
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Έντονες αντιδράσεις στον κλάδο των αλιέων προκα-
λεί η πρόσφατη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβου-
λίου στην Ανάφη «για την προστασία των θαλασσίων 
ιχθυαποθεμάτων».  Τις αντιδράσεις ο κ. Μπάιλας, τις 
εξέλαβε ως «φήμες 
παραπληροφόρησης 
και παραποίησης της 
αλήθειας που προσπα-
θούν να σπείρουν πα-
νικό στους αλιείς των 
Κυκλάδων», γι’ αυτό 
και εξέδωσε δελτίο 
Τύπου σε μια προσπά-
θεια να «χρυσώσει το 
χάπι». 

Στο Δελτίο Τύπου 
τονίζει ότι «η εν λόγω 
απόφαση έγινε ομό-
φωνα δεκτή, όχι μόνο 
από τα μέλη του Ν.Σ., 
αλλά και από όλους 
τους παραβρισκόμε-
νους εκπροσώπους των αλιέων, οι οποίοι ενώ αρ-
χικά είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους, μετά την 
ολοκληρωμένη πρόταση του Νομάρχη Κυκλάδων όχι 
μόνο συμφώνησαν, αλλά τον ευχαρίστησαν εν μέσω 
χειροκροτημάτων». 

Να σημειωθεί βέβαια, ότι στη συγκεκριμένη συ-
νεδρίαση του Ν.Σ. στην Ανάφη, ήσαν 5-6 παράκτιοι 
αλιείς, οι οποίοι πράγματι συμφώνησαν. Δεν ήταν κα-
νένας ψαράς από την Πάρο, ούτε τρατάρηδες ή ιδιο-

κτήτες βιτζότρατας, οι οποίοι είχαν εκφράσει τις έντο-
νες διαφωνίες τους, μαζί με άλλους συναδέλφους 
τους από άλλα νησιά, στην παρουσίαση στη Νάξο της 
έρευνας με τίτλο: «Σχεδιασμός ενός δικτύου θαλασ-

σίων αποθεμάτων για 
την προστασία της βι-
οποικιλότητας και της 
βιώσιμης αλιείας στις 
Κυκλάδες». Εντύπω-
ση επίσης προκαλεί 
η συναίνεση στην 
απόφαση των Παρια-
νών Νομαρχιακών 
Συμβούλων, οι οποίοι 
γνωρίζουν ότι διαθέ-
τουμε ως νησί το με-
γαλύτερο αλιευτικό 
στόλο και δεν υπερα-
σπίστηκαν τα συμφέ-
ροντα των Παριανών 
ψαράδων.

Ο κ. Αντώνης Μα-
λαματένιος ιδιοκτήτης Γρι – γρι, σχολιάζοντας την 
απόφαση μας είπε: «Μοίρασα τα ιμάτιά μου και επ’ 
αυτών έβαλα κλήρο», αυτό έκανε ο Νομάρχης. Είχα 
πάει στην παρουσίαση της έρευνας στη Νάξο, για την 
οποία εκτιμώ ότι είναι άκυρη. Ο καθηγητής που την 
έκανε είναι μαθηματικός, δεν έχει καμία σχέση με το 
αντικείμενο και αναρωτήθηκε για πια προστασία μι-
λάμε. 

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

στην Πάρο με το “Νήσος Ρόδος”!

* Τα δρομολόγια ισχύουν έως 31/10/2010.

Πάρο           Πειραιά
Τρίτη - Πέμπτη - Κυριακή 00:30 (επόμενη μέρα)

Πειραιά           Πάρο
∆ευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 18:00
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Αποφάσεις για το
σταδιακό αφανισμό τους

Μέτωπο με τους αλιείς άνοιξε ο Νομάρχης Δ. Μπάιλας στην εκπνοή της θητείας του

ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

συνέχεια σελ. 5συνέχεια σελ. 7

Χαράλαμπος Κόκκινος 
υποψήφιος Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου

Δεν θα συμβιβαστώ
με την παρακμή

Υπηρέτησε πεντέμισι χρόνια στην 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, εκτιμά ότι 
προσέφερε στην περιοχή και στους 
πολίτες της και τώρα διεκδικεί την 
ψήφο τους για να επανέλθει στο 
χώρο, τον οποίο γνωρίζει πολύ 
καλά, εκλεγμένος πλέον. Ο κ. Χαρά-
λαμπος Κόκκινος έχει σχέδια για το 
μέλλον, είναι υπέρ της Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης, όχι όμως, όπως 
τονίζει, με το σύστημα «κοπτορα-
πτικής» που χρησιμοποιήθηκε από 
τους κυβερνώντες για τον «Καλλικράτη», γι’ αυτό θα 
επιδιώξει, κατά την εφαρμογή, να ωφεληθούν οι πο-
λίτες και όχι οι «λίγοι».

Ήσασταν Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου πεντέμισι 
χρόνια και τώρα διεκδικείτε αυτή τη θέση κατεβαί-
νοντας στις εκλογές με το συνδυασμό «Νέα εποχή 
για τα νησιά μας». Πιστεύετε πως είναι σημαντικό 
να σας εκλέξει ο λαός και αν ναι, γιατί;

Είχα την τύχη και την τιμή να είμαι μέχρι σήμερα ο 
μακροβιότερος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου , θέση που εκτιμώ ότι τίμησα , αφού 
στα πεντέμισι έτη της θητείας μου προωθήθηκαν  και 
ολοκληρώθηκαν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα 
χίλια οχτακόσια (1800) έργα και δράσεις και αξιοποι-
ήθηκαν με διαφάνεια και εντιμότητα το σύνολο των 
εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων που είχαμε στη δι-
άθεση μας. 

Έχοντας ως δεδομένο ότι τους τελευταίους μήνες 
υπάρχει απραξία και έλλειψη αναπτυξιακής πολιτι-
κής, οι πολίτες ας κρίνουν εάν προώθησα ορθά  το 
θεσμό της Περιφέρειας και την οδήγησα σε διακρί-
σεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εάν τους ταιριάζει η 
οπισθοδρόμηση και η παρακμή.
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση
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Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 126

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
E-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Ατλάντικ (περιφερειακός), 
Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδίων 
Πώλος Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, 
Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, 
βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - 
Αλιπράντης Απ.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ 
Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart comput-
ers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα 
Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 
Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη 
Χανιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου, 
Παραδοσιακός 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 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Πολιτική και συναίσθημα
Πώς ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές; Είναι 

δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με «καθαρούς» 
πολίτες, που έλκονται από ιδέες και αγάπη για 
τον τόπο; Βασιζόμαστε σ’ αυτή την εκτίμηση και 
παραθέτουμε επιχειρήματα, προτάσεις και προ-
γράμματα ή πάμε να τραβήξουμε με το μέρος μας 
τους ψηφοφόρους συγκινώντας ή ξεγελώντας 
τους με γενικότερα συνθήματα κλείνοντας το μάτι 
συχνά σε διεκδικήσεις, συμφέροντα και εξυπη-
ρετήσεις;  

Μπορούμε να μετρήσουμε πόσο συναίσθημα 
βάζουμε στην πολιτική μας δράση και πόση πο-
λιτική στο συναίσθημα. Στο πρώτο μίγμα η ανα-
λογία (πολύ συναίσθημα) αδικεί και ζημιώνει την 
πολιτική και μας καθιστά αναποτελεσματικούς. 
Στο δεύτερο η αναλογία (λίγη ή μηδενική πολιτι-
κή) μας φέρνει σε καθημερινά αδιέξοδα. Ας σκε-
φτούμε, αξιοποιώντας τις μέχρι τώρα παρατηρή-
σεις και εμπειρίες μας. 

α) Επιλέγουμε συχνά συγγενείς και φίλους ανε-
ξάρτητα από την ικανότητα, την πίστη σε αξίες και 
την παράταξη που εκπροσωπούν. Παρασύρονται 
ακόμα αρκετοί από παρόμοιες έλξεις.

β) Πολλοί ψηφίζουν όχι θετικά, αλλά αρνητικά, 
προκειμένου να τιμωρήσουν, να εκδικηθούν μια 
παράταξη, μια ομάδα ή ένα πρόσωπο. Συναίσθη-
μα λοιπόν και όχι πολιτικός ορθολογισμός, που 
ανοίγει δρόμους σε όσα μπορεί να φέρουν τον 
τόπο σε καλύτερη θέση.

γ) Τα συμφέροντα έλκουν πολλούς ψηφοφό-
ρους. Τον τελευταίο καιρό το «κόμμα» των συμ-
φεροντολόγων έχει αυξήσει την ισχύ του, καθώς 
λύγισαν οι παλιές ιδέες και έχει απλωθεί ως σύν-
νεφο μεγάλη απογοήτευση. Ο εγωισμός και η ιδι-
οτέλεια κατευθύνουν πολλούς. 

δ) Μερικοί ψηφίζουν ανάλογα με την πίεση που 
δέχονται την τελευταία στιγμή από γνωστούς και 
φίλους. Αδιάφοροι, αδιάβαστοι, απολίτικοι, ουδέ-
τεροι, αποτελούν ισχυρή ομάδα.

ε) Αρκετοί έλκονται από χαρίσματα των υπο-
ψηφίων (όμορφη γυναίκα, άνδρας χαρισματικός, 
ρήτορας, λαοπλάνος κ.λ.π.).

στ) Πολλοί δεν ξεφεύγουν από τοπικιστικές έλ-
ξεις. Ψηφίζουμε τον «δικό μας» και όχι τον ικανό 
του άλλου χωριού.

ζ) Μεγάλο μέρος ψηφοφόρων πορεύεται στον 
υποψήφιο που υποδείχνει η παράταξη, το κόμμα. 
Έχουμε εδώ μια πολυπληθή ομάδα, θα τη λέγαμε 
μικτή, γιατί και πολιτικός ορθολογισμός διακρί-
νεται, αλλά και συναίσθημα, που έχει ρίζες σε 
κοινές ιστορίες, σε αγώνες κ.λ.π. Τα γενικότερα 
συνθήματα πάντως (μνημόνιο λ.χ. ή όχι) δεν επι-
τρέπουν στον πολίτη αυτονόμηση από τις εθνικές 
εκλογές και εστίαση της προσοχής στην παραγω-
γή πρωτοβάθμιας τοπικής πολιτικής. 

η) Τέλος μια μικρή ομάδα ανθρώπων έλκεται 
από προγράμματα, ιδέες και οράματα. Εδώ βρί-
σκουμε κυρίως νέους που δεν έχουν αλωθεί από 
το σύστημα.

