
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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Προβολή & οικονομική 
«ανάσα» για το νησί

Στην Πάρο έφτασε στις 
11 παρά 10 το βράδυ της 
Παρασκευής 16 Ιουλίου, 
το πρώτο από τα περί-
που 50 σκάφη που συμ-
μετείχαν στο 47ο Ράλ-
λυ Αιγαίου που διοργα-
νώνει ο ΠΟΙΑΘ, με προ-
ορισμό την Πάρο, τη Νί-
συρο, το Κουφονήσι και 
τερματισμό στο Σού-
νιο. Ένα – ένα τα σκά-
φη έμπαιναν στο λιμάνι, 
έδεσαν το ένα δίπλα στο 
άλλο έως τη Δευτέρα 
το πρωί, που ξεκίνησε 
ο δεύτερος κύκλος με 
προορισμό τη Νίσυρο. Σε ετοιμότητα ο Ναυτικός Όμι-
λος του νησιού, διοργάνωσε εκδηλώσεις για την υπο-
δοχή των πληρωμάτων, στην οποία συνεισέφεραν και 
επιχειρηματίες της Πάρου. 

Νικητής του πρώτου σκέλους το ATALANTI XVI, σε 
χρόνο ρεκόρ στην 1η Ιστιοδρομία Φάληρο – Πάρος. Το 
σκάφος του αντιπροέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας Ιστιοπλοΐας τερμάτισε στην Παροικιά σε χρόνο ρε-
κόρ, αφού έχοντας σύμμαχο τους ισχυρούς βοριάδες, 
που κατά τόπους ξεπερνούσαν τα 7 Μποφώρ, χρειά-
στηκε λιγότερες από 7 ώρες για να διανύσει τα περίπου 
90 μίλια από την εκκίνηση στο Φάληρο μέχρι την Πάρο. 
Τα υπόλοιπα σκάφη που μετέχουν στο 47ο Ράλλυ Αι-
γαίου είχαν και αυτά ολοκληρώσει την ιστιοδρομία έως 
νωρίς το πρωί του Σαββάτου, χωρίς ιδιαίτερα προβλή-
ματα, κάτι που αποδεικνύει το υψηλό ιστιοπλοϊκό επί-
πεδο όσων μετέχουν στον αγώνα.

Ο ΝΟΠ προς τιμή των 
πληρωμάτων διοργάνω-
σε το απόγευμα του Σαβ-
βάτου με επιτυχία beach 
party μπροστά από τις 
εγκαταστάσεις του που 
κράτησε έως αργά. Την 
επόμενη το πρωί διεξή-
χθη αγώνας beach volley 
μεταξύ των πληρωμάτων. 
Δεκαπέντε ομάδες ανα-
μετρήθηκαν και νικήτρια 
αναδείχτηκε η ομάδα του 
σκάφους ELI INO. 

Το βράδυ της Κυρια-
κής έγιναν οι απονομές 

στους νικητές της 1ης ιστιοδρομίας, από τον Δήμαρ-
χο, την Έπαρχο, τον Λιμενάρχη, τον Πρόεδρο του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου, ενώ αναμνηστικά μετάλ-
λια δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ομί-
λου Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης Δ. Μαραγκουδάκη 
σε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και υποδο-
χή των πληρωμάτων του Ράλλυ Αιγαίου.

«Εύχομαι να φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις», 
δήλωσε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης κάνοντας την 
πρώτη απονομή και τόνισε ότι ο Δήμος έχει στις προ-
τεραιότητές του την ιστιοπλοΐα και το Ναυταθλητισμό. 
Παραδέχτηκε ωστόσο, ότι υστερούμε σε λιμενικές υπο-
δομές. Από του χρόνου καλύτερα, είπε ο κ. Κοντός, 
απαντώντας εμμέσως στον κ. Μαραγκουδάκη που τό-
νισε πως αν βελτιωθούν οι λιμενικές υποδομές, το νησί 
θα είναι στο πρόγραμμα των επισκέψεών τους.

συνέχεια σελ.6 

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου έφερε το 47ο Ράλλυ Αιγαίου στην Πάρο 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ

δηλώνει σε συνέντευξή του στη ΦτΠ και επιση-
μαίνει πως εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλλη-
λες λιμενικές υποδομές, το Ράλλυ Αιγαίου θα 
σταθμεύει στην Πάρο.

Προσπάθειες του Συνδέσμου και της Ομοσπονδί-
ας Ιδιωτικών Υπαλλήλων για ένταξή τους σε ευνο-
ϊκή ρύθμιση, ώστε σε περίπτωση που θα χάσουν 
τη δουλειά τους να μπορούν να πάρουν επίδομα 
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

είναι το όνομα του Συνδυασμού με υποψήφιο δή-
μαρχο τον Ν. Μαριάνο.

"Οι ανακρίβειες δεν βοηθούν, παρά μόνο παρα-
πληροφορούν..."

από την Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ:

"Εκρηκτική η πορεία του Ν.Ο.Π." 

ΑΝτΙΜΕτωΠΟΙ ΜΕ τΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
οι εργαζόμενοι στα ΑτΛΑΝτΙΚ 

ΕΠΙΣτΟΛΗ ΣτΕΦΑΝΟΥ ΓΑΒΑΛΑ

για το Γενικό Νοσοκομείο Πάρου - Αντιπάρου 

Ν. ΜΑΡΙΑΝΟΣ - ΑΝτ. ΠΑτΕΛΗΣ
"Ενωτική Κίνηση Προόδου" 

ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Παριανών Συγγραφέων
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ΑΙΡΕτΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση
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Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 118

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.

Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων
«Τα κορίτσια τα αγγεία των μυστηρίων τα γεμά-

τα ως απάνω και τ’ απύθμενα», «τα ηλιοβόρα και 
σεληνοβάμονα», «η πόα της ουτοπίας», υφαίνουν 
το πεπρωμένο τους αντιστεκόμενα στην ύβρη και 
αμαρτία του κόσμου, που δεν αίρεται όσες μαγικές 
λέξεις κι αν εφευρίσκει ο ποιητής. Αντί να αναδυ-
θεί το πολυθρύλητο θαύμα του θηλυκού στοιχείου, 
δαμάστηκε με δεσμά δουλείας στην αρσενική δύ-
ναμη και λογική. Στην άφρονη ισχύ της ανδροκρα-
τίας αιώνων μεγάλα έργα θεμελιώθηκαν σε αδι-
κίες και διαιρέσεις. Με τεχνάσματα Προκρούστη 
προχωρά η Ισότητα σαν να μη δίδαξαν τίποτα περι-
πέτειες, πόλεμοι, βάσανα και αίματα. 

Μετά από αιώνες ανδροκρατίας είναι ο ποιητής 
του Ακάθιστου Ύμνου που ζητά συγγνώμη συντε-
τριμμένος από την παραγνωρισμένη σύντροφο, το 
μισό του ουρανού, τη γυναίκα τη χλοοφόρο, τη Ζω-
οδόχο Πηγή και Μυρτιδιώτισσα, την Πότνια Μητέ-
ρα. 

Το νήμα της Αριάδνης ήταν για να βγούμε από 
το λαβύρινθο της αράς και να αγκυροβολήσουμε 
σε δικαιότερη πατρίδα. Παραπλανηθήκαμε όμως 
βαθύτερα σε αδιέξοδους δρόμους και η χαρά δεν 
θριάμβευσε. Ένα σύμπαν απέραντο θηλυκών θε-
οτήτων, Ωκεανίδες, Νύμφες, Χάριτες, Μούσες και 
Δέσποινες του Ολύμπου, καταδιώχτηκαν και εξα-
φανίστηκαν. Πλειάδες και Υάδες καταστερίστηκαν 
στον ουρανό, Νηρηίδες βούλιαξαν στη θάλασσα 
και νύμφες πηγών, ποταμών και σπηλαίων, απολι-
θώθηκαν. Ορεία Μήτηρ, Παμμήτειρα Γαία, Κουρο-
τρόφος, Λαίδη του Σαλιάγκου, έδυσαν και αναδύ-
θηκαν να καταδιώξουν τον νικητή άνδρα ως Ερινύ-
ες, Σειρήνες και Άρπυιες. Οι Μαινάδες τιμωρούν 
το επίορκο αρσενικό αναδεικνύοντας τη μέθη πό-
θου και πάθους ως ζωογόνα δύναμη ακατανίκη-
τη. Έζησαν στη φαντασία των ανθρώπων, όλα όσα 
η ανδρική ισχύς ήθελε να βυθίσει στον Άδη. Γορ-
γόνες, νεράιδες και άλλα ξωτικά έρχονται περιο-
δικά στην επιφάνεια να γευτούν ήλιο δικαιοσύνης. 

Διονυσιακά ερωτικά στοιχεία εξοστρακίστηκαν 
μαζί με την Αφροδίτη και το βρέφος Έρωτα και 
ζουν μέσα στην μουσική και τους γρίφους ατέ-
λειωτων στίχων. Η στοργή η «πάντα πόθον νικώ-
σα» γίνεται κλίμαξ επουράνιος, γέφυρα προς τον 
ουρανό, θαύμα πολυθρύλητον, άρουρα βλαστάνου-
σα. Γίνεται ανοικτήριον θυρών παραδείσου, σε-
πτού μυστηρίου θύρα, πύλη της σωτηρίας, θησαυ-
ρός της ζωής αδαπάνητος.

Νέα ορμή μεταρρύθμισης απαιτείται και επανα-
στατικότερος Λούθηρος, για να αναστηθεί το θη-
λυκό στοιχείο που καταδιώχτηκε και κρύφτηκε, ν’ 
ανθίσει και να καρπίσει η ζωή και να δώσει πλού-
το φωτός η σοδειά της. Αυτό που έγινε μουσική και 
ποίηση κι ανάστησε τραγούδια και μύθους, το βα-
θύτερο που κρύφτηκε σε συμβολισμούς και ιερο-
γλυφικά, λαμβάνει σάρκα και οστά, ώστε κάτι χει-
ροπιαστό να μετεξελιχθεί σε καινούρια στάση απέ-
ναντι στη ζωή και τον κόσμο. Ο νέος μεταρρυθμι-
στής δεν θα εναντιωθεί μόνο στον Πάπα, αλλά και 
στην κατεστημένη πολιτική, με τους στρατηγούς 
και αυτοκράτορές της. Ξέρει τι λέει ο ποιητής και 
τι ονειρεύεται.

-Βλέπω τα πελέκια σκίζοντας στον αέρα προτο-
μές αυτοκρατόρων και στρατηγών. 

Στρατοδίκες και αλαζόνες των εξουσιών με ρού-
χα φανταχτερά και παράσημα διακρίσεων, θα κα-
ούν σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσε-
ως. Λάμπει άλλη ρομφαία δικαίου και αποδίδονται 
τα πρέποντα στην Εστία του Σκόπα, στην Αφροδί-
τη της Μήλου και στη Μακρινή και Πανύμνητο Μη-
τέρα. Δικαιώνεται ο ονειροπόλος του Ακάθιστου 
Ύμνου που ήθελε να πηγάζει τα κρείττω από τη γέ-
φυρα γης-ουρανού, τη γυναίκα-γη της επαγγελίας. 
Φως, μέλι και γάλα και ελπίς αγαθών αιωνίων.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμος

Ο Νικόλαος Σκαραμαγκάς του Αναστασίου και της Ζαμπέτας, το γένος Μαύρη, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Μαρία - Ελένη Γαβριήλ 
του Σταύρου και της Αμαλίας, το γένος Αντωνιάδου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν τον Οκτώβριο στην Πάρο.

