνοδωμάτι-
α, ένα μικρότερο, κουζίνα, κα-
θιστικό, ιδιωτικό σπα-πισίνα. Τι-
μή 220.000 €. Μεσιτικό Λεοντής: 
6944276444, www.parosgr.com

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙ-
ΚΟ πωλείται, εν ενεργεία, πλή-
ρως εξοπλισμένο, στην παραλία 
της Παροικίας. Τηλ.:6973438183

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, μέσα στον οικισμό, 
πωλούνται στα σχεδία, 2 αυτόνο-
μες πέτρινες κατοικίες, 56τ.μ. έ-
καστη, σε δικό τους εντός σχεδί-
ου οικόπεδο 100τ.μ και 115τ.μ α-
ντίστοιχα, με παροχές κλπ. Τηλ.: 
6946217831, 22840 61761.

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, παραδοσι-
ακή οικία 60 τ.μ. με δύο υπνοδω-
μάτια, μπάνιο, κουζiνα, σκεπαστή 
βεράντα 8 τ.μ. και βοηθητικό δω-
μάτιο 20 τ.μ., όλα σε οικόπεδο ε-
ντός οικισμού 250 τ.μ. με θαυμά-
σια θέα θάλασσα, με ρεύμα - νε-
ρό πόλεως. Τιμή 165.000€. Μεση-
τικό Λεοντής: 6944276444, www.
parosgr.com

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται ΔΙΑΜΕΡΙΣ-
ΜΑΤΑ 60 τ.μ. - 100 τ.μ. - 150 τ.μ. 
από το κέντρο της Αλυκής με θέα 
στη θάλασσα. ΤΗΛ.: 6946704466

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ, πωλούνται σπίτια, σε συ-
γκρότημα, 153τ.μ., 2 όροφο με υ-
πόγειο, 2 λουτρά, 3 κρεβατοκά-
μαρες, αποθήκη, τζάκι, σαλονο-
κουζίνα με πέργολες, κήπο, πη-
γάδι και 2 στρέμματα οικόπεδο. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
Τηλ.: 6956079843. 

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

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλεί-
ται σπίτι καινούργιο διώροφο, 
156τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 2 
κουζίνες, 2 σαλόνια, 3 λουτρά με 
πέργολες, τζάκι, κήπο, θέρμανση, 
ηλιακό, 200m από την θάλασσα 
μέσα σε οικισμό. Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. Τηλ.: 6956079843.

ΛΕΥΚΕΣ, κατοικία 117τμ κατα-
σκευής 2008 σε ύψωμα με κα-
ταπληκτική θέα στο Αιγαίο, σε οι-
κόπεδο 4 στρεμμάτων & με δυ-
νατότητα επιπλέον δόμησης 
100τμ, 3 υ/δ, 2 μπάνια, ενεργει-
ακό τζάκι & κεντρική θέρμανση, 
ηλιακός θερμοσίφωνας, αποθή-
κη & γκαράζ 35τμ, δεξαμενή νε-
ρού, τιμή 370.000€ ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 www.
Aspis-RealEstate.gr Κωδικός: 
RP-149412

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τ.μ., ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, 
μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλι-
σμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, κή-
πος 810τ.μ., πισίνα. 460.000€. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932-28576

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πε-
τρόκτιστη με την ποιο ωραί-
α θέα του νησιού για απαιτητι-
κούς. Μεγάλες βεράντες, πέργο-
λες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκα-
ράζ, 285.000€ Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές. 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 χρή-
ση γραφείου ή ιατρείου. Τιμή: 
80.000 € www.parosrealestate.
gr (45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος 
Θ. Μπιζάς: 6944-786500. 

ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΑΡΙ - ΔΡΥΟΣ, πω-
λείται δωμάτιο 26τ.μ. (παλιό κτί-
σμα) με κηπάριο 26τ.μ. εντός οι-

κισμού. Συνολικά 52τ.μ. Τηλ.: 
6981652740.
ΓΛΥΣΙΔΙΑ, οικίες παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής 60, 65, 73 τ.μ., με 
αυτόνομους κήπους (εντός οι-
κισμού), σε επικλινές οικόπε-
δο με θέα στην Αντίπαρο. Τιμές: 
160.000 €, 180.000 €, 200.000 € 
www.parosrealestate.gr (45 χρό-
νια παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 
6944-786500. 

\

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες 
κρεβατοκάμαρες, και έναν ξε-
νώνα, 4 μπάνια, τζακούσι, σαλό-
νι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες 
με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέμα-
τος. 320.000€. Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα και-
νούργια 95τ.μ. εντός οικισμού σε 
προνομιούχα θέση, θέα στη θά-
λασσα και όχι ηχορύπανση, 2 
δωμάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζί-
να, τζάκι, κλιματισμός, κεντρι-
κή θέρμανση και γκαράζ. Τηλ.: 
6932534794 -6936351159.

