
Σκέψου τον πλανήτη σου...
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στην ΠΑΡΟ! Αναχώρηση με το “Highspeed” 
επιστροφή με το “Νήσος Ρόδος”! (ή αντίστροφα)

Η προσφορά ισχύει στην Οικονομική θέση για αναχώρηση με το “Νήσος Ρόδος” και επιστροφή με “Highspeed” ή για αναχώρηση με “Highspeed” και επιστροφή με το “Νήσος Ρόδος”. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων με ταυτόχρονη 
κράτηση και έκδοση εισιτηρίου. Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν επιστρέφεται ο ναύλος και ισχύουν μόνο για το ταξίδι που εκδίδονται. Η προσφορά για το ΙΧ ισχύει μαζί με τουλάχιστον ένα εισιτήριο προσφοράς επιβάτη.
Για κρατήσεις απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στην HELLENIC SEAWAYS: Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη, 185 31 Πειραιάς | τηλ.: 210 4199000, fax: 210 4117900 | www.hsw.gr

Πήγαινε - Έλα 128 €και 1 ΙΧ

1 ενήλικας επιβάτης, 
σε Super Oικονομική 
Θέση Πήγαινε - Έλα 69 €
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Συνασπισμός νίκης 
για το Δήμο Αντιπάρου

Νίκος Μαριάνος & Αντώνης Πατέλης, τελικά συμφώνησαν

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο Ν. ΜΑΡΙΑΝΟΣ

στις θέσεις "Βίντζι", "Μαρίνα" και "Καλελέ".
Ομόφωνα ενέκρινε το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. τη μελέτη.
Η εγκατάσταση προβλέπεται Αύγουστο με Σε-
πτέμβριο.

Οι έως τώρα επαφές και κινήσεις φαίνεται να δί-
νουν "πράσινο φως" για την επιτυχία του εγχει-
ρήματος. Η άλλη άποψη στα Δημοτικά πράγμα-
τα της Πάρου.

Ο βουλευτής ρωτά την Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης για το τί θα πράξει, ώστε ν απεγκλωβιστεί 
η ΕΑΣ Πάρου από τον εναγκαλισμό της ΑΤΕ.

Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπό-
ρων, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο Εμποροε-
παγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου.

Ενημέρωση των Παριανών για τη δράση της οργά-
νωσης. Σημεία συνάντησης σε Παροικιά και Νάουσα.
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ
στο λιμάνι της Παροικιάς 

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
έξω από κομματικές αγκυλώσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ ΡΗΓΑ ΠΡΟΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
για το θέμα της Ένωσης Αγροτ. Συν/σμων

ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Πρόστιμα για τους παραβάτες

Η GREENPEACE ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
από 13 έως 17 Ιουλίου

Ο στόχος επετεύχθη. Δύο 
δυναμικά πρόσωπα στην 
Αντίπαρο ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους και διεκδικούν 
την ψήφο των συμπατριω-
τών τους, στο πλαίσιο μιας 
συνεργασίας που θ’ αντιπρο-
σωπεύει όλους τους Αντιπα-
ριώτες.

Οι κ.κ. Νίκος Μαριάνος 
και Αντώνης Πατέλης, μετά 
από πολύμηνες συζητή-
σεις «συμμάχησαν» και δη-
μιουργούν ένα ενωτικό ψη-
φοδέλτιο, απεκδυόμενοι τον 
κομματικό μανδύα, ώστε να 
προσχωρήσουν σ’ αυτό, όλοι 
όσοι ενδιαφέρονται για την πρόοδο του τόπου τους. 

Αρχές τους, η διαφάνεια και η επαφή με τους κατοί-
κους του νησιού, σε μια προσπάθεια ν’ ακουστούν όλες 
οι απόψεις, ενδεχομένως οι προτάσεις, οι αγωνίες και τα 
παράπονά τους, προκειμένου να διαμορφωθεί το πρό-
γραμμα του συνδυασμού με τον οποίο θα κατέβουν στις 
επικείμενες Δημοτικές εκλογές. Το πρόγραμμα θα ολο-
κληρωθεί και θα γνωστοποιηθεί στους πολίτες της Αντι-
πάρου τον Σεπτέμβριο, που θα ξεκινήσει επί της ουσίας 
η προεκλογική περίοδος και θα δοθεί η μάχη των εκλο-
γών. 

Ο Αντώνης Πατέλης, αντιπρόεδρος σήμερα στην Κοι-
νότητα Αντιπάρου, δήλωσε με αποφασιστικότητα: «Αγα-

πούμε το τόπο μας και το 
αποδεικνύουμε έμπρακτα 
μ’ αυτή τη συνεργασία, που 
αποβλέπει στην ενότητα και 
την πρόοδο του νησιού. Στε-
κόμαστε μακριά από κομμα-
τικές σκοπιμότητες, με μόνο 
γνώμονα το συμφέρον όλων 
των κατοίκων του νησιού. 
Θεωρώ ότι η συμμαχία μας 
διαθέτει όλα τα εχέγγυα που 
απαιτούνται για μια σοβαρή, 
συντονισμένη και αποτελε-
σματική προσπάθεια για μια 
ανοδική, σε όλα τα επίπεδα, 
πορεία του νησιού μας». 

Ο Αντώνης Πατέλης, απευ-
θύνεται σε όλους τους Αντιπαριώτες και ζητεί να βοη-
θήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, αυτή την προσπάθεια. 
«Είμαι», τόνισε, «εξαιρετικά ευτυχής και απόλυτα αισιό-
δοξος για το τελικό αποτέλεσμα».

Ο Νίκος Μαριάνος, ο οποίος μαζί με τον κ. Πατέλη 
πρωταγωνίστησαν στην προσπάθεια για ενιαίο ψηφο-
δέλτιο, δηλώνει: «Μετά την αποτυχία δημιουργίας ενιαί-
ου ψηφοδελτίου στην Αντίπαρο, λόγω της αποχώρησης 
ενός από τους υποψήφιους, συνεχίσαμε τις προσπάθει-
ες και τις συνομιλίες με τον Αντώνη Πατέλη, με στόχο 
το σχηματισμό ενός ενωτικού συνδυασμού, που θα μπο-
ρούσε ν’ αντιπροσωπεύσει όλους τους Αντιπαριώτες. 

συνέχεια στη σελ.5
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Καλοκαίρι και πραγματικότητα ρευστή
Το καλοκαίρι με τη ζέστη του λιώνει τα πράγμα-

τα και δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε ρευ-
στά και καυτά. Ο χειμώνας ψύχει και απολιθώνει 
και δεν βλέπουμε μέσα απ’ το σκληρό τους περί-
βλημα. Με σαγήνες, θέλγητρα και χίμαιρες η άνοι-
ξη, ξεγελά, ενώ η σύνεση του φθινοπώρου οδηγεί 
σε συμβιβασμούς που πονούν. Για να δούμε κατά-
ματα την πραγματικότητα, να κατανοήσουμε, σταθ-
μίζοντας, μετρώντας, ξεκλειδώνοντας, χρειάζεται 
εφεύρεση άλλης εποχής. Τα μέτρα μας διαστέλλο-
νται με την πίεση του ανίκητου ήλιου και οι μετρή-
σεις οδηγούν σε αμφιβολίες και λάθη. Ρευστοποι-
είται ο κόσμος και τα όργανα μέτρησης δεν εμπνέ-
ουν εμπιστοσύνη. Με πέντε αισθήσεις και με πρό-
σθετη έκτη, πασχίζουμε να δούμε πραγματικότη-
τες που γλιστρούν. Κάθε εποχή δίνει νέες οπτικές 
γωνίες, ευκαιρίες και δυνατότητες ν’ αντιληφθού-
με, να λογαριάσουμε συσχετισμούς, επιχειρώντας 
σύνθεση της πολύπλοκης πραγματικότητας. Αυτήν 
γυρεύουμε με αγωνία και μας ξεφεύγει, κρύβεται, 
φορά μάσκες καρναβαλιού ή παίζει θέατρο σκιών, 
με μας φιγούρες καραγκιόζη, αλλά ποιος κινεί νή-
ματα και ξυλάκια;  

Μεταβάλλεται ο κόσμος κάθε στιγμή και στο λίγο 
της ζωής μας περιοδικότητες παράξενες λάμπουν 
και σβήνουν. Η γη περιστρέφεται όχι μόνο γύρω 
από τον εαυτό της και τον ήλιο, αλλά και γύρω από 
το γαλαξία, ενώ μετακινείται και απομακρύνεται 
κι αυτός. Καμιά μέρα λοιπόν δεν είναι ίδια με την 
άλλη. Προχωρούμε βλέποντας το παρελθόν με πα-
ραμορφωτικούς φακούς. Σταθμίζοντας το παρόν 
με χέρια που τρέμουν από τους κραδασμούς της 
γης. Αδυνατώντας να προβλέψουμε ακόμα και την 
πρώτη επόμενη κίνηση. Παγιδευμένοι στους μύ-
θους που ήταν για ενίσχυση της φαντασίας και όχι 
για τον αποπροσανατολισμό μας. Μ’ αυτές τις αδυ-
ναμίες η πραγματικότητα γλιστρά και μας χλευάζει 
μεταμφιεσμένη.

Το καλοκαίρι φέρνει μαζί με τη περίσσεια του 
τρύγου και του θέρους και απώλειες διάφορες. 
Δεν δίνονται δωρεάν, ούτε η οσμή του κρίνου της 
θάλασσας με την κάτασπρη εξαπέταλη φούστα του, 
ούτε τα γαλάζιο του αχινάγκαθου. Αθέριστα πολλά 
και ατρύγητα προστίθενται στη συγκομιδή μας, ενώ 
εκρήγνυται κρυμμένο το απρόβλεπτο, ανατρέπο-
ντας προηγούμενους λογαριασμούς και μετρήσεις. 

Παρατηρώντας τη φύση βρίσκουμε ακατανόη-
τους συμβολισμούς που βοηθούν ωστόσο να βγά-
λουμε άκρη. Πού βρίσκεται αίφνης τόσο πράσινο 
στ’ αμπέλια μέσα στην ξεραΐλα του ασυγκράτητου 
ήλιου; Μας καλούν σε ορθολογισμό γόνιμοι παρά-
πλευροι «παραλογισμοί» που περιλαμβάνουν τα 
άπιαστα όλα, τα αόρατα και όμως υπαρκτά, τα μυ-
στήρια και τα θαύματα, που απαιτούν θάρρος να τα 
αναγνωρίσουμε.

Ζητούμε λοιπόν τρόπους θεώρησης που κάνουν 
χώρο στο απρόβλεπτο και αφήνουν τη φαντασία να 
ανθίσει. Δεν εμπιστευόμαστε καμιά εποχή, ούτε το 
φωτεινό καλοκαίρι για τη θέαση του κόσμου, αλλά 
μετατοπιζόμαστε σε μια πέμπτη, με τολμηρά όργα-
να παρατήρησης, που μπορούν να «πιάσουν» την 
κίνηση, την αλλαγή, τη σύνθεση πολλών ανεξάρ-
τητων πολύπλοκων τμημάτων. Δεν εμπιστευόμαστε 
τις πέντε αισθήσεις μόνο, αλλά και μια άλλη, από 
αλλού φερμένη, παραγόμενη από οίστρο φαντασί-
ας και συναισθήματος. Δεν στηριζόμαστε μόνο στις 
τέσσερις διαστάσεις του νου, αλλά σκεφτόμαστε 
με πιο ευρύχωρους τρόπους. Ας προχωρήσουμε 
σε τολμήματα σύνθεσης με τα υλικά όλα σε υγρή 
κατάσταση τώρα με το θρίαμβο του φωτός, μήπως 
και καταφέρουμε τουλάχιστον να αναγνώσουμε 
την πραγματικότητα που ξεφεύγει και να συνεννο-
ηθούμε ανακαλύπτοντας επιτέλους κοινή γλώσσα.
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Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 116

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη 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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι
Ο Ανδρέας Κλειδωνιαρης - Βουλγαράκης του Γεωργίου και της Ελπίδας, γεννημέ-

νος στη Δραπετσώνα και η Βαρβάρα Κουζούμη του Ιωάννη και της Δημητρούλας , το 
γένος Μπαρμπαρήγου γεννημένη στον Πειραιά πρόκειται να τελέσουν το γάμο τους 
τον Αύγουστο του 2010, στο Δημαρχείο της Πάρου. 