Ευχαριστήριο

Το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 
δραστηριοποιείται στο χώρο των νησιών των Κυκλάδων τα τελευταία 12 χρόνια και 
ιδιαίτερα στην Πάρο και Αντίπαρο, καθώς το ένα από τα δύο παραρτήματά του εδρεύ-
ει στην Παροικία της Πάρου. Στο διάστημα αυτό έχει προσεγγίσει μέσα από τις δρα-
στηριότητές του στα δυο αυτά νησιά 5700 περίπου άτομα (γονείς, εκπαιδευτικούς, 
εφήβους, παιδιά, ομάδες επαγγελματιών, φορείς, συλλόγους κ.λπ.) εκ των οποίων 
500 ήταν άτομα εξαρτημένα από ουσίες ή συμπεριφορές. 

Σε όλη αυτή τη διαδρομή του Κέντρου Πρόληψης, βοηθοί και συμπαραστάτες του 
υπήρξαν, πέρα από επίσημους φορείς και άτομα, οι πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί και 
αθλητικοί σύλλογοι Πάρου – Αντιπάρου τους οποίους και καλέσαμε να πλαισιώσουν 
το 2ήμερο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων στην Πάρο στις 9 & 11 Ιουλί-
ου 2010. Το Φεστιβάλ αυτό συνδιοργανώσαμε με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου και της ΚΔΕΠΑ Πάρου τους 
οποίους ιδιαίτερα ευχαριστούμε για τη συμβολή και συμπαράστασή τους. Θα θέλαμε 
λοιπόν να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν και που 
με τη ζωντάνια, δημιουργικότητα και διαφορετικότητά τους πλαισίωσαν το Φεστιβάλ 
αυτό και να ευχηθούμε σε όλους καλή δύναμη με την υπόσχεση και για άλλες τέ-
τοιες όμορφες συνεργασίες. 

Το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

Τουρισμός για όλους 
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπά-

ρου ενημερώνει με ανακοίνωσή του τα μέλη του για τον 
πρόγραμμα: «Τουρισμός για όλους». Στην ανακοίνωση 
αναφέρεται: Σας γνωρίζουμε ότι, έχει ήδη ξεκινήσει το 
Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» του Ελληνικού Ορ-
γανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), εξαήμερων διακοπών (5 
διανυκτερεύσεων) 2010-2011. Στους δικαιούχους του 
Προγράμματος συμπεριλαμβάνονται και οι εν ενεργεία 
ή συνταξιούχοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ. Για τη διαθε-
σιμότητα, καθώς και για τη διαδικασία παραλαβής των 
εισιτηρίων μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ και στα 
γραφεία του ΕΟΤ.

Την περιληπτική εγκύκλιο του εν λόγω προγράμμα-
τος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προ-
ϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά μπορείτε να διαβάσε-
τε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.esparou.gr ενώ 
οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία χρειάζεστε, 
μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστοχώρο του ΕΟΤ, 
www.eot.gr.

Ανακοίνωση
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπά-

ρου σας ενημερώνει ότι με την ψήφιση του νέου νόμου 
για το ασφαλιστικό υπάρχουν πολλά ερωτήματα που 
απασχολούν όλους τους συναδέλφους και είναι γεγο-
νός ότι λίγοι είναι οι ειδικοί στον ελλαδικό χώρο, που 
γνωρίζουν εις βάθος όλες τις παραμέτρους του νόμου 
και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μία τεχνοκρα-
τική υποστήριξη. 

Για αυτό το λόγο, η ΕΣΕΕ, εξασφάλισε τη συνεργα-
σία του γνωστού εργατολόγου Δημητρίου Μπούρλου, ο 
οποίος είναι άριστος γνώστης των οικείων θεμάτων και 
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επίλυση 
τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν. 

Τα μέλη μας μπορούν σε συγκεκριμένες ημέρες και 
ώρες να συναντηθούν μαζί του στα γραφεία της ΕΣΕΕ 
(Μητροπόλεως 42 – Σύνταγμα Αθήνα), να θέσουν ερω-
τήματα και να ζητήσουν τη συμβουλή του σε οτιδήποτε 
αφορά τον νέο ασφαλιστικό νόμο. 

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας
• Δευτέρα 19 Ιουλίου    10.00 – 13.00
• Δευτέρα 23 Αυγούστου   10.00 – 13.00
• Δευτέρα 30 Αυγούστου   10.00 – 13.00
• Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου  10.00 – 13.00
• Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου  10.00 – 13.00
Παράλληλα, κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινω-

νεί τις ίδιες ημέρες τόσο τηλεφωνικά με τον κ. Μπούρ-
λο στο 210 3259200 όσο και να του απευθύνει ερωτή-
ματα μέσω fax στο 210 3259209 και ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (mail) στη διεύθυνση secretary@esee.gr. Η 
ΕΣΕΕ, από τη δική της πλευρά, θα μεριμνά για την απο-
στολή των απαντήσεων στους ενδιαφερόμενους.

τα αθλήματα έντασης θεραπεύουν την κατάθλιψη

Ανεβάζουν την 
ορμόνη της ευτυχίας

Τρέξιμο, γρήγορο βάδι-
σμα, ποδηλασία και κολύμ-
βηση, τουλάχιστον τρεις 
φορές την εβδομάδα, είναι 
δυνατό να εξαφανίσουν την 
κατάθλιψη και να αυξήσουν 
τα επίπεδα της καλής διά-
θεσης. Γενικά τα αθλήματα 
έντασης και ιδιαίτερα όταν 
αυτά πραγματοποιούνται σε 
ανοιχτό χώρο, έχουν ευνοϊ-
κά αποτελέσματα, σύμφωνα 
με τον Ντίτερ Μπρειτέκερ, 
που εργάζεται για την κυβερνητική επιτροπή του Βι-
σμπάντεν, αρμόδια για την προώθηση της άσκησης και 
της σωστής στάσης του σώματος.

Τα αθλήματα έντασης αυξάνουν τα επίπεδα σεροτονί-
νης στο αίμα, η οποία είναι η ορμόνη της ευτυχίας και 
βρίσκεται στον εγκέφαλό μας. Επιπλέον, παρουσιάζει 
και καταπραϋντικές ιδιότητες, αφού ως νευροδιαβιβα-
στής, η σεροτονίνη είναι υπεύθυνη για τη μεταβίβαση 
του νευρικού ρυθμού.

Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι η έλλειψη της 
ορμόνης, σχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση κατάθλι-
ψης.

Τα προαναφερόμενα 
αθλήματα, θεωρούνται από 
τα αποτελεσματικότερα 
«αντίδοτα» για τη μελαγ-
χολία. «Τα αποτελέσματα 
από την άσκηση σε αυτά τα 
αθλήματα και μάλιστα σε 
ανοιχτό χώρο είναι εξαι-
ρετικά ωφέλιμα», δήλωσε 
ο Μπρέιτεκερ, τονίζοντας 
παράλληλα την τεράστια 
σημασία της έκθεσης στον 
ήλιο, για τη διατήρηση της 
σεροτονίνης σε υψηλά επί-
πεδα.

Να προσθέσουμε ότι οι 
ειδικοί, συνιστούν δρα-
στηριότητες που γίνονται 
στη φύση, εξυμνώντας τη 
θετική επίδρασή τους στην 
ψυχολογία και τη διάθεση. 
Ένας συνδυασμός όλων 
των παραπάνω, εγγυάται 
άμεσα αποτελέσματα και 
φυσικά ευεξία και ευζωία .

Χαρά Παπαζαχαρίου 
Attica Press 
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Αντιμέτωποι με την ανεργία οι εργαζόμενοι στα ΑτΛΑΝτΙΚ

«Μπρος γκρεμός και 
πίσω …γκρεμός»!

Περίπου 60 άτομα εργάζονται στα καταστήματα ΑΤΛΑΝΤΙΚ 
σε Παροικία και Νάουσα, τα οποία αντιμετωπίζουν το ενδε-
χόμενο ανεργίας. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δίλημμα. Αν 
παραιτηθούν, δεν θα πάρουν επίδομα ανεργίας, αν παραμεί-
νουν πληρώνονται κατόπιν κληρώσεως, αν σταθούν τυχεροί. 
«Μπρος γκρεμός και πίσω ..γκρεμός», καθώς δυστυχώς η 
εταιρία, λόγω χρεών, έχει υποβάλει αίτημα για ένταξη στο άρ-
θρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Το αίτημα θα εξεταστεί στο 
τέλος Οκτωβρίου, για την ένταξη ή όχι. Έως τότε όμως, τα προ-
ϊόντα στα ράφια «σώνονται», αφού πολλοί από τους «τροφοδό-
τες» δεν δίνουν τα προϊόντα τους. Ήδη οι ελλείψεις είναι πάρα 
πολλές, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή τα καταστήματα του ΑΤ-
ΛΑΝΤΚ να «κλείσουν» αναγκαστικά. 

«Τι θα κάνουμε», είναι το ερώτημα των εργαζομένων και 
απάντηση προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχει. Βλέπετε 
η Πολιτεία συνδράμει τους εργοδότες μ’ ένα άρθρο στο οποίο 
εφόσον ενταχθούν, γλιτώνουν από πολλά, ακόμη και από το να 
καταβάλλουν τους μισθούς των εργαζομένων. Γι’ αυτές τις πε-
ριπτώσεις όμως, δεν υπάρχει κάποιο άρθρο που να κατοχυ-
ρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι είναι εντελώς 
ξεκρέμαστοι και ασφαλώς, όπως όλοι μας με υποχρεώσεις…

Ενέργειες
Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών υπαλλήλων παρενέβει στο Ινστιτούτο 

Εργασίας, αντιπρόεδρος του οποίου είναι ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Γ. Παπανικολάου, ζητώντας την ενεργοποίηση επιδο-
τούμενων προγραμμάτων στο ΚΕΚ Κυκλάδων για όλους τους 
εργαζόμενους στα συγκεκριμένα καταστήματα (στις Κυκλάδες 
οι εργαζόμενοι είναι περίπου 400), κάτι το οποίο θα συζητη-
θεί, ώστε από τον Οκτώβριο, αν είναι εφικτό, να λειτουργήσουν 
σε πανελλαδική κλίμακα. Επίσης, με πρωτοβουλία του Συνδέ-
σμου, κλιμάκιο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων συνα-
ντήθηκε με τον ιδιοκτήτη κ. Αποστόλου, ο οποίος δεσμεύτηκε, 
να πληρωθούν οι εργαζόμενοι τα δεδουλευμένα τους. Το ρα-
ντεβού Ομοσπονδίας – ιδιοκτήτη ανανεώθηκε και πιθανότατα 
θα γινόταν την περασμένη Τετάρτη ή Πέμπτη (χτες). 

Σύνδεσμος και Ομοσπονδία, ζητούν τη συμβολή των Κυκλα-
διτών βουλευτών, ώστε να ενταχθούν, αν υπάρξει πρόβλημα, οι 
εργαζόμενοι των ΑΤΛΑΝΤΙΚ σε όλη τη χώρα, σε ειδική ρύθμι-
ση για επίδομα ανεργίας. 

Κ. Διευθυντά,
Θα ήθελα ν’ απασχολήσω για λίγο την εφημερίδα 

σας, συμπληρώνοντας αυτά πού αναφέρετε σε άρθρο 
σχετικά με το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Πάρου, πού τό-
σος ντόρος έγινε τελευταία με δελτία τύπου και δημο-
σιεύματα, τα οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ το έχουν σχε-
δόν έτοιμο από πλευράς χρηματοδότησης να «ξεκινή-
σει» και όπως εύστοχα γράφετε στις «δια…φωνίες», 
μαζευόμαστε για να πάρουμε αριθμό προτεραιότητας 
για εξετάσεις…».