Από το πλήθος λοιπόν των ψηφοφόρων οι δια-
θέσιμοι να πειστούν με επιχειρήματα είναι λίγοι. 
Το ζήτημα είναι να χαλαρώσουν οι άλλες έλξεις 
και να ενισχυθούν αυτές που καθιστούν τον ψη-
φοφόρο υπεύθυνο πολίτη. Προηγείται λοιπόν της 
προεκλογικής περιόδου μια άλλη, στην οποία η 
συλλογική ζωή μεταβάλλεται σε σχολείο πολιτι-
κής και φέρνει τον κάθε άνθρωπο μπροστά στις 
κοινές ευθύνες. Με διάφορες πρωτοβουλίες και 
δράσεις (φροντίδα για το περιβάλλον, τη συλλο-
γική ζωή, τον πολιτισμό, τους συνεταιρισμούς) 
τιθασεύονται προσωπικές και ιδιοτελείς συμπερι-
φορές και ιδέες και οράματα ενισχύονται, έλκουν 
και συνεγείρουν. Αρνούμαστε να είμαστε οπαδοί, 
ψηφοφόροι, πελάτες κομμάτων και γινόμαστε 
πολίτες. Ανεξάρτητοι από συμφέροντα, συγγέ-
νειες, φίλους, χωρίς προκαταλήψεις και προσχή-
ματα ιδεολογίας, προσανατολισμένοι σ’ αυτό που 
θεωρούμε κάθε φορά γονιμότερο για τον τόπο. 
Δημοτικές και εθνικές εκλογές δεν είναι καθόλου 
το ίδιο.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ευχαριστήριο 

Το Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλια-
νή» θα ήθελε να εκφράσει τις εγκάρδιες ευχαριστίες του στην πρόεδρο και τα 
μέλη του Συλλόγου Φίλων Αγίων Αναργύρων για την πολύ σημαντική δωρεά των 
5.000,00€ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Γηροκομείου.

Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες 
διασφαλίζουν τη συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας και την προσφορά αγάπης και 
θαλπωρής στην τρίτη ηλικία. 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το τραγικό συμβάν 
του ναυαγίου του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» κατά το οποίο 81 συνάνθρωποί μας έχασαν 
τη ζωή τους.

Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας, το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής και ο Δήμος Πάρου θα πραγματοποιήσουν όπως κάθε χρόνο, μνημόσυνο την 
ημέρα αυτή, μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Προσκύνημα Πα-
ναγίας Εκατονταπυλιανής και εν συνεχεία, στις 11:30 π.μ., θα τελεστεί τρισάγιο 
στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που ανηγέρθη στη τοποθεσία 
«Κορακιές» εις μνήμην των απολεσθέντων αδελφών μας.

Παρακαλούνται όλοι οι ευσεβείς Χριστιανοί να παραστούν στη Θεία Λειτουργία 
και στις επιμνημόσυνες τελετές, για να συμπροσευχηθούμε, για την ανάπαυση των 
ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών μας και να συμπαρασταθούμε έμπρακτα και 
αδελφικά στους πονεμένους συγγενείς τους.

Επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

Από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Κυκλάδων, ανακοινώθηκε η έναρξη 
λειτουργίας του Γραφείου Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Πάρου (ΓΡΑΣΕΠ) για το σχολικό έτος 
2010 – 2011.

Το Γραφείο ΣΕΠ Πάρου είναι ένα 
από τα περίπου 500 που λειτουργούν 
σε σχολικές μονάδες τα τελευταία 10 
χρόνια, με σκοπό την παροχή τεκμη-
ριωμένων πληροφοριών, συμβουλών 
και στήριξης σε μαθητές και γονείς 
πάνω σε θέματα που αφορούν την εκ-
παίδευση, την κατάρτιση και την αγο-
ρά εργασίας.

Το γραφείο έχει το εξής ωράριο: 
Δευτέρα , Τετάρτη, Πέμπτη από τις 

9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο 
Γυμνάσιο Νάουσας. 

Τρίτη, Παρασκευή τις ίδιες ώρες στο 
Λύκειο Παροικίας.

Πληροφορίες: Σωτήρης Τζούδας 
τηλ.: 22840 53558 – 51455 fax: 22840 
53558

Από τη νέα σχολική χρονιά 2010-2011 
θα λειτουργήσει στον Τομέα Οικονομί-
ας-Διοίκησης, στη Γ΄ τάξη, η ειδικό-
τητα «Τουριστικών Επιχειρήσεων». 
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυ-
κείου ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότη-
τας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), 
μπορούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του 
ΕΠΑΛ και να αποκτήσουν πτυχίο των 
ειδικοτήτων του τομέα, φοιτώντας δύο 
χρόνια. Ειδικότερα, οι κάτοχοι πτυχίου 
του Τομέα Οικονομίας-Διοίκησης, μπο-
ρούν να εγγραφούν και ν’ αποκτήσουν 
και επιπλέον το πτυχίο «Τουριστικών 
Επιχειρήσεων», παρακολουθώντας 
μόνο τα μαθήματα της Γ΄ τάξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν  να τηλεφω-
νούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο 22840 24124.

Ενημέρωση και έλεγχοι 
από το υπουργείο Εργασίας

Για επικινδυνότητα
στους χώρους εργασίας 

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπά-
ρου ενημερώνει όλους τους επιχειρηματίες ότι το Υπουρ-
γείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναλάβει εκστρατεία ενημέ-
ρωσης και ελέγχων για την εκτίμηση του κινδύνου από 
τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας.

Κύριος σκοπός της εκστρατείας αυτής είναι η ενη-
μέρωση εργοδοτών και εργαζομένων, ιδίως σε επιχει-
ρήσεις με προσωπικό έως 50 εργαζομένους, για την 
πρόληψη και την υιοθέτηση καλών πρακτικών προς απο-
φυγή των κινδύνων που ενέχει η έκθεση εργοδοτών και 
εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες.

Η εκστρατεία θα επικεντρωθεί κυρίως στα συνεργεία 
αυτοκινήτων, συνεργεία καθαρισμού, αρτοποιεία, ξυ-
λουργεία και επιπλοποιεία, αλλά απευθύνεται γενικό-
τερα και σε όλους τους εργοδότες και εργαζομένους.

Όπως ενημέρωσε το Υπουργείο, από 15 Σεπτεμβρί-
ου έως και 30 Νοεμβρίου 2010, θα πραγματοποιηθούν 
έλεγχοι στις παραπάνω επιχειρήσεις με κύριο στόχο τη 
διαπίστωση ύπαρξης επαγγελματικού κινδύνου, καθώς 
και αν λαμβάνονται τα σχετικά προληπτικά μέτρα. 

Έκκληση προς τους κυνηγούς

Προσοχή στον Αη 
Γιάννη Δέτη, υπάρχουν 
και περιπατητές…

Το κυνήγι επιτρέπεται αυτή την περίοδο και μάλι-
στα τώρα είναι η εποχή του λαγού. Οι κυνηγοί της 
Πάρου κάνοντας χρήση του νόμιμου δικαιώματός 
τους ξεχύνονται στους λόφους και τις πλαγιές του 
νησιού. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή 
του Άη Γιάννη Δέτη, στην οποία βρίσκεται το Περι-
βαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου. Και εκεί 
είναι το πρόβλημα. Γιατί μαζί με τα θηράματα είναι 
και οι περιπατητές των μονοπατιών, ξένοι τουρίστες 
οι περισσότεροι, που πριν από λίγες ημέρες κατέ-
βηκαν έντρομοι από τις τουφεκιές στην παραλία του 
Μοναστηριού. Βέβαια, ούτε οι κυνηγοί φταίνε, πόσο 
μάλλον οι περιπατητές. 

Απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Κ. Ιορδάνη, ο οποίος αντιμετώπισε με θε-
τική διάθεση το πρόβλημα, λέγοντας πως θα επιδι-
ώξει να ενημερώσει τους κυνηγούς, είτε ν’ αποφεύ-
γουν τη συγκεκριμένη περιοχή, είτε να ελέγξουν τις 
ώρες που πηγαίνουν, με λίγα λόγια να βρεθεί η χρυ-
σή τομή, ώστε και οι κυνηγοί να μην «περιοριστούν» 
και οι τουρίστες ν’ απολαμβάνουν ανενόχλητοι τον 
περίπατό τους. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. 

1ο ΕΠΑΛ Πάρου
Ειδικότητα: τουριστικών 
επιχειρήσεων

Μνημόσυνο για τα θύματα του ναυαγίου 
του «Εξπρές Σαμίνα»
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Εκμάθηση κεραμικής
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου ανακοινώ-

νει τη δημιουργία νέου τμήματος εκμάθησης  κεραμικής για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες  υπό την διεύθυνση της κ. Δέσποινας Λάμπρου. Η λειτουργία του θα ξε-
κινήσει με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους στο Εικαστικό Εργαστήριο του 
Δήμου Πάρου.  

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
με την κ. Αγγέλικα Βαξεβανίδου στο 6977293709. 

Επίσης,  οι εγγραφές και η δημιουργία τμημάτων του Μουσικοχορευτικού Συ-
γκροτήματος Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 
από τις 18:00  έως τις 20:00 και το Σάββατο 2 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως τις 
13:00 στην αίθουσα του χορευτικού.

Δεκαήμερη εκδρομή
Δεκαήμερη εκδρομή διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας στις Δαλ-

ματικές ακτές: Μαυροβούνιο, Μπούτβα, Κότορ, Ντουμπρόβνικ, Σίμπενικ, Ζαντάρ, 
Σπλιτ, Λίμνες Πλίβετσε, Λουμπλιάνα, Σπήλαια Πόστοινα, ΡΙΓΙΕΚΑ, ΒΙΤΣΕΝΤΣΑ. Η 
αναχώρηση από την Πάρο θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου το βράδυ και η επιστρο-
φή στις 25 του μήνα. Πληροφορίες στα τηλ.: 22840 41141, 41239, 6977337854, 
6945186978.

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας ενημερώνει ότι αναβαθμίζει τη χορευτική 

ομάδα ενηλίκων με τη δημιουργία τμημάτων Παιδικού και εφηβικού, υπό την ευ-
θύνη του επαγγελματία χοροδιδάσκαλου Φώτη Βελισσαρόπουλου από την Αθή-
να. Έναρξη μαθημάτων στις 10 Οκτωβρίου. Πληροφορίες – συμμετοχές στα τηλ.: 
6977337854, 22840 41141, 6978743388, 22840 41239.

Αρχίζουν τα μαθήματα
στον «Σκόπα» 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος» διοργανώνει και φέτος 
μαθήματα παραδοσιακού χορού και καλεί τους γονείς και τα παιδιά τους να συμ-
μετάσχουν. 

Το πρόγραμμα: Για παιδιά προσχολικής ηλικίας «τα χελωνάκια» (4-5 ετών) 
Εισαγωγή στον κόσμο της παράδοσης μέσα από τα λαϊκά  παραμύθια, με μία σει-

ρά μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων. Κάθε  Πέμπτη  στις 6.ο0 μ.μ. (έναρξη 01/10) 
Για παιδιά Δημοτικού: 1ο τμήμα παραδοσιακού χορού (6 ετών, Α Δημοτικού) 

Κάθε Πέμπτη στις 6.45 μ.μ. (έναρξη 01/10)
2ο τμήμα παραδοσιακού χορού (7-8 ετών, Β & Γ Δημοτικού ) Κάθε Τρίτη στις 6.30 

μ.μ. (έναρξη 29/09)
3ο τμήμα παραδοσιακού χορού (9 ετών, Δ Δημοτικού) Κάθε Τρίτη στις 7.15 (έναρ-

ξη 29/09)
4ο τμήμα παραδοσιακού χορού (10-13 ετών, Ε, Στ & Α και  γυμνασίου) Κάθε Πέ-

μπτη στις 7.30 (έναρξη 01/10)
5ο τμήμα παραδοσιακού χορού (εφηβικό) Κάθε Τρίτη στις 8.00 (έναρξη 29/09)
Γυναικών Κάθε Πέμπτη στις 8.30 (έναρξη 01/10)

Έγινε η συνένωση
«Ενωση Ξενοδόχων Πάρου- Αντιπάρου», είναι το όνομα του Οργάνου που προ-

έκυψε από τη συνένωση των δύο συλλόγων στο νησί μας, του συλλόγου «Άγιος 
Αρσένιος» και «Ξένιος Ζευς». Ήδη από το Πρωτοδικείο εγκρίθηκε το καταστατικό 
και η ένωση την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου (είχε κλείσει το φύλλο), πραγματοποίησε 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. το οποίο θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο 
φύλλο μας.