Δωρεές
Για την ανακαίνιση της Αγίας Τριάδας Λευκών και εις μνήμην του Νικολάου Χατζη-

νικολάου, προσέφεραν 400 ευρώ η σύζυγός του Αικατερίνη, 100 ευρώ ο διδάσκα-
λος Ανδρέας Χρ. Αλιπράντης, 100 ευρώ ο διδάσκαλος εκ Σίφνου Αντώνιος Τρούλ-
λος, 100 ευρώ ο κ. Γεώργιος Ραγκούσης και 100 ευρώ για το Γηροκομείο Πάρου, ο 
κ. Δημ. Χερουβείμ. 

Προσπάθειες του Προοδευτικού 
Συλλόγου Λευκιανών Πάρου για 
αλλαγή λέσχης 

Η στήριξη είναι 
απαραίτητη 

Ομόφωνα το Δ.Σ. του Προοδευτικού 
Συλλόγου Λευκιανών Πάρου πήρε από-
φαση για την αγορά νέας λέσχης, εκτι-
μώντας ότι η ενέργεια αυτή είναι εφικτή. 

Η απόφαση ελήφθη «λόγω αλλα-
γής του κοινωνικού σκηνικού στη χώρα 
μας», που αυτό έχει ως συνέπεια την 
υποβάθμιση περιοχών, όπως και της πε-
ριοχής στην οποία βρίσκεται η ιδιόκτητη 
λέσχη των Λευκιανών.

Όπως ανέφερε στη ΦτΠ ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Δ. Βαξεβανίδης, η περιοχή 
που βρίσκεται η Λέσχη υποβαθμίστηκε 
τόσο πολύ, που είναι επικίνδυνο, κυρίως 
τις νυχτερινές ώρες για τον οποιοδήποτε 
και ιδιαίτερα για τα παιδιά του χορευτι-
κού. 

Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, συν-
δυασμένη με το ότι ο υπάρχον χώρος 
δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του 
Συλλόγου για εκδηλώσεις κ.λπ., οδηγεί 

στην αγορά 
νέου κτιρίου 

που ήδη έχει βρεθεί στην οδό Γ’ Σεπτεμ-
βρίου. 

Υπάρχει όμως ένα μικρό εμπόδιο, που 
είναι το οικονομικό και όπως λέει ο Πρό-
εδρος, η απόπειρα αλλαγής λέσχης μπο-
ρεί να γίνει μόνο εάν υπάρξουν πρόσωπα 
που θα πιστέψουν σ’ αυτό το όραμα και 
θα επωμισθούν την προσπάθεια… και 
διευκρινίζει: Τρεις είναι οι πηγές που θα 
μας κάνουν να ελπίζουμε. Πρώτον εάν 
πουληθεί η υπάρχουσα λέσχη, δεύτερον 
ότι μετά από καλή οικονομική διαχείρη-
ση ο σύλλογος διαθέτει ένα σημαντικό 
κεφάλαιο και τρίτον εάν υπάρξει οικο-
νομική συμπαράσταση από τα περισσό-
τερα μέλη του συλλόγου, τα οποία συμ-
φωνούν και παροτρύνουν για την αγο-
ρά νέας λέσχης. Γι’ αυτό ο κ. Βαξεβανί-
δης επαναλαμβάνει (γράφτηκε και στο 
Ενημερωτικό Δελτίο) απευθυνόμενος σε 
κάθε μέλος χωριστά: «Μετά τα όσα πλέ-
ον σου έχουν γίνει γνωστά και με τη δι-
αβεβαίωση που θα έχεις, βάση υπευθύ-
νου δηλώσεως με νομική ισχύ, σε περί-
πτωση που θα θελήσεις και εσύ να εί-
σαι ένας από αυτούς που θα γραφτούν 
ως ευεργέτες, εάν αυτή η προσπάθεια 
ευοδωθεί, σε παρακαλούν όλοι οι άλλοι 
Λευκιανοί, που συνοδοιπορούν μαζί μας, 
να δώσεις ότι σου είναι δυνατόν για ν’ 
ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά την ποιό-
τητα της δομής του συλλόγου μας, τόσο 
κοινωνικά, όσο και στην τελευταία ανά-
λυση, οικονομικά».

Πρωταθλήτρια η Άνω Σύρος 

Απορρίφτηκε τελικά η ένσταση του Πανναξιακού για τον αγώνα Άνω Σύρου-
Αστέρα Κορθίου και έτσι ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια ομάδα Κυκλάδων 2009-
2010, η ομάδα της Άνω Σύρου. Έτσι όπως καταλαβαίνετε, την επόμενη χρόνια 
στο πρωτάθλημα Κυκλάδων δεν θα μετέχει καμία ομάδα από την Σύρο. 

Όσο για τα μεταγγραφικά των Παριανών ομάδων, μείνετε συντονισμένοι, γιατί 
ετοιμάζονται αρκετές εκπλήξεις από όλες τις ομάδες μας.

Τίμησαν τον 
Δ. Μπάιλα
οι Έπαρχοι

Με ομόφωνη απόφα-
ση των Αιρετών Επάρχων 
όλης της χώρας τιμήθη-
κε στο τελευταίο συνέδριο 
που έγινε στη Νάξο, ο Νο-
μάρχης Κυκλάδων Δημή-
τρης Μπάιλας.

Ο Νομάρχης, εμφανώς 
συγκινημένος, παρέλαβε 
την τιμητική πλακέτα από 
τον Πρόεδρο του Συνδέ-
σμου Έπαρχο Καρπάθου-
Κάσου.

Ευχαρίστησε για την 
τιμή και δήλωσε πως ότι 
έκανε το έκανε διότι πί-
στευε και πιστεύει στην 
Αποκέντρωση.

Ζήτησε από τους Επάρ-
χους να μην κατέβουν από 
το πλοίο της Αυτοδιοίκη-
σης και τους ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στην πορεία 
που θα επιλέξουν.

Παραίτηση 
Φίλη από 
τον ΗΑΤΤΑ

Παραιτήθηκε από τη 
θέση του προέδρου του 
ΗΑΤΤΑ, η κ. Αργυρώ Φίλη 
και όπως η ίδια ανέφερε, 
οι λόγοι είναι προσωπικοί. 

Στη θέση της εξελέγη ο 
κ. Γιώργος Τελώνης.

Σε ερώτηση, εάν θ’ 
ασχοληθεί με κάτι άλλο, 
η κ. Φίλη δήλωσε πως η 
εποχή είναι πάρα πολύ 
δύσκολη για τον τουρισμό 
και δεν σκέπτεται προς το 
παρόν να δραστηριοποι-
ηθεί σε κάποιο άλλο το-
μέα, πέρα από αυτόν που 
ασχολείται τώρα.  

Σχολές ΕΠΑΣ 
Δωρεάν σίτιση & στέγαση 

Ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κα-
τάρτισης και Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ» (εποπτείας υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης), με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους εν-
διαφερόμενους για τα τμήματα και τις ειδικότητες που θα λει-
τουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2010 – 2011. Συγκεκριμένα θα 
λειτουργήσουν: • Γαλακτομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων – Γαλακτοκομίας 
– Τυροκομίας, τηλέφωνα: 26510 92219 fax: 26510 93362 • Αβε-
ρώφειος ΕΠΑΣ Λάρισας – α) Αγροτικών μηχανημάτων β) Ζωοτε-
χνίας , τηλέφωνα: 2410 611092 και 2410 611093, fax: 2410 611092 
• ΕΠΑΣ Καλαμπάκας – Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής επίπλου, 
τηλέφωνα: 24320 22781 fax: 24320 22781 • Γεωργική ΕΠΑΣ Νε-
μέας – Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας, τηλέφωνα: 27460 23072 
fax: 27460 23032 • ΕΠΑΣ Κρήτης Θερμοκηπιακών κατασκευών 
& καλλιεργειών, τηλέφωνα: 28920 31259 fax: 28920 31259. Στις 
σχολές αυτές μπορούν να εγγραφούν μαθητές που προάγονται 
στη Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. 
Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερήσιων και εσπερινών.

Η φοίτηση είναι διετής και παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγα-
ση. Οι αιτήσεις για εγγραφή υποβάλλονται στις έδρες των ΕΠΑΣ 
από την 1η έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Το διδακτικό έτος αρχίζει 
την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου του επόμενου 
έτους. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ παίρνουν πτυχίο επιπέδου 3, το 
οποίο τους επιτρέπει να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
και να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν’ 
απευθύνονται στις γραμματείες των ΕΠΑΣ. 
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Φουντώνει η αυθαιρεσία στην Πάρο 

Και οι υπηρεσίες 
…χτενίζονται!

Η Αυθαιρεσία παίρνει και δίνει στο νησί μας, αφού οι 
αρμόδιες υπηρεσίες αποδεικνύονται αδύναμες, μπρο-
στά στη θρασύτητα ορισμένων επαγγελματιών, οι οποίοι 
με το έτσι θέλω, καταπατούν τμήματα του Αιγιαλού, δεν 
πληρώνουν στο δήμο, γιατί λέει τους ανήκει (;) και φυσι-
κά τους περνάει, αφού η Κτηματική Υπηρεσία δεν …προ-
λαβαίνει να κάνει ελέγχους.

Αυτό το μπέρδεμα μεταξύ των υπηρεσιών ευνοεί την 
«παρανομία» (δεν πληρώνω για ομπρέλες και ξαπλώ-
στρες στο Δήμο), ευνοεί όμως και την απληστία του κα-
θένα, να ισχυρίζεται ότι ακόμη και η αμμουδιά, είναι 
ιδιοκτησία του. Σε λίγο θα μας πουν ότι έχουν και τρία – 
τέσσερα στρέμματα θάλασσα και θα διώχνουν τους λου-
όμενους από τις παραλίες.   

Την περασμένη εβδομάδα, τρεις υπηρεσίες πήγαν σε 
παραλία στις Κολυμπήθρες γιατί ιδιοκτήτης καταστήμα-
τος που εκμεταλλεύεται την παραλία όπου είναι τα (γλυ-
πτά) βράχια, χωρίς να πληρώνει στο δήμο ούτε ένα ευρώ, 
γιατί η Κτηματική ακόμη δεν έχει αποφανθεί…έκλεισε 
με κλαδιά και ένα τρέιλερ τις εισόδους σε γειτονική στις 
Κολυμπήθρες παραλία, γιατί ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι 
και εκείνο το κομμάτι της αμμουδιάς δίπλα στο κύμα του 
ανήκει!

Αστυνομία, Λιμενικό και Δημοτική Αστυνομία, δεν 
μπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα. Υπήρξε άρνηση να απο-
μακρυνθούν τρέιλερ και κλαδιά, στα οποία παρεμπιπτό-
ντως, χτύπησαν παιδάκια που έπαιζαν στην αμμουδιά και 
καμία υπηρεσία από τις τρεις δεν μπόρεσε να βάλει τάξη 
στην αυθαιρεσία, ενώ με βάση το νόμο, εφόσον δεν έχει 
ξεκαθαριστεί το ζήτημα, και δεν έχει χαραχθεί αιγιαλός, 
κανείς όσα χαρτιά και αν διαθέτει δεν μπορεί να παρεμ-
βαίνει και να κλείνει δρόμους και εισόδους προς την πα-
ραλία. Μπορούσαν δηλαδή, ή να τον υποχρεώσουν να τ’ 
απομακρύνει και όχι να τον ρωτούν ευγενικά, αν θα το 
πράξει ή να τ’ αποσύρει συνεργείο του Δήμου. Τίποτα δεν 
έγινε. Όπως πήγαν, έτσι έφυγαν, για να μην πω και με την 
ουρά στα σκέλια. 

Ο λιμενάρχης που ρωτήθηκε, απάντησε ότι θα σταλεί 
έγγραφο στην Κτηματική Υπηρεσία (δεν έχει σταλεί ακό-
μη), ώστε να έρθει υπάλληλός της στο νησί για αυτοψία. 

Να θυμίσουμε εδώ, ότι για Δρυό και Γερμανικά που 
έχουν γκρεμιστεί από τα κύματα τα τοιχώματα χρό-
νια τώρα και χάνονται περιουσίες, ενώ κινδυνεύουν και 
οι λουόμενοι (στα Γερμανικά σκοτώθηκε πριν από λίγα 
χρόνια μία 16χρονη), μόλις πριν από 2 μήνες έγινε αυτο-
ψία, αλλά απάντηση για το πότε θα εκτελεστούν τα έργα 
αποκατάστασης, δεν έχει δοθεί ακόμη. 