Στο δημοσίευμά σας αναφέρεται μέρος από το δελ-
τίο τύπου στο οποίο τονίζεται ότι «Υπεγράφη Επιχειρη-
σιακή Συμφωνία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 με-
ταξύ των Υπουργείων Οικονομίας και Υγείας πού εξει-
δικεύει τις παρεμβάσεις του τομέα υγείας στον οποίο 
συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή και ο εξοπλισμός του 
έργου με προϋπολογισμό 7.000.000 €». Έτσι λέει ! Μέ-
χρι εδώ σωστά. Συμπεριλαμβάνεται στην Επιχειρησια-
κή Συμφωνία ως πρόταση για κατασκευή με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό !!.Ο τελικός προϋπολογισμός του έρ-
γου θα ξεπεράσει τα 11.000.000€. 

Υποθέτω ότι η Επιχειρησιακή Συμφωνία έγινε μεταξύ 
δύο Υπουργείων χωρίς τη μεσολάβηση ή την προτροπή 
«ανθρώπων πού σε όλα παρεμβαίνουν».Υποθέτω, γιατί 
αν αυτό έγινε κατόπιν ενεργειών ανθρώπου, πού δηλώ-
νει ότι με τις δικές του παρεμβάσεις επετεύχθη αυτό, 
τότε είμαστε πολύ τυχεροί πού διαθέτουμε ένα τέτοιο 
κεφάλαιο και δεν το εκτιμούμε λόγω μεγέθους!

Η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ-
ΝΟΜ του κ. Φωτάκη βάζει τα πράγματα στη θέση τους. 
Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: …η Κυβέρνηση έχει συμ-
βάλει, ώστε να υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ των 
δυο Υπουργείων. Αυτή η συμφωνία μας δίνει τη δυνα-
τότητα να συνεννοηθούμε με ποιο τρόπο το έργο θα 
προχωρήσει καλύτερα. Δηλαδή, με Εθνικούς πόρους ή 
με πόρους από το ΕΣΠΑ. κ.λπ…». Η Κυβέρνηση λοι-
πόν και κανένας άλλος και καμία παρέμβαση εκ των 
«κάτω» !!! Και «Αυτή η συμφωνία μας δίνει τη δυνατό-
τητα να συνεννοηθούμε με ποιο τρόπο το έργο θα προ-
χωρήσει καλύτερα κ.λπ» .Πουθενά ο καθ’ ύλην αρμό-
διος δεν αναφέρει ότι το έργο εντάχθηκε σε χρηματο-
δοτικό μέσο.

Αυτή είναι η αλήθεια. Το έργο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 
ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΚΟΜΗ για χρηματοδότηση όπως αναφέ-

ρουν τα δελτία Τύπου και ορισμένα δημοσιεύματα για 
λόγους εντυπωσιασμού.

Για να είναι τελεσίδικα ενταγμένο ένα έργο σε ένα 
χρηματοδοτικό μέσο πρέπει να έχει εκδοθεί ΑΠΟΦΑ-
ΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ με τις ανάλογες υπογραφές, τον 
Κωδικό αριθμό Ο.Π.Σ την ΣΑΕ που θα εγγραφεί και το 
τελικό ποσό πού προκύπτει από τον Προϋπολογισμό 
της τελικής μελέτης εφαρμογής. Τέτοια απόφαση δεν 
υπάρχει, ούτε από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουρ-
γείου, εάν είχε προταθεί Τομεακά, ούτε από τη Διαχει-
ριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Νοτίου Αιγαίου. Και δεν υπάρχει, γιατί δεν 
έχει κατατεθεί κανένα αίτημα ένταξης προς μία εκ των 
δύο Αρχών. Και δεν υπάρχει αίτημα, γιατί δεν υπάρχει 
ολοκληρωμένος «ώριμος» φάκελος του έργου.

 Ο φάκελος των μελετών και εγκρίσεων δεν είναι 
ακόμη ολοκληρωμένος και άρα δεν μπορεί να υποβλη-
θεί προς αξιολόγηση. Έχει πολύ δουλειά! 

Η ΔΕΠΑΝΟΜ ως φορέας πρότασης πλέον, αλλά και 
υλοποίησης, δεσμεύτηκε να τον καταθέσει ολοκληρω-
μένο για αξιολόγηση στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου στο τέ-
λος Σεπτεμβρίου, κάτι, που προσωπικά πιστεύω, ότι δεν 
θα προλάβει. Θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Όμως, 
έχοντας δεδομένο το αμέριστο ενδιαφέρον του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, το οποίο καλά γνωρίζουμε και όχι άλ-
λων «μικροπαραγόντων», πιστεύουμε ότι ο χρόνος θα 
ελαχιστοποιηθεί και θα προχωρήσει η διαδικασία, αν ο 
φάκελος δεν έχει τελικά ελλείψεις.

Επομένως, όλα όσα αναφέρονται ότι «κατόπιν ενερ-
γειών μου εντάχθηκε το έργο και τις ευχαριστίες για 
όσους βοήθησαν ….» και τέτοια φαιδρά, δεν ανταπο-
κρίνονται στην αλήθεια, όπως και η κραυγή ανακού-
φισης δημοσιεύματος «Επιτέλους εντάχθηκε», απέχει 
παρασάγγας χιλίους τεσσαράκοντα από την πραγματι-
κότητα.

Καλό θα είναι να υπάρχει υπευθυνότητα και όχι «εν 
όψει επίτευξης στόχου » να διασπείρονται τέτοιες ανα-
κρίβειες, που κάθε άλλο παρά βοηθούν, αλλά και πα-
ραπληροφορούν για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Ας το σκεφτούν λίγο όσοι εμπλέκονται !!!
Γαβαλάς Στέφανος

Επιστολή Αντιδημάρχου Στ. Γαβαλά 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ Σαντάλ Ζάρµπη Σύµβουλος Διακόσµησης

Aλυκή µετά το αεροδρόµιο
δίπλα στον παραδοσιακό φούρνο

mob: 6977 500713

Δώρα
Παραδοσιακά
 χρηστικά
 αντικείµενα
Υφαντά
Κεραµικά
Μπακίρια
Κεντήµατα
Παλιά
αντικείµενα
Μικροέπιπλα
Καθρέπτες
Οικιακός
 εξοπλισµός

Μισθωτοί, Συνταξιούχοι, Μεσογειακή διατροφή

Ώρα μηδέν 
Μας ζήλευαν για την τύχη που είχαμε να διατρεφόμαστε πιο υγιεινά από πολ-

λές ευρωπαϊκές χώρες. Άφθονα λαχανικά, χόρτα, σαλάτες και φρούτα, είναι τα 
βασικά συστατικά αυτού που ονομάζουμε μεσογειακή διατροφή και ήταν στο κα-
θημερινό διατροφικό πρόγραμμα σχεδόν όλων των Ελλήνων. Σήμερα με τα χά-
λια μας στην οικονομία και την ακρίβεια, τη μεσογειακή διατροφή με τα δικά μας 
προϊόντα την απολαμβάνουν περισσότερο οι χώρες της βόρειας Ευρώπης παρά 
εμείς. Βέβαια, να μην ξεχνάμε και τους έχοντες και κατέχοντες στον τόπο μας. 

Με την είσοδο του Ευρώ και τη βοήθεια των αισχροκερδών, σιγά -σιγά οι τιμές 
όλων των προϊόντων άρχισαν ν' ανεβαίνουν αλματωδώς ενώ οι μισθοί και οι συ-
ντάξεις "καρκινοβατούσαν". Η τελευταία κρίση ήρθε να δώσει και άλλο ένα χτύ-
πημα στους πολυπαθείς συνταξιούχους και μισθωτούς. Σήμερα, με μηδενικές 
αυξήσεις και με διάφορες άλλες περικοπές καλούνται να αντιμετωπίσουν και 
μια ακρίβεια άνευ προηγουμένου. Όταν ζει κανείς στην Αθήνα, στην Θεσσαλο-
νίκη ή και σε κάποια μεγάλη πόλη της Ελλάδας έχει τη δυνατότητα να βρει προ-
ϊόντα σε αρκετά καλές τιμές και σε καλή ποιότητα. Στην Πάρο, δυστυχώς εξαρ-
τώμαστε από την πολιτική του κάθε Σουπερμάρκετ και του κάθε μανάβη. Έτσι, 
οι πιπεριές, οι ντομάτες, τα μαρούλια, τα αγγούρια έχουν γίνει σχεδόν απρόσι-
τα για μια οικογένεια. Προχθές οι ντομάτες σε ένα σουπερμάρκετ πουλιώνταν 2 
ευρώ. Δηλαδή 680 δραχμές. Τα φρούτα είναι η μεγάλη καταστροφή. Κεράσια να 
δουν τα μάτια μας με 6.40 το κιλό. Νεκταρίνια, ροδάκινα, από 3 και πάνω. Που 
να φανούν φράουλες και γιαρμάδες. Κάτι χαμένα βερίκοκα με 2.50 -3.00ευρώ. 
Όσο για ποιότητα, να μην το συζητάμε. Τα περισσότερα είναι άνοστα, γιατί τα κό-
βουν άγουρα και ωριμάζουν στα ψυγεία. Τα ελληνικά μήλα που υπήρχαν πάντα 
σε αφθονία στα ράφια, τώρα σπανίζουν και βρίσκει κανείς μήλα Γερμανίας, Ιτα-
λίας, Βελγίου, αλλά και άλλα φρούτα από τη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία. Το αστείο εί-
ναι πώς τα βελγικά μήλα είναι πιο φθηνά από τα δικά μας.

Αυτό που πιστεύω, είναι ότι οι καταναλωτές αξίζουν αυτά που τους προσφέ-
ρουν τα μαγαζιά. Είτε σε ακρίβεια τιμών, είτε σε ποιότητα και όσο οι κάτοικοι αυ-
τού του νησιού δεν αντιδρούν τόσο οι καταστάσεις θα παραμένουν οι ίδιες. 

Ας μην συζητάμε για τους υπαίθριους μανάβηδες που γι’ αυτούς τα δεκαδικά 
έχουν εξαφανιστεί. Οι τιμές καθορίζονται σε ολόκληρα ευρώ και μισά. Μεταξύ 
των δυο δεν υπάρχει άλλη υποδιαίρεση. Και αυτές οι υποδιαιρέσεις σημαίνουν 
20%-30% διαφορά. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που ψωνίζουν χωρίς να δια-
μαρτύρονται πουθενά και σε κανέναν. 

Ονειρεύομαι την ημέρα που θα έρχονται φορτηγά από την Αθήνα για στήσι-
μο λαϊκής αγοράς κάθε δυο εβδομάδες ή έστω και κάθε μήνα για να χορτάσου-
με λίγα φρέσκα λαχανικά αλλά προπαντός φρούτα. Οι ντόπιοι κάτοικοι δυστυ-
χώς πληρώνουμε την πολυτέλεια του τουριστικού προορισμού. Πολλές φορές οι 
τουρίστες διερωτώνται πως τα βγάζουμε πέρα με τόση ακρίβεια. Στην πραγματι-
κότητα αυτοί που δεν τα βγάζουν πέρα είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι 
μεροκαματιάρηδες. Μια κατηγορία πολιτών αδύναμη, σε αντίθεση με τους αυτο-
απασχολούμενους και τους επαγγελματίες οι οποίοι δεν νιώθουν την ακρίβεια, 
γιατί προσαρμόζουν τις τιμές και τις αμοιβές τους ανάλογα. Δεν διαμαρτύρονται 
επίσης, όσοι φρόντισαν και άνοιξαν γεωτρήσεις και με το άφθονο νερό που τους 
παρέχει η Παριανή γη απολαμβάνουν μια υπολογίσιμη ποσότητα φρέσκων λα-
χανικών και φρούτων. 

Έτσι, η περίφημη μεσογειακή διατροφή γίνεται όνειρο άπιαστο για τους μη 
έχοντες και σε λίγα χρόνια ο όρος αυτός ίσως να καταστεί τελείως άγνωστος στα 
τραπέζια των πολύπαθων μισθωτών και συνταξιούχων, με ό,τι αυτό μπορεί να 
σημαίνει για την υγεία τους.