 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 
πέργολες. 155.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

 

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

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτι-
στη, με κτήμα 1.366τ.μ., βερά-
ντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέ-
α, πέτρινη μάντρα. 148.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932-285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικί-
α 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σα-
λόνι, σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με πέρ-
γολες, κήπος περιφραγμένος. 
205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες 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 
θέλουν να "τοποθετήσουν" κάποιο 
ποσό χρημάτων.
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ με τις ειδικές 
σελίδες που καθιερώνει θα προσπα-
θήσει να εξυπηρετήσει τους ενδια-
φερόμενους.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και η 
αντίστοιχη ιστοσελίδα φιλοδοξώντας 
να καλύψει τις ανάγκες της κτηματα-
γοράς. Ψάχνοντας λοιπόν ίσως βρεί-
τε κι εσείς τη δική σας "χρυσή ευ-
καιρία". 

Ν.Ρ. Λ.

ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΑ
με φανταστική θέα!

Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

τηλ: 6942.985.111

ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

→ Από 115 τμ2

→ Με ενδοδαπέδια θέρμανση
→ Πλήρως εξοπλισμένα

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

ενέργεια από 
          τον ήλιο

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

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αντιπρόσωπος, Πάρου - Αντιπάρου

.c
Σταμάτης & Γιάννης Βιτζζηλλαίος

α, τηλ.: 22840 42195, e-mail: tehnofos@fos@f gmail

Φωτοβολταϊκά &  αιολικά συστήματα



ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τ.μ., 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμα-
ρες, 2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκε-
παστές βεράντες, 200τ.μ. βερά-
ντες με πέργολες και μαρμαρό-
στρωτη ταράτσα 120τ.μ. με κτι-
στά καθιστικά, ανεμπόδιστη θέ-
α του λιμανιού και ηλιοβασιλέμα-
τος. 620.000€ Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων δω-
ματίων, πλήρως εξοπλισμένα και 
ανακαινισμένα. Τηλ.: 6936980095.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Άγιος Γεώργιος, οι-
κίες πολυτελούς κατασκευής 100 
και 110 τ.μ., με 2 ή 3 υπνοδωμά-
τια, με αυτόνομες πισίνες, σε ή-
συχο σημείο με πολύ καλή θέα. 
Τιμές: 290.000 € εώς 330.000 € 
www.parosrealestate.gr (45 χρό-
νια παρουσίας ) Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούρ-
για 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. και 
60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. 
Κατασκευαστική Εταιρία Αντι-
παριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436. 

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 33τ.μ. ι-
σόγειο. Τηλ.: 22840 53510, 
6937150618.

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                  

ΚΡΩΤΗΡΙ, αγροτεμάχιο 13 
στρεμμάτων σε ύψωμα, άρ-
τιο & οικοδομήσιμο, μονα-
δική θέα στο λιμάνι της Πα-
ροικίας & δύση ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr, Κωδικός: 
RP119876

ΛΕΥΚΕΣ   καταπληκτικό γωνια-
κό οικόπεδο   920τμ εντός οικι-
σμού με φανταστική θέα θάλασ-
σα, επίσης άλλο οικόπεδο τρίφα-
τσο 580τμ εντός με θέα. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 22070, 
210 8087501, 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ   καταπληκτικό οικό-
πεδο 600τμ εντός οικισμού 2ο α-
πό τη θάλασσα, επίσης άλλο οι-
κόπεδο 550τμ εντός οικισμού πα-
ραλιακό. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 
22840 22070, 210 8087501, 6972 
700 100  www.aiare.gr

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείται αγρο-
τεμάχιο οικοδομήσιμο, 4  μέ-
τρα από την παραλία. Τηλ.: 22840 
42423, 6948511546. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 
ΔΡΟΜΟ), πωλείται οικόπεδο ε-
ντός σχεδίου 900m2 με 2 πηγά-
δια, νερό, φως, πολλά φρουτό-
δεντρα και παλιά κατοικία 35m2. 
Τηλ.: 6932319774. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, πωλούνται οικόπεδα 1.000τμ. 
έκαστο, εντός σχεδίου, εντός οι-
κισμού, Σ.Δ:0,4, θέα θάλασσα, τι-
μές από 80.000€ εως 200.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ “ΚΑΛΙΜΠΕ”. ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ. Τηλ.: 22840 61761. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑ-
ΜΠΟΣ, πωλείτε αμφιθεατρικό α-
γροτεμάχιο 30.000τ.μ., πανορα-

μική θέα θάλασσα, με άδεια δα-
σαρχείου, κτίζει 400τ.μ, Τιμή: 
430.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ “ΚΑΛΙΜΠΕ”. 
ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ: 22840 61761.