Εκλογές
Οι εκλογές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Πα-

ραρτήματος Κυκλάδων δεν πραγματοποιήθηκαν την Κυ-
ριακή 19 Σεπτεμβρίου λόγω μη ύπαρξης απαρτίας. Οι 
επαναληπτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τε-
τάρτη 29 Σεπτεμβρίου,  19.30 - 21.00, στο γραφείο της 
ομάδας στη Νάουσα. Ο κατάλογος υποψηφιοτήτων είναι 
ακόμα ανοιχτός. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιό-
τητα να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 22840 21028 και 
6948072063.

Π.Ε.Φ.Ο Πάρου - Αντιπάρου
Την Κυριακή 26/09/10 και ώρα 12:00 στα γραφεία του 

συνδέσμου μας, θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση εις 
μνήμη του αδικοχαμένου Φίλου μας και Γραμματέα του 
συνδέσμου μας, Αντώνη Αριανούτσου. Καλούμε όλους 
τους Φίλους του, ανεξαρτήτως χρώματος ομάδας, να τι-
μήσουν με την  παρουσία τους το δικό μας Αντώνη.

Μέσα σε κλίμα πένθους, θα ακολουθήσουν: Σεμνή τε-
λετή για τα Εγκαίνια των γραφείων μας, Γενική Συνέλευ-
ση και  Απολογισμός των πεπραγμένων του απερχόμε-
νου Δ.Σ., ενώ στο τέλος θα διεξαχθούν  Εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ.Ο. 
Πάρου – Αντιπάρου.

Έκλεισε ο κύκλος για τα θερινά τα σινεμά

Νύχτες που περνούν…
Είναι κάτι νύχτες 

με φεγγάρι μεσ’ τα 
θερινά τα σινεμά, 
νύχτες που περνούν, 
που δεν θα ξαναρ-
θούν μ’ αγιόκλημα 
και γιασεμί…

Νύχτες που περ-
νούν και πράγματι 
δεν θα ξαναρθούν. Τα 
θερινά σινεμά χρόνο 
με το χρόνο κλεί-
νουν, πωλούνται, κα-
τεδαφίζονται…  Για 
τους νεώτερους εί-
ναι κάποιες στιγμές, 
ευχάριστες ίσως, για 

τους παλιότερους όμως, είναι τα νιάτα μας.  Ένα σακουλάκι πασατέμπο, μια μπυ-
ρίτσα, ένα αναψυκτικό, η οθόνη, τα λουλούδια, η όλη ατμόσφαιρα. Για μας είναι 
ώρες, ημέρες, χρόνια. Ήταν η κουλτούρα της εποχής μας. Ζήσαμε μέσα σ’ αυτό. 

Ήκμασε το θερινό σινεμά, γιατί το αγαπήσαμε και το εντάξαμε στην καθημε-
ρινότητά μας. Και 
σιγά – σιγά, εμείς 
οι ίδιοι το απα-
ξιώσαμε. Γιατί το 
ε γ κ α τ α λ ε ί ψ α μ ε . 
Ανακαλύψαμε άλλα 
ενδιαφέροντα και 
καλώς τα ανακαλύ-
ψαμε και αφήσαμε 
να μαραζώσει, γιατί 
«φύγαμε» και πα-
ράλληλα δεν «μπά-
σαμε» τη νεώτερη 
γενιά στη μαγεία 
του.

Μελαγχολία προ-
καλεί η είδηση ότι 
κλείνει κάποιο θε-
ρινό σινεμά. Κάτι 
κλείνει και μέσα 
μας, αλλά… το πο-
τάμι δεν γυρίζει 
πίσω. Έκλεισε ο κύκλος τους.

Οι αναμνήσεις επέστρεψαν. Φέτος δεν λειτούργησε το θερινό σινεμά στην Πάρο, 
το σινέ ΠΑΡΟΣ. Πωλείται.  Σαράντα χρόνια λειτούργησε και γνώρισε δόξες. Είκοσι 
χρόνια ο κ. Γιώργος Πυλόστομος και η σύζυγός του Αθανασία έζησαν μεγάλες 

στιγμές. Εξακόσια καθίσματα μου είπαν και ο κόσμος έφερνε καρέκλες και κα-
φάσια γιατί δεν έφταναν. Δόκτορ Ζιβάγκο, Όσα παίρνει ο άνεμος, Η Παναγία των 
Παρισίων, ο καλός ο κακός και ο άσχημος, τούρκικες ταινίες με τη γνωστή στην 
εποχή της Χούλια και γινότανε ένας μικρός χαμός. Στα ακατάλληλα δε για ανη-
λίκους έργα, οι πιστιρικάδες στριμώχνονταν στις ταράτσες και στις μάντρες. Και 
μέσα σ’ όλα το παιδί με τσίχλες, μέντες, καραμέλες για το διάλειμμα. Έως και 
στους Τάιμς έγινε αναφορά για το σινέ ΠΑΡΟΣ από δημοσιογράφο του εντύπου 
που έκανε διακοπές στο νησί μας. Τον είχαν εντυπωσιάσει η μουσική, το περι-
βάλλον και ο …συνωστισμός. Πως μαθεύτηκε στο νησί; Ένας ανάπηρος Παριανός, 
μιλούσε με καπεταναίους για να περνάει την ώρα του. Ένας καπετάνιος λοιπόν, 
του είπε μια μέρα, πως κρατούσε στα χέρια του τους Τάιμς που έγραφαν  γι’ αυτό 
το θερινό σινεμά στην Πάρο. 

Τα υπόλοιπα 20 χρόνια, το σινεμά νοικιάστηκε. Δούλεψε καλά για κάποια ακόμη 
χρόνια, αλλά σιγά – σιγά άρχισε να φθίνει. 

Το ζεύγος Πυλόστομου, μελαγχολεί στη θέα του. Αγρίεψαν ακλάδευτες οι βο-
καμβίλιες, θέριεψαν τα χόρτα και τα φυτά. Δεν υπάρχει πια ζωή. Κατέβασε ρολά. 
Πωλείται. Έτσι όμως πρέπει να γίνει...

      Μαρία Δουλγέρη

Το ζεύγος Πυλόστομου
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Άσπρο Χωριό, Πάρος / Τηλ.: 22840 41134 & 41977 / Fax: 22840 42802

M O T O R S

Μιλάνε για υπεραλίευση και θέλουν να περιορίσουν ανεμότρατες και βιτζότρα-
τες και δεν ερευνούν για να δουν για ποιο λόγο έχουν εξαφανιστεί τα ψάρια, ορι-
σμένα είδη της θάλασσας, όπως τα σφουγγάρια, πολλά όστρακα και ν’ αφήσουν 
τον κάθε ψαρά, να δουλέψει όπως δούλευε. Η θάλασσα έχει μολυνθεί από χημικά 
που πέφτουν μέσα της και έχει εμφανιστεί και το δηλητηριώδες φύκι στη Μεσό-
γειο. Δεν βλέπουν όλα αυτά και μιλούν για υπεραλίευση. Ο νομάρχης δεν μπορεί 
να κάνει ένα κοινωφελές έργο και ασχολείται με τη θάλασσα…».

Την απόφαση σχολίασε και ο κ. Β. Βεντουρής ιδιοκτήτης βιτζότρατας, ο οποίος 
εκτιμά ότι αυτά τα μέτρα δεν στέκουν. Στην Ανάφη είπε, είναι τρεις όλοι και όλοι οι 
αλιείς, η Παροναξία έχει τους περισσότερους ψαράδες. Αυτά που λέει ο Νομάρχης 
είναι λαβύρινθος, δεν στέκουν. Πότε θα μας αποζημιώσει δηλαδή; Όλοι οι αλιείς 
διαφωνούμε μ’ αυτές τις αποφάσεις. 

Στο θέμα παρενέβη με δήλωσή του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος 
εκτιμά ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ευρύς διάλογος με τους αλιείς: «Είναι γε-
γονός ότι ζούμε σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. Πολλά επαγγέλματα 
πλήττονται και πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Σε μια 
τέτοια περίοδο θα πρέπει όλοι μας να είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι 
και καλύτερα ψαγμένοι στη λήψη οποιαδήποτε απόφασης. Θεωρώ ότι το Νομαρχι-
ακό Συμβούλιο, θα  έπρεπε να έχει γίνει στη Νάουσα, που διαθέτει έναν από τους 
μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους στις Κυκλάδες και έτσι θα δινόταν η ευκαιρία 
σε πολλούς ψαράδες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Χρέος όλων μας είναι να 
προστατεύουμε την αλιεία από την υπεραλίευση και από κάθε μη νόμιμο τρόπο 
αλίευσης, να φροντίσουμε, έτσι ώστε η θάλασσα να συνεχίσει να έχει ψάρια, αλλά 
για να το πετύχουμε αυτό επιβάλλεται να έχουμε την άποψη των αλιέων οι οποίοι 
σίγουρα ενδιαφέρονται για το καλό τους και ξέρουν καλύτερα από τον καθένα, τι 
πρέπει να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε από-
φασης, από οποιοδήποτε όργανο, είναι απαραίτητος ο διάλογος και η ευρύτερη 
συζήτηση, καθώς και η εκπόνηση εμπεριστατωμένης μελέτης. Στην περίπτωση 
αυτή δεν νομίζω ότι έγινε».

Υπέρ των αλιέων τάχθηκε και ο πρώην Λιμενάρχης και υποψήφιος Δήμαρχος 
Ηλίας Κουντρομιχάλης. Σε δήλωσή του στη ΦτΠ τονίζει: «Η Πάρος έχει το μεγα-
λύτερο αλιευτικό στόλο των Κυκλάδων και τον τρίτο στο Αιγαίο. Η επαγγελματική 
τάξη των αλιέων καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας και η εφαρ-

μογή των αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, θα δημιουργήσει σοβαρό 
κοινωνικό πρόβλημα στο νησί μας. Δεν μπορούν να παίρνουν τέτοιου είδους απο-
φάσεις άνθρωποι που δεν έχουν βρέξει τα πόδια τους στη θάλασσα ερήμην του 
νησιού με τους περισσότερους επαγγελματίες αλιείς. Η Πάρος δεν είναι Σύρος, 
ούτε Άνδρος, ούτε Μύκονος. Εκατοντάδες άνθρωποι ζουν από την αλιεία και δεν 
πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Εντύπωση όμως προκαλεί και η στάση 
των αιρετών Παριανών εκπροσώπων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που ένοχα 
σιωπούν». 

Οι προτάσεις που εμπεριέχονται στην απόφαση του Νομαρχιακού είναι οι 
εξής:

1) Απαγόρευση της χρήσης Μηχανότρατας εντός των χωρικών υδάτων ολόκλη-
ρου του Νομού.