 
Ο Παρατηρητής

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο Μαραθώνιο της Αντιπάρου που 
έγινε την Κυριακή 18 Ιουλίου. Οι αθλητές έτρεξαν 
10 χιλιόμετρα και πρώτος τερμάτισε ο Θάνος Φίλι-
ος με 40΄ και 2΄΄, δεύτερος ο Ευάγγελος Τσερκέ-
ζης με 41΄ και 11΄΄ και τρίτος ο Fhilip Puigarnau 
me 41΄και 50΄΄. 

(φωτό από antiparios.blog)

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος στην Αντίπαρο η γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Ντόπιοι και 
επισκέπτες κατέκλυσαν το ναό στο λιμάνι του νησιού, παρακολούθησαν τη λειτουρ-
γία και άναψαν ένα κερί στη χάρη της. Ακολούθησαν εκδηλώσεις με μουσική και χο-
ρούς. (φωτό από antiparios.blog)

Πολιτική για την αλιεία
στις Κυκλάδες

Ημερίδα με θέμα «Σχεδιασμός ενός δικτύου θαλασσίων αποθεμάτων για την προ-
στασία της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης αλιείας στις Κυκλάδες», διοργανώνει η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 
Θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλλης» στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου, την Παρασκευή 
23 Ιουλίου και ώρα 14:00.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νομάρχη Δ. 
Μπάιλα, θα καθορίσουν την πολιτική για την αλιεία που η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Κυκλάδων θα ζητήσει να εφαρμοστεί για το Νομό Κυκλάδων.

Η παραλία της Αγίας Ειρήνης
Παράπονα εξέφρασε ο ιδιοκτήτης κα-

ταστήματος στην παραλία της Αγίας Ειρή-
νης, Τάσος Τσόγκας, γιατί σε δημοσίευμά 
μας αναφέραμε ότι «κατακρεουργούνται» τ’ 
αρμυρίκια σε πολλές παραλίες όπως στην 
Αγία Ειρήνη κ.λπ. Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι 
όχι μόνο δεν κατακλαδεύει τα δέντρα (κλα-
δεύτηκαν από συνεργείο του Δήμου), αλλά 
αντίθετα τα περιποιείται (όπως και την πα-
ραλία), διατύπωσε μάλιστα τις ενστάσεις 
του για τον τρόπο κλαδέματος, που όπως 
γίνεται, είναι εύκολο με τον πρώτο δυνατό 
αέρα να σπάσουν μεγάλα κλαδιά, κάτι άλ-
λωστε έχει γίνει αρκετές φορές. Τα αρμυρί-
κια όπως μας είπε, πρέπει να κλαδεύονται 
από επάνω, για να μην ψηλώνουν και σπάνε 
από τη δύναμη του αέρα. 

Επίσης, μας έθεσε το ζήτημα του δρόμου 
προς Αγία Ειρήνη, μετά το κλείσιμο με τοίχο 
από ιδιώτη, δρόμου που έφτανε ως την πα-
ραλία, ο οποίος όργωσε μάλιστα την άσφαλ-

το, γιατί είναι ιδιοκτησία του. Ο Δήμος μετά 
από αυτό, άνοιξε ένα στενό δρομάκι, το 
οποίο μπορεί να διανοιχτεί ακόμη περισσό-
τερο, αφού σύμφωνα με τον κ. Τσόγκα, οι 
οικοπεδούχοι παράλληλα του δρόμου έν-
θεν κακείθεν, παραχωρούν κάποια μέτρα, 
ώστε να φαρδύνει ο δρόμος. 

Ας το λάβει αυτό υπόψη του ο Δήμος.



* 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.

γίνονται σε χρόνους που... δεν φαντάζεσαι
...άκοµα και τον Αύγουστο!

Στο               οι ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Α γ .  Α π ό σ τ ο λ ο ι  Ν ά ο υ σ α ς ,  τ η λ . :  2 2 8 4 0  5 3 5 5 5  &  6 9 7 7 . 2 4 8 8 8 5
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συνέχεια από σελ.1
Τη σημαντικότητα της επιλογής της Πάρου, ως πρώτο σταθμό του Ράλλυ Αιγαίου, 

επισήμανε και η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη και συμφώνησε ότι θα πρέπει να εί-
ναι στις προτεραιότητες των τοπικών αρχών, η αναβάθμιση των υποδομών. Η εκδή-
λωση ολοκληρώθηκε με φαγοπότι στις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ.

Μια γιορτή ήταν τη Δευτέρα το πρωί και η εκκίνηση των σκαφών από το λιμάνι της 
Πάρου για τη Νίσυρο. Το θέαμα φαντασμαγορικό. Τα σκάφη, με σύμμαχο τον ισχυ-
ρό άνεμο που φυσούσε εκείνη την ώρα, ξανοίχτηκαν στο πέλαγος με εκπληκτικούς 
ελιγμούς και συνέχισαν το ταξίδι τους για την ολοκλήρωση του αγώνα.

Από το Σάββατο το πρωί περισσότερα από 500 άτομα, πληρώματα και συνοδοί μη-
χανικοί σκαφών, κινήθηκαν στην Πάρο, δίνοντας μια τονωτική ένεση στην οικονομία 
του νησιού. Θετικός ήταν ο απόηχος, δήλωσε στη ΦτΠ ο Πρόεδρος του ΝΟΠ Λ. Πώ-
λος και πρόσθεσε. Ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος, η προβολή και η διαφήμιση του 
νησιού μας, μέσα από το Ραλλυ Αιγαίου ήταν σημαντική και ελπίζουμε να ξαναπε-
ράσει… Ο κ. Πώλος εξέφρασε την ελπίδα, το Ράλλυ Αιγαίου να είναι η αφορμή και η 
αιτία, να τοποθετηθεί σύντομα το πλωτό λιμάνι, ώστε να δένουν με ασφάλεια τα σκά-
φη ντόπιων και επισκεπτών. Παράλληλα ευχαρίστησε το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του 
Δ.Λ.Τ., την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου, τον Οινοποιό Μ. Μωραίτη, τους 
ιδιοκτήτες του παραδοσιακού φούρνου της Αγκαιριάς, το ΧΟΝ και τον κόσμο, για την 
πολύτιμη βοήθεια και την προσφορά τους, όλες τις ημέρες που φιλοξενήθηκε στο 
νησί μας το Ράλλυ Αιγαίου.

Προβολή & οικονομική
«ανάσα» για το νησί

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου έφερε το 47ο Ράλλυ Αιγαίου στην Πάρο 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ

Γιάννης Μαραγκουδάκης, Πρό-
εδρος του Πανελλήνιου Ομίλου 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης

Η πορεία
του ΝΟΠ είναι 
εκρηκτική!

Πανελλήνιος Πρωταθλητής στη Σφυ-
ροβολία ο Γιάννης Μαραγκουδάκης, 
εγκατέλειψε πριν από 45 χρόνια το στίβο 
για να «ανοιχτεί» στο πέλαγος ως ιστιο-
πλόος. Εδώ και 25 χρόνια είναι  Πρόε-
δρος στον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης, που διοργανώνει το 
Ράλλυ Αιγαίου, το οποίο φέτος, μετά από 
12 χρόνια, είχε ως πρώτο σταθμό του την 
Πάρο, που το υποδέχτηκε με χαρά και 
ενθουσιασμό.

Συναντήσαμε τον κ. Μαραγκουδάκη 
στο Ναυτικό Όμιλο, παρέα με τον πρό-
εδρο του ΝΟΠ Λ. Πώλο και τον αντιπρό-
εδρο Π. Παναγιωτίδη. Ενθουσιασμένος 
και ο ίδιος από την υποδοχή θέλησε 
πρώτα απ΄ όλα να ευχαριστήσει «πάρα 
πολύ, όλη την  Παριανή κοινωνία, αλλά 
ιδιαίτερα το Ναυτικό Όμιλο Πάρου». 
Όπως είπε, χωρίς τη βοήθειά του, δεν θα 
μπορούσαν να έχουμε αυτή την επιτυ-
χία και με κάθε ειλικρίνεια 
δήλωσε, πως εάν δεν είχαν 
αυτή τη θερμή υποδοχή 
από το ΝΟΠ δεν θ’ αποφά-
σιζαν να περάσει το Ράλλυ 
Αιγαίου από την Πάρο και 
εξήγησε: «Ενώ παλαιότερα 
ερχόμασταν πάρα πολύ συ-
χνά, τώρα τα προβλήματα 
ελλιμενισμού δεν βοηθά-
νε και αυτό είναι αμαρτία, 
γιατί ένα τόσο φημισμένο 
νησί, που είναι μέσα στο 
κέντρο των Κυκλάδων και 
του Αιγαίου γενικότερα, να 
μην έχει λιμενική υποδομή, 
ώστε να γίνει ένα μεγάλο 
ναυταθλητικό κέντρο και 
κέντρο θαλάσσιου τουρι-
σμού». 

Τον ενημερώσαμε λοιπόν, ότι σύντομα 
(το Σεπτέμβριο),  το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο, θα τοποθετήσει πλωτές εξέδρες 
και θα μπορούν να δένουν επιπλέον 80 
σκάφη. Η ερώτησή ήταν, εάν αυτό είναι 
μια καλή προοπτική, ώστε να συμπε-
ριλαμβάνεται η Πάρος ως σταθμός στο  
Ράλλυ Αιγαίου; 

Κατ’ αρχάς, με την Πάρο έχουμε ψυχι-
κούς δεσμούς πολλών ετών. Ο ΝΟΠ επί-
σης, είναι από τα αγαπημένα μας παι-
διά. Επιτρέψτε μου τη λέξη παιδιά, διό-
τι είμαστε ένα από τα παλιότερα σωμα-
τεία του ναυταθλητισμού και έτσι οι προ-
σωπικές μας σχέσεις και με τον πρόε-
δρο Λ. Πώλο και με το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, είναι όχι απλώς θερμές, αλλά 
πατρικές. Επομένως, με μεγάλη χαρά, 
αν μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε το 
θέμα το λιμενικών υποδομών, οπωσδή-
ποτε, μελλοντικά θα έχουμε συχνότερες 
επισκέψεις. Άλλωστε, το νησί είναι τόσο 
όμορφο και ο Ναυτικός Όμιλος προσφέ-
ρει τόσο μεγάλη υπηρεσία στην κοινωνία 
της Πάρου, αλλά και γενικότερα στον ελ-
ληνικό αθλητισμό. 

Κρίνετε ότι η πορεία του είναι αξιόλογη 
και ανταγωνιστική;

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου έχει εκρη-
κτική πορεία και άνοδο και έχει κάνει 
πολύ μεγάλη πρόοδο και στην αγωνιστι-
κή ιστιοπλοΐα των μικρών παιδιών, που 
αυτός άλλωστε είναι και ο αντικειμενικός 
μας σκοπός. Να μπορέσουμε να τραβή-
ξουμε τα παιδιά μακριά από κακές συνή-
θειες. Διότι το μεγάλο προσόν του ναυ-

ταθλητισμού και της θάλασσας, είναι ότι 
μπορείς να έχεις αυτή την ενασχόληση 
και την ψυχαγωγία σε όλη σου τη ζωή. 
Ξεκινάς από μικρό παιδί και ασχολείσαι 
συνέχεια. Έχουμε πολλά παραδείγματα. 
Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ των κυβερ-
νητών των σκαφών ηλικίας 80 ετών (να 
μην αναφέρω ονόματα και μου θυμώ-
σουν), παλιοί πρωταθλητές, ολυμπιονί-
κες, βαλκανιονίκες κ.λπ. και συνεχίζουν 
αυτή την πολύ ωραία ενασχόληση με τη 
θάλασσα και μάλιστα μου είπαν: Πρόε-
δρε έχουμε φτάσει στους 47ους αγώ-
νες. Ελπίζουμε να φτάσουμε και το 50ο 
Ράλλυ Αιγαίου. Πραγματικά λοιπόν, είμαι 
πολύ περήφανος και συγχαίρω τα παιδιά 
στο ΝΟΠ που έχουν κάνει πολύ μεγά-
λη δουλειά. Φαντάζομαι ότι η Παριανή 
κοινωνία θα το εκτιμήσει, όπως και οι 
Δημοτικές αρχές και θα δώσουν ότι βο-
ήθεια μπορούν, γιατί πραγματικά ο ΝΟΠ 
και τα παιδιά του, είναι υποδείγματα.