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλεί-
ται αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων 
με έτοιμη άδεια οικοδομής για 
310τ.μ. ενιαίο με τιμή: 240.000€ 
ή χωριστά δύο εξ αδιαιρέτου οι-
κόπεδα 180 και 130τ.μ. με τιμή: 
150.000€ και 90.000€ αντίστοιχα, 
σε απόσταση 500μ από την παρα-
λία, με πηγάδι και 50 ρίζες ελιές. 
Τηλ.: 22840 23793, 22840 24145, 
6946025951.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Περιοχή Καλού-
δια, πωλούνται στα σχέδια, 2 αυ-
τόνομες πέτρινες μονοκατοικίες, 
56 τ.μ έκαστη, σε δικό τους οικό-
πεδο, εντός σχεδίου, 100 τ.μ και 
115 τ.μ αντίστοιχα, βεράντα με 
πέργκολα, δεξαμενή νερού, πα-
ροχές, κ.λ.π. ΤΗΛ. 6946-217831, 
22840-61761

ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, πωλεί-
ται οικόπεδο 20 στρεμμάτων. Τι-
μή: 150.000€ (Συζητήσιμη) Τηλ.: 
6984521194.

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται οικόπε-
δα 1 στρέμματος το καθένα ε-
ντός σχεδίου, λίγα μέτρα από 
τη θάλασσα. Μεσιτικό Γραφεί-
ο «SPITI» Καραχάλιος Σταύρος. 
Τηλ.: 6937033316.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο 300τ.μ. με συντελεστή δόμη-
ση 0,7. Μεσιτικό Γραφείο «SPITI» 
Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ.: 
6937033316.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, πωλεί-
ται οικόπεδο 4 στρεμμάτων, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο με θέα θά-
λασσα και έτοιμο έντυπο του 
Δασαρχείου. Μεσιτικό Γραφεί-
ο «SPITI» Καραχάλιος Σταύρος. 
Τηλ.: 6937033316.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρό-
κτημα 4.150τ.μ., σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο, μέσα στο πράσινο. 
Τιμή 85.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, αγροτεμάχιο 5.300 
τ.μ., ανάμεσα στις παραλίες ‘’Σου-
βλιά’’ και ‘’Παρασπόρο’’. Τιμή: 
200.000 €. www.parosrealestate.
gr (45 χρόνια 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. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 
Οικόπεδο 4.000 τμ άρτιο οικοδο-
μήσιμο, πάνω σε δρόμο, και όλες 
τις παροχές, θεά θάλασσα. Τιμή: 
95.000 €. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 
6944276444. 

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρό-
κτημα 8 περίπου στρ., σε ήσυ-
χο μέρος, οικοδομήσιμο. Τι-
μή 120.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

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

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 χρό-
νια παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500. 

ΑΛΥΚΗ, παραθαλάσσιο αγροτε-
μάχιο 4.000 τ.μ., δίπλα στην πα-
ραλία ‘’ Βοτσαλάκια‘’, με Σ.Δ. 
400τ.μ. (τα 1.000 τ.μ. είναι εντός 
οικισμού). www.parosrealestate.
gr (45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος 
Θ. Μπιζάς: 6944-786500.

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τ.μ. με 
κατοικιά, αποθήκες και παλαι-
ό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές και 
πολλά οπωροφόρα. Ηλεκτροδο-
τείται με φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€. www.

paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Αγ. Γεώργιος, οικό-
πεδα των 1.000 τ.μ., εντός οικι-
σμού 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. 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -               
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ          

1ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ (ΑΓ. 
ΦΩΤΕΙΝΗ), ενοικιάζεται γραφεί-
ο 50τ.μ. για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
22840 22944, 6947188703.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 2άρι δι-
αμέρισμα νεόκτιστο με αυτόνο-
μη θέρμανση 50μ. από θάλασ-
σα για όλο το χρόνο σε μαγευτι-
κή τοποθεσία. Τηλ.: 22840 22944, 
6947188703

ΒΟΥΝΑΛΙ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιά-
ζεται οικία 100τ.μ. με αυτόνομη 
θέρμανση, τζάκι, 2 κρεβατοκάμα-
ρες, 2 μπάνια, κουζίνα - σαλόνι. 
Τιμή: 500€. Τηλ.: 6932191301. 

ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ - 2,5 ΧΛΜ. Α-
ΠΟ ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται Ιού-
νιο και Σεπτέμβρη σπιτάκι 35τ.μ. 
εξοπλισμένο, στην εξοχή. Τηλ.: 
6973010699, 22840 53131.

ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΔΡΥΟΥ, ενοι-
κιάζεται πολυτελές διαμέρισμα 
75τ.μ. εντός μικρού συγκροτήμα-
τος, με κήπους, κούνια, παρκινγκ 
σε μαγευτική τοποθεσία, πλήρως 
εξοπλισμένο. Τηλ.: 22840 53131, 
6973010699. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 30m2. 
Τιμή: 300€ Τηλ.: 210 6533630, 
6938431095.

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, 
ενοικιάζονται γκαρσονιέρες για 
καλοκαιρινή σεζόν, πλήρως εξο-
πλισμένες, 50μ. από τη θάλασσα. 
Τηλ. 6932656851, 22840 42660, 
22840 43195. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 4άρι δι-
αμέρισμα στην περιοχή Ατλάντικ. 
Τηλ.: 6973741701.

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 40τ.μ. με T.V., DVD, 10μ. 
από θάλασσα, κήπος, BBQ, παρ-
κινγκ, για σεζόν ή έτος. Τηλ.: 
6948134134.

ΑΜΠΕΛΑΣ, lux studio, 50τ.μ. με 
AC, T.V., DVD, 10μ. από θάλασσα, 
BBQ, παρκινγκ, για σεζόν ή έτος. 
Τηλ.: 6948134134. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται studio 
27τ.μ. για όλο το χρόνο. Τι-
μή: 2.400€ (τον χρόνο) Τηλ.: 210 
6533630, 6938431095.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα με 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία, τζά-
κι, αυτόνομη θέρμανση, με θέα 
Κολυμπήθρες. Τηλ.: 6944895780, 
22240 31527. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται δω-
μάτια με τον μήνα, μονόκλι-
να και δίκλινα, για όλο το χρό-
νο. Πλήρως εξοπλισμένα. Τηλ.: 
6936980095. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 3 ε-
πιπλωμένα διαμερίσματα, 
για καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ.: 
6977356609.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                       

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, ζητούνται α-
πό κέντρο ξένων γλωσσών. Τηλ.: 
6946976017

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ζητά 
representative. Απαραίτητα Γερ-

μανικά, Αγγλικά, δίπλωμα αυ-
τοκινήτου/μοτοσικλέτας. Επι-
θυμητά Ιταλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail : orbitpas@otenet.gr

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                       

ΚΗΠΟΥΡΟΣ, αναλαμβάνει φρο-
ντίδα και συντήρηση κήπων. Τηλ.: 
6936414437.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΨΗΣΤΗΣ, 45 ε-
τών ζητά ανάλογη εργασία σε τα-
βέρνα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ.: 6970358170 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, αναλαμ-
βάνει καθαρισμούς και συντηρή-
σεις. Τηλ.: 6946060620.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΙΑΣ, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα για όλα τα επίπεδα. Τι-
μές προσιτές. Τηλ.: 6934382462, 
22840 41475. 

ΚΟΠΕΛΑ, με πολύ καλή γνώση 
Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας 
ζητά εργασία για Ιούλιο και Αύ-
γουστο. Τηλ.: 6947763802. Από 
τις 19:00 έως τις 21:00. 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητεί εργα-
σία ως νοσοκόμα ή φύλαξη παι-
διών. Τηλ.: 6986717053.

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, αναλαμβάνει με-
λέτες φωτοερμηνείας για τη δι-
ερεύνηση του δασικού ή αγροτι-
κού χαρακτήρα έκτασης. Κα Βα-
σιλική Νάκου, Τηλ.: 22810 87593, 
e-mail: dasoponos@gmail.com

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

 ΔΙΑΦΟΡΑ                         

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΝΕΛ, 
πωλείται με HASP και ISO  5 
μηνών λειτουργία διαστάσεις : 
(160 χ 160 χ 250) ωφέλιμο και 1 
λιρ. κοντισιον 24.000 B.T.U. Τηλ.: 
6983385224.

BMV, μοντέλο 1984’, 1800 κυβικά, 
χρώμα πράσινο σκούρο, injection 
μηχανή, με cd player. Πωλείται. 
Τιμή : 3.000€ Τηλ.: 6973694226. 

PEUGEOT 106, rallye  1.600 μο-
ντέλο 03’, 90.000 km, ατρακάρι-
στο, a/c, πωλείται. Τιμή: 5.200€ 
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6951090674. 

ΠΑΡΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΡΑ-
ΣΙ, πωλείται. Τηλ.: 22840 22627, 
6944107132.

ΣΚΑΦΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟ, 4,40 με 
HONDA 50αρα cc, μοντέλο 2007’ 
με πολλά extra, υπεράριστο, πω-
λείται. Τηλ.: 6944155819. 

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

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

NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, 
πωλείται. Τηλ.: 6974059820.