2) Σταδιακή απόσυρση, με επιδότηση, εντός 5 ετών, της βιτζότρατας.
3) Δημιουργία θαλασσίων πάρκων για την αναπαραγωγή των ψαριών 
    - σε ακατοίκητα νησιά που απέχουν τουλάχιστον 3 μίλια από κατοικημένα 

νησιά 
    - σε τμήματα των ακτών κάθε νησιού (μετά από πρόταση του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου), το μήκος των οποίων δεν θα ξεπερνά το 5% έως 8% του όλου μήκους της 
ακτογραμμής του κάθε νησιού και θα βρίσκονται κυρίως στα βόρεια τμήματα του 
που θα καθοριστούν από πρόταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Στα καταφύγια αυτά θα απαγορευτεί κάθε δραστηριότητα εντός ενός μιλίου από 
την  ακτή.

4) Απαγόρευση της χρήσης διχτυών κατά το μήνα Μάιο (μήνας αναπαραγωγής 
των ψαριών), με επιδότηση των επαγγελματιών αλιέων για το διάστημα αυτό από 
το ταμείο ανεργίας.

5) Απαγόρευση κιουρτών, νυχτερινής υποβρύχιας αλιείας κ.α.  
Οι προτάσεις αυτές υπεβλήθησαν στα αρμόδια Υπουργεία προς υιοθέτηση και 

εφαρμογή τους. Έως ότου γίνει αυτό (εάν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις), το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο «απαιτεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, λήψη ουσιαστικών 
μέτρων αστυνόμευσης για κάθε παράνομη δραστηριότητα  και ιδιαίτερα μέχρι την 
εφαρμογή των προτεινομένων μέτρων, αστυνόμευση των μηχανοτρατών, οι οποίες 
καταστρέφουν το βυθό και τα ιχθυαποθέματα των θαλασσών των Κυκλάδων». 

Αποφάσεις για το
σταδιακό αφανισμό τους

Μέτωπο με τους αλιείς άνοιξε ο Νομάρχης Δ. Μπάιλας στην εκπνοή της θητείας του

συνέχεια από σελ.1

Καλωσορίζουμε το νέο λιμενάρχη Πάρου κ.Κων-
σταντίνο Γιαλελή και του ευχόμαστε καλή ευόδωση 
των καθηκόντων του

Η φετινή Μικρασιατική Συνάντηση της Πάρου επιχείρησε 
να κάνει μια συνάντηση ιστορικής μνήμης επί σκηνής με 
υπόβαθρο την προσφυγιά και τον ξεριζωμό κάτω από κά-
ποιες ιστορικές περιστάσεις.

Από τη μια οι Μικρασιάτες της Πάρου με βάση το Άσπρο 
Χωριό, που φέρνουν μέσα τους την μικρασιάτικη ρίζα  και 
από την άλλη τα «Γιασούμια» Δάσους Άχνας Κύπρου, οι 
τραγικοί πρόσφυγες «για λίγα μέτρα», αφού έχουν το θλι-
βερό προνόμιο να βλέπουν τα σπίτια τους στην απέναντι 
πλευρά του δρόμου και να μην μπορούν να πάνε εδώ και 
τριανταέξι χρόνια. 

Στην εκκλησία: Μετά τη λειτουργία και πανήγυρη του 
Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης στην οποία χοροστάτησε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, 
τα Γιασούμια της Κύπρου και το Μουσικοχορευτικό της 
Νάουσας με το τμήμα του Άσπρου Χωριού πλαισίωσαν τη 
λιτανεία της ιερής εικόνας ανάμεσα σε πλήθος κόσμου.

Στην κεντρική εκδήλωση: Το βράδυ της Κυριακής 12 
Σεπτεμβρίου στο Άσπρο Χωριό έδωσε την ευκαιρία στον 
κόσμο που παραβρέθηκε, -και ήταν πάρα πολύς- να πα-

ρακολουθήσει μια πανδαισία μουσικής, χορών, θεατρικών 
δρωμένων και τραγουδιών της Μικρασίας, της Κύπρου και 
της Πάρου. 

Η εκδήλωση άρχισε με την προβολή οπτικού υλικού με 
μικρασιατικό περιεχόμενο και ακολούθησε σχετικό δρώμε-
νο και τραγούδια από τη Χορωδία Νάουσας υπό την διεύ-
θυνση της μουσικού Φ. Θεοφίλου. Στη συνέχεια οι φιλοξε-
νούμενοι Κύπριοι παρουσίασαν το «Χρυσοπράσινο Φύλλο» 
προσφυγικό δρώμενο που εντυπωσίασε. Ακολούθησαν 
χοροί και τραγούδια της Καππαδοκίας και της Ιωνίας από 
το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας. Οι Κύπριοι 
έδειξαν τις εξαιρετικές τους χορευτικές ικανότητες πα-
ρουσιάζοντας χορούς τους νησιού τους με τις ωραίες τους 
φορεσιές σε δύο μέρη. Η εκδήλωση έκλεισε με χορούς 
των Κυθήρων και της Πάρου από τα χορευτικά τμήματα του 
Άσπρου Χωριού και της Νάουσας.

Οι μουσικοί ήταν οι Μάριος Ορθοδόξου, βιολί και τρα-
γούδι, Φώτης  Γεωργίου λαούτο  και Χρυστόφορος Λαός , 
τουμπερλέκι από την Κύπρο ενώ από την Πάρο οι Μανώλης 
Δελέντας και Μαρουσώ Μενέγου στο βιολί, Παναγιώτης 
Μενέγος στο λαούτο, Μαργαρίτα Κυδωνιέως στο τουμπερ-
λέκι  και Ευαγγελία Τριπολιτσιώτου και Ελένη Τσουνάκη 
στο τραγούδι.

Μικρασιατική Συνάντηση
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Αγώνας
για σύγχρονο
σχολείο
στην Αγκαιριά

Από το Μάιο του 2000 πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις (λειτουργική αναβάθμιση σε εξαθέσιο) 
για την κατασκευή νέου με σύγχρονες προδι-
αγραφές, Δημοτικού σχολείου στην Αγκαιριά. 
Ο αγώνας του Συλλόγου γονέων για την ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (λειτουργική και 
κτιριακή αναβάθμιση) της εκπαίδευσης στο χω-
ριό, έδειχνε να έχει αίσιο τέλος. Σύμμαχο στην 
προσπάθεια αυτή είχαμε την τότε ηγεσία της 
τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού. Δυστυχώς 
παρήλθε μια δεκαετία άκαρπη.

Και δεν φτάνει η στασιμότητα στο κτιρια-
κό του Δημοτικού, μείναμε πίσω και στο θέμα 
του νηπιαγωγείου, τη μελέτη του οποίου καθ’ 
υπέρβαση ανέλαβε ο Δήμος. Η κ. Έπαρχος θα 
μπορούσε να μας δώσει μια πειστική εξήγηση, 
γιατί επί δέκα ολόκληρα χρόνια η Νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση, αρμοδιότητα της οποίας είναι η 
κατασκευή αιθουσών και σχολικών μονάδων, 
δεν έπραξε ΤΙΠΟΤΑ στον τομέα αυτόν, αντίθετα 
αξιολόγησε ως προτεραιότητα της περιοχής την 
κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, πάνω 
στο ήδη υπάρχον γήπεδο;

Καλακώνας Σπυρίδων

Έργα στο «ΘΗΣΕΑ» για Πάρο και Αντίπαρο

Στο «παιχνίδι» και η 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Έργα και μελέτες σε Πάρο και Αντίπαρο εντάσσονται 
στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», σύμφωνα με δελτίο Τύπου 
του Περιφερειάρχη Β. Μπρακουμάτσου. 

Συγκεκριμένα, για την Πάρο εντάσσονται: Μελέτες έρ-
γου μεταφοράς λυμάτων Δ.Δ. Λευκών – Κώστου, προϋ-
πολογισμού 60.000 ευρώ, απαλλοτρίωση χώρου περιο-
χής Αγροκηπίου Δ.Δ. Νάουσας, προϋπολογισμού 205.600 
ευρώ και προμήθεια οχήματος μεταφοράς συμπιεστών 
και τριών συμπιεστών απορριμμάτων, προϋπολογισμού 
192.750 ευρώ. 

Για την Κοινότητα Αντιπάρου εντάχθηκε η οριστική με-
λέτη του έργου «Ανέγερση Νέου Κοινοτικού Καταστήμα-
τος» προϋπολογισμού 45.000 ευρώ.

Επίσης, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσω-
τερικών Γ. Ραγκούσης στη σύσκεψη στο Δημαρχείο, η 
ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θα 
παρέμβει σε σειρά αναπτυξιακών έργων στο νησί. Όπως 
ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Β. Μπρακουμάτσος, με 
κοινή υπουργική απόφαση, ανατέθηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ η 
αρμοδιότητα μελέτης και κατασκευής 77 έργων της Πε-
ριφέρειας ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ξε-
περνά τα 180 εκατ. ευρώ (55 εκ. για τις Κυκλάδες).

Τα πρώτα έργα σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Επαρ-
χείου, που ανατέθηκαν με την από 1/9/10 απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  Δ. Ρέππα, 
στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., σε ότι αφορά στην προώθηση 
της διαδικασία ωρίμανσης των σχετικών μελετών και την 
υλοποίηση των έργων είναι τα εξής: 

α) Κατασκευή 2ου Γυμνασίου Παροικιάς Πάρου. Πρό-
κειται για ένα νέο διδακτήριο Β/θμιας εκπαίδευσης επι-
φανείας 3.040 τ.μ. στο οποίο θα φοιτούν 450 μαθητές και 
περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας 675 τ.μ., εργαστήρια 
420 τ.μ., χώρους διοίκησης, χώρους άθλησης, κοινωνι-
κούς χώρους κ.λ.π. Προϋπολογισμός Μελέτης: 400.000 
€ και προεκτιμημένος προϋπολογισμός έργου: 5.000.000 
€ περίπου.

Το νέο Γυμνάσιο Πάρου θα κατασκευαστεί στο οικόπε-
δο που αγόρασε από ιδίους πόρους η Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Κυκλάδων – Επαρχείο Πάρου απέναντι από 
το ΕΠΑΛ. 

β) Επέκταση 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς Πά-
ρου. Πρόκειται για κατασκευή τουλάχιστον 6 νέων αιθου-
σών με βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους (ανά-
λογα με την έγκριση των παρεκκλίσεων του οικοπέδου). 
Προϋπολογισμός Μελέτης: 125.000 € και προεκτιμημέ-
νος προϋπολογισμός έργου: 1.500.000 € περίπου.

γ) Έργα βελτίωσης καταφυγίου Νάουσας Πάρου. Πρό-
κειται για επέκταση του προσήνεμου μώλου του Αλι-
ευτικού Καταφυγίου Νάουσας με πρόβλεψη λιμενικής 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης ενός ημερόπλοιου, που θα 
βελτιώσει τις συνθήκες ελλιμενισμού στη λιμενολεκάνη, 
ώστε να εξασφαλίσουμε : α) ασφαλές αγκυροβόλιο του-
ριστικών σκαφών, β) ασφαλές αλιευτικό καταφύγιο, γ) 
ασφαλή  πρόσδεση  Ημερόπλοιου. Προϋπολογισμός Με-
λέτης: 365.000 € και προεκτιμημένος προϋπολογισμός 
έργου: 2.560.000 € περίπου.

Σύλληψη
για ναρκωτικά

Συνελήφθη ημεδαπός, στην Πάρο, για κατοχή 
ναρκωτικών ουσιών, παράνομη οπλοφορία και 
κατοχή εκρηκτικών υλών.   