Μιλήστε μας κ. Μαραγκουδάκη για το 
Ράλλυ Αιγαίου.

Είναι ένας θεσμός που έχει ξεκινή-
σει εδώ και 47 χρόνια Το 1963 έγινε ο 
πρώτος αγώνας. Αντικειμενικός σκοπός 
ήταν, οι ιστιοπλόοι του κέντρου να βγουν 
στο Αιγαίο, να γνωρίσουν τα ελληνικά 
νησιά, να τα προβάλουν στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό και να τα ενισχύσουν 
οικονομικά, διότι όταν έρχονται 500 άτο-
μα ως πλήρωμα, αντιλαμβάνεστε τι οικο-
νομική ένεση είναι. Τα 500 αυτά άτομα, 
θα καταλύσουν σε ξενοδοχεία, θα βγουν 

για διασκέδαση, θα φάνε στα ρεστοράν 
κ.λπ. Αλλά πρέπει να δούμε και μια άλλη 
διάσταση του αγώνα, που είναι ότι κά-
ποιοι από το κέντρο τους θυμούνται, επι-
σκέπτονται τα νησιά, έρχονται σ’ επαφή 
με τους κατοίκους των νησιών και αυτό 
είναι απαραίτητο για μια εθνική συνο-
χή. Δεν μπορεί να αισθάνονται τα μικρά 
νησιά εγκαταλελειμμένα και ξεχασμένα 
όσο κι αν είναι μακριά από το κέντρο όσο 
και αν είναι μικρά. Επομένως νομίζω, 
ότι είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας και 
έχει μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα και 
γι’ αυτό προφανώς αναγνωρίζεται. Δεν 
έχουμε κανένα παράπονο, ιδιαίτερα από 
το Πολεμικό Ναυτικό, που μας συμπα-
ρίσταται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει 
συνοδό σκάφος, η Σχολή Ναυτικών Δο-
κίμων, τρέχει μαζί μας με ένα σκάφος με 
καλούς ιστιοπλόους και επιπλέον, μας 
παραχωρείται η Ναυτική Διοίκηση Αιγαί-
ου, που είναι ένας θαυμάσιος χώρος στο 
Παλατάκι, όπου γίνεται μια πολύ καλή 
εκδήλωση παρουσία περίπου 800 ατό-
μων και εν συνεχεία δεξίωση και υπο-
δοχή στο θαυμάσιο κήπο της Ναυτικής 
Διοίκησης. Στην εκδήλωση παρίσταται η 
ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, η ανώ-
τατη ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού και 
του Λιμενικού Σώματος και πάρα πολύς 
κόσμος που έχει σχέση με τη θάλασσα. 

Υπάρχουν φέτος ξένες συμμετοχές;
Άλλες χρονιές είχαμε 6 – 7 συμμετο-

χές από ξένες χώρες. Φέτος, λόγω κρί-
σης, που έχει επηρεάσει όλη την Ευρώ-
πη, συμμετέχει μόνο η Ιταλία.

Αποτελέσματα 1ης Ιστιοδρομίας Φάληρο – Πάρος (89 ναυτικά μίλια) 
Κατηγορία ORCi
1. ATΑLANTI XVI (Γ. Ανδρεάδης), 2. ΒΑΝΑ – ΒΙΟΛΕΤΑ 3 (Γ. Συκάρης) 
3. ΖΑΝΤΙΝΟ – WIND (Π. Στρούζας), 4. BOOKER ΙΙ – AMITA MOTION (Δ. Δεληγιάν-

νης) 5. SERENDIPITY (Π. Χατζηκυριακάκης)
Κατηγορία ORC CLUB 
1. ΜΑΙΣΤΡΟΣ του πολεμικού ναυτικού (Σ. Σωτηρίου) 
Κατηγορία IRC
1. ATΑLANTI XVI (Γ. Ανδρεάδης) 
Κατηγορία Κλασικά Σκάφη
1. Χίμαιρα (Κ.Μυριάνθης)00

Συναυλία Χρήστου
Νικολόπουλου 

Ο μεγάλος μας λαϊκός συνθέτης, Χρήστος Νι-
κολόπουλος, αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζει 
ένα πρόγραμμα με σεβασμό στην ιστορία 
του λαϊκού τραγουδιού.

Την Τρίτη 10 Αυγούστου, ο Χρ. Νικολό-
πουλος θα βρίσκεται στην Πάρο και θα 
δώσει συναυλία στην πλατεία Μαντώ Μαυ-
ρογένους. Μαζί του θα είναι: η Λιζέτα Κα-
λημέρη, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Παντε-
λής Θεοχαρίδης και ο Γιώργος Ασπιώτης. 
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Ο Καραγκιόζης τούρκος ή Έλληνας;

«Διπλωματικό» 
επεισόδιο για
την καταγωγή του 

Ο Καραγκιόζης είναι κε-
ντρικός χαρακτήρας του πα-
ραδοσιακού ελληνικού και 
τουρκικού Θεάτρου Σκιών, το 
οποίο σε πολλές περιπτώσεις 

αποκαλείται με το όνομα του 
πρωταγωνιστή του. Στα τούρ-
κικα ονομάζεται Karagöz που 
σημαίνει μαυρομάτης. Μετά 

από εισήγηση του υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού της 
Τουρκίας στην UNESCO, το 2010 
ο Καραγκιόζης (Karagöz) περιε-
λήφθηκε στον αντιπροσωπευτικό 
κατάλογο της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Τουρκίας.

Διαφορετικοί θρύλοι έχουν 
διαμορφωθεί σχετικά με την 
καταγωγή του Καραγκιό-
ζη. Παραδοσιακά πιστεύεται 

ό τ ι δημιουργός του ήταν ο Σεΐχ 
Κιουστερί, που καταγόταν από την Προύσα και πέθα-
νε εκεί το 1366. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Χατζηαβάτης 
και ο Καραγκιόζης συμμετείχαν στην κατασκευή ενός 
τζαμιού για τον σουλτάνο Ορχάν, ο πρώτος ως επιστά-
της και ο δεύτερος ως εργάτης. Οι διάλογοι των δύο 
ανδρών ήσαν τόσο διασκεδαστικοί, ώστε οι υπόλοιποι 
εργάτες σταματούσαν την εργασία τους και τους παρα-
κολουθούσαν. Όταν ο σουλτάνος πληροφορήθηκε την 
καθυστέρηση των εργασιών, διέταξε το θάνατο του Κα-
ραγκιόζη και του Χατζηαβάτη. Αργότερα μετάνιωσε για 
την πράξη του και ο Σεΐχ Κιουστερί δημιούργησε τις φι-
γούρες των δύο ηρώων με σκοπό να παρηγορήσει τον 
σουλτάνο. Σήμερα στην Προύσα υπάρχει ένα μνημείο 
(τάφος) του Καραγκιόζη και του Χατζηαβάτη.

Η παλαιότερη μαρτυρία για παράσταση Καραγκιόζη 
στον ελλαδικό χώρο χρονολογείται το 1809 και την το-
ποθετεί στην περιοχή των Ιωαννίνων. Αφορά παράστα-
ση στην τουρκική γλώσσα, όπως περιγράφεται από τον 
ξένο περιηγητή Χόμπχαους, την οποία παρακολούθησε 
και ο λόρδος Βύρων. Οι πρώτοι Καραγκιοζοπαίχτες στα 
Ιωάννινα ήταν Αθίγγανοι και Εβραίοι. Το θεατρικό θέ-
αμα διαδόθηκε και άρχισε έκτοτε να παίζεται στην ελ-
ληνική γλώσσα, διατηρώντας τα ίδια τεχνικά χαρακτη-
ριστικά, διαμορφώνοντας όμως παράλληλα ξεχωριστό 
περιεχόμενο, αντλημένο από την ελληνική παράδοση. 
Στην Ελλάδα ο Καραγκιόζης, ως λαϊκός ήρωας, εκπρο-
σωπεί το φτωχό, εξαθλιωμένο, πονηρό Έλληνα, στο πε-
ριβάλλον της Τουρκοκρατίας.

Είναι καμπούρης και περιστοιχίζεται από την οικο-
γένειά του, το φίλο του Χατζηαβάτη, το θείο του Μπάρ-
μπα-Γιώργο και άλλους χαρακτήρες. Ζει σε παράγκα (Η 
παράγκα του Καραγκιόζη), είναι ξυπόλητος και μένει 
απέναντι από το σαράι (το παλάτι) του Βεζύρη.

Τα θέματα των έργων του Θεάτρου Σκιών είναι συ-
νήθως σκωπτικά - σατιρικά, προκαλώντας γέλιο στους 
θεατές, ενώ πολλές φορές αναφέρονται σε πραγματικά 
και σύγχρονα ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο.

Αυτά, για να μην «τσακωνόμαστε» Τούρκοι και Έλλη-
νες για την καταγωγή του!

Αντιδράσεις για την περικοπή από τον 
ΟΕΚ παροχών προς τους εργαζόμενους

Αναγκαία η
κοινωνική στήριξη

     
Την αντίδρασή του στο αίτημα της Διοίκησης του 

Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) προς τον 
Υπουργό Εργασίας για «παύση των παροχών», εξέφρα-
σε ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εργασί-
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Νέας Δημοκρατίας, 
βουλευτής Κυκλάδων Γ. Βρούτσης. 

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, τονίζει μεταξύ άλλων:
«Η κοινωνική στήριξη που προσφέρει ο ΟΕΚ στους 

εργαζόμενους, είναι εξαιρετικά σημαντική και στις 
συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας 
αποκτά χαρακτήρα αναγκαίο και επείγοντα. Η εξασφά-
λιση στέγης και η επιδότηση του ενοικίου των εργαζο-
μένων και ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων, δεν πρέπει να 
διακοπεί.  

Η ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργα-
σίας, είναι μεγάλη και συνοψίζεται στη διασφάλιση της 
συνέχισης της χρηματοδότησης του Ο.Ε.Κ., από τις ει-
σφορές που έτσι και αλλιώς καταβάλλονται από τους 
ίδιους τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Η απο-
δοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, 
είναι ζήτημα υψηλής κοινωνικής προτεραιότητας και η 
κυβέρνηση οφείλει να το αντιμετωπίσει με σοβαρότη-
τα».

Ο κ. Βρούτσης τονίζει επίσης, ότι η αντίθεση του κόμ-
ματός του εκφράστηκε στη Βουλή με την καταψήφιση 
της διάταξης και καλεί την Κυβέρνηση «ν’ αναθεωρή-
σει την πολιτική υποβάθμισης των Οργανισμών που πα-

ρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και στηρίζουν τους Έλ-
ληνες εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους χαμηλόμισθους 
και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και την απρό-
σκοπτη λειτουργία τους».

Ερώτηση στη Βουλή
Για το ίδιο θέμα κατέθεσαν εερώτηση στη Βουλή 

προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Μ. Κριτσωτάκης, Ευ-
αγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου και Β. Μουλόπου-
λος.