Κάτι ανάλογο γίνεται και με τ’ αρμυρίκια στις παραλίες, 
όπου κάθε επαγγελματίας, προκειμένου να χρησιμοποι-
ούν οι λουόμενοι τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες που 
απλώνει στην παραλία, δεν κλαδεύει απλώς, αλλά κατα-
στρέφει τα δέντρα. Βλέπε παραλία Αγίας Ειρήνης, Κριό, 
Κολυμπήθρες κ.λπ. και οι υπηρεσίες στον... κόσμο τους.
Του Αγίου ποτέ λοιπόν, θα αντιμετωπιστεί και το συγκε-
κριμένο ζήτημα και έως τότε η αυθαιρεσία καλά θα κρα-
τεί. Βλέποντας όλα αυτά, όσο και αν διαφωνείς με τον 
«Καλλικράτη», το λες: «Καλλικράτης» που σας χρειάζε-
ται…                                                                     Μ. Δουλγ.

Στο πλαίσιο της αυθαιρεσίας και το επόμενο περιστατι-
κό. Στην Πίσω Αλυκή, επαγγελματίας έβαλε τραπεζάκια 
και καθίσματα κάτω από τα’ αρμυρίκια. Δεν γνωρίζουμε 
αν έχει πάρει άδεια. Ήταν όμως απαραίτητο να τ’ αλυσο-
δέσει γύρω από τ’ αρμυρίκια; 

Πολίτες της Αλυκής μας κατήγγειλαν το γεγονός, για-
τί όπως μας είπαν, ο συγκεκριμένος χώρος είναι τόπος 
συνάντησης φίλων και γνωστών που τώρα «καταπατή-
θηκε». 

Μετά από πρωτοβουλία των τοπικών συλλόγων, ομάδας 
εθελοντών και χρηματοδότηση από το Λιμενικό ταμείο 
και το Δήμο Πάρου φυτεύτηκαν και τοποθετήθηκαν, στην 
παραλία της Αλυκής, 80 γλάστρες που πήραν την θέση 
των παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Έτσι επιτρέπεται σε 
ντόπιους και ξένους να απολαύσουν την υπέροχη θέα 
περπατώντας στην παραλία !!!

Το κείμενο αυτό μας έστειλε η κ. Μαρία Χανιώτη, εκ 
μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς. Δυστυχώς 
όμως, με μια βόλτα στην παραλία της Αλυκής διαπιστώ-
σαμε ότι το φαινόμενο του παρκαρίσματος έχει μειωθεί 
στο ελάχιστο, όμως δεν λείπουν κάποια παρατράγουδα. 
Δηλαδή, δίπλα στις ζαρτινιέρες είχαν παρκάρει δύο αυ-
τοκίνητα, ενώ τρία – τέσσερα ήσαν παρκαρισμένα από 
την άλλη πλευρά του δρόμου που είναι τα καταστήματα. 

Πως το λέει ο Σαββόπουλος, «Κωλοέλληνες», έτσι 
ακριβώς!

Η Greenpeace στην Πάρο
Η Ομάδα Άμεσου Διάλογου της Greenpeace θα βρίσκε-

ται στην Πάρο από τις 13 μέχρι τις 17 Ιουλίου, για να ενημε-
ρώσει για τη δράση της οργάνωσης!

Η Greenpeace είναι μία διεθνής περιβαλλοντική οργά-
νωση, η οποία θέλοντας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, 
δε δέχεται χρηματοδότηση από εταιρείες, κρατικούς φορείς 
και διακρατικούς οργανισμούς, αλλά στηρίζεται αποκλειστι-
κά κα μόνο στις συνεισφορές των υποστηρικτών της.

Τα παιδιά με τα πορτοκαλί μπλουζάκια μας περιμένουν 
λοιπόν, για να μας μιλήσουν για το πώς μπορούμε να στηρί-
ξουμε κι εμείς τη δράση της Greenpeace στην Ελλάδα, δί-
νοντας μας έτσι την ευκαιρία να συνδυάσουμε τις διακοπές 
με την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα πρωινά θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Παροικί-
ας και τις απογευματινές ώρες στη Νάουσα.

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

π.Προέδρου ΟΝΝΕΔ

Όταν πέφτει σκιά

Βρισκόμαστε ήδη στο μέσον του καλοκαιριού του 
2010 και η χώρα μας περνάει τη βαθύτερη κρίση 
που έχει γνωρίσει τα τελευταία 30 χρόνια.  Οι νομο-
θετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης ενισχύουν την 
αβεβαιότητα για τα μελλούμενα και τροφοδοτούν τη 
γενικευμένη αίσθηση ότι στην Ελλάδα το μεγάλο 
ζητούμενο παραμένει η αποτελεσματικότητα. Επι-
πλέον, η κυβέρνηση διατυμπανίζει σε κάθε ευκαι-
ρία ότι η οικονομική πολιτική και κυρίως τα μέτρα 
που προτίθεται να πάρει και για τα οποία δεσμεύτη-
κε στο πλαίσιο του μνημονίου με την Τρόικα, το Δι-
εθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκτός 
της ιδεολογίας της.  Όπως όμως έχει ειπωθεί, ανά-
μεσα στην ιδεολογία και την πραγματικότητα πέφτει 
η σκιά. 
Ας πάρουμε για παράδειγμα το νέο Νόμο για το 
Ασφαλιστικό.  Θεωρητικά ο κ.Λοβέρδος, ένας πανε-
πιστημιακός καθηγητής με λαμπρή καριέρα και πά-
μπολλες δηλώσεις υπέρ των αδυνάτων του ασφαλι-
στικού συστήματος, εισηγείται έναν Νόμο που κατα-
κρεουργεί τα δικαιώματα των φτωχών και των ανή-
μπορων, ενώ αφήνει συγκριτικά στο απυρόβλητο 
τους προνομιούχους και υψηλά αμειβόμενους, π.χ. 
τους δημοσιογράφους.
Πραγματικά θεωρώ αδιανόητο, ένας σοβαρός άν-
θρωπος, σαν τον κ. Λοβέρδο να καταδικάζει το βιο-
παλαιστή, που ανοίγει π.χ. ένα σουβλατζίδικο, σε μία 
σύνταξη των 600 ευρώ και αφού εργαστεί 40 χρόνια 
με αγωνία και άγχος, αν θα καταφέρει να συγκε-
ντρώσει τα έξοδα του μηνός.  Την ίδια ώρα, ο κ. Λο-
βέρδος εξαιρεί μεγάλες κατηγορίες πολιτών με δύ-
ναμη και επιρροή σε μικρόφωνα και κέντρα εξουσί-
ας. Υπολογίζεται ότι το κόστος των εξαιρέσεων προ-
σεγγίζει το ύψος αρκετών δεκάδων δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ, με αποτέλεσμα να βαθαίνει η ανισότη-
τα και να διευρύνεται η κοινωνική αποσύνθεση που 
μέρα με τη μέρα θα μετατρέπεται σε οργή και πίκρα.  
Υπό αυτές τις συνθήκες, τι αλληλεγγύη μπορείς να 
προσδοκάς και να αναμένεις μεταξύ των Ελλήνων; 
Τι είδους ανεκτικότητα σε μετανάστες και ανήμπο-
ρους; Τι θα συμβεί άραγε, όταν αυτό το καπάκι της 
οργής τιναχτεί στον αέρα;
Ξέρετε πως υπάρχει Νόμος ο οποίος ορίζει ότι ο 
πρώην βουλευτής, ο συνταξιούχος υπάλληλος της 
ΔΕΗ και ο πρώην Δήμαρχος δεν μπορεί να εισπράτ-
τει τρεις συντάξεις; Γνωρίζετε ότι δεν εφαρμόζεται; 
Γιατί άραγε; Τι πόρους κατασπαταλάμε ως κράτος; 
Και κυρίως, ποιος θα λογοδοτήσει γι’ αυτό;
Αντιθέτως, η Βουλή εργάζεται πυρετωδώς με εξε-
ταστικές επιτροπές και χρονοδιάγραμμα ρωμαϊκής 
εποχής, με άρτο και θεάματα και με γεμάτα δελ-
τία ειδήσεων, πρωτοσέλιδα και μια καταστροφή που 
επέρχεται.
Ουδέποτε υπήρξα καταστροφολόγος, όμως όλοι 
έχουμε παιδιά, όλοι έχουμε αγάπη για τον τόπο μας 
και δεν μπορούμε να σιωπούμε.Το δος ημίν σήμε-
ρον πρέπει να τελειώνει ως νοοτροπία και ποιότη-
τα ζωής.  Αρκετά χρεώσανε και χρεώσαμε τα παιδιά 
μας.  Δεν πάει άλλο.
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για MENU;

τιµοκατάλογοι   σουβέρ   σουπλά   θήκες µαχαιροπίρουνων

Μόνο στο...

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

mexican
food pizza SCOPA

2 2 8 4 0  5 3 5 5 5

coffeeholic
Έπιπλο | Φωτιστικό | Διακόσµηση

στα καταστήµατα 

1ο κατάστ.:  Πλ. Νάουσας | 2ο κατάστ.: Περιφερειακός Νάουσας
Τηλ: 22840 51261 & 53390

συνέχεια από σελ.1 
Η προσπάθεια αυτή, έγινε με από-

λυτη συνείδηση της κρίσιμης κατά-
στασης που επικρατεί στη χώρα 
αφενός και αφετέρου λαμβάνοντας 
υπόψη τις αυξανόμενες αρμοδιό-
τητες και ευθύνες που καλείται ν’ 
αναλάβει ο Δήμος Αντιπάρου, μετά 
τη μεγάλη Διοικητική Μεταρρύθμι-
ση, θεωρώντας, ότι σήμερα, περισ-
σότερο παρά ποτέ, χρειάζεται συλ-
λογική και όχι ατομική προσπάθεια. 

»Βρισκόμαστε λοιπόν, στην ευχά-
ριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, 
ότι έχουμε καταλήξει σε μια συμμα-
χία, που είναι συμμαχία νίκης, ενό-
τητας και προόδου για τον τόπο. Κα-
λούμε όλους τους Αντιπαριώτες και 

τις Αντιπαριώτισες σε οποιονδήπο-
τε πολιτικό χώρο και αν ανήκουν, να 
πλαισιώσουν την προσπάθεια αυτή, 
για μια ισόρροπη αναπτυξιακή πο-
ρεία του νησιού και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων του. 
Οι συνθήκες είναι κρίσιμες. Δου-
λεύοντας όλοι μαζί, με διαφάνεια 
και μακριά από στείρες κομματι-
κές αντιπαραθέσεις, μπορούμε την 
κρίση να την κάνουμε ευκαιρία και 
αφετηρία για ένα καλύτερο αύριο. 
Θα βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή 
με τον κόσμο της Αντιπάρου, προ-
κειμένου να εξηγήσουμε το ΟΡΑ-
ΜΑ, καθώς και τις ΑΡΧΕΣ του συν-
δυασμού μας, μέσα στις οποίες θα 
κινηθούμε». 

Συνασπισμός νίκης 
για το Δήμο Αντιπάρου

Νίκος Μαριάνος & Αντώνης Πατέλης, τελικά συμφώνησαν

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο Ν. ΜΑΡΙΑΝΟΣ

Ερώτηση στη Βουλή για το μείζον ζήτημα της 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου έχει 
καταθέσει στις 22 Ιουνίου, ο βουλευτής Κυκ-
κλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας. 

Στην ερώτηση που απευθύνεται προς την 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναφέρεται: 

«Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου 
εναγωνίως επιδιώκει τη διευθέτηση μιας μα-
κρόχρονης και αδιέξοδης αντιδικίας της με την 
Α.Τ.Ε., επωφελεία  και των δύο μερών, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει διάθεση συνεργασίας από 
μέρους της Τράπεζας.