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 19 του μήνα νωρίς 
το απόγευμα στην Νάουσα Πάρου,  συνελήφθη 
από αστυνομικούς του Α.Τ Πάρου, ημεδαπός 
ηλικίας 36 ετών, καθώς σε γενόμενο αστυνομικό 
έλεγχο βρέθηκε να κατέχει παράνομα μέσα στο 
αυτοκίνητό του, αλλά και στο σπίτι του:  α)  22 gr 
ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, β)  2 αυτοσχέ-
δια τσιγαριλίκια κάνναβης. γ) Μια  αυτοσχέδια 
συσκευή καπνίσματος κάνναβης. δ) 73 σπόρους 
κάνναβης. ε) Ένα  πιστόλι κρότου-λάμψης. ζ) 
43 φυσίγγια κρότου-λάμψης. η) 11 αυτοσχέδια 
βεγγαλικά. θ) 12 τυποποιημένα "δυναμιτάκια", 
ι) Ένα μηχανισμό εκτόξευσης χημικών ουσιών.  

Ο δράστης, με την σε βάρος τους σχηματι-
σθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγε-
λία Πρωτοδικών Σύρου.

Να δεσμευτούν
οι υποψήφιοι...

Επειδή δεν προτίθεμαι να θέσω υποψηφιότητα για 
οποιοδήποτε αξίωμα στις προσεχείς αυτοδιοικητικές  
εκλογές, άρα δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί η ενέρ-
γειά μου, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πω 
δυο πράγματα, τώρα που βρίσκονται σε διαμόρφωση τα 
προγράμματα των υποψηφίων και οι συνδυασμοί είναι 
κοντά να πάρουν την τελική μορφή τους. Στο νησί μας 
υπάρχουν 6-7 θέματα που χρονίζουν και είναι σημαντι-
κά. Το καθένα έχει τη δική του «δυναμική». Καταρχήν 
αεροδρόμιο – νοσοκομείο. Είναι δύο έργα που θα γίνουν 
(όταν γίνουν) από την κεντρική - κυβερνητική διοίκηση. 
Είναι σημαντικά. Οι υποψήφιοι για το δήμο και την περι-
φέρεια  πρέπει να δεσμευτούν στους Παριανούς ότι θα 
κυνηγήσουν πολύ πιεστικά την κυβέρνηση να τα πραγ-
ματοποιήσει.

Εμπορικό λιμάνι. Η απαράδεκτη κατάσταση που επι-
κρατεί κάποτε πρέπει να λήξει. Οι υποψήφιοι για το δήμο 
πρέπει επίσης να το κυνηγήσουν και οι υποψήφιοι για 
την περιφέρεια να δεσμευτούν ότι θα το πραγματοποι-
ήσουν, αφού είναι έργο που κυρίως έχει περιφερειακή 
αναφορά.

Πιο «στενά», τους υποψηφίους για το δήμο αφορούν: 
η έλλειψη επαρκών βρεφονηπιακών σταθμών, η στέγα-
ση των σχολείων (ιδιαίτερα στην Παροικία), η μη ύπαρξη 
πολιτιστικού κέντρου, κολυμβητηρίου και κλειστού γυ-
μναστηρίου. Για την πληθυσμιακά ακμάζουσα νέα γενιά, 
η έλλειψη σχολικής στέγης είναι το μεγαλύτερο πρό-
βλημα. Για την Πάρο του σύγχρονου πολιτισμού και της 
καταπληκτικής αθλητικής άνθησης,  είναι ντροπή να μην 
διαθέτει τις αναγκαίες κτιριακές υποδομές. Η κλειστή 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  στο δημοτικό σχολείο της 
Μάρπησσας έχει μπει σε πρόγραμμα του Ο.Σ.Κ.  εδώ και 
2 χρόνια. Νέα για το θέμα και την πρόοδο των μελετών 
της  επίσημα δεν έχουμε. Πρώτη δέσμευση  των  υποψη-
φίων για το δήμο πρέπει να είναι, ότι στο τέλος της θητεί-
ας τους θα έχουμε ορατά και χειροπιαστά αποτελέσματα 
σ' αυτά τα ζητήματα.

Τα παραπάνω αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επίλυσης 
των ζητημάτων καθημερινότητας του Παριανού πολίτη, 
χωρίς να παραβλέπω και άλλα ζητήματα που θα μπουν 
στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και έχουν το 
καθένα τη δική του σοβαρότητα.

Καλώ όλους τους συμπολίτες, ο καθένας και όλοι μαζί, 
να δεσμεύσουμε δυναμικά  τους αγαπητούς υποψήφιους 
για την τοπική μας αυτοδιοίκηση, ότι θα κάνουν πράξη τα 
παραπάνω.

Νίκος Μαρινάκης

Ενοχλητικά φαινόμενα
Το τελευταίο διάστημα στην Πάρο παρατηρείται η έντονη δραστηριότητα κά-

ποιων τοπικών πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν πάρει 
στην «πλάτη» τους τη Νέα Δημοκρατία και λειτουργούν αυθαίρετα. Και για 
να γίνω πιο σαφής: Είναι πλέον ενοχλητικά τα φαινόμενα των απειλών περί 
διαγραφών από τη Ν.Δ. όσων απειθαρχούν με τη δήθεν επιλογή του κόμματος 
στις δημοτικές εκλογές, καθώς επίσης και οι φήμες περί στήριξης και χρίσμα-
τος σε υποψήφιο.

Ας γίνει λοιπόν σαφές ότι: 
α) Ούτε το κόμμα της Ν.Δ., αλλά ούτε και η Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων 

έχουν δώσει χρίσμα ή στήριξη σε κανένα συνδυασμό ή άτομο στην Πάρο. 
β) Οι απειλές περί διαγραφών δεν έχουν καμία υπόσταση, διότι τα αρμόδια 

όργανα δεν έχουν ασχοληθεί με κάποιο γεγονός, ούτε έχουν προκύψει ανά-
λογα στοιχεία γι’ αυτό.

Ας προσέχουν λοιπόν οι νεόκοποι πολιτικοί παράγοντες τη συμπεριφορά 
τους, διότι εκθέτουν ανεπανόρθωτα την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

Θα πρέπει να καταλάβουν, ότι δεν έχουν ούτε την εξουσιοδότηση, αλλά ούτε 
και το πολιτικό ανάστημα να ενεργούν κατ’ αυτό τον τρόπο. 

Η Ν.Δ. δεν στηρίχτηκε, όσο και αν βρέθηκε σε δύσκολη θέση, ποτέ σε και-
ροσκόπους και αλεξιπτωτιστές. Το υγιές κομμάτι της μεγάλης φιλελεύθερης 
παράταξης, που είναι ο απλός, αγνός ψηφοφόρος της, γνωρίζει και αντιδρά, 
απομονώνοντας όσους προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν.

   
Λουίζος  Κοντός μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Δ. Ν. Κυκλάδων
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Θυμίζω στους πολίτες ότι ένωσα τα νησιά της Περιφέρειας με λόγια και έργα την 
ίδια ώρα που ο συνυποψήφιος κ. Μαχαιρίδης μιλούσε για «συναινετικά διαζύγια» 
μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και για ξεχωριστές διαδρομές.

Ποια είναι η επιδίωξή σας σε ότι αφορά στη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου 
σας;  

Θα επιδιώξω να διαμορφωθεί ένα ψηφοδέλτιο αντιπροσωπευτικό που θα περι-
λαμβάνει ενεργούς πολίτες, άνδρες και γυναίκες , από το σύνολο του ιδεολογικο-
πολιτικού φάσματος, θα είναι εκφραστές των κοινωνικών αιτημάτων, θα διαθέτουν 
γνώση, αλλά και διάθεση για σκληρή δουλειά, θα έχουν όραμα και θα επιδιώξουμε 
με την κοινή μας προσπάθεια να ξαναδώσουμε τη χαμένη ελπίδα στους νησιώτες 
μας.

Σας εκφράζει ο «Καλλικράτης»;
Τάσσομαι υπέρ της αναγκαιότητας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση όχι όμως με 

την «κομματική κοπτοραπτική» και τη σκοπιμότητα που έστησαν οι  κυβερνώντες 
τον «Καλλικράτη».

Αγνοήθηκε η τεκμηριωμένη διαφορετική άποψη των αυτοδιοικητικών παραγό-
ντων (όπως αυτή μέσω της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ) που ήθελαν τη διοικητική μεταρ-
ρύθμιση και όχι την αυταρχική και αυτάρεσκη κυβερνητική πρόταση.

Δυστυχώς, την απουσία ουσιαστικού διάλογου, τη συνοδεύει η έλλειψη πόρων 
(που κρίνονται απαραίτητοι για να στηριχτεί το όλο εγχείρημα ) και το σαφές θε-
σμικό πλαίσιο που «κατά το δοκούν» θα έχουμε αλλαγές με υπουργικές αποφά-
σεις που θα καθορίζουν το μέλλον του «Καλλικράτη». Αναστάτωση θα προκληθεί 
στο μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ που θα υποχρεώσει αρκετούς σε μετατάξεις και 
θα οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες συμβασιούχους.

Συμμετέχω στις περιφερειακές εκλογές με στόχο τη διεκδίκηση μιας διοικητι-
κής μεταρρύθμισης που θα ωφελήσει πραγματικά τους πολίτες και δεν θα «στήνε-
ται» προς όφελος των λίγων.

Πως κρίνετε την περίοδο που ήσασταν Περιφερειάρχης και ποιο είναι το 
όραμά σας, για τις επόμενες, εφόσον εκλεγείτε;  

Η παρουσία μου στα πεντέμισι έτη που ήμουν περιφερειάρχης (2004-2009) συ-
νοδεύτηκε με την υλοποίηση χιλίων οκτακοσίων (1800) έργων, με τη βράβευση της 
Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου στην Ε.Ε., με την εκπροσώπηση της χώρας μας στη 
Αντιπροεδρία της CΡMR και στην αξιοποίηση με διαφάνεια και εντιμότητα όλων 
των διαθέσιμων πόρων.

Η περιφέρεια «απογειώθηκε» αναπτυξιακά, η ανεργία σχεδόν είχε μηδενιστεί   
και χαράσσαμε το μέλλον με αισιοδοξία και όραμα.

Μόλις ένα (1) χρόνο μετά, λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης, ο τόπος διέρ-
χεται σε μια πρωτόγνωρη κρίση και παρακμή.

Προσωπικά δεν θα συμβιβαστώ με την παρακμή και θα «ξεμπροστιάσω» και θα 
συγκρουστώ με τους εκφραστές της. Επιδιώκω να φέρω και πάλι την περιφέρεια 
στη θέση που της ταιριάζει. Να είναι η καλύτερη και πιο ανταγωνιστή περιφέρεια 
της χώρας και η ανάπτυξη να φτάσει σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ιδεολο-
γικής ταυτότητας.