Οι βουλευτές χαρακτηρίζουν ως απαράδεκτη την 
αναστολή παροχών στην οποία προχωράει ο Ο.Ε.Κ. και 
με δεδομένο ότι η κυβέρνηση ενέκρινε χρηματοδότη-
ση στον ΣΕΒ- Ανώνυμη Εταιρία Αναπτυξιακών Δράσε-
ων, με πίστωση μάλιστα από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, με ένα προκλητικά μεγάλο ποσό (600.000 
ευρώ για το 2010) ερωτάται ο Υπουργός:

1. Προτίθεται να εγκρίνει το  αίτημα του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Κ. ή είναι διατεθειμένος να προβεί σε ενέργειες 
που θα αποτρέψουν άλλο ένα  αρνητικό, για τους ερ-
γαζόμενους & συνταξιούχους, μέτρο και ποιες θα είναι 
αυτές οι ενέργειες;

2. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει την παρακράτηση των 
εισφορών εργαζομένων και συνταξιούχων προς ΟΕΚ 
από το ΙΚΑ;

3. Τι μέτρα θα λάβει ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν 
να απολαμβάνουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών 
που καταβάλλουν για συντάξεις και παροχές; 

4. Νομιμοποιείται ο ΟΕΚ να διακόψει την καταβολή 
των παροχών του και να στερεί από τους εργαζόμενους 
ένα ακόμα δικαίωμά τους, ενώ οι ίδιοι έχουν ήδη κα-
ταβάλλει και συνεχίζουν να καταβάλλουν τις αναλογού-
σες εισφορές;

5. Θα ολοκληρωθεί η χορήγηση του στεγαστικού επι-
δόματος στους δικαιούχους για το 2009 και θα χρημα-
τοδοτηθούν τα ήδη εγκεκριμένα δάνεια;

Έκθεση - απογραφή 
Παριανών συγγραφέων

Η Ομοσπονδια Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ.), όπως 
είχε προαναγγείλει, διοργανώνει έκθεση-απογρα-
φή των Παριανών συγγραφέων, ποιητών και τοπικού 
τύπου. Η έκθεση θα γίνει το  Σαββατοκύριακο 02-03 
Οκτωβρίου, στην Παριανή στέγη. Καλούνται οι συγγρα-
φείς του νησιού να συμμετάσχουν στην προσπάθεια 
αυτή προσκομίζοντας βιογραφικό τους, εάν είναι δυνα-
τόν με φωτογραφία και περιγραφή των τίτλων των βι-
βλίων τους. Ζητείται η βοήθεια όλων, καθώς και ιδέες 
για την καλύτερη παρουσίαση. Επίσης ζητείται βοήθεια, 
ώστε να καταγραφούν όσοι δεν είναι εν ζωή. Κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης θα γίνουν σύντομες ομιλίες και 
παρεμβάσεις από όποιον επιθυμεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμ-
μετοχής, μπορείτε να τηλεφωνείτε στον Πρόεδρο της 
Ο.ΠΑ.Σ. Γ. Παυλάκη, τηλ.  22840-43419  κιν. 6937054395. 
Ηδη έχουν δηλώσει την επιθυμία να βοηθήσουν οι κα-
θηγητές-συγγραφείς Ν. Χρ. Αλιπράντης και Χρ. Ι. Γε-
ωργούσης, στους οποίους επίσης μπορείτε να απευθύ-
νεστε. Σημεώνεται, ότι ο κ. Γεωργούσης έχει κάνει μία 
εμπεριστατωμένη απογραφή, η οποία θα βοηθήσει αρ-
κετά.

Η Ομοσπονδία, επειδή θεωρεί ότι η εκδήλωση αυτή 
έχει να προσφέρει σε όλους, παρακαλεί να συμβάλουν 
όλοι, άτομα και φορείς, για την επιτυχία της.

Δύο ταινίες για τις μικρές Κυκλάδες 

«Ιστορίες
του Αιγαίου»

            
Τα Κυκλαδικά Οπιτικοακουστικά Αρχεία, που συ-

μπληρώνουν φέτος 5 χρόνια δράσεων στο νησί με 70 
περίπου κινηματογραφικές προβολές (οι περισσότερες 
σχετικές με την Πάρο) και άλλες εκδηλώσεις, καθώς 
και με την εγκατάσταση της Οπτικοακουστικής Συλλο-
γής τους στη Δημοτική Βιβλιοθήκη για χρήση κάθε εν-
διαφερόμενου, εγκαινιάζουν προσεχώς μια νέα σειρά 
προγραμμάτων με γενικό τίτλο: «Ιστορίες του Αιγαίου». 
Πρόκειται για ταινίες σχετικές με μια γωνιά του Αιγαί-
ου, διαφορετική κάθε φορά.

 Έτσι το Σάββατο 31 Ιουλίου 2010, ώρα 10 μμ. στο Πε-
ριβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου του Αη Γιάννη 
Δέτη και το Σάββατο 7 Αυγούστου ώρα 10 μμ. στο Κέ-
ντρο Τέχνης Αποθήκη της Παροικιάς, θα προβληθούν 
δύο ταινίες πρόσφατης παραγωγής που αφορούν στις 
Μικρές Κυκλάδες: «ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ» (44΄)  του 
Μανώλη Καζαμία. Η θρυλική ενδο-κυκλαδική γραμ-
μή Πανορμίτης-Σκοπελίτης  και οι πρωταγωνιστές της, 
υποτιτλισμένη στα αγγλικά.

«ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΚΑΪΚΙΩΝ» (77΄) του Νίκου Καρακώ-
στα. Μια προσωπική αφήγηση με επίκεντρο τις Μικρές 
Κυκλάδες, υποτιτλισμένη στα αγγλικά.
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Παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Αλιπράντη στις Λεύκες

Χρονολογικό πανόραμα 
της ιστορίας της Πάρου

Το βιβλίο του φιλόλογου – συγγραφέα και διευθυντή 
των «Παριανών» Ν. Αλιπράντη με τίτλο: «Χρονολογικό Πα-
νόραμα της Ιστορίας της Πάρου (5000 π.Χ. – 1850 μ. Χ.)», 
θα παρουσιάσει η Τοπική Επιτροπή Πάρου της Ελληνικής 
Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Η παρουσίαση θα 
γίνει στο υπαίθριο θέατρο των Λευκών το Σάββατο 31 Ιου-
λίου στις 8 μ.μ.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Εμμ. Μαρμαράς, αρχιτέκτων, 
καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, συγγραφέας, ιδρυ-
τής και διευθυντής του θερινού Σχολείου Λευκών και η 
Ελίζα Σιουμπάρα, δρ. Κλασσικής Αρχαιολογίας.

Χαιρετισμό θ’ απευθύνουν: Ο πρόεδρος της Ένωσης Κυ-
κλαδικού Τύπου Εμμ. Λιγνός και ο δημοσιογράφος Γ. Πού-
λιος.

Το βιβλίο του κ. Αλιπράντη πωλείται: Στην Παροικία, βι-
βλιοπωλεία Μπιζά τηλ.: 22840 22247 και Παναγίας Εκατονταπυλιανής τηλ.: 22840 
21243 & 22840 24807.

Στην Νάουσα: Μουσείο Κάπαρη τηλ.: 22840 53453.
Στις Λεύκες Γιούλη τηλ.: 22840 41845 και Γαλάζιο Όνειρο τηλ.: 22840 44000.
Στο Δρυό Περιβόλι του Γιαλού (Αδελφοί Ασπροπούλου) τηλ.: 22840 41010. 

Έκθεση ζωγραφικής της Ρούλας Γιατρά – Ρούσσου

«Παριανό φως»
Έργα της κ. Ρούλας Γιατρά – Ρούσσου 

με τίτλο «Παριανό φως», θα εκτεθούν 
στην αίθουσα τέχνης του Αγίου Αθανα-
σίου στην Νάουσα. 

Η διάρκεια της Έκθεσης θα είναι από 
την 1η Αυγούστου έως τις 15 του μήνα 
από τις 11 το πρωί έως τη 1.30 μ.μ. και 
από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 μ.μ.

Στην έκθεσή της η κ. Γιατρά παρου-
σιάζει έργα μικρών και μεγάλων δια-
στάσεων, εμπνευσμένα από την Πάρο. 
Πίνακες γεμάτοι αναμνήσεις και συναι-
σθήματα, θέματα ευχάριστα, χαρούμενα 
με έντονα χρώματα, ώστε να μπορεί ο 
καθένας να …βιώσει το συναίσθημα…

Στο θέατρο του Πάρκου Πάρου

The Burger Project
Στις 30 Ιουλίου, το 

φεστιβάλ του Πάρκου 
Πάρου παρουσιάζει 
τους THE BURGER 
PROJECT, το πιο ευ-
ρηματικό σχήμα της 
φετινής σαιζόν, ξα-
κουστούς πλέον για 
τις υπέροχες ζωντα-
νές εμφανίσεις τους.

Η μπάντα THE 
BURGER PROJECT 
δεν είναι μια οποια-
δήποτε street jazz 
band! Χιούμορ και 
ενέργεια μαζί με μουσική και αισθητική ποικιλία συνθέτουν τις εμφανίσεις τους. 
Ανακατεύοντας με αχαλίνωτο ρυθμό το “πατάρι” των μουσικών αναμνήσεων μιας 
ολόκληρης γενιάς, ανασύρουν  και διασκευάζουν διαμάντια – από το Swing ως 
το Punk και από τη Disco ως την Country: Clash, Alice Cooper, Queen, Ramones, 
Thin Lizzy, Godfathers, White Stripes, Prince, Fats Domino, Johnny Cash, Sonics, 
Undertones, ακόμα και Τσιτσάνη.

Ώρα έναρξης 9.30μμ - Τιμή Εισιτηρίου: 15 ευρώ. 
Είσοδος δωρεάν για παιδιά μέχρι 12 ετών.
Μεταφορά για το Πάρκο: Από Παροικιά (Μύλο/λιμάνι): 9μμ – Αναχώρηση λεωφο-

ρείου με επιστροφή τα μεσάνυχτα. Από Νάουσα: 9μμ – Καραβάκι αναχωρεί από το 
λιμάνι της Νάουσας με επιστροφή τα μεσάνυχτα.

Εισιτήρια προπωλούνται στα βιβλιοπωλεία: 1) Παροικιά: «Πολύχρωμο» 22840-
22906, «Ο ΝΟΤΟΣ» 22840-22969 2) Νάουσα: «Πάρια Λέξις» 22840-51121, «Παρά Πέ-
ντε» 22840-51392, «Σαϊτα» 22840-28590 3) Λεύκες: «Γαλάζιο Όνειρο» 22840-44000, 
4) Μάρπησσα: «Φυλλοροή» 22840-42166, «Καλημέρα» 22840-41141.

Καλοκαιρινή γιορτή στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Πάρου «Τα Μελισσάκια» 

Η γιορτή του
Αγίου Παντελεήμονα

Ο Δήμαρχος Πάρου, η Πρόεδρος, το Τοπικό Συμβούλιο Κώστου και ο ΜΕΑΣ Κώ-
στου, προσκαλούν τους Παριανούς στη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα ΤΗ Δευτέρα 
26 και την Τρίτη 27 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα: Δευτέρα 26 Ιουλίου, ώρα 20.00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και 
στις 22.00 Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος.

 Τρίτη 27 Ιουλίου, στις 7.30 π.μ. Όρθρος, στις 9.00 Αρχιερατική Θεία λειτουργία, 
στις 10.30 Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δή-
μου Πάρου.

Συναυλία με τραγούδια
του Χατζηδάκι
Συναυλία "Αναμνήσεις" με τραγούδια από το έργο του Μ. Χατζηδάκι και από την 
Ελληνική Οπερέτα θα δοθεί την Κυριακή 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο λόφο της 
Αγίας Άννας. Συμμετέχουν: Μπιζά Βαρβάρα, Καραμολέγκου Ιωάννα, Καλύβας 
Ιωάννης, Αερινιώτης Ιωάννης.