»Συγκεκριμένα, η Ε.Α.Σ.  Πάρου διαχειρίζεται 
με επιτυχία τρεις παραγωγικές μονάδες (ελαι-
ουργείο, τυροκομείο, οινοποιείο) και αξιοποι-
εί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αγροτι-
κή παραγωγή του νησιού, παράγοντας προϊό-
ντα ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Με τον τρό-
πο αυτό ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας 
κατορθώνει και επιβιώνει στην Πάρο ως «νη-
σίδα» παραγωγικής διαφορετικότητας απένα-
ντι στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Παρά 
ταύτα, η Ε.Α.Σ. Πάρου σέρνει από το παρελθόν 
μια δικαστική διαμάχη με την ΑΤΕ, που διαι-
ωνίζεται έως σήμερα σε βλάβη – ουσιαστικά 
– και των δύο μερών, με χαρακτηριστικό στοι-
χείο την εγγραφή υποθήκης σε όλα τα ακίνη-
τα ιδιοκτησίας της Ένωσης στην Πάρο. Η Ε.Α.Σ. 
Πάρου προχώρησε σε μια άκρως ρεαλιστική 
πρόταση εξωδικαστικού διακανονισμού της 
διαφοράς, την οποία η ΑΤΕ απέρριψε. Κατό-
πιν τούτου η Ε.Α.Σ. Πάρου ζήτησε από την ΑΤΕ 
την άρση της υποθήκης για δύο από τα ακίνη-
τα της, προκειμένου να προχωρήσει στην υλο-
ποίηση των επενδυτικών σχεδίων του παραγω-
γικού εκσυγχρονισμού της, αλλά και στην εξω-
δικαστική επίλυση της διαφοράς σε περίπτωση 
που η ΑΤΕ συναινούσε.

»Παρά το γε-
γονός ότι τα υπό-
λοιπα ενυπόθηκα 
ακίνητα της Ε.Α.Σ. 
Πάρου υπερκαλύ-
πτουν το σύνολο 
των απαιτήσεων 
της ΑΤΕ και παρά 
την εκδηλωθείσα 
προ καιρού βού-
ληση του Διοικητή 
της ΑΤΕ κ. Παντα-
λάκη ν’ αποδεχθεί 
το αίτημα της Ένωσης, εν τούτοις μέχρι σήμε-
ρα ουδεμία συνέχεια δόθηκε στο θέμα εκ μέ-
ρους της Τράπεζας.

»Με δεδομένο ότι κάθε περαιτέρω καθυ-
στέρηση άρσης της υποθήκης στα δύο ακίνη-
τα της Ένωσης προκαλεί ζημιογόνες αναβολές 
στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της 
Ε.Α.Σ. Πάρου, ερωτάσθε:

»1. Αποτελεί πολιτική της Κυβέρνησης η στή-
ριξη της υγιούς συνεταιριστικής επιχειρηματι-
κότητας ειδικότερα για το νησιωτικό χώρο;

»2. Είναι μέσα στις προτεραιότητες της Κυ-
βερνητικής Πολιτικής για τον πρωτογενή το-
μέα ο παραγωγικός εκσυγχρονισμός και η πα-
ραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊό-
ντων;

»3. Η Αγροτική Τράπεζα οφείλει ναι ή όχι ν’ 
αποφεύγει ενέργειες και πρακτικές εξόντωσης 
των συνεταιριστικών οργανώσεων εμμένοντας 
σε απαιτήσεις ακραίες και ασύμβατες με τον 
χαρακτήρα της;

»4. Ως εποπτεύον Υπουργείο θα παρέμβε-
τε υπέρ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιριστών 
Πάρου, ώστε να υπάρξει θετική απάντηση εκ 
μέρους της ΑΤΕ στο αίτημα της άρσης της υπο-
θήκης σε δύο εκ των ακινήτων της Ένωσης;».

Στη Βουλή το θέμα της ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου

Ερώτηση Ρήγα προς Μπατζελή

Κατοχύρωση της νησιωτικότητας
Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη και της Ισπανίδας ευ-

ρωβουλευτή Τερέζα Ριέρα, η Ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνω-
σε την πρώτη Κοινοβουλευτική Ακρόαση για την ανάγκη δημιουργίας ειδικών πολιτικών για 
τα νησιά στην Ευρώπη. 

Μετά την ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής Ακρόασης ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε: 
«Παρά τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες των νησιών, δεν έχει υπάρξει έως σήμερα η απαι-
τούμενη εξειδίκευση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αντίθετα οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
για την ευρωπαϊκή γεωργία, τις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλλον, την καινοτομία, 
εφαρμόζονται ομοιόμορφα στα μικρά νησιά και στις μεγάλες ηπειρωτικές περιοχές, στην Κί-
μωλο και στην Κοιλάδα του Ρήνου. Από σήμερα, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, οι Σοσιαλιστές, έχουμε ως στόχο την κατοχύρωση της έννοιας της νησιω-
τικότητας στην ΕΕ και την εξειδίκευση των ευρωπαϊκών πολιτικών αναφορικά με τα νησιά».



6 Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010 www.fonitisparou.gr

Πολλαπλασιάζονται οι δυνάμεις της Κίνησης Ενεργών Πολιτών
με συμμετοχή και νέων

Η άλλη άποψη στην Τ. Α.
Όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν για τη δημιουργία ενός συνδυασμού «ανατροπής», 
η Κίνηση Ενεργών Πολιτών δεν πτοείται, καθώς οι έως τώρα επαφές και κινήσεις 
φαίνεται να δίνουν «πράσινο φως», για την επιτυχία του εγχειρήματος. 
Στην πρώτη τους συνέντευξη Τύπου στις 6 Ιουλίου, τα επτά μέλη της προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής έδωσαν το στίγμα της κίνησης και αναφέρθηκαν στους 
στόχους τους. 
Ο κ. Μ. Ισιγώνης τόνισε ότι πρόκειται για μία παράταξη με δημοτικό χαρακτήρα, έξω 
από κομματικές αγκυλώσεις και στόχο την παρουσία της στο δημοτικό γίγνεσθαι. 
Ο κ. Γ. Παπανικολάου στη συνέχεια, αναφέρθηκε αναλυτικά στη μορφή και τους 
στόχους της κίνησης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τη συλλογική προσπάθεια 
των ανθρώπων που είχαν την πρωτοβουλία. 
Όπως είπε: Προσδιορίζουμε την κίνησή μας ως σύνολο κοινωνικά και πολιτικά 
δραστήριων ανθρώπων, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις.
Εξαρτιόμαστε από τους πολίτες του Δήμου της Πάρου και σ’ αυτούς απευθυνόμαστε 
για να εμπνεύσουμε και να εμπνευστούμε.
Θέλουμε τη δημοκρατία στην πόλη μας, στο χωριό μας, στην κοινωνία του νησιού και 
στην καθημερινότητά μας.
Επιδιώκουμε την ποιότητα ζωής που αρμόζει στον τόπο και στις παραδόσεις μας.
Απευθυνόμαστε: Στους πολίτες που στο παρελθόν στήριξαν τη σημερινή δημοτική 
αρχή και βιώνουν τ’ αποτελέσματα μιας δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας και λογικής 
διευθέτησης των προβλημάτων.
Στους πολίτες που στήριξαν τη δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης και έκπληκτοι 
βλέπουν την αφομοίωση και την έλλειψη κριτικού και αντιπολιτευτικού λόγου.
Σε όλους τους πολίτες του Δήμου Πάρου που ευαισθητοποιούνται σε θέματα της 

κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.
Που δραστηριοποιούνται σε τοπικές συλλογικότητες και που επιθυμούν να 
συνεισφέρουν στη λύση των τοπικών προβλημάτων.
Σε όλες τις αγωνιστικές συνειδήσεις, που ακόμη διαθέτουν τα αντισώματα στην 
ηττοπάθεια, την αδιαφορία και τη μιζέρια.
Σε όσους καταδικάζουν τη λογική του «Καλλικράτη» και αγωνίζονται για τη θέσπιση, 
σε εθνικό επίπεδο, ενός νέου «Χάρτη Αυτοδιοίκησης», που θ’ αποκεντρώνει σε 
τοπικό επίπεδο το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που μπορούν ν’ ασκηθούν καλύτερα 
από τους Δήμους, σε όφελος του πολίτη.
Στόχος μας η αυτόνομη, συλλογική, ισότιμη και χωρίς ηγεμονισμούς λειτουργία, 
σεβασμό στη διαφορετική προσέγγιση και με συναινετικές αμεσο – δημοκρατικές 
διαδικασίες.
Αγωνιζόμαστε σε τοπικό επίπεδο, για ένα Δήμο που θα εγγυάται: Τη διεκδίκηση και 
το όραμα και όχι τη δημοσιοϋπαλληλική σχέση Δήμου – Κράτους.
Τη νομιμότητα και την ηθική στη λειτουργία όλων των θεσμικών διαδικασιών, στη 
λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων.
Τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του.
Τη δημοκρατία και τη συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό 
και την υλοποίηση των έργων που έχει ανάγκη ο τόπος. 
Την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ Δήμου και Δημότη.
Υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε για ένα Δήμο που θα εφαρμόσει πολιτικές, 
μέτρα και προγράμματα, για την εξασφάλιση σε όλους τους κατοίκους τους 
δικαιώματος: Σε ένα περιβάλλον υγιεινό και ασφαλές, χωρίς ρύπανση. Στην Παιδεία, 
στην Υγεία, στην μετακίνηση, στην απασχόληση, στην οικονομική-αειφόρο ανάπτυξη. 
Σε ένα φυσικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον ποιότητας. Στον πολιτισμό, στον 
αθλητισμό και στον ελεύθερο χρόνο. 
Θέλουμε και συλλογικά θα πετύχουμε:
Να γίνει ο Δήμος μας εφαλτήριο αγώνων, ιδεών και διεργασιών για την τοπική 
δημοκρατία. Μια δημοκρατία ζωντανή, συμμετοχική, όχι μόνο πολιτική, αλλά και 
κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτισμική.

Πρόκληση η συλλογικότητα
Ο Γιώργος Νικολαίδης, από τους Οικολόγους, ανέφερε ότι συμμετέχει γιατί 
διαπίστωσε πως πρόκειται για σοβαρή – ποιοτική κίνηση, ενώ οι νέοι της παρέας, 
Χάρης Φραντζής και Μαρίνα Καλλέργη είπαν πως αυτό κυρίως που ήταν πρόκληση 
γι’ αυτούς να συμμετάσχουν, ήταν η συλλογικότητα και η μη κομματικοποίηση της 
κίνησης. Στο πάνελ ήσαν επίσης, ο Σωτήρης Καστρουνής και ο Νίκος Σαρρής.
Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για την παρουσία του Μανώλη Γλέζου, η απάντηση 
ήταν, ότι είναι ενεργό μέλος και στηρίζει την προσπάθεια, δηλώνοντας ότι ο 
όποιος ρόλος του, θα είναι μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Τονίστηκε ακόμη, 
ότι ο επικεφαλής του συνδυασμού θα επιλεγεί μέσα από τις συνελεύσεις με τον 
κόσμο. Το σημαντικό είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή αγώνα, ότι οι δυνάμεις που 
συσπειρώνονται γύρω από τον πυρήνα της πρωτοβουλίας αυτής, καλύπτουν τις 
προδιαγραφές για τη δημιουργία της παράταξης.
Η κατακλείδα πάντως ήταν: «Ήρθαμε για να μείνουμε, ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμα».

Ανακοίνωση Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου - 
Αντιπάρου

Τήρηση βιβλίων 
ιχνηλασιμότητας                                
Σας ενημερώνουμε ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου ιχνηλασιμότητας εγχώριων 
νωπών οπωρολαχανικών βάση της Αγορανομικής  Διάταξης 9/09, υποχρεούνται 
να έχουν οι χονδρέμποροι ή οι λιανοπωλητές, που αγοράζουν οπωρολαχανικά 
από παραγωγούς, οι χονδρέμποροι ή οι λιανοπωλητές που πραγματοποιούν οι 
ίδιοι εισαγωγές οπωρολαχανικών, όπως επίσης και τα συσκευαστήρια, άσχετα αν 
συσκευάζουν για λογαριασμό παραγωγών ή αγοράζουν από αυτούς οπωρολαχανικά 
για εμπορία.
Το βιβλίο « Ιχνηλασιμότητας εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών» πριν από την 
τήρηση του πρέπει να θεωρηθεί από το Επαρχείο Πάρου ,Τμήμα Ανάπτυξης Γραφείο 
Προστασίας Καταναλωτή & Τεχνικού Ελέγχου, κα Σ.Στάμενα.
Το αγορανομικό μέτρο «Ιχνηλασιμότητα οπωρολαχανικών» αποσκοπεί στην πιο 
άρτια παρακολούθηση της εμπορίας των οπωρολαχανικών σε όλο το κύκλωμα της 
διακίνησης.
Θεσπίζεται υποχρέωση όπως επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας των 
οπωρολαχανικών και των δελτίων αποστολής αυτών αναγράφεται μεταξύ άλλων και 
ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής
Επί εγχώριων οπωρολαχανικών η επιχείρηση που τηρεί βιβλίο ιχνηλασιμότητας, 
υποχρεωτικά χορηγεί στον παραγωγό τον αριθμό παρτίδας παραγωγής,ο δε 
τελευταίος διατηρεί τον αριθμό αυτό στο αρχείο του, δεν τον καταστρέφει και τον 
επιδεικνύει σε κάθε αγορανομικό έλεγχο.
Ο Λιανοπωλητής επί της σχετικής πινακίδας που τοποθετείται ή αναρτάται στο είδος, 
πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά από εδώ και στο εξής ο αριθμός παρτίδας 
παραγωγής ή εισαγωγής μαζί με την τιμή, προέλευση, βάρος, ποιότητα κ.λ.π.
Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 9/09, στο 1ο φύλλο του βιβλίου να υπάρχει η 
σφραγίδα της επιχείρησης, πρέπει να έχει 7 στήλες για τα εγχώρια οπωρολαχανικά
 και 5 στήλες για τα εισαγόμενα.
 Σας παραθέτουμε υπόδειγμα από την τήρηση βιβλίου «Ιχνηλασιμότητα εγχώριων 
νωπών οπωρολαχανικών»(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραγρ.13 του άρθρου 
67 της Α.Δ.7/09).
Στοιχεία παραγωγών – Έδρα παραγωγού – Είδος – Ημερομηνία συσκευασίας – Αριθ. 
Μέσων συσκευασίας – Αριθ. Παρτίδας παραγωγής – Μικτό βάρος προσκομισθέντων 
προϊόντων με βάση ζυγολόγιο παραγωγού 
Παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή του, διότι οι παραβάτες διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου στο τηλ.2284022262.