Γνωρίζετε όλα τα νησιά των Κυκλάδων όπως και τα προβλήματά τους. Τι 
εκτιμάτε ότι πρέπει να προχωρήσει στην Πάρο και την Αντίπαρο;

Γνωρίζω τα νησιά και τα προβλήματα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Θυ-
μίζω ότι πάνω από ογδόντα (80) εκ. ευρώ διατέθηκαν με πολιτικές αποφάσεις 
την περίοδο 2004-2009 για την Παρο και την Αντίπαρο. Έργα όπως το ΤΕΕ της 
Παροικίας, το δημοτικό Σχολειό και το Λιμενικό έργο στη Νάουσα, η πλατεία Μα-
ντώ Μαυρογένους, ο ΧΥΤΑ, η επισκευή της οικίας Δημητρακόπουλου, το Μουσείο 
στην Μάρπησσα, το Σπήλαιο και οι παρεμβάσεις στη λιμενική ζώνη στην Αντίπαρο, 
είναι μερικά από αυτά που σε κάνουν υπερήφανο και επιθυμείς να συνεχίσεις την 
ανιδιοτελή προσφορά στα κοινά.

Οι παρεμβάσεις για ένα μεγαλύτερο και καλύτερο Αεροδρόμιο, το νέο εμπορικό 
λιμάνι της Πάρου, οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, η δημιουργία ενός νέου Νο-
σοκομείου και τα περιβαλλοντικά έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν στη Πάρο 
και στην Αντίπαρο σε συνδυασμό με την προσθήκη αφαλατώσεων για να αντιμε-
τωπίσει οριστικά το πρόβλημα της λειψυδρίας.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η επιτυχημένη προώθηση του τουριστικού 
προϊόντος, είναι από τις βασικές προτεραιότητές μου.

Ποια είναι τα πρόσωπα από Πάρο ή Αντίπαρο που θα συνεργαστούν μαζί σας 
στις εκλογές συμμετέχοντας στο συνδυασμό σας;

Ο συνδυασμός «ΝΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ», που έχω την τιμή να είμαι 
επικεφαλής, θα ανακοινώσει τα τρία (3) στελέχη – υποψηφίους/ες στην Πάρο και 
στην Αντίπαρο τις προσεχείς ημέρες. Το  σίγουρο είναι ότι μιλάμε για πρόσωπα 
αναγνωρισμένα στην τοπική κοινωνία που θέλουν και μπορούν να προσφέρουν 
στα νησιά μας.

Χαράλαμπος Κόκκινος 
υποψήφιος Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου

Δεν θα συμβιβαστώ
με την παρακμή

Σε λίγες ημέρες θ’ ανακοινωθούν τα ονόματα από την Πάρο και την Αντίπαρο 
που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον κ. Κόκκινο. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες ακούγονται τα ονόματα των Δημήτρη Πετρόπουλου (Τουρι-
στικός πράκτορας), Κώστα Μπιζά (Δημοτικός Σύμβουλος και της κ. Δώρα Σαρρή 
(στέλεχος της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας)  και από την Αντίπαρο 
της κ. Μαριγούλας Πατέλη (Τουριστική Πράκτορας). 

Από την επίσκεψη πριν από λίγες ημέρες του κ.Κόκκινου στην Πάρο

συνέχεια από σελ.1

Συριανός καπετάνιος κρατείται από Σομαλούς πειρατές

Συγκέντρωση συμπαράστασης

Ο επικεφαλής της Κίνησης "Πολίτες Κόντρα στον Καιρό" Νίκος Συρμαλένιος 
παρευρέθηκε την Πέμπτη 16/9 στη συγκέντρωση συμπαράστασης προς το Συριανό 
καπετάνιο Γιώργο Σκαλίμη και τα μέλη του πληρώματος του υπό Σαουδαραβική 
σημαία πλοίου, που κρατούνται εδώ και έξι μήνες από Σομαλούς πειρατές, που 
έγινε μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα.

Μαζί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσα εξέφρασαν την απόλυτη αλληλεγ-
γύη τους προς την οικογένεια και τους οικείους του, δήλωσαν ότι θα κάνουν ότι 
μπορούν για την απελευθέρωσή τους και πρότειναν να γίνει διάβημα διαμαρτυρίας 
προς τη διάσκεψη του ελληνοαραβικού συνδέσμου, που θα γίνει από 23-25/9 στο 
Καβούρι της Αττικής. Επίσης ενημέρωσαν για τις ενέργειες που έγιναν ήδη (Ερώ-
τηση στη Βουλή, διάβημα προς το υπουργείο Εξωτερικών).

Οριστικά στη Μάρπησσα 
το Γραφείο των ΕΛΤΑ

Στην Μάρπησσα, στη θέση Μύλοι, θα εδραιωθεί τελικά το Γραφείο των ΕΛΤΑ 
σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρί-
ου. Έως ότου όμως ν’ ανακαινιστεί το Δημοτικό κτίριο θα παραμείνει στα Μάρ-
μαρα, όπου μεταφέρθηκε πρόσφατα από το Πίσω Λιβάδι και προκάλεσε έντονες 
αντιδράσεις. Σε ότι αφορά στους Μαρπησσαίους, αυτοί θα εξυπηρετούνται προσω-
ρινά από το γραφείο του Συνεταιρισμού στην Μάρπησσα. 
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ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γιατί δεν σταματούν στην Πάρο κρουαζιερόπλοια
Κύριε διευθυντά,
Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μου διακοπών , καθώς έκανα μπά-

νιο, παρατηρούσα ότι, σε καθημερινή βάση ένα ή και περισσότερα μεγάλα 
κρουαζιερόπλοια, έπλεαν  στο στενό ανάμεσα Πάρο –Νάξο, προερχόμενα 
προφανώς από τη Σαντορίνη και κατευθυνόμενα, έτσι έδειχνε η πορεία 
τους, προς τη Μύκονο. Διερωτήθηκα,  γιατί  αυτά τα κρουαζιερόπλοια  να 
μην προσεγγίζουν και στο λιμάνι της Πάρου, η οποία δεν υστερεί σε τίπο-
τα από τα δύο νησιά που προανέφερα.  

Ο τουρισμός της κρουαζιέρας ως γνωστόν  είναι αρκετά υψηλού επι-
πέδου τουριστών, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα για τα λιμάνια στα 
οποία προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλοια.  Το κύριο πλεονέκτημα είναι, 
ότι αυξάνει το συνολικό εισόδημα που προέρχεται από τον τουρισμό, χω-
ρίς να υπάρχει ανάγκη να κτιστούν και άλλα ξενοδοχεία ή και ενοικιαζό-
μενα δωμάτια.

Είναι πεποίθηση όλων, ότι η Πάρος έχει φτάσει στα όριά της από πλευ-
ράς ανοικοδόμησης και κινδυνεύει ν’ αρχίσει να μην είναι τόσο ελκυστι-
κή σαν τόπος παραθεριστικής κατοικίας, όπως ήταν λίγα χρόνια πριν και  
όπως συνέβη  με τη γειτονική μας Μύκονο. 

Επειδή οι Κυκλάδες και η  Πάρος  ευτύχισαν να έχουν αυτή την περίοδο  
στην Κυβέρνηση τον πρώτο τη τάξει υπουργό τον κ. Γ. Ραγκούση , καθώς 
και τον καθ’ ύλην αρμόδιο υφυπουργό για την ανάπτυξη των λιμανιών κ. 
Π. Ρήγα, θεωρώ ότι είναι ο ιδανικός χρόνος για ένα μακροπρόθεσμο σχε-
διασμό/προγραμματισμό ενός νέου λιμανιού που να μπορεί να φιλοξενεί 
τα κρουαζιερόπλοια και τα τουριστικά σκάφη .

Τα προγράμματα ΣΔΙΤ (Συνδιαχείρηση Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) 
και ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), μέσα από τα οποία 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα λιμάνια, ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ρήγα.

Προσωπική μου γνώμη και πιστεύω και πολλών άλλων Παριανών είναι, 
ότι πρώτη προτεραιότητα έχει ένα τέτοιο σύγχρονο λιμάνι που να πληρεί 
όλες τις προδιαγραφές, κατάλληλο για κρουαζιερόπλοια και θαλαμηγούς  
και μετά το Αεροδρόμιο.

Πολλοί μάλιστα θα εύχονταν, μετά τα προβλήματα που έχουν παρου-
σιαστεί (ξένοι μεθυσμένοι τουρίστες, συνήθως χαμηλού εισοδήματος να 
προκαλούν έκτροπα) σε νησιά όπως η Κώς, με αεροδρόμιο που δέχεται 
αεροπλάνα τσάρτερ, να μην γίνει άλλο αεροδρόμιο στην Πάρο, αλλά να 
μεγαλώσει λίγο το υπάρχον, για λόγους ασφαλείας,  ώστε να μπορεί να 
δεχτεί λίγο μεγαλύτερα αεροσκάφη . 

Θα ευχότανε κανείς να υπήρχε δυνατότητα  να ερωτηθούν οι πολίτες της 
Πάρου, με μια δημοσκόπηση με μεγάλο δείγμα, εάν θέλουν το διεθνές 
αεροδρόμιο ή εάν βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα ένα σύγχρονο λιμάνι, 
που να μπορεί να εξυπηρετεί κρουαζιερόπλοια και θαλαμηγούς. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Τάσος Καβάλης Αρχιπλοίαρχος Π.Ν (ΕΑ) Μηχανολόγος Μηχανικός 

MSc

Προβληματισμός
Κύριε διευθυντά, παρόλο που παραθερίζω στο νησί σας κοντά 15 χρό-

νια, ξέρω ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα να εμπλέκομαι σε ζητήματα που 
απασχολούν τον τόπο σας, αφού η σχέση μου με την Πάρο είναι μόνο 
«καλοκαιρινή». Εντούτοις, παρακινήθηκα να συντάξω αυτή την επιστολή 
και επειδή στο περιεχόμενό της δε σχολιάζονται τοπικά θέματα, αποφά-
σισα να σας τη στείλω.

Φίλη, μόνιμη κάτοικος του νησιού και Παριανή από αμφίπλευρη προ-
γονική καταγωγή, με παρακάλεσε να διαβάσω σε φύλλο της εφημερίδας 
σας, επιστολή του αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου, ηγούμενου στο μοναστήρι 
της Λογγοβάρδας.

Η φίλη προβληματιζόταν με το κλείσιμο της συγκεκριμένης επιστολής: 
δε μπορούσε να συνδέσει με τα προηγούμενα την αποστροφή «…η δροσιά 
της θάλασσας κάνει πολύ καλό - και τη θάλασσα την έχουμε τόση πολύ».

Επειδή ούτε κι εγώ κατάφερα να εντοπίσω νοηματικούς δεσμούς με το 
υπόλοιπο της επιστολής, περιορίστηκα ν’ αναφέρω το γνωστό συνειρμό: η 
παραπομπή στο ανεξάντλητο της θάλασσας θυμίζει στους μετέχοντας της 
ελληνικής παιδείας το «Αγαμέμνων» του Αισχύλου. Στο μέσον, περίπου, 
αυτού του έργου, ο Αγαμέμνων γυρίζει νικητής από την Τροία οδηγώντας 
το άρμα του. Η Κλυταιμνήστρα που τον υποδέχεται στα πρόθυρα των ανα-
κτόρων, στρώνει πορφυρό χαλί, διατάζει να βγάλουν τα υποδήματα του 
Αρχιστράτηγου και τον καλεί να μην πατήσει στο χώμα, αλλά στο χαλί. Ο 
Αγαμέμνων διστάζει: με το χρώμα του χαλιού προαισθάνεται τον επικεί-
μενο θάνατό του. Το αίμα του, που σε λίγο θα «βάψει» τα λουτρά. Όμως 
η μέλλουσα συζυγοκτόνος κάμπτει όλες τις αντιρρήσεις του βασιλιά και 
στο τελευταίο επιχείρημα αντιτείνει: «είναι και θάλασσα – ποιος θα την 
εξαντλήσει – που ασημοτίμητη πορφύρα θρέφει πολλή κι ανέσωτη, πάντα 
καινούρια βαφή για τα υφάσματα» (μετάφραση Ρούσσου).