Από σήµερα στο κατάστηµά µας
θα βρείτε µια πλήρη γκάµα ιατρικών µηχανηµάτων

& ορθοπεδικών καθώς και είδη για ΑΜΕΑ

Για τη στήριξη παιδιών με προβλήματα
Συναυλία παιδικής Γαλλικής χορωδίας
Σαράντα αγγελικές φωνές της παιδικής γαλλικής χορωδίας «Ile de France», θα   
τραγουδήσουν  κλασσικά  και σύγχρονα τραγούδια  την Παρασκευή 23 Ιουλίου,  
στο ανοιχτό θέατρο του  Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού  Πάρκου Πάρου, σε 
συναυλία της οποίας τα έσοδα θα διατεθούν στην στήριξη παιδιών και νέων με 
σοβαρά προβλήματα.

Η συναυλία οργανώνεται από την μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Πάνος & Χρυσηϊ-
δα-Βοήθεια στα παιδιά» που ενισχύει οικονομικά και υποστηρίζει παιδιά με σοβαρά 
προβλήματα υγείας, κακοποίησης,  εξάρτησης, ενθαρρύνει νέους που διαθέτουν ιδι-
αίτερα ταλέντα για συνέχιση των σπουδών τους, και βελτιώνει με έργα εκπαίδευσης 
και άθλησης τη ζωή  παιδιών σε μειονεκτούσες περιοχές .  

Το εισιτήριο είναι 10 ευρώ. Η είσοδος θα είναι δωρεάν για νέα παιδιά κάτω των 18. 



 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &     
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   

ΑΘΗΝΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ, πωλείται 
2άρι 52τ.μ. 1ος όροφος, φωτεινό 
δωμάτια και κουζίνα σε μπαλκό-
νι 14 μέτρων. Τηλ.: 22840 29094, 
6944109484.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  σε πολύ ήσυχη πε-
ριοχή μονοκατοικία 138τμ. 3Υ/Δ, 
2 μπάνια με θέρμανση καλορι-
φέρ σε οικόπεδο 250τμ., θέα θά-
λασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ    Τηλ: 
22840 22070, 210   8087501, 
6972700100 www.aiare.gr

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ   Διώροφη μο-
νοκατοικία 250τμ. με 3 Υ/Δ,     3 
μπάνια &   6 γκαρσονιέρες     σε 
οικόπεδο 660τμ. και με κατα-
πληκτική θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070, 
210  8087501, 6972700100 www.
aiare.gr 

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, μεζονέτα 3 επιπέ-
δων καινούργια και άλλη 1 διώ-
ροφη, άριστης , κατασκευής, πε-
ριφραγμένες, από 88τμ - 122τμ., 
250μ από θάλασσα, απεριόριστη 
θέα θαλασσα και Αντίπαρο. Από 
167.000€ Τηλ.: 6943511925. 

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

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙ-
ΚΟ πωλείται, εν ενεργεία, πλήρως 

εξοπλισμένο, στην παραλία της 
Παροικίας. Τηλ.:6973438183

ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΛΥΜΠΗ-
ΘΡΕΣ, πωλείται μονοκατοικία ή 
2 κατοικίες σε οικόπεδο 4.185m2 
, υπό κατασκευή με πισίνα, απε-
ριόριστη θέα στις Κολυμπήθρες 
με παράδοση σε 12 μήνες. Τηλ.: 
6989860486. 

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. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, μέσα στον οικισμό, 
πωλούνται στα σχεδία, 2 αυτό-
νομες πέτρινες κατοικίες, 56τ.μ. 
έκαστη, σε δικό τους εντός σχε-
δίου οικόπεδο 100τ.μ και 115τ.μ 
αντίστοιχα, με παροχές κλπ. Τηλ.: 
6946217831, 22840 61761.

ΑΛΥΚΗ, πωλείται μονοκατοικί-
α 50τ.μ. με οικόπεδο 550μέτρα 
άρτιο και οικοδομήσιμο πάνω 
στο κεντρικό δρόμο 45μ. από 
την θάλασσα. Τηλ.: 22840 22944, 
6947188703 

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. 

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 ό-
ροφο με υπόγειο, 2 λουτρά, 3 
κρεβατοκάμαρες, αποθήκη, τζά-
κι, σαλονοκουζίνα με πέργολες, 
κήπο, πηγάδι και 2 στρέμματα 
οικόπεδο. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. Τηλ.: 6956079843. 

ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΛΥ-
ΜΠΗΘΡΕΣ - ΚΑΜΑΡΕΣ, 
πωλούνται 3 κατοικίες εξαιρε-
τικής κατασκευής με θέα τον 
όρμο στις Κολυμπήθρες, επι-
φανείας 137τ.μ., 114τ.μ., 137τ.μ. 
Τηλ.: 6989860486.

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

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, διαμερίσματα 

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

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.

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

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

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.

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

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.

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. 

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

\

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

 

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

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
ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙ-
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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!



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. 
 . 

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 – 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

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

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.

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ     
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

ΚΩΣΤΟΣ   καταπληκτικό οικόπε-
δο 10.200τμ με ελαιώνα και θέ-
α θάλασσα, επίσης άλλο οικόπε-
δο πανοραμικό 6.200τμ. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 22070, 
210 808750, 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ καταπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο 660τμ εντός 
οικισμού με θέα θάλασσα επίσης 
άλλο οικόπεδο  600τμ εντός οικι-

σμού 2ο από τη 
θάλασσα.  ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   
Τηλ: 22840 
22070, 210 
808750, 6972 
700 100 www.
aiare.gr

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 
πωλούνται 2 ό-
μορα οικόπεδα 
5.100 στρέμ-
ματα με άδεια 
ο ι κ ο δ ο μ ή ς 
70.000€ και 
6 στρέμματα 
50.000€ Τηλ.: 
6973683809, 
6932899999.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
- ΘΕΣΗ ΑΓ. 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ , 
πωλείται κτή-
μα εξαιρετικό, 
παραθαλάσσιο 
εν επαφή με 
την καλύτερη 
παραλία της 
Αντιπάρου ε-
κτάσεως 40 
στρεμμάτων. 
Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ.: 
6989860486.

Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α 
- ΘΕΣΗ ΤΗ-
Λ Ε Γ ΡΑΦ Ο Σ , 
πωλείται κτήμα 
32 στρέμματα, 
μετά το Δήλιο, 
συνορεύει με 
θάλασσα, παρα-
λία Τηλεγράφου 
στη Παροικία. 
Τιμή ευκαιρί-
ας. Τηλ.: 22840 
21088.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α , 

πωλείται οικόπεδο 4767τ.μ. με 
πηγάδι, κτίζεται 320τ.μ., πολύ 
καλή ευκαιρία. Τιμή: 95.000€ Συ-
ζητήσιμη. 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 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

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.

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.

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
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. 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -     
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κατάστημα μεγάλης 
προβολής 400τμ. (200τμ. ισόγει-
ο ενιαίο και 200τμ. ημιυπόγει-
ο) ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 
22070, 210  8087501, 6972700100 
www.aiare.gr

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, ενοικιάζονται 
γκαρσονιέρες 50τ.μ. επιπλωμέ-
νες καινούργιες, 50μ από την πα-
ραλία, για όλο το χρόνο ή σεζόν. 
Τηλ.: 6938330712. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ο παιδό-
τοπος. Τηλ.: 6908359735.

ΑΘΗΝΑ, ενοικιάζονται 2 γκαρσο-
νιέρες, η μία στην περιοχή Αγίου 
Λουκά και η δεύτερη Μαυρομι-
χάλη στη Λ. Αλεξάνδρας, πλήρως 
ανακαινισμένες το 2010. Τηλ.: 
22840 91239, 6934150848. 

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

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

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

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.

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. 

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ    

REPRESENTATIVE, ζητά τουρι-
στικό γραφείο, απαραίτητα Γερ-
μανικά, Αγγλικά, δίπλωμα αυ-
τοκινήτου / μοτοσικλέτας. Επι-
θυμητά Ιταλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: orbitpas@otenet.gr

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, 
ζητείται για συνεργείο αυτοκινή-
των. Τηλ.: 22840 24245.

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία σε εστι-
ατόριο, ξενοδοχείο ή σαν απο-
κλειστική ή και σαν οικιακή βοη-
θός εποχιακά ή όλο το χρόνο. Δι-
αθέτει δίπλωμα οδήγησης. Τηλ.: 
6999800920. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΚΩΝ, ζητείται για εργασία σε 
κέντρο ξένων γλωσσών. Τηλ.: 
6977636986. Από 10:00 13:00 το 
πρωί, έως 18:00-21:00 το από-
γευμα. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

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     

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, συμβουλές για υ-
γιεινό και θεραπευτικό ύπνο α-
νάλογα με κάθε τύπο σωματό-
τυπο. Κος Μητρόπουλος, Τηλ.: 
6984661484.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ Finland, λύση στα 
αυχενικά, δωρεάν μέτρηση αυ-
χενικής. Συνεργασία με ορθο-
πεδικούς. Προσφορά Ιουλί-
ου 30%. Κος Μητρόπουλος, Τηλ.: 
6984661484.

ΝΤΡΑΜΣ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA, 
πωλούνται 2 χρονών σε πολύ κα-
λή κατάσταση, τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6984518265.

ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΕ τον 
χειμώνα, 8 ημέρες στην Αράχοβα 
με αντίστοιχη θερινή στην Πάρο. 
Κος Γιάννης, Τηλ.: 6944140126.

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ, 2χρονη μανο-
μετρικό 60, σχεδόν καινούργια 
πωλείται μισοτιμής, 400€ Τηλ.: 
6944778711.

MERCEDES C 180, 1.600 κυβι-
κά, 156 ίπποι, μεταλλικό μαύ-
ρο χρώμα, δερμάτινα καθίσματα, 
Bluetooth, ράδιο/cd, μοντέλο 4ος 
2010’, πωλείται χωρίς χιλιόμετρα. 
Τιμή: 28.000€ Τηλ.: 6944714337, 
22840 22217.

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.

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

ΚΙΝ: 6944 647005ΚΙΝ: 6944 714581

22840 53555

µισης...Ιδέες διαφή
που ακούγονται δυνατά!
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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

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, βρί-
σκομαι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσω ότι έχει ήδη σχημα-
τιστεί ο βασικός πυρήνας για τη 
δημιουργία ανεξάρτητου εκλογι-
κού συνδυασμού, που θα λάβει 
μέρος στις επερχόμενες εκλογές 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 
7 Νοεμβρίου 2010. Το όνομα του 
Συνδυασμού είναι: Ενωτική Κίνηση 
Προόδου.

Ο πυρήνας αυτός προέκυψε ως 
φυσικό επακόλουθο της συνερ-
γασίας των Νίκου Μαριάνου και 
Αντώνη Πατέλη και αποτελείται ήδη 
από ικανό αριθμό αξιόλογων υπο-
ψηφίων δημοτικών συμβούλων, 
που υποστήριξαν έμπρακτα και 
άμεσα την προσπάθεια αυτή.

Παρόλο που βρισκόμαστε εν 
μέσω ζωτικής επαγγελματικής 
δραστηριότητας, υπάρχουν σε εξέ-
λιξη επαφές και συζητήσεις με 
παρά πολλούς από τους συμπατρι-
ώτες μας, που μας επιτρέπουν να 
έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο εκλο-
γικός μας Συνδυασμός θα αποτε-
λείται από τον μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό που επιτρέπει ο εκλογικός 
νόμος.