Προσκλήσεις
• Ο Δήμος Πάρου και οι εκδόσεις Αρμός σας προσκαλούν στην παρουσίαση του 
νέου  βιβλίου της κ. Μοσχούλας Κοντοσταύλου «Η γυναίκα με το καθρεφτάκι», την 
Τετάρτη  21 Ιουλίου 2010 και ώρα 20:30, στην αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην 
Παροικία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η δημοσιογράφος - συγγραφέας Ελένη Γκίκα, 
ο συγγραφέας  Αλέξης Πανσέληνος και ο εκπαιδευτικός – μουσικός Νίκος Σαρρής 
Αποσπάσματα θα διαβάσουν: Ματίνα Καρρά - ηθοποιός, Γιώργος Γεωγλερής - 
ηθοποιός, Ελένη Σταυράκη - Κοντοσταύλου - φοιτήτρια Δραματικής Σχολής
Ακολουθεί συζήτηση. Συντονίζει η Αντιδήμαρχος Πάρου Άννα Κάγκανη

• Στο πλαίσιο της 7ης περιόδου λειτουργίας του Θερινού Σχολείου Πάρου σας 
προσκαλούμε το Σάββατο 24 Ιουλίου 2010 και ώρα 19:30 στο Κοινοτικό Μέγαρο 
Λευκών, στην ομιλία με θέμα «Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας»
Ομιλητής είναι ο κ.Δημήτριος Σταυράκης, Δρ. Οικονομίας και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  Πανεπιστημίου Παρισίων Paris – I  Πάνθεον Σορβόννη
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Αρκουλή Άννα
Ε σ τ ι α τ ό ρ ι ο

Αγ. Γεώργιος
Νάουσα Πάρου

Τηλ.: 22847 71171
Άσπρο Χωριό, Πάρος / Τηλ.: 22840 41134 & 41977 / Fax: 22840 42802

M O T O R S

Έρχεται!

HONDA CR-Z
Το πρώτο sport coupe υβριδικόείναι γεγονός!

Τέσσερις πλωτές εξέδρες τοποθετούνται στο λιμάνι της Παροικιάς

Με προοπτική επέκτασης
Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 5 Ιουνίου, η 

«έγκριση μελέτης εγκατάστασης πλωτών κοινόχρηστων εξεδρών (προβλητών) στις θέ-
σεις «Βίντζι», «Μαρίνα» και «Καλελέ», του όρμου Παροικίας. 

Οι ενέργειες για τις εγκρίσεις και την τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών, που δίνουν 
δυνατότητα να μπορούν να δένουν στο λιμάνι επιπλέον 80 σκάφη, προχωρούν με τα-
χύτατους ρυθμούς. 

Βέβαια, όσο ταχύτατοι και αν είναι οι ρυθμοί, η τοποθέτηση και χρήση αναμένεται να 
γίνει στα μέσα Αυγούστου ή στις αρχές του Σεπτέμβρη. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, μπορεί οι πλωτές εξέ-
δρες να μην έχουν τοποθετηθεί στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, θεωρεί όμως ότι 
η προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε εδώ και καιρό, θα πρέπει να ολοκληρωθεί, όσο χρό-
νο και αν πάρει, ξεπερνώντας τους σκοπέλους των διαφόρων υπηρεσιών. Εφόσον επι-
τευχθεί η φάση και της τοποθέτησης, η επόμενη κίνηση είναι η επέκταση σε ακόμη με-
γαλύτερο κομμάτι. 

Είναι ένα έργο που χρήζει διερεύνησης και προεργασίας, λέει ο κ. Κοντός, διότι η 
τελική του αδειοδότηση έχει πολλές παραμέτρους και πολύ σοβαρή δουλειά. Οι εξέ-
δρες αυτές θα είναι μόνιμες, δηλαδή θα παραμένουν στη θέση τους χειμώνα – καλο-
καίρι και θα εξυπηρετούν ντόπιους και επισκέπτες για το δέσιμο των σκαφών τους. 

Ο κ. Κοντός ανέφερε επίσης, ότι στην ίδια διαδικασία εντάσσεται και η πλωτή εξέ-
δρα της Αντιπάρου.

Ένα έργο που επίσης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και μάλιστα τις επόμενες ημέ-
ρες ξεκινούν οι εργασίες, είναι η ανάπλαση του μόλου στην περιοχή «Καλελέ». Όπως 
είπε ο κ. Κοντός, θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλή-
ματα στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σ’ εκείνο το κομμάτι της παραλίας.

Τέλος, το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση του λιμανιού 
της Παροικιάς από τις σπηλαιώσεις, καθώς τώρα θα υπάρξει πρόβλημα με τα πλοία 
που έρχονται και φεύγουν από την Πάρο, γιατί θα πρέπει να κλείσει για ορισμένο χρο-
νικό διάστημα ένα κομμάτι του λιμανιού.

Δραστηριότητες του "Θησέα " Κυκλάδων
Το διήμερο 24-25 Ιουνίου το Κέντρο Πρό-

ληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσι-
ών «Θησέας Κυκλάδων» φιλοξένησε 12μελή 
ομάδα εθελοντών στην πρόληψη του Συνδέ-
σμου Καταπολέμησης ΝΑρκωτικών (ΣΥΚΑ-
ΝΑ) Λάρνακας, ο οποίος δραστηριοποιείται 
εδώ και 20 χρόνια στην Κύπρο. Οι εθελοντές 
είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα γρα-
φεία του φορέα και ν΄ανταλλάξουν την εμπει-
ρία τους με εθελοντές του Κέντρου Πρόληψης από την Πάρο. Τη δεύτερη μέρα πραγμα-
τοποιήθηκε ξενάγηση στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής και συνάντη-
ση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικο, που πρόσφερε κέρασμα 
και αναμνηστικά. Αναμνηστικά προσφέρθηκαν επίσης και από το Δήμο Πάρου. 

Παναγιώτης Ρήγας

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης 
η υπόθεση Μανέττα

Ερωτήσεις για την υπόθεση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της προέδρου της Κοι-
νότητας Αντιπάρου Βαρβάρας Μανέττα – Φαρούπου δέχεται ο Βουλευτής Κυκλάδων 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παναγιώτης Ρήγας. 

Η απάντησή του δόθηκε με τη μορφή δελτίου Τύπου, στο οποίο αναφέρεται:    Κατα-
νοώ απόλυτα την απαίτηση των πολιτών της Αντιπάρου να υπάρξει εφαρμογή του νό-
μου και απόδοση δικαιοσύνης στην περίπτωση των διαπιστωμένων παράνομων πρά-
ξεων της προέδρου της Κοινότητας.

Επιθυμώ να τους διαβεβαιώσω ότι, σε ό,τι με αφορά ούτε λησμόνησα το χρέος μου 
ούτε εγκατέλειψα την προσπάθεια της πλήρους εκκαθάρισης των εκκρεμοτήτων που 
διατηρούνται στην υπόθεση του ελέγχου και της τιμωρίας της κυρίας «προέδρου».

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στις ενέργειες της διοίκησης στην εν λόγω υπόθε-
ση είναι σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη εξαιτίας της ολοκληρωτικής απασχόλησης 
του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και της πολιτικής του 
ηγεσίας με τις κορυφαίες θεσμικές αλλαγές που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο το προηγούμενο διάστημα.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση της «προέδρου» της Αντιπάρου, ήδη ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία συγκρότησης του αρμόδι-
ου οργάνου εκδίκασης της υπόθεσης. Με έγγραφό του έχει ζητήσει από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης τον ορισμό των δικαστικών που προβλέπονται στη σύνθεση του συμβου-
λίου, προκειμένου να εκδικαστεί άμεσα η υπόθεση.

Παρακολουθώ –όπως έχω υποχρέωση– την εξέλιξη της υπόθεσης και προσδοκώ 
την ορθή και δίκαιη κρίση του πειθαρχικού οργάνου που θα εκδικάσει την υπόθεση.

Πιστεύω ότι τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας μας θα κρίνουν αμερόληπτα και 
θα αποκαταστήσουν τη νομιμότητα, εφαρμόζοντας το νόμο και ικανοποιώντας  το περί 
δικαίου αίσθημα της Αντιπαριώτικης κοινωνίας.

Επιβάλλεται η Αντίπαρος να μπει στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον που διαμορ-
φώθηκε με το σχέδιο «Καλλικράτης»,  έχοντας αποκαθαρθεί από τα άγη και τις παρα-
νομίες της σημερινής κοινοτικής αρχής και της «προέδρου» της.

Η αλήθεια είναι μαλώτρα
Από το antiparios.blogspot
Δίνοντας στον εαυτό μας τη δημοκρατική πολυτέλεια να ασχολιόμαστε στις μέρες 

μας και με τέτοιου είδους ζητήματα, Αναρωτιόμαστε:
• Είναι δυνατόν 9 μήνες από όταν διαβιβάστηκε η υπ αριθμόν 878/Α/2009  τελική έκ-

θεση Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην εισαγγελία Εφετών Σύρου για 
τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών της ελέω δικαστηρίων προέδρου της Κοινότη-
τας Αντιπάρου να  μην υπάρχει καμία εξέλιξη;

• Είναι δυνατόν μετά από πέντε μήνες από όταν το πειθαρχικό συμβούλιο της Περι-
φέρειας έλαβε τον φάκελο της παραπομπής για παραβίαση της αργίας να μην έχει δώ-
σει απάντηση (μην γνωρίζοντας αν έχει συνεδριάσει), παρά ότι το άρθρο 143 του ΚΔΚ 
προβλέπει διάστημα 60 ημερών  από την παραπομπή για την απόφαση;

• Είναι δυνατόν μετά από πέντε μήνες που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει το 
ερώτημα παύσης από την Περιφέρεια να μην έχει δώσει απάντηση;

• Είναι δυνατόν μετά από εννέα μήνες να μην έχει γίνει η εκκαθάριση των εκλογικών 
καταλόγων της Κοινότητας Αντιπάρου;

• Είναι δυνατόν ο φίλος, αλλά λογάς  Βουλευτής Κυκλάδων Παναγιώτης Ρήγας επί 
επαράτου δεξιάς να καλεί την κυβέρνηση να στείλει σπίτι της την Πρόεδρο Αντιπά-
ρου (διαβάστε και προπαντός ακούστε εδώ) και τώρα να ποιεί την νήσσα κρυπτόμενος;

• Είναι δυνατόν επί τέσσερα χρόνια το ζήτημα της λαϊκής κυριαρχίας στην Αντίπαρο 
να παραμένει μετέωρο;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΩΤΡΑ ΚΥΡΙΕ ΡΑΓΚΟΥΣΗ
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Νους υγιής εν σώματι …υποτονικό 