Κύριε Διευθυντά, ο συνειρμός που κατέγραψα δεν είναι προσωπικός. 
Είναι κοινός: υπάρχει π.χ. και στον Σεφέρη («Μυθιστόρημα», «Τετράδιο 
Γυμνασμάτων»). Απλώς, ελπίζω ότι ο Λογγοβάρδιος ιερωμένος και η συ-
νοδεία αυτού, έχουν άλλο μητρώο αναφορών για το συγκεκριμένο θέμα.

Ιωάννης Πατσάκος 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αναστάση Γκίκα

«Ρήξη και ενσωμάτωση» 
«Ρήξη και ενσωμάτωση», είναι ο τίτλος του καινούριου βιβλίου του Παριανού 

πολιτικού επιστήμονα Αναστάση Γκίκα, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 
Μια αξιόλογη ιστορική καταγραφή, αλλά και ερμηνεία του εργατικού και κομ-

μουνιστικού κινήματος 
στην Ελλάδα του Με-
σοπολέμου. Πρόσθετο 
έναυσμα για περαι-
τέρω έρευνα το λέει 
ο ίδιος. Πρότυπο θα 
το έλεγα και γι’ άλλες 
μελέτες εξ’ ίσου σοβα-
ρές. 

Η ύλη του βασίζεται 
στην πρώτη διδακτο-
ρική διατριβή του συγ-
γραφέα, εκπονημένη 
και συγκεντρωμένη με 
προσήλωση σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της 
επιστήμης του. Σπου-
δή του αντικειμένου 
πρώτα πρώτα, πλούσια 
βιβλιογραφία, έρευνα 
εθνικών, τοπικών, δη-
μόσιων και ιδιωτικών 
αρχείων, μελέτη του 
καθημερινού, εβδομα-
διαίου και περιοδικού 
τύπου του Μεσοπολέ-
μου και πληθώρα προ-
σωπικών μαρτυριών 
και βιωματικών κατα-
θέσεων. 

Εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσες, επί τη ευκαι-
ρία, είναι οι απόψεις 
Βρετανών επιστημό-
νων, που παρατίθενται στο βιβλίο, σχετικά με την αξία των στοιχείων που αφήνει 
το παρελθόν. (αρχεία κ.λπ.). 

Με πλούσια, στρωτή, σωστή, γοητευτική γλώσσα, καθόλου στεγνή και ξύλινη, 
περιγράφει κατά πόσο και με ποιους τρόπους μεθοδεύτηκε από τις κυρίαρχες 
τάξεις η ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  του εργατικού κινήματος στην αστική πολιτική από 
το 1918 ως το 1936. Εποχή ακριβώς που η εργατική τάξη πάει να μετατραπεί από 
«τάξη καθεαυτήν» σε «τάξη για τον εαυτό της». Πότε με το «μαστίγιο» ένα νομικό 
πλαίσιο, που εποπτεύει τη συνδικαλιστική δραστηριότητα επεμβαίνοντας κατά το 
δοκούν, όπου και όποτε έκρινε απαραίτητο, και πότε με το «καρότο», δηλαδή τις 
διάφορες «φιλεργατικές» ή «φιλοαγροτικές» μεταρρυθμίσεις, αναγκαίες κυρίως 
για την επιβίωση του ίδιου, αλλά και με φυλακίσεις, εκτοπισμούς, απολύσεις, 
απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων, περιορισμούς του δικαιώμα-
τος «του συνεταιρίζεσθαι» ιδιώνυμα, Εθνικούς διχασμούς με δήθεν διαφορετικά 
κοινωνικά οράματα, εξαγορές ψήφων, πελατειακές σχέσεις, πόλωση μεταξύ γη-
γενών και προσφύγων, μεσάζοντες, εξαρτήσεις κ.α., ο μηχανισμός ε ν σ ω μ ά -
τ ω σ η ς , η μη διαμόρφωση ταξικής συνείδησης στις γραμμές της εργατικής τά-
ξης, ανέπτυξε τρομακτική δραστηριότητα. 

Κατά τα άλλα, την ίδια εποχή : 
• Το εξωτερικό χρέος και η αποπληρωμή των δανείων συνιστούσε μια μόνιμη 

αιμορραγία των εθνικών πόρων.
• Η διεθνής οικονομική επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) αποφαινόταν πως η Ελλάδα ήταν 

ανίκανη να διαχειριστεί τις οικονομικές της υποθέσεις κατά τρόπο ικανο-
ποιητικό για τα δυτικά πρότυπα… 

• Στην ετήσια οικονομική του έκθεση για το 1936, ο Βρετανός πρέσβης στην 
Ελλάδα απέδιδε τα εύσημα στον Μεταξά, για τη συμβολή του στο «νοικοκύ-
ρεμα» των οικονομικών της χώρας. 

• Ορφανά και χήρες συνιστούσαν αιωρούμενη απειλή. 
• Στο επίπεδο των αιτημάτων βρίσκονταν η δωρεάν παροχή νοσοκομειακής 

και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ίδρυση ταμείων συντάξεων, το 
οκτάωρο, η εισαγωγή προοδευτικής φορολογίας για τα ανώτερα εισοδημα-
τικά στρώματα κ.α. 

Όμως, καθώς η καταδιωκτική μανία των κρατούντων μεγάλωνε και οι μη ενσω-
ματωμένοι συλλαμβάνονται κατά χιλιάδες, μέχρι και ο Αϊνστάιν υπέγραψε δια-
μαρτυρία γι’ αυτό,  ο δρόμος της ρ ή ξ η ς , της διαμόρφωσης μαζικής και ταξικής 
συνείδησης στις γραμμές της εργατικής τάξης άνοιγε διάπλατος. Η αρχικά πα-
θητική αποδοχή των γεγονότων και των πραγμάτων άρχισε να γίνεται ενεργητική 
αμφισβήτηση. Στη Νίκαια και στην Καβάλα, οι πρόσφυγες και οι καπνεργάτες 
ριζοσπαστικοποιήθηκαν νωρίς. Σ’ αυτό συντέλεσε και η ιδιαιτερότητα της θέσης 
τους, η οποία αναλύεται εύστοχα στο βιβλίο. 

Και καταλήγει ο σημαντικός συγγραφέας. «Το να ανατρέχει κανείς στο παρελ-
θόν και ειδικότερα στις δεκαετίες 1920-1930 δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ανα-
γκαιότητα. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να μην γνωρίσει και πάλι η 
ανθρωπότητα τις φρίκες του παρελθόντος (φασισμός, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
κ.ο.κ) διεκδικώντας ένα μέλλον καλύτερο, απαλλαγμένο από την εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο. «Για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση»… 

Μοσχούλα Κοντόσταυλου 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                        
 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                     

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ - ΒΑΘΕΙΑ 
ΣΤΡΑΤΑ, επί της ασφάλτου,  ανα-
καινισμένη μονοκατοικία 110τ.μ., 
με θέα θάλασσα, 300μ. από την 
παραλία, 4 δωμάτια, σαλόνι, βε-
ράντα με πέργολα, καλοριφέρ. 
225.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές, www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.:6932285768

ΝΑΟΥΣΑ - ΠΙΠΕΡΙ, πωλούνται 
2 διαμερίσματα, ισόγειο 45τ.μ. 
και 1ου ορόφου 48τ.μ. Τηλ.: 
6946378440, 210 8950247.

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΟΝΟΙΑ 
Εμμ. Μπενάκη 16, πωλείται γρα-
φείο, 4ος όροφος, περίπου 28τμ2  
Τηλ.: 22840 51178, 6972760739.

1.500μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ, 
πωλείται οικία 120τμ2 σε κτήμα 
6 στρέμματα με όλες τις παροχές 
και πηγάδι. Τηλ.: 22840 53044. 

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, μεζονέτα 3 επι-
πέδων καινούργια και άλλη 1 
διώροφη, άριστης, κατασκευ-
ής, περιφραγμένες, από 88τμ2 
- 122τμ2., 250μ από θάλασσα, 
απεριόριστη θέα θαλασσα και 
Αντίπαρο. Από 167.000€ Τηλ.: 
6943511925. 

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται διαμερίσμα-
τα 60τμ2 - 100τμ2 - 150τμ2 από το 
κέντρο της Αλυκής με θέα στη 
θάλασσα. Τηλ: 6946704466

ΑΛΥΚΗ. Πωλούνται ανεξάρτητες 
ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100τμ2, 250μ. από 
το κέντρο της Αλυκής 100μ. από 
την παραλία. ΤΗΛ.: 6946704466

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ, πωλούνται σπίτια, 
σε συγκρότημα, 153τμ2, 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. 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται ανεγειρόμενη κατοικία 
70τμ2, 300μ από Αλυκή με θέα τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6977362305.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλεί-
ται σπίτι καινούργιο διώροφο, 
156τμ2. 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 230τμ2, ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, 
μεγάλη κουζίνα πλήρως εξο-
πλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, 
κήπος 810τμ2, πισίνα. 460.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 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

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ, πωλούνται 2 κατοικίες από 
106τμ2. 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. 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία πρώτου ορό-
φου 52τμ2, πετρόκτιστη με την 
ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, 

πέργολες, κήπος, καλοριφέρ, 
διπλά τζάμια. 182.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768. 

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ορό-
φου με θέα θάλασσα (γκαράζ και 
αποθήκη). Τηλ.: 6973879393,  

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 
60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρία Αντι-
παριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τμ2, 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 
πέργολες. 155.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de
Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος 85.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τμ2 πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.366τμ2, 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 158.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπα-
ρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 225.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλείται μονοκατοικί-
α 50τμ2 με οικόπεδο 550μέτρα 

άρτιο και οικοδομήσιμο πάνω 
στο κεντρικό δρόμο 45μ. από 
την θάλασσα. Τηλ.: 22840 22944, 
6947188703 

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπα-
στές βεράντες, 200τμ2 βεράντες 
με πέργολες και μαρμαρόστρωτη 
ταράτσα 120τμ2 με κτιστά καθιστι-
κά, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 620.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 33τμ2 ι-
σόγειο. Τηλ.: 22840 53510, 
6976080699.