Το κύριο χαρακτηριστικό του 
Συνδυασμού μας είναι η συμμετο-
χή πολιτών όλων των πολιτικών πε-
ποιθήσεων, που όμως τους ενώνει 
η αγωνία για το μέλλον του τόπου 
μας και η διάθεση να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους και την ενέρ-
γειά τους για να αντιμετωπιστούν 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
οι προκλήσεις που έχουμε μπρο-

στά μας, σε ένα περιβάλλον κρίσης. 
Είναι ώρα ευθύνης για τις τοπικές 
κοινωνίες και μόνο με Ενότητα και 
Συνεργασία μπορούμε να προσφέ-
ρουμε ουσιαστικά στους εαυτούς 
μας.

Επαναλαμβάνουμε ακόμα μια 
φορά το κάλεσμά μας στον κάθε 
συμπατριώτη μας, ιδιαιτέρως δε 
στη Νεολαία μας, να υποστηρίξει 
αυτή την προσπάθεια με οποιοδή-
ποτε τρόπο μπορεί, προκειμένου να 
ανεβάσουμε το νησί μας στο επίπε-
δο που του αξίζει.
• Με σοβαρότητα και υπευθυνό-

τητα αντιμετωπίζουμε τις προκλή-
σεις.
• Με Ενότητα και Συνεργασία συ-

ντονίζουμε τις δράσεις μας.
• Με αισιοδοξία ατενίζουμε το 

μέλλον μας.

Νίκος Μαριάνος
Υποψήφιος Δήμαρχος

Φωτιά στην Αντίπαρο
Δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε άνδρες και 

επικεφαλής τον αναπληρωτή προϊστάμενο Δ. Ντζιακώ-
στα, έσπευσαν στη φωτιά στην Αντίπαρο και γρήγορα 
την έθεσαν υπό έλεγχο. Η φωτιά ξέσπασε το Σάββατο 
17 Ιουλίου το απόγευμα σε κτήμα ιδιώτη και κατέκαυ-
σε περίπου 10 στρέμματα, ευτυχώς με ξερά χόρτα. Η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάρο, ειδοποιήθηκε από 
περίοικους στις 19.40, ενώ ο ιδιοκτήτης που βρισκόταν 
στην Πάρο, είδε τη φωτιά από απέναντι στο κτήμα του. 

Την πυροσβεστική συνέδραμαν 2 υδροφόρες της Κοι-
νότητας Αντιπάρου και αρκετοί κάτοικοι.

Τα αίτια είναι άγνωστα, όμως υπήρξαν καταγγελίες 
από κατοίκους, ότι λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, άκου-
σαν θόρυβο από ένα μηχανάκι. Ανακρίσεις διενεργού-
νται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάρου. 

Σύλληψη τεσσάρων 
αλλοδαπών 
για ναρκωτικά

Τέσσερις αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας συνελήφθη-
σαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Πάρου για παράβαση 
του νόμου περί ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώ-
ντας πληροφορίες και μετά από οργανωμένη αστυνομι-
κή επιχείρηση συνέλαβαν τους 4 Αλβανούς, κατοίκους 
Πάρου, ηλικίας 22, 24, 17 και 30 ετών.

Συγκεκριμένα, σε έρευνες που πραγματοποίησαν στα 
σπίτια τους, αλλά και στο αυτοκίνητο ενός εξ αυτών, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 141,2 γραμμά-
ρια κοκαΐνης, 619,9 γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής 
κάναβης, το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ και μία ζυ-
γαριά ακριβείας.Εναντίον τους σχηματίστηκε δικογρα-
φία και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύ-
ρου. 

Ν. Μαριάνος - Αντ. Πατέλης
"Ενωτική Κίνηση Προόδου"

Το μέλλον 
της ΕΑΣ

Επιστολή προς τον πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αντ. Αρκά, 
έστειλε ο δημοτικός σύμβουλος 
της μειοψηφίας Σπ. Καλακώνας για 
το ζήτημα της ΕΑΣ με την Αγροτική 
Τράπεζα.

Στην επιστολή του τονίζει: «Οι δι-
απραγματεύσεις μεταξύ εμπλεκό-
μενων φορέων (υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης – ΑΤΕ – ΕΑΣ) για το 
μέλλον της ΕΑΣ Πάρου, βρίσκονται 
σε κομβικό σημείο. Είναι πιστεύω 
αυτονόητο το ενδιαφέρον του Δή-
μου μας, για την πορεία της τοπικής 
αγροτικής οικονομίας και ως εκ τού-
του, ωφέλιμο και σκόπιμο, κατά την 
ταπεινή μου γνώμη, θα ήταν να πιέ-
σουμε κι εμείς από την πλευρά μας, 
έτσι ώστε να εξέλθει ο συνεταιριστι-
κός μας φορέας από τη μέγγενη του 
δανεισμού και των συνεπειών του, 
εκδίδοντας απόφαση – ψήφισμα, 
που θα μπορούν να υπογράψουν και 
οι λοιποί φορείς του νησιού».

Το πανηγύρι 
του Νηρέα

Το Δ.Σ. και τα μέλη του ΑΜΕΣ Νη-
ρέας προσκαλούν όλους τους Πα-
ριανούς στο πανηγύρι του Νηρέα με 
νησιώτικα βιολιά και τσαμπούνες. Η 
εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 24 
Ιουλίου στην εκκλησία της Παντά-
νασσας, στη Νάουσα στις 9 μ.μ.
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με το φακό
 της 

Κ ί ν η σ η 
Ενεργών 
Π ο λ ι τ ώ ν 
Α ν τ ι π ά -
ρου. Νέος 
σ υ ν δ υ α -
σμός στα 
σ κ α ρ ι ά 

για την Αντίπαρο. Τα ονόματα, όπως μας 
είπαν που «παίζουν» είναι: Σκιαδάς, Φα-
ρούπος, Τριαντάφυλλος. Αν και δεν είμα-
στε σίγουροι κατά πόσο γνωρίζουν και οι 
τρεις ότι είναι στο συνδυασμό και μάλιστα 
για τη θέση του Δημάρχου, τους ευχόμα-
στε καλή επιτυχία. Κοίτα να δεις, κάθε 
φορά που θα πηγαίνουμε στην Αντίπαρο 
θα μαθαίνουμε και ένα νέο συνδυασμό...

Προσπάθησε πολύ να μας πείσει η γνω-
στή κυρία της Αντιπάρου, ότι η μόνη λύση 
για την πρόοδο και την ανάπτυξη του νη-
σιού είναι να ξανακατέβει ως υποψήφια 
η νυν «μεγάλη κυρία» της Αντιπάρου. Το 
παράξενο δεν είναι αυτό. Αλίμονο αν δεν 

εκτιμάς τον ευεργέτη σου. Το παράξενο 
είναι, ότι σαν εναλλακτική λύση, όπως 
μας είπε η ίδια, εάν δεν πεισθεί η «με-
γάλη κυρία», είναι να στηριχθεί ο Γιάννης 
Λεβεντάκης, κάτι που ο ίδιος ζήτησε από 
την Κοινοτάρχη. Να το δούμε και αυτό, 
η Μανέττα να στηρίζει Λεβεντάκη και τι 
στον κόσμο όλο. 

Σε ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου ει-
πώθηκε και δεν διαψεύσθηκε: «Από 
κύκλους της Νέας Δημοκρατίας υποστη-
ρίζεται ότι στην Πάρο δεν θα υπάρξει χρί-
σμα, αλλά θα υποστηριχτεί ο ανεξάρτητος 
συνδυασμός της Γρηγορίας Πρωτολάτη». 
Ποιος θα μας δώσει μια απάντηση εδώ 
στην Πάρο, εάν είναι αλήθεια ή ψέμα 
αυτή η είδηση του ραδιοφωνικού σταθ-
μού της Νάξου;

Φυσικά προσπάθησε ο κ. Βρούτσης να 
δώσει μια απάντηση, αλλά… τα συμπερά-
σματα δικά σας:«Η Νέα Δημοκρατία στην 
Πάρο θα έχει άποψη και πρόταση… Αν 

όμως βρεθούμε στη θέση να επιλέξουμε 
μεταξύ των δύο συνδυασμών που σήμερα 
υπάρχουν, η θέση μας είναι η ακόλουθη: 
«Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον κ. 
Βλαχογιάννη, το οποίο εκτιμούμε, γιατί 
είναι κυβερνητικός υποψήφιος». Άρα τι; 
Ο ένας «πράσινος» και ο άλλος «λαχανί;». 
Ο ένας βαθύ ΠΑΣΟΚ και ο άλλος ρηχό 
ΠΑΣΟΚ; Άραγε η Νέα Δημοκρατία μοιρά-
ζει τις κομματικές ταυτότητες του ΠΑΣΟΚ 
ή σ’ αυτούς δηλώνουν πίστη υποταγής οι 
τέως…;
Πάντως, για να βοηθήσουν την κρίση των 
Νεοδημοκρατών, για το ποιος είναι ΠΑ-
ΣΟΚ και ποιος είναι ο λίγο ΠΑΣΟΚ, φρό-
ντισε το γνωστό κέντρο παραπληροφό-
ρησης – λασπολογίας, να βάψει το Δη-
μαρχείο πράσινο και να βάλει ταμπέλα 
ΠΑΣΟΚ. Έτσι, για να μην μπερδευόμα-
στε. "Η αγαπημένη μας δεν είναι ΠΑΣΟΚ 
κ. Βρούτση, το βλέπετε και σεις, γι’ αυτό 
ψηφίστε μας σας παρακαλώ".

Τι έγινε ρε παιδιά ο Τέλογλου; Σε πια 
ήπειρο πλέον δραστηριοποιείται; Και το 

γκάλοπ τι θα το κάνουμε τώρα; Μήπως 
εκεί στα βάθη της Ασίας, σαν νέος Μέ-
γας Αλέξανδρος, θα γίνει Δήμαρχος ή 
Κυβερνήτης για να μεταδώσει το φως το 
αληθινό;

Μας παραπονέθηκαν κάποιοι που είδαν 
τον εαυτό τους στις περιπτώσεις αυθαιρε-
σίας που καταγγείλαμε στο προηγούμενο 
φύλλο, ότι κακώς κάναμε αναφορά στην 
εφημερίδα για τις παρανομίες τους. «Φω-
νάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικο-
κύρης», λέει μια σοφή λαϊκή ρήση. Αντί 
να βγουν και να πουν ένα «συγγνώμη» 
γιατί παρανομούν ή αυθαιρετούν, ζητούν 
και τα ρέστα. Ζητούν να μην δημοσιοποι-
ούμε τα κατορθώματά τους. Το θράσος 
τους απ’ ότι φαίνεται, δεν έχει όρια.

Άσχετο: Τι θα γίνει με τις γεωτρήσεις; 
Συνεχίζονται κανονικά οι αδειοδοτήσεις. 
Ακούει κανείς; Έχει κάποιος το ανάστημα 
για να σταματήσει αυτό το έγκλημα στη 
φύση της Πάρου;

Έκθεση Βυζαντινής Αγιογραφίας 

Έως τις 31 Ιουλίου θα διαρκέσει η έκθεση Βυζαντινής Αγιογραφίας της 

Ζαμπετώ Δημητροκάλη, τα εγκαίνια της οποίας έγιναν στις 17 Ιουλίου στο 

χώρο Τέχνης «Άγιος Αθανάσιος» στη Νάουσα.

Η κ. Δημητροκάλη γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας, έχει όμως καταγωγή 

από τη Μάρπησσα. Είναι υπάλληλος του ΙΚΑ και ασχολείται με τη ζωγραφική 

από τα μαθητικά της χρόνια. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να μελετά τη Βυζαντι-

νή Αγιογραφία, μαθητεύοντας παράλληλα δίπλα σε εκλεκτούς αγιογράφους. 

Έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις, αποκομίζοντας διακρίσεις και πανελ-

λαδικά βραβεία. Έργα της βρίσκονται σε ναούς της Ελλάδας και σε ιδιωτικές 

συλλογές.

Η έκθεση θα μεταφερθεί από τις 4 έως τις 8 Αυγούστου στη Μάρπησσα.  