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

www.parosads.grΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

mexican
food 

mexicanmexicanmexicanmexicanmexicanmexican
food food food food pizza SCOPA

mexicanmexicanmexican
food food 

mexicanmexicanmexican
food food 

mexicanmexicanmexican
food food 

για MENU;
Μόνο στο...

22840 53555

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

τιµοκατάλογοι
σουβέρ
σουπλά
θήκες µαχαιριών
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ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μεµβράνες Αυτοκινήτων

Συµβάλλουν στην εµφάνιση του αυτοκινήτου,

µειώνουν αισθητά τη θερµοκρασία στο εσωτερικό,

προστατεύουν από θραύσµατα σε περίπτωση 

ατυχήµατος και δυσχεραίνουν τους επίδοξους κλέφτες.

Αντηλιακές Μεµβράνες

Προστατεύουν κατοικίες και κτίρια από τη ζέστη

και την αντηλιά, µειώνουν αισθητά τα έξοδα λειτουργίας

των κλιµατιστικών και ελαχιστοποιούν την εισερχόµενη 

υπεριώδη ακτινοβολία.

Αντιυπεριώδεις Μεµβράνες

Τοποθετούνται σε βιτρίνες καταστηµάτων, µουσείων,

κατοικιών και προστατεύουν εκθέµατα και έπιπλα

από το ξεθώριασµα. 

Θερµοµονωτικές Μεµβράνες

Έχουν σχεδιαστεί  για περιοχές που έχουν αυξη-

µένες ανάγκες για θέρµανση και περιορίζοντας

την απώλειά της εξοικονοµούν ενέργεια & πόρους.

Παροικία, Πάρος

22840 21142

6974 930117

ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνελήφθησαν
οι «ποντικοί» 

Από την περασμένη Πέμπτη 3 Ιουνίου που συνελή-
φθησαν τρία άτομα από αστυνομικούς του Α.Τ. Παροι-
κιάς, δεν σημειώθηκαν άλλες κλοπές έως και σήμερα.

Από τα τρία αυτά άτομα, ηλικίας 23, 25 και 22 ετών, 
Αλβανικής καταγωγής, ο ένας βρίσκεται νόμιμα στη 
χώρα μας, ενώ οι άλλοι δύο φίλοι του, ήρθαν στην Πάρο 
πριν από περίπου ένα μήνα παράνομα και κινούνται δι-
αδικασίες για την απέλασή τους. 

Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Κατά την 
προανάκριση κανείς τους δεν παραδεχόταν ότι ευθυνό-
ταν για τα κρούσματα κλοπών στο νησί και ο ένας «κάρ-
φωνε» τον άλλον. 

Να σημειωθεί ότι μέρος των κλοπιμαίων παραδόθη-
κε από τους δράστες και αποδόθηκε στα θύματά τους.

Την αδυναμία της να λειτουργήσει και να προσφέ-
ρει τη βοήθειά της σε οποιοδήποτε περιστατικό, λόγω 
έλλειψης χρημάτων, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Κυκλάδων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται: "Πρόσφατα πληροφορή-
θήκαμε πως «βάσει νόμου, δεν εγκρίνονται για το έτος 
2010 αντίστοιχα κονδύλια. Ως εκ τούτου, λόγω έλλει-
ψης καυσίμων και αδυναμίας συντήρησης των οχημά-
των δεν θα είμαστε σε θέση να σπεύσουμε, από δω 
και στο εξής, σε περιστατικά, με το σκάφος και το όχη-
μα. Αν αναλάβει τη μεταφορά των εθελοντών ο φορέας 
που χρειάζεται βοήθεια (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λι-
μεναρχείο, Δήμος, κλπ), θα σπεύσουμε στο περιστα-
τικό, με όποιο εξοπλισμό μπορούμε να μεταφέρουμε, 
χωρίς όμως την υποστήριξη του σκάφους και του οχή-
ματος της ομάδας».

Να σημειωθεί, ότι την καλοκαιρινή περίοδο, το όχημα 
της Ομάδας περιπολεί για την πρόληψη πυρκαγιών, ενώ 
το σκάφος, εκτός των περιστατικών που σπεύδει, περι-
πολεί σε παραλίες, κυρίως όπου δεν υπάρχουν ναυα-
γοσώστες, για να προσφέρει βοήθεια, αν χρειαστεί.

Να σημειωθεί επίσης, ότι τα έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής των μελών σε ασκήσεις και  εκπαιδευτικά σε-
μινάρια καλύπτονται από τα ίδια τα μέλη.

Προσφορά
Έλεγχος οστεοπόρωσης πραγματο-

ποιήθηκε από 30 Μαΐου ως 3 Ιουνίου, 
από τους γιατρούς  Ν. Δημάκη και Π. 
Κεμπάμπη. Τα έσοδα διατέθηκαν στο 

Παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Κυκλά-
δων, που εδρεύει στη Νάουσα.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Παραρτήματος ευχαρι-
στούν θερμά τους ιατρούς για την προσφορά τους.