Αιτία τα 
ψυχαναγκαστικά 
«πρέπει»
Πολλές φορές έχει τύχει να ακούσουμε ηλικιωμένους 
να κατακρίνουν τη μειωμένη ενεργητικότητα των 
νέων ατόμων, που δεν αναλογεί με τη δική τους στα 
χρόνια που οι ίδιοι ήταν νέοι. Η εικόνα ορισμένων 
μεγάλων ανθρώπων, που είναι γεμάτοι ευκινησία και 
όρεξη για ζωή, αποτελεί έκπληξη, το ίδιο και η εικόνα 
ενός μεγάλου ποσοστού της νεολαίας που έρχεται σε 
σύγκρουση με την προηγούμενη. Άτομα νωχελικά, 
με ελλιπή διάθεση για περιπέτειες, και μεγάλη δόση 

απαισιοδοξίας να επισκιάζει τα θέλω τους και συνεπώς 
τη δράση τους, παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό. 
Πρόκειται για μια ασθένεια της εποχής μας; Η εξέλιξη 
της τεχνολογίας εκτός από τον ανθρώπινο κόπο, μείωσε 
και την ανθρώπινη δυναμική;
«Το ξόδεμα: Σταματήστε την εξάντληση, αισθανθείτε 
υπέροχα», προτείνει ο βρετανός γιατρός Φρανκ Λίπμαν 
στο ομώνυμο βιβλίο του. Το εγχείρημα, περιλαμβάνει 
μυστικά, που πρόκειται για τεκμηριωμένα ιατρικά 
tips, για την προσθήκη της χαράς, του αισθήματος 
χρησιμότητας και της δημιουργικότητας στην 
καθημερινότητα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση 
της ζωής των ατόμων.
Κατά την 20ετή εμπειρία του στο ιατρικό πεδίο, ο δρ 
Λίμπαν, παρατήρησε τη συνεχή αύξηση του αριθμού 
των υγιών μεν, «παραπονούμενων» δε ασθενών του. 
Από το «σύνδρομο του σωματικού ξοδέματος», πάσχει 
σήμερα, κατά τον ίδιο, το 75% αυτών. Στη λίστα των 
ασθενών του επιστήμονα, βρίσκονται και τα ονόματα 
διάσημων προσωπικοτήτων, όπως η Ντόνα Κάραν, η 
Γκουίνεθ Πάλτροου και Κέβιν Μπέικον.
Ο επιστήμονας και συγγραφέας, προτείνει ένα 
απλό, αλλά καταλυτικό πρόγραμμα «αποτοξίνωσης» 
από ορισμένες συνήθειες, που επηρεάζουν 
την ψυχοσωματική λειτουργία μας, χωρίς να το 
καταλαβαίνουμε. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 
πέντε βήματα, που θα πρέπει να ακολουθούνται σε 
καθημερινή βάση.

Οι προτάσεις
Πρώτα, προτείνει την 30λεπτη έκθεση στον ήλιο εκτός 
των επικίνδυνων ωρών (12-3), λαμβάνοντας υπόψη τις 
ευνοϊκές επιδράσεις των ακτινών του στον καρδιακό 
ρυθμό, στο μεταβολισμό και στο ανοσοποιητικό 
σύστημα. Έπειτα, τονίζει την τεράστια συμβολή του 
ύπνου στην καλή λειτουργία του οργανισμού, έτσι 
κρίνεται σημαντικό να γίνεται σε κατάλληλες συνθήκες, 
όπως σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές. 
Η ήπια δραστηριότητα στη διάρκεια της μέρας, είναι 
ενδεικτική, ιδίως όταν πρόκειται για περπάτημα με 
εναλλαγές αργού και γρήγορου ρυθμού. Το επόμενο 
βήμα αφορά τη διατροφή. Επεξεργασμένα τρόφιμα, 
ζάχαρη, τα υποκατάστατα της, καφεΐνη και οινόπνευμα, 
διαγράφονται από τη λίστα των επιτρεπόμενων τροφών, 
ενώ προτείνεται η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας 
νερού με λεμόνι και μέντα, καθώς και βιταμινών. 
Τέλος, ο συγγραφέας και γιατρός, καλεί τα άτομα να 
αποβάλουν τα ψυχαναγκαστικά «πρέπει» από τη ζωή 
τους, καθώς αποτελούν αιτία για άγχος και ενοχές, με 
συνέπεια τη διατάραξη της ψυχοσωματικής ισορροπίας. 
Χαρακτηριστικά, ο γιατρός εξηγεί: «Όλα είναι θέμα 
κοινής λογικής. Μακριά από τους ψυχαναγκασμούς 
και τις εσωτερικές και έξωθεν πιέσεις, μπορούμε να 
ακολουθήσουμε τους φυσιολογικούς ρυθμούς του 
σώματός μας, το οποίο μας καθοδηγεί από μόνο του».

Χαρά Παπαζαχαρίου  Attica Press 

Η κίνηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη  Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 
Επισκεψιμότητα και χρήση
Σχολεία, αλλά και μεμονωμένα άτομα, έκαναν χρήση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και σύμφωνα με τα στοιχεία, η 
κίνηση ήταν ιδιαίτερα υψηλή.
Συγκεκριμένα: 
Τα σχολεία που επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη το περασμένο τρίμηνο της άνοιξης ήταν: • Τα 2 τμήματα της Ε’ 
τάξεως του Δημοτικού Νάουσας με συνοδούς τους κ. Δέσποινα Παπαδοπούλου και κ. Αλέξη Βασιλειάδη 
 • Τα τμήματα Β’ και Γ΄ τάξεων του ολοήμερου τμήματος του 1ου Δημοτικού Παροικίας με συνοδό την κ. Κατερίνα 
Τσιμόγλου • Τα τμήματα Α’, Δ’ και Ε΄ τάξεων του ολοήμερου τμήματος τους 1ου Δημοτικού Παροικίας με συνοδό 
την κ. Υπαπαντή Αρκουλή • Τα 2 τμήματα της Γ’ τάξεως του Δημοτικού Νάουσας με συνοδούς τους την κ. Δέσποινα 
Σμαΐλη και την κ. Αναστασία Μπλε.
Η βιβλιοθήκη σε νούμερα:
• 554 δανεισμοί • 306 πληροφοριακές ερωτήσεις απαντήθηκαν • 4 χρήστες εξυπηρετήθηκαν μέσω της υπηρεσίας 
του διαδανεισμού με υλικό από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το ΤΕΙ Πειραιά, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • 2.401 χρήστες
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η παραγγελία του τρέχοντος έτους που φέτος αφορά στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία, 
καθώς και σε λογοτεχνία στην αγγλική γλώσσα. Αναζητήστε από τον Αύγουστο σταδιακά το νέο υλικό στην 
ιστοσελίδα και στον κατάλογο της βιβλιοθήκης.

Για την προστασία του Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας
Η Τουριστική Επιτροπή Δήμου Πάρου, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου και η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο “Indiana University”, διοργάνωσαν και φέτος με 
επιτυχία πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Από το 2004 η κ. Susan Buck Sutton - βοηθός συμβούλου του 
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Indiana University - διοργανώνει 
στο νησί μας θερινό τμήμα σπουδών για φοιτητές του πανεπιστημίου 
της, διάρκειας 3 ½ εβδομάδων, το οποίο επιχορηγείται από το 
Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών και Ελληνικών Σπουδών της Αθήνας. 
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των φοιτητών στο τμήμα αυτό 
αποτελεί η προσφορά εργασίας σε τοπικούς φορείς του νησιού.
Φέτος, η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στον καθαρισμό των 
ακτογραμμών και των μονοπατιών του νησιού μας. 
Το πρόγραμμα εργασιών που ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου και 
ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουλίου, απασχόλησε 30 φοιτητές και 
περιελάμβανε τον καθαρισμό των ακτογραμμών: Αλυκής, Αγκαιριάς, 
Παροικιάς (Λιβάδια – Άγιος Φωκάς), Νάουσας, Μάρπησσας, 

Αρχιλόχου, Παρασπόρου – Πούντας, καθώς και των μονοπατιών: Βυζαντινό, Περιβαλλοντικό Πάρκο.
Ο Δήμος Πάρου προσέφερε και φέτος τον εξοπλισμό (εργαλεία και είδη καθαριότητας), ενώ η Τουριστική 
Επιτροπή και η Δημοτική Βιβλιοθήκη προσέφεραν τον συντονισμό όλων των διαδικασιών που απαιτούνταν για την 
υλοποίηση του έργου.
Στην προσπάθεια αυτή ήσαν και φέτος αρωγοί, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, που 
προσέφεραν τα νερά και το κολατσιό των εθελοντών σε ημερήσια βάση.
Χορηγός του μεταφορικού μέσου ήταν και φέτος ο κ. Αλέκος Καρποδίνης. 

φωτό αρχείου

Έναρξη θερινών εκπτώσεων από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
Την ερχόμενη Πέμπτη 15 Ιουλίου, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις σε όλα τα εμπορικά καταστήματα. Σε ανακοίνωση 
του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου επισημαίνονται οι όροι, αλλά και προειδοποιούνται οι 
καταστηματάρχες για την επιβολή προστίμων στην περίπτωση που δεν τους τηρήσουν. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται: 
Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 3 του Ν.3557/2007, που καθόρισε τις ημερομηνίες των εκπτώσεων σε σταθερή 
βάση, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2010 θα αρχίσουν την Πέμπτη, 15 Ιουλίου και θα λήξουν την Τρίτη, 31 Αυγούστου.
Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει να επιδείξετε στα εξής:
1.Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που 
πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία 
όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.
2.Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης 
εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. 
«20% έκπτωση»).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. 
Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται με την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Τα πρόστιμα είναι βαρύτατα και δεν επιτρέπεται να καταβληθεί ένα τέτοιο πρόστιμο λόγω λάθους.
 Επειδή δε, πρόκειται για διοικητικό πρόστιμο, πρώτα εισπράττεται (και μάλιστα σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ) και 
κατόπιν αμφισβητείται στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Η  ΕΣΕΕ ήδη βρίσκεται σε τακτική συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και αναμένουμε την επαναφορά 
της απαγόρευσης διενέργειας προσφορών και προωθητικών ενεργειών, εντός των 30 ημερών που προηγούνται 
των τακτικών εκπτώσεων.
Η αποκατάσταση της σχετικής απαγόρευσης θα εξαφανίσει τα απαράδεκτα φαινόμενα των γενικευμένων 
προεκπτώσεων, που εμφανίστηκαν φέτος σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και έθεσαν υπό σοβαρή αμφισβήτηση 
το κύρος και την αξιοπιστία των τακτικών εκπτώσεων.

Θερινό ωράριο
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση 2433/22.06.2010 του Νομάρχη Κυκλάδων καθορίστηκε ως 
προαιρετικό ωράριο λειτουργίας την περίοδο από 22/06/2010 έως και 31/10/2010 των εμπορικών καταστημάτων 
και των καταστημάτων τροφίμων στην Πάρο-Αντίπαρο τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας ως εξής:  08:00 – 24:00. 



 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
 Κωδικός: 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

ΝΑΟΥΣΑ, διαμέρισμα 55τμ 
με κυκλαδίτικη παραδοσια-
κή αρχιτεκτονική, 2 υ/δ, μπά-
νιο, θέα θάλασσα ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr Κωδικός: 
RP122801

ΛΟΓΑΡΑΣ , μεζονέτα 112τμ. 3Υ/
Δ, επίσης άλλη μεζονέτα 100τμ. 
2Υ/Δ (με δικαίωμα για πισίνα), 
πλησίον της παραλίας. ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΑΡΟΥ    Τηλ: 22840 22070, 210   
8087501, 6972 700 100

ΔΡΥΟΣ, κουκλίστικη μονοκατοι-
κία 65τμ. 2Υ/Δ σε 250τμ. οικόπε-
δο εντός οικισμού, επίσης διαμέ-
ρισμα 55τμ. ισόγειο με θέα θά-
λασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ    Τηλ: 
22840 22070 , 210  8087501, 6972 
700 100

ΠΑΡΟΙΚΙΑ   κατάστημα μεγάλης 
προβολής 400τμ. (200τμ. ισόγει-
ο ενιαίο και 200τμ. ημιυπόγει-
ο)ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 
22070, 210   8087501, 6972 700 
100

ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΛΥΜΠΗ-
ΘΡΕΣ, πωλείται μονοκατοικί-
α ή 2 κατοικίες σε οικόπεδο 
4.185m2 , υπό κατασκευή με πι-
σίνα, απεριόριστη θέα στις Κολυ-
μπήθρες με παράδοση σε 12 μή-
νες. Τηλ.: 6989860486. 

ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΛΥΜΠΗ-
ΘΡΕΣ - ΚΑΜΑΡΕΣ, πωλούνται 
3 κατοικίες εξαιρετικής κατα-
σκευής με θέα τον όρμο στις Κο-
λυμπήθρες, επιφανείας 137τ.μ., 
114τ.μ., 137τ.μ. Τηλ.: 6989860486.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται κατάστημα 30m2 Τηλ.: 
210 6533630, 6938431095.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται ανεγειρόμενη κατοικί-
α 70τ.μ., 300μ από Αλυκή με θέ-
α τη θάλασσα. Τηλ.: 6977362305.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται μονοκατοι-
κία 120τ.μ. με γκαράζ και απο-
θήκη 20τ.μ. και μια γκαρσονιέ-
ρα πάνω στον όροφο 30τ.μ. με 
κεντρική θέρμανση. Τηλ.: 22840 
22944, 6947188703.

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.

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.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥ-
ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, εν 
ενεργεία, πλήρως εξοπλισμέ-
νο, στην παραλία της Παροικίας. 
Τηλ.:6973438183

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, 3 νεόδμητες με-
ζονέτες 3ον επιπέδων σε 
οικόπεδο 1030m2 από 80m2 
έως 150m2 250 από θάλασσα, 
απεριόριστη θέα θάλασσα και 
Αντίπαρο, σκεπαστές βεράντες 
περιφραγμένες, διαθέτουν όλες 
τις παροχές. Πωλούνται όλες 
750.000€ ή μεμονωμένες από 
160.000€. Ευκολίες πληρωμής. 
Τηλ.: 6943511925. 

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλιά κατοικί-
α 73τ.μ. με 30μέτρα υπόγειο και 
με 400μέτρα οικόπεδο με θέα. 
Τηλ.: 22840 42423, 6971962021

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

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. 

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

ΓΛΥΣΙΔΙΑ, οικίες παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής 60, 65, 73 τ.μ., 
με αυτόνομους κήπους (εντός 
οικισμού), 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. 

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

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ, πωλούνται σπίτια, 
σε συγκρότημα, 153τ.μ., 2 
όροφο με υπόγειο, 2 λουτρά, 3 
κρεβατοκάμαρες, αποθήκη, τζά-
κι, σαλονοκουζίνα με πέργολες, 
κήπο, πηγάδι 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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέ-
τα καινούργια 95τ.μ. εντός 
οικισμού σε προνομιούχα θέση, 
θέα στη θάλασσα και όχι ηχο-
ρύπανση, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, 
σαλοκουζίνα, τζάκι, κλιματισμός, 
κεντρική θέρμανση και γκαράζ. 
Τηλ.: 6932534794 -6936351159.

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.

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

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πε-
τρόκτιστη με την ποιο ωραία 
θέα του νησιού για απαιτητικούς. 
Μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 
285.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλείται μονοκατοικί-
α 50τ.μ. με οικόπεδο 550μέτρα 
άρτιο και οικοδομήσιμο πάνω 
στο κεντρικό δρόμο 45μ. από 

την θάλασσα. Τηλ.: 22840 22944, 
6947188703 

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

\

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες 
κρεβατοκάμαρες, και έναν ξενώ-
να, 4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, 
καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

 

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

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. 

 

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. πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 148.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικί-
α 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, κα-
λοριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

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

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.

www.paroshouses.eu
info@paroshouses.euΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Αγκαιριά, Πάρος

Η κρίση φέρνει...ευκαιρίες!



ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται επιχείρη-
ση ενοικιαζόμενων δωματίων 
(14 δωμάτια) πλήρως εξοπλι-
σμένα και ανακαινισμένα. Τηλ.: 
6936980095.

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ, πωλούνται 2 κατοικίες από 
106τ.μ. η κάθε μία, με 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 μπάνια, υπόγειο, 
τζάκι, σαλόνι με πέργολες, πηγά-
δι, δεξαμενές, από 1,5 στρέμμα 
το καθένα. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. Τηλ.: 6956079843. 

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 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

. 

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τ.μ., 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπα-
στές βεράντες, 200τ.μ. βεράντες 
με πέργολες και μαρμαρόστρω-
τη ταράτσα 120τ.μ. με κτιστά 
καθιστικά, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
620.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

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

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

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 υπνοδω-

μάτια, με αυτόνομες πισίνες, σε 
ήσυχο σημείο με πολύ καλή θέ-
α. Τιμές: 290.000 € εώς 330.000 
€ www.parosrealestate.gr (45 
χρόνια παρουσίας ) Στέλιος Θ. 
Μπιζάς: 6944-786500.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ     
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

ΔΡΥΟΣ     μοναδικό οικόπεδο   
1.700τμ εντός οικισμού με θέα 
θάλασσα, επίσης άλλο οικόπεδο 
1.000τμ σε πολύ ήσυχη περιοχή 
με θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ    ΠΑΡΟΥ Τηλ: 
22840 22070, 210 8087501, 6972 
700 100

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

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλούνται 2 ό-
μορα οικόπεδα 5.100 στρέμμα-
τα με άδεια οικοδομής 70.000€ 
και 6 στρέμματα 50.000€ Τηλ.: 
6973683809, 6932899999.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, πωλείται κτήμα εξαιρετι-
κό, παραθαλάσσιο εν επαφή με 
την καλύτερη παραλία της Αντι-
πάρου εκτάσεως 40 στρεμμάτων. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 
6989860486.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΓΡΑ-
ΦΟΣ, πωλείται κτήμα 32 στρέμ-
ματα, μετά το Δήλιο, συνορεύει 
με θάλασσα, παραλία Τηλεγρά-
φου στη Παροικία. Τιμή ευκαιρί-
ας. Τηλ.: 22840 21088.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται οικόπεδο 4767τ.μ. με πη-
γάδι, κτίζεται 320τ.μ., πολύ καλή 
ευκαιρία. Τιμή: 95.000€ Συζητή-
σιμη. Τηλ.:  6976818757. 

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 
οικόπεδα 180 και 130τ.μ. με τι-

μή: 150.000€ 
και 90.000€ 
αντίστοιχα, σε 
απόσταση 500μ 
από την παρα-
λία, με πηγάδι 
και 50 ρίζες ε-
λιές. Τηλ.: 
22840 23793, 
22840 24145, 
6946025951.

Α Ν Τ Ι Π Α -
ΡΟΣ, Περιοχή 
Καλούδια, πω-
λούνται στα 
σχέδια, 2 αυτό-
νομες πέτρινες 
μονοκατοικίες, 
56 τ.μ έκαστη, 
σε δικό τους οι-
κόπεδο, εντός 
σχεδίου, 100 τ.μ 
και 115 τ.μ αντί-
στοιχα, βεράντα 
με πέργκολα, 
δεξαμενή νε-
ρού, παροχές, 
κ.λ.π. ΤΗΛ. 
6946-217831, 
22840-61761

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. 

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 120.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

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 αγρο-
τεμάχιο 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 χρόνια παρουσίας) Στέλιος 
Θ. Μπιζάς: 6944-786500.

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. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και πα-
λαιό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές 
και πολλά οπωροφόρα. Ηλε-
κτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. 
Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -     
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, ενοικιάζονται 
επιπλωμένα διαμερίσματα, κοντά 
στη θάλασσα. Τηλ.: 6947424831.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται σπίτι με 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, σαλό-
νι, τραπεζαρία και κουζίνα. Τηλ.: 
6944895780. 

ΑΚΤΗ ΔΡΥΟΥ, πολυτελές διαμέ-
ρισμα 75τμ.  ενοικιάζεται εντός 
μικρού συγκροτήματος, με κή-
πους, κούνια, πάρκινγκ, σε μα-
γευτική τοποθεσία πλήρως ε-
ξοπλισμένο. Τηλ: 22840 53131, 
6973010699

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα 140τ.μ. σε όρο-
φο με αυτόνομη θέρμανση και 
aircondition. Τηλ.: 6944577121.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
80τ.μ. με 2 μπάνια, 2 υπνοδωμά-
τια, κουζίνα, σαλόνι.  Τηλ.: 22840 
91360.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται μεζονέτα 
με αυτόνομη θέρμανση, 4 υπνο-
δωμάτια, κουζίνα-σαλόνι για όλο 
το χρόνο. Τηλ.: 6932322963.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα με αυτόνομη θέρμανση, ε-
πιπλωμένο, A/C, 30τ.μ. σε μαγευ-
τική τοποθεσία για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 22840 23779, 6973366992. 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόκτιστη 
γκαρσονιέρα στον πρώτο όροφο, 
50τ.μ. με κρεβατοκάμαρα, σα-
λόνι-κουζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, 

τζάκι, κεντρική θέρμανση, μόλις 
100 μέτρα από την κεντρική πα-
ραλία. Τηλ.: 6932901931.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόκτιστη 
γκαρσονιέρα στο ισόγειο, 40τ.μ. 
με κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-
κουζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, τζά-
κι, κεντρική θέρμανση, μόλις 100 
μέτρα από την κεντρική παραλία. 
Τηλ.: 6932901931.

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ενοικιά-
ζονται δυάρι και γκαρσονιέρα ρε-
τιρέ, με αυτόνομη θέρμανση, για 
φοιτητές. Τηλ.: 6972503939. 

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

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.

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

6936980095. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ      

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, ζητάει  ξε-
νοδοχείο στη Νάουσα. Ωράριο 
πρωινό. Τηλ.: 22840 51549. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ, 
ζητάει το εστιατόριο «Περβολα-
ριά» στην Νάουσα. Τηλ.: 22840 
51721, 22840 52926.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμ-
βάνει φύλαξη παιδιών. Τηλ.: 
6937662964. 

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

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

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 πιστοποιητικό. 
Τηλ.: 6974-365805. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

MERCEDES C 180, 1.600 κυβι-
κά, 156 ίπποι, μεταλλικό   μαύ-
ρο χρώμα, δερμάτινα καθίσμα-
τα, Bluetooth,  ράδιο/cd, μοντέ-
λο 4ος 2010’, πωλείται χωρίς χι-
λιόμετρα. Τιμή: 28.000€ Τηλ.: 
6944714337, 22840 22217.

HYUNDAI MATRIX 1600cc, μο-
ντέλο 2007’, πωλείται σε τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 6973683809.

ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 6Χ2,5Χ2,5m Πω-
λείται. Τιμή: 1.300€ μετρητά. Τηλ.: 
6944178751. Από 8:00 - 13:00 το 
πρωί. 

GILERA, 50cc, 2005’ μοντέλο, 
7000χλμ,  πωλείται σε άριστη κα-
τάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6947616273.

VW GOLF, πωλείται, 5πορτο του 
κουτιού TSI 122 HP, μοντέλο 2010’ 
ασημί, με ηλιοροφή, 2000χλμ. Τι-
μή: Μόνο 20.000€ και με μικτή 
ασφάλεια για 1 χρόνο δωρεάν. 
Τηλ.: 6945776544. Κος Νικήτας 
Αλιπράντης.

MOTO YAMAHA T-MAX, 500cc 
μοντέλο 2007΄ 5,500χλμ Πω-
λείται. Τιμή: 7.400€ Τηλ.: 
6977980397. 

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

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

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΓΥΡΟΥ 
Potis καινούρια, επαγγελματική 
μηχανή καφέ φίλτρου, επαγγελ-
ματική φxριτέζα Freemaster, 
και καταψύkτης inox 70x80x200. 
Τηλ: 6972.857558

www.parosads.grΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

* εκτυπώσεις έτοιµου αρχείου εντός µιας ηµέρας

Το θυµήθηκες
τελευταία στιγµή...

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

Χρειαζόµαστε
µόνο λίγο χρόνο...

...και µας τα παρήγγειλες
πριν από λίγο.

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

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αγ. Απόστολοι Νάουσας, τηλ.: 22840 53555
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Τέσσερις καλλιτέχνες στο
«Κέντρο Καλών Τεχνών Αιγαίου»

«Αντιδάνειο»
Οι Γλύκας Απόλλωνας, Iavazzo Νίκος, Καλλή Ανδρέας, 
Robora Chrys εκθέτουν έργα Ζωγραφικής,Γλυπτικής, 
Κατασκευές και Video.  
Έργα που αγγίζουν διαφορετικά θεματικά πεδία, που 
έχουν όμως ένα κοινό στοιχείο: το ταξίδι της ιδέας προς 
την εικαστική της μορφοποίηση μέσα από το τρίπτυχο  
Πείραμα-Γνώση-Μορφή και από τις ζυμώσεις που 
προκαλούνται ανάμεσα στο θέμα, τον εαυτό και το μέσο 
του καλλιτέχνη.
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 23 Ιουλίου στο 
Κέντρο Καλών Τεχνών Αιγαίου στην Παροικία στις 
8:00μμ., από το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη.
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 23Ιουλίου έως τις 5 
Αυγούστου.
Ώρες λειτουργίας: 19:00 - 23:00

Γιορτή ψαριού 
μετά μουσικής…
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση που έγινε στη Νάουσα για 
τη γιορτή του Ψαριού. Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 
Μαρία Τριπολιτσιώτη, ενώ οι γυναίκες του Συλλόγου της Νάουσας προσέφεραν στον 
κόσμο τα εδέσματα και τα ψάρια (προσφορά του κ. Βεντουρή). Παριανά συγκροτήματα 
έπαιξαν αφιλοκερδώς και το γλέντι κράτησε έως αργά το βράδυ.

Έθιμα και χοροί στη Νάουσα

Αναπαράσταση 
Παριανού Γάμου
Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη νιάτα, χορό και τραγούδι 
ετοιμάζει το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα της 
Νάουσας για την Κυριακή 11 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ 
στο προαύλιο της εκκλησίας της Παναγίας στη Νάουσα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναπαράσταση του 
Παριανού Γάμου, αλλά και χορούς και έθιμα της Μικράς 
Ασίας, της Χίου, της Ίμβρου, της Καππαδοκίας και της Κύπρου.
Μικροί και μεγάλοι χορευτές με τις παραδοσιακές του φορεσιές, όπως και οι 
μουσικοί του Συλλόγου θα σας διασκεδάσουν  μέσα από τους δρόμους της ελληνικής 
παράδοσης. Σας περιμένουμε όλους για να σας προσφέρουμε μια μοναδική βραδιά.

Φεστιβάλ στο Πάρκο, 
Καλοκαίρι 2010
Με ρεσιτάλ κιθάρας και bandoneon ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου το πρόγραμμα «Κλασσικός 
Ιούλιος» στο θέατρο του Πάρκου Πάρου, στον Αϊ - Γιάννη Δέτη της Νάουσας.
Στις 7 Ιουλίου, το γνωστό ντουέτο Giampaolo Bandini & Cesare Chiacchiaretta  
έδωσαν ρεσιτάλ κιθάρας και bandoneon, ταξιδεύοντάς μας στους γοητευτικούς 
ήχους της Αργεντίνικης μουσικής. 
Στις 9 Ιουλίου, στο θέατρο του Πάρκου παρουσιάζονται οι δύο διάσημοι ισπανόφωνοι 
κιθαριστές Marco Tamayo και Anabel Montesinos, που ξέρουν να μαγεύουν το 
ακροατήριό τους, με ένα μοναδικό ρεσιτάλ κιθάρας.
Στο Πάρκο φτάνετε με αυτοκίνητο στο τέλος του δρόμου προς Κολυμπήθρες, ή  με 
καΐκι που ξεκινά από το λιμάνι της Νάουσας  - ώρα αναχώρησης για τις συναυλίες 
21:30. Ώρα έναρξης: 9.30μμ. Τιμή Εισιτηρίου: €10 για κάθε ρεσιτάλ. Δωρεάν είσοδος 
στα παιδιά κάτω των 12 ετών. Εισιτήρια προπωλούνται σε   βιβλιοπωλεία της Πάρου.

Κλασικός Ιούλιος
Επίσης, το Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο, προσκαλεί όλους τους σπουδαστές 
της Σχολής Μουσικής του Δήμου Πάρου να παρακολουθήσουν δωρεάν τις 4 
συναυλίες του «Κλασσικού Ιούλιου» που γίνονται στο ανοιχτό θέατρο του Πάρκου, 
στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ 2010. Οι συναυλίες αυτές περιλαμβάνουν 
διάφορα είδη κλασσικής μουσικής με ερμηνείες από σπουδαίους καλλιτέχνες και 
είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους μαθητές της Σχολής ν’ αποκτήσουν επιπλέον 
ερεθίσματα επάνω στο αντικείμενό τους. Οι συναυλίες του Κλασσικού Ιούλιου, είναι:
7/7 Giampaolo Bandini, Cesare Chiacchiaretta, duo κιθάρας και bandoneon
9/7 Anabel Montesinos, Marco Tamayo - ντουέτο κιθάρας
17/7 Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ρεσιτάλ πιάνου
23/7 Παιδική Χορωδία του Παρισιού, με 40 νεαρούς χορωδούς σε a capella 
μουσική.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Σχολής Μουσικής, μπορούν να επικοινωνήσουν στα 
τηλ. 6974/822772 & 6972/262106 ή με email: contact@parkoparos.gr

«Ευρωπαϊκά Περάσματα»
Μία καλλιτεχνική δημιουργία σε συνεργασία της ομάδας «Kobalt του Αμβούργου και του Διεθνούς 
Κύκλου Τέχνης Πάρου ξεκινάει τον Ιούλιο στο νησί μας. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά 
Περάσματα», που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Προξένου του Αμβούργου Αικατερίνης Δημάκη 
και του Hans-Ulrich Klose, μέλους της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής.
‘Οπως κάθε ευρωπαϊκή ιδέα, τα «Ευρωπαϊκά Περάσματα» έχουν αφετηρία την Ελλάδα και 
συγκεκριμένα την Πάρο, όπου η ομάδα «Kobalt» θα συνεργαστεί με το Διεθνή Κύκλο Τέχνης 
Πάρου. (International Paros Art Circle – IPAC) 
Έτσι, τον Ιούλιο, οι Γερμανοί και οι Ελληνες καλλιτέχνες θα δουλέψουν το θέμα αυτό, ατομικά 
αλλά και συλλογικά. Η διαδικασία αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στην προβληματική φύση της 
Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, τα διαδοχικά στάδια θα αναπτυχθούν σε υπαίθριες εγκαταστάσεις και 
ενδιάμεσες εκθέσεις. Αρχικά οι καλλιτέχνες θα επικοινωνήσουν με το κοινό μέσω ανταλλαγής 
σχεδίων και ιδεών σε forum στο διαδίκτυο. 
Η εργασία αυτή θα εκτεθεί στην Αίθουσα Τέχνης «Αποθήκη» (Apothiki Art Center) στην Παροικία 
από τις 20 έως και τις 22 Ιουλίου. 
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• Η Αντί-
παρος έως 
σ ή μ ε ρ α 
μας εξέ-
πληττε αρ-
νητικά με 
τις παρα-
νομίες και 

τις αντιδημοκρατικές πρακτικές. Σήμερα, με την 
αποκλειστική μας είδηση έχουμε μια πρώτη θε-
τική έκπληξη. Μπροστά στις προκλήσεις της νέας 
"Καλλικρατικής" περιόδου για το μικρό Δήμο, ο 
Ν. Μαριάνος και Αντ. Πατέλης αποφάσισαν να 
ενώσουν τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες τους 
και να χαράξουν κοινή πορεία. Θα περιμένουμε, 
μετά την πρώτη θετική εντύπωση να δούμε και 
τις προγραμματικές τους θέσεις για να καταλά-
βουμε πως αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη της 
Αντιπάρου στο νέο περιβάλλον. 

• Η Αντίπαρος δείχνει το δρόμο της σύνθεσης και 
της ενότητας για το μέλλον της. Μήπως αυτή τη 
φορά η Πάρος πρέπει να παραδειγματιστεί και 
από τη φάση της υπονόμευσης και της προσπά-
θειας αποσύνθεσης που επιχειρούν να επιβά-
λουν οι γνωστοί «επίδοξοι», να προχωρήσει στο 

δρόμο της σύνθεσης και της δυναμικής ενότη-
τας;

• Έχουν περάσει οκτώ μήνες χωρίς την «κά-
λυψη» του Παυλόπουλου και του Κόκκινου και 
ακόμη οι υποθέσεις των αποδεδειγμένων παρα-
νομιών βρίσκονται στον «αέρα». Μας ενημερώ-
νει ο βουλευτής Π. Ρήγας ότι το υπουργείο Εσω-
τερικών θ’ αντιμετωπίσει το θέμα της Προέδρου 
της Αντιπάρου το επόμενο διάστημα. Το ερώτημα 
είναι:  θα είναι ορατό αυτό το διάστημα ή μήπως 
η ατιμωρησία είναι όρος απαράβατος στο μνημό-
νιο της Τρόικα;

• Άντε και το υπουργείο Εσωτερικών, λόγω 
«Καλλικράτη», όπως μας ενημερώνει ο βουλευ-
τής, δικαιολογημένα έχει καθυστερήσει. Η Περι-
φέρεια τι είχε και δεν συγκάλεσε το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, στο οποίο ο ίδιος ο Περιφερειάρχης 
έχει παραπέμψει την κυρία Πρόεδρο από τον 
περασμένο Φλεβάρη; Το άρθρο 143 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων ορίζει ότι το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από την παραπο-
μπή, πρέπει να έχει εκδώσει απόφαση. Θυμίζου-
με στον κ. Μπρακουμάτσο ότι έχουν περάσει 5 
μήνες. Ποιον λοιπόν πρέπει να παραπέμψουμε 

για την παραβίαση του  Κώδικα; Ή μήπως ζηλεύ-
ει τη δόξα της συγκάλυψης του προκατόχου του;

•  Άσε τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, που οι 
εκκρεμότητες ποινικής δίωξης της κ. Προέδρου 
έχουν φτάσει στα όρια της παραγραφής. Να δεις 
που στο τέλος θα ανακηρυχθεί και επίτιμος Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας με τις ψήφους και των 
δύο κομμάτων.

• Σε μπελάδες έβαλε την "επίδοξο" της Πάρου 
ο Γ.Α.Π. Στην αρχή, με μία ανθοδέσμη στην 
αγκαλιά περίμενε να τον υποδεχτεί στο λιμάνι. 
Ο πρωθυπουργός όμως ήρθε με το αεροπλάνο 
και τα λουλούδια μαράθηκαν. Το επόμενο βράδυ 
φαντασιώθηκε γεύμα με τον Γ.Α.Π. σε μαγαζί της 
Νάουσας και κατενθουσιασμένη με την επιτυχία 
της πήγε αργά στη γιορτή του Ψαριού. Όσους 
εκείνη την ώρα συνάντησε, ανακοίνωσε ότι η 
καθυστέρηση οφειλόταν στο προγραμματισμένο 
γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο. Έλα όμως που 
ο Γ.Α.Π., την ίδια ώρα ήταν σε γνωστό εστιατόριο 
στο Πίσω Λιβάδι με επιχειρηματία – συγγραφέα 
και τη γυναίκα του, γνωστή παρουσιάστρια της 

τηλεόρασης. Ρε παιδί μου άμα δε σε θέλει ούτε 
ένα ψέμα δεν σου βγαίνει σε καλό. ‘ Ίσως μια πο-
ρεία από την Παροικιά στον Κώστο με τα γόνατα, 
ν’ αλλάξει το γούρι. 

• Κοντεύει να γίνει εθνικό σπορ η αυθαιρεσία το 
τελευταίο διάστημα. Παραλίες που περιφράζο-
νται, δέντρα που καταστρέφονται, δημοτικά οι-
κόπεδα που καταπατούνται, κοινόχρηστοι χώροι 
που παραβιάζονται κ.λπ. Οι καταγγελίες βροχή. 
Είναι ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες, τοπικά και 
υπερτοπικά ν’ αναλάβουν έργο, γιατί σε λίγο οι 
νομοταγείς θ’ αποτελούν εξαίρεση.

• Διαβάσαμε χτες και ακούσαμε και το σχετικό 
ηχητικό από τον «Νάξιο» την εξής στιχομυθία 
μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες και δημοσι-
ογραφικά μικρόφωνα. Δημοσιογράφος: Πως 
κρίνετε κ. υπουργέ τις τελευταίες δηλώσεις του 
κ. Σημίτη; Αντιπρόεδρος: Δεν με γ… ρε πρωί – 
πρωί...
Αυτό είναι το ήθος του κ. Πάγκαλου που θέλει να 
βάλει σε τάξη τα πολιτικά πράγματα της χώρας. 
Θαυμάστε τον! 

Έργα με στυλ & φαντασία 

Από τη δεύτερη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Καλανδράνη στο 

κτίριο Δημητρακόπουλου. 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου και λειτουργεί από τη Δευτέρα 

έως και το Σάββατο από τις 7.00 μ.μ. έως τις 23.00 μ.μ. και την Κυριακή από 

τις 11 το πρωί έως τις 2.00 μ.μ. και από τις 19.00 έως τις 23.00 μ.μ.