Για φιλανθρωπικό σκοπό
Το μέλος του 

Π α ρ α ρ τ ή μ α -
τος Κυκλάδων 
Απ. Αλαφογιάν-
νης βρέθηκε τον 
Απρίλιο στο νησί 
Svalbard της 
Νορβηγίας, συμ-
μετέχοντας σε μια 
αποστολή της μη 
κερδοσκοπικής 
οργάνωσης HALO 
trust, για φιλαν-
θρωπικό σκοπό. 

Το νησί βρίσκε-
ται μόλις 1000χλμ μακριά από το Βόρειο Πόλο και στό-
χος της αποστολής ήταν, οι τρεις συμμετέχοντες (ένας 
Άγγλος, ένας Σουηδός και ο Απόστολος), να διασχίσουν 
με πέδιλα του σκι μια απόσταση 600χλμ, σε 35 ημέρες, 
μεταφέροντας σε έλκηθρα τον απαραίτητο εξοπλισμό 
και τα τρόφιμα για το διάστημα αυτό.

Οι συνθήκες ήσαν αντίξοες, με τη θερμοκρασία να 
φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου υπό του μηδενός - 
χωρίς την επίδραση του ανέμου - και τις χιονοθύελ-
λες να δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την πορεία. Η 
ομάδα είχε επίσης ν’ αντιμετωπίσει τον πιθανό κίνδυ-
νο από τις πολικές αρκούδες, που εκείνη την εποχή ξυ-
πνούν κι αναζητούν τροφή, καθώς και την ανάβαση 5 
παγετώνων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε σε 28 ημέρες και οι τρεις 
συμμετέχοντες επέστρεψαν σώοι και αβλαβείς.

Η έλλειψη χρημάτων …καθηλώνει την Ομάδα Διάσωσης

«Κόβονται» τα κονδύλια

2ήμερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας στην Πάρο 
Κατά της προκατάληψης 
και του κοινωνικού 
αποκλεισμού

  
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ και το 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών ΘΗΣΕΑΣ 
Κυκλάδων, σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου, διοργανώνουν διή-
μερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας στις 10 & 11 Ιουλίου, αφιερωμένο 
στην καταπολέμηση της προκατάληψης, του στίγματος για την ψυ-
χική ασθένεια και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στη συζήτηση θα συμμετέχει ο ηθοποιός Λάκης Λαζόπουλος, ο 
δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, ο Αν. Καθηγητής Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής Στέλιος Στυλιανίδης και η κ. Αγγελική Τριανταφύλ-
λου, εκπρόσωπος του συλλόγου οικογενειών ατόμων με προβλή-
ματα ψυχικής υγείας.

Καλούνται όλοι οι τοπικοί σύλλογοι και οι κοινωνικοί φορείς 
Πάρου και Αντιπάρου να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή στο φε-
στιβάλ στα τηλέφωνα 22840 24745 (ΘΗΣΕΑΣ) και 22840 22011 (Κι-
νητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας).
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Τ ρ ί α 
π ο υ λ ά -
κια κάθο-
νται και 
πλέκουνε 
πουλόβερ. 
Αυτό είναι 
μια συγκε-

κριμένη «καταγγελία» και ελπίζω να μην εκ-
δοθεί δελτίο Τύπου για να μας διαψεύσει.

Και μιας και λέμε για τα δελτία Τύπου, θα 
ήθελα να υπογραμμίσω τα «μαργαριτάρια», 
όπως παλιά στις σχολικές εκθέσεις: 
• Αν δεν κάνω λάθος, το Επαρχείο είναι Πά-

ρου – Αντιπάρου και όχι μόνο Πάρου.
• Η Έπαρχος είναι Πάρου – Αντιπάρου και 

όχι μόνο Πάρου.
• Προεκλογικό υλικό δεν βγαίνει ποτέ με 

εθνόσημο.
• Επίσημος κρατικός φορέας (Επαρχείο) 

ποτέ δεν απαντάει σε σκωπτικά παραπολιτι-

κά σχόλια.
Τα «μαργαριτάρια» στα μαθητικά κείμε-

να, ήταν αποτέλεσμα δύο προβλημάτων: της 
άγνοιας ή του άγχους…

 Επί της ουσίας: Κατηγορούμαστε ότι στο 
προηγούμενο φύλλο της ΦτΠ το κύριο θέμα 
για το 2ο Γυμνάσιο «δεν ήταν αληθές».Δεν θα 
σχολιάσουμε αυτή την αναφορά, γιατί η απά-
ντηση βγαίνει από την ειδική έκδοση απολο-
γισμού του Επαρχείου. Δεν θα σχολιάσου-
με, κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι οι αναγνώ-
στες έχουν και μνήμη και κρίση και καταλα-
βαίνουν που είναι η αλήθεια και που η ανα-
λήθεια… Δεν θα σχολιάσουμε, γιατί δεν δε-
χόμαστε την προσπάθεια υποτίμησης της νο-
ημοσύνης των Παριανών από τον οποιοδή-
ποτε. Οι σχετικές αναφορές σε 3 διαφορετι-
κά κεφάλαια στον απολογισμό του Επαρχείου 
θα βοηθήσουν τον καθένα να βγάλει τα συ-
μπεράσματά του.

Δεν αποκλείει την πιθα-
νότητα να είναι υποψήφιος 
Περιφερειάρχης στο Νότιο 
Αιγαίο ο βουλευτής Π. Ρή-
γας. Η προοπτική αυτή εί-
ναι μέσα στα σχέδιά του, 

αλλά αυτό θα εξαρτηθεί, όπως δηλώνει στη ΦτΠ, από ορισμένους παράγοντες. 
Ο Καλλικράτης είναι πλέον νόμος του κράτους. Η αιρετή Περιφέρεια είναι ο νέος 

ισχυρός αυτοδιοικητικός θεσμός. Σας ενδιαφέρει η υποψηφιότητα του αιρετού Πε-
ριφερειάρχη για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;

Η ισχυρή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης, η ομόθυμη στήριξη της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, η διαχρονική απαίτηση του αυτοδιοικητικού κινήματος και η 
ενεργός στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας έφεραν σε πέρας τη μεγαλύτερη – από 
συστάσεως του ελληνικού κράτους – θεσμική αλλαγή στο πεδίο της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προσωπικά, ως μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974, 
έχω συμμετάσχει ενεργά στην εξέλιξη και στη διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας 
στο πεδίο των αυτοδιοικητικών θεσμών. Υπήρξα «πιονιέρος» της Νομαρχιακής Αυτο-
διοίκησης και υπηρέτησα ως αιρετός Νομάρχης το θεσμό για δύο τετραετίες. Έτσι σή-
μερα, οι συγκλονιστικές αλλαγές που εισάγονται με τον «Καλλικράτη» αποτελούν για 
μένα μια μεγάλη πρόκληση. 

Επομένως, κατ’ αρχήν προσεγγίζω θετικά την περίπτωση της υποψηφιότητας μου 
ως αιρετού Περιφερειάρχη στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως αντιλαμβάνεστε 
αυτό αποτελεί μια εντελώς θεωρητική προσέγγιση και δεν προδικάζει κανένα τελι-
κό αποτέλεσμα. 

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την επιλογή του υποψήφιου Περιφερειάρχη και 
πόσες πιθανότητες έχετε να επιλεγείτε εσείς για αυτήν τη θέση;

Είναι προφανές, ότι οι εκλογές του Νοεμβρίου για την ανάδειξη κυρίως των 
Περιφερειακών αρχών συνιστούν μια κατ’ εξοχήν πολιτική αναμέτρηση. Επομένως 

οι επιλογές θα γίνουν με κριτήρια ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις 
τεράστιες απαιτήσεις και ευθύνες του νέου θεσμού, αλλά και με κριτήρια εκλογιμότη-
τας και νίκης. Με βάση τα παραπάνω έχω ευθύς εξαρχής δηλώσει ότι - κατά την προ-
σωπική μου άποψη – το προβάδισμα για την υποψηφιότητα στη θέση του αιρετού Πε-
ριφερειάρχη στο Νότιο Αιγαίο, έχει ο σημερινός Νομάρχης Δωδεκανήσου, ο Γιάννης 
Μαχαιρίδης. Στέλεχος δοκιμασμένο, ικανό, με αυτοδιοικητική εμπειρία και προσφορά.

Θεωρώ την επιλογή του, ως επιλογή νίκης και θα την στηρίξω με όλες μου τις δυνά-
μεις. Αν ο Γιάννης Μαχαιρίδης για οποιοδήποτε λόγο δεν θελήσει να θέσει υποψηφι-
ότητα τότε μόνο «ενεργοποιείται» το δικό μου ενδιαφέρον.

Οφείλω πάντως να διευκρινίσω, ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των 
υποψηφίων δεν πρόκειται να είναι οι προσωπικές επιθυμίες του καθενός από εμάς 
ούτε οι μεταξύ των πιθανών υποψηφίων συμφωνίες. Κάτι τέτοιο θα ήταν αλαζονι-

κό και προκλητικό, αλλά και προσβλητικό για τις 
κοινωνίες που επιθυμούμε να εκφράσουμε και 
να εκπροσωπήσουμε. 

Ορισμένοι σας κατηγορούν ότι προκειμένου 
να εξευμενίσετε τους Δωδεκανήσιους υπο-
στηρίξατε το αίτημά τους να πάει η έδρα της 
Γενικής Διοίκησης στην Ρόδο και δεν παλέψα-
τε να έρθει στις Κυκλάδες;

Η Γενική Διοίκηση είναι μια ολιγοπρόσωπη 
Κρατική Υπηρεσία που ασχολείται κυρίως με το 
έργο της εποπτείας και του ελέγχου νομιμότη-
τας των αποφάσεων των οργάνων της Αυτοδιοί-
κησης. Η χωρική αρμοδιότητα στην περίπτωση 
της Γενικής Διοίκησης Αιγαίου είναι ολόκληρο 
το Αιγαίο, επομένως η Περιφέρεια Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου με τους πέντε νομούς(Λέσβου,  
Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου).

Οι Κυκλάδες με τον «Καλλικράτη» διατήρησαν 
στη Σύρο την έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου. Η επιλογή της έδρας είχε γίνει ευθύς εξαρχής, από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
το 1986 όταν ιδρύθηκαν οι 13 Περιφέρειες της Χώρας ως αποκεντρωμένες κρατικές 
υπηρεσιακές δομές.

Οι εκπρόσωποι της Δωδεκανήσου για λόγους πολιτικού συμβολισμού περισσότε-
ρο και λιγότερο για λόγους ουσίας ζήτησαν να πάει η έδρα της Γενικής Διοίκησης στα 
Δωδεκάνησα. Βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι πληθυσμιακά αποτελούν το μεγαλύτε-
ρο νομό του Αιγαίου και πολιτικά ψηφίζουν πάντα στην μεγάλη τους πλειοψηφία ΠΑ-
ΣΟΚ. Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα ουδέποτε «φιλοξένησαν» την έδρα οποιασδήποτε θε-
σμικής κρατικής οντότητας (π.χ. Υπουργείο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο, Περιφέρεια). Με 
δεδομένα τα παραπάνω και από το γεγονός ότι και η Μυτιλήνη ήταν διεκδικήτρια της 
έδρας, θεώρησα ότι θα αποτελούσε συμβολή στην ομαλή κοινή πορεία και στην αρμο-
νική συμβίωση των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσιων ο ορισμός της Ρόδου ως έδρα 
της Γενικής Διοίκησης Αιγαίου. Οι Κυκλάδες είχαν εξ’ αρχής αποκλειστεί από τους εκ-
προσώπους των υπολοίπων νομών του Αιγαίου, οι οποίοι μου γνωστοποίησαν την άρ-
νηση τους σε διερευνητικές  συναντήσεις που είχα μαζί τους. Μετά από αυτό θεώρη-
σα ορθό, αλλά και σκόπιμο, για λόγους συμβολικούς, η Γενική Διοίκηση του Αιγαίου 
να έχει έδρα νησί του Αιγαίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτάσσοντας λόγους λειτουργικούς όπως η εύκολη 
πρόσβαση και η άμεση επικοινωνία αποφάσισε η έδρα της Γενικής Διοίκησης Αιγαί-
ου να οριστεί στον Πειραιά. Αυτή είναι και η τελική απόφαση όπως την ψηφίσαμε όλοι 
οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. 

Π. Ρήγας: Υποψήφιος Περιφερειάρχης 

"Μεγάλη πρόκληση"

 Ένα τσιγάρο δρόμος, λέμε όταν θέλου-
με να προσεγγίσουμε ένα χρονικό διάστημα. 
Εδώ όμως, το τσιγάρο του κ. Τσιγάρα είναι 
πούρο Αβάνας και μάλιστα συλλεκτικό, που 
ενώ το καπνίζει δεν τελειώνει…

Για να είμαστε όμως δίκαιοι, δεν φταίει 
μόνο ο καπνίζων, αλλά και άλλοι που ανέχο-
νται τα «φούμαρα».

Σε μια εποχή που βομβαρδιζόμαστε από 
όλων των ειδών τις «αταξίες», μήπως πρέπει 

να σοβαρευτούμε και να κλείσουμε αυτή την 
πληγή που πυοροεί;

 Άλλο ένα όνομα υποψηφίου Δημάρχου 
Αντιπάρου «έπεσε» στο τραπέζι, αλλά ο ίδιος 
το διαψεύδει με πολύ χιούμορ.

Πάντως, κάτι «ψήνεται» απ’ ότι μαθαίνου-
με, αλλά με πολύ διστακτικά βήματα. Να θυ-
μίσουμε τους στίχους του εθνικού μας ποιη-
τή: «θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία…».