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

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

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πωλούνται νεόκτιστες 
μεζονέτες, πολυτελούς κατασκευ-
ής, απεριόριστη θέα θάλασσα, 
μεγάλες βεράντες, αποθήκη,
γκαράζ, παροχές, κλπ. Τι-
μές : από 165.000€ 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ "ΚΑΛΙΜΠΕ", ΜΕ-
ΛΟΣ Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται 
κατοικία 85τ.μ, σε ιστορικό ση-
μείο του οικισμού, 2 επιπέδων, 
κατάλληλο και για επαγγελ-
ματική χρήση, τιμή: 250.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ "ΚΑΛΙΜΠΕ", ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ωραίο διαμέρισμα 
110τ.μ. άνω ορόφου, 2/3 υ-
πνοδωμάτια, μπάνιο, κεντρική 
θέρμανση, τζάκι, ιδιωτικό παρ-
κινγκ, ταράτσα 90τ.μ. με έξτρα 
δωμάτιο (18τ.μ.), ήσυχη περιοχή, 
η παραλία και το κέντρο βρίσκο-
νται σε απόσταση περπατήματος, 

ωραία θέα στο λιμάνι και την 
θάλασσα. Τιμή: 180.000€. Τηλ.: 
6936467692.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ   μονοκατοικία αυ-
τόνομη 70τμ 2Υ/Δ μπάνιο (έχει 
υπόλοιπο συντελεστή δόμησης )   
σε οικόπεδο 3.100τμ με θέα θά-
λασσα ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 
22840 22070 , 210 6229589, 6972 
700 100 www.aiare.gr

ΚΩΣΤΟΣ πανοραμική μονοκατοι-
κία 160τμ 2υ/δ 2 μπάνια ξενώνας 
τζάκι BBQ,επίσης μεζονέτα 124τμ 
3υ/δ τζάκι BBQ   θέα θάλασσα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ    ΠΑΡΟΥ     Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 
100 www.aiare.gr

ΝΑΟΥΣΑ   κεντρικότατο κατά-
στημα 68τμ. ισόγειο με πρασιά, 
επίσης άλλο κατάστημα 65τμ. 
ισόγειο γωνιακό. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ           Τηλ: 22840 22070 210   
6229589, 6972 700 100, www.
aiare.gr

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                              
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                                                  

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ καταπληκτικό οι-
κόπεδο 2.256τμ εντός οικισμού   
επίσης  άλλο οικόπεδο   1.035τμ 
εντός οικισμού με άδεια  και θέ-
α θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ     ΠΑΡΟΥ     
Τηλ: 22840 22070, 210 6229589, 
6972 700 100 www.aiare.gr

ΛΕΥΚΕΣ   καταπληκτικό πανο-
ραμικό οικόπεδο 8.000τμ επίσης 
άλλο οικόπεδο   με μοναδική 
θέα θάλασσα   7.000τμ ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 22070, 
210 6229589, 6972 700 100 www.
aiare.gr

AΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται αμφιθε-
ατρικό αγροτεμάχιο 19.000τ.μ, 
με άδεια, με πανοραμική θέα 
θάλασσα, άδεια δασαρχείου και 
αρχαιολογίας, τιμή: 1.000.000€ 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ "ΚΑΛΙΜΠΕ", ΜΕ-
ΛΟΣ Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΜΠΟΣ, πωλείται αμφιθεα-
τρικό αγροτεμάχιο 30.000τ.μ, 
με πανοραμική θέα θά-
λασσα, άδεια δασαρχείου, 
κτίζει 400τ.μ, τιμή: 400.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ "ΚΑΛΙΜΠΕ", ΜΕ-
ΛΟΣ Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761. 
 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΠΑΝΤΗΜΑ, πωλείται αγροτε-
μάχιο 6.500τ.μ, με απεριόριστη 
θέα θάλασσα, επί του περιφερει-
ακού δρόμου, κτίζει 280τ.μ, τιμή: 
600.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ‘ΚΑΛΙΜΠΕ’, 
ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761. 
 

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 δύο πρώτες δημοσιεύσεις.

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ...

ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ

ΜΕ ΤΟ                      
           

στο 22840 53555 για να δώσω τα νέα στοιχεία

της επιχείρησής µου!

Η νέα έκδοση 2011-2012

ετοιµάζεται!
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ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Α-
ΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πωλούνται 
οικόπεδα 1.000τ.μ έκαστο, εντός 
σχεδίου, εντός οικισμού, Σ.Δ:0,4, 
θέα θάλασσα, τιμές: από 80.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ‘ΚΑΛΙΜΠΕ’, ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761.
ΛΑΓΚΑΔΑ, πωλείται κτήμα πε-
ρίπου 20 στρέμματα. Πρόσβαση 
με κεντρικό δρόμο. Τηλ.: 22840 
44012, 6942534029.

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείται αγρο-
τεμάχιο οικοδομήσιμο, 400 μέτρα 
από την παραλία. Τηλ.: 22840 
42423, 6948511546. 

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλεί-
ται αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων 
με έτοιμη άδεια οικοδομής για 
310τμ2 ενιαίο με τιμή: 240.000€ 
ή χωριστά δύο εξ αδιαιρέτου οι-
κόπεδα 180 και 130τμ2 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 Καλούδια, 
πωλούνται στα σχέδια, 2 αυτόνο-
μες 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 4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο, μέσα στο πράσινο. 
Τιμή 85.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

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

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

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 
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, πωλείται οικόπεδο ε-
ντός οικισμού. Τηλ.: 22840 51178, 
6972760739.

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπεδο 
επικλινές 10 στρεμμάτων 100μ 
από παραλία με φανταστική θέα 
στη θάλασσα. Τηλ.: 6932346544. 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                                
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 120τ.μ. με 3 υ-
πνοδωμάτια, 1 κυρίως μπάνιο, 1 
WC, σαλονοτραπεζαρία με χτι-
στό καθιστικό-τζάκι και ενιαία 
εντοιχισμένη κουζίνα, δρύινα πα-
τώματα, θέρμανση, boiler, ηλιακό 
θερμοσίφωνο, μεγάλες βεράντες 
περιμετρικά με θέα την Παροικία 
και αποθήκη. Τηλ.:  6942420583.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΙ-
ΓΑΡΙΑΣ, ενοικιάζεται όροφος 
130τ.μ. για επαγγελματική χρήση. 
Τηλ.: 6936771587.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6936529225.

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 60τ.μ. με καλοριφέρ. Τηλ.: 
6981471990.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται studio ή 
δωμάτια για καθηγητές και δα-
σκάλους. Τηλ.: 6978933572.

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-
ΤΑ, ενοικιάζονται με αυτόνομη 
θέρμανση. Τηλ.: 6936670549.

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 2 λεπτά από 
μετρό Ευαγγελισμού, εσωτερικό 
ισόγειο, με αυλή. Τηλ.: 22840 
21909, 6944725996.

ΑΘΗΝΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
φωτεινή, στον Γ’ όροφο ήσυχης 
πολυκατοικίας 100μ. από σταθμό 
ηλεκτρικού. Κατά προτίμηση σε 
φοιτητή. Τηλ.: 6944522337.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ,  ενοικιάζεται 
ο πρώτος όροφος (πρώην ξε-
νοδοχείου Georgy) για χρήση 
επαγγελματική ή κατοικίας. Α-
ποτελείται από χώρους των 35μ2, 
55μ2, 65μ2, 75μ2. Τηλ.: 22840 
21661, 6934391788.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
- ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται 2 
καταστήματα πάνω στο κεντρικό 
δρόμο, 160τ.μ. το ένα και 80τ.μ. 
το άλλο με ιδιωτικό παρκινγκ. 
Τηλ.: 6945120247, 22840 25292, 
22840 23830.

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 60τμ2 με κήπο και 
καλοριφέρ. Τηλ.: 6938939122.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 45τμ2, 1ου ορόφου, πλήρως 
εξοπλισμένη. Τηλ.: 6949306161. 

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ Εμμ.Μπενάκη 16, 
ενοικιάζεται γραφείο 4ος όρο-
φος, περίπου 28τμ2 Τηλ.: 22840 
51178, 6972760739.

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ενοικιά-
ζεται ήσυχο διαμέρισμα 108τμ2 
με τέντα, μεγάλο μπαλκόνι και 
1 παρκινγκ στην πυλωτή. Τηλ.: 
22840 51178, 6972760739.

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζονται δια-
μερίσματα επιπλωμένα για 
όλο το χρόνο. Τηλ.: 6977851991, 
6986412252.

ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ, 800μ. 
μετά τη διασταύρωση Λευκών 
- Νάουσας ενοικιάζεται χώρος 
80τμ2 για γραφεία ή αποθήκη. 
Τηλ.: 6948511370.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΟ-
ΡΑΣ - ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατά-
στημα 20τ.μ. Τηλ.: 6945120247, 
22840 25292, 22840 23830.

STUDIO, ενοικιάζεται με πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, Plasma 
t.v. 19 ιντσών, πλυντήριο, air 
condition, Θέρμανση, μπάνιο, 
internet, μπαλκόνι για όλο το 
χρόνο ή μέχρι τον Ιούνιο. Τηλ.: 
6934145297, 6936980095.

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 35τμ, καινούριο, 
πλήρως εξοπλισμένο. πλυντήριο, 
κουζίνα, air condition, αυτόνομη 
θέρμανση, απεριόριστη θέα. Κα-
τάλληλο για εκπαιδευτικούς. τηλ. 
6976675669

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ - ΛΕΥΚΩΝ, ενοικιάζονται 
καταστήματα, αποθήκες 100τμ2, 
75τμ2, 1,5 χλμ από το λιμάνι. Τηλ.: 
6973796144. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
60τμ2, (30τμ2 υπόγειο & 30τμ2 
ισόγειο) επίσης αποθήκη και 
δωμάτιο 30τμ2 Τηλ.: 6938431095, 
210 6533630.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 70τμ2 
Τηλ.: 6973212713.

ΣΤΡΟΦΗ ΑΜΠΕΛΑ, ενοικιά-
ζονται διαμερίσματα με τζάκι, 
μπαλκόνι και απεριόριστη θέ-
α, σε ήσυχο περιβάλλον. Τηλ.: 
6945563625.

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόκτιστη 
γκαρσονιέρα στον πρώτο όροφο, 
50τμ2 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, 40τμ2 
με κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κου-
ζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, 
κεντρική θέρμανση, μόλις 100 
μέτρα από την κεντρική παραλία. 
Τηλ.: 6932901931.

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 40τμ2 με T.V., DVD, 
10μ. από θάλασσα, κήπος, BBQ, 
παρκινγκ, για σεζόν ή έτος. Τηλ.: 

6948134134.

ΑΜΠΕΛΑΣ, lux studio, 50τμ2 με 
AC, T.V., DVD, 10μ. από θάλασσα, 
BBQ, παρκινγκ, για σεζόν ή έτος. 
Τηλ.: 6948134134. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  κατάστημα μεγά-
λης προβολής 400τμ. (200τμ. 
ισόγειο ενιαίο και 200τμ. ημιυ-
πόγειο) ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 
22840 22070 - 210  8087501, 6972 
700 100 www.aiare.gr

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα 85τ.μ. καινούργιο σε καλή  
και ήσυχη τοποθεσία αλλά και 
μέσα στο κέντρο παράλληλα. Τι-
μή: 280€ Τηλ.: 6948890645.

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 30m2 με 30m2 κήπο, 
επιπλωμένη. Τηλ.: 6934179139.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται σπί-
τι 110τ.μ. Ελεύθερο από 15/01. 
Τηλ.: 6981446649, 22840 41459

ΒΟΥΝΑΛΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιά-
ζεται 2άρι, καινούργιο, 50τ.μ. με 
βεράντες και θέα. Τιμή: 350€. 
Τηλ.: 22840 22341 
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ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται, 
μόνιμος κάτοικος Πάρου, με προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, για 
εργασία σε λογιστικό γραφείο στη 
Παροικία. Τηλ.: 6972020905.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  
ζητά να προσλάβει υπάλληλο.  
Απαραίτητες προϋποθέσεις,  πτυ-
χίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, 
αρίστη γνώση υπολογιστή, Αγγλι-
κά επίπεδο καλό. Προϋπηρεσία 
θα ληφθεί υπόψη. Αποστολή βιο-
γραφικού στο fax:  22840 25122 ή 
e-mail : marios_h@otenet.gr   

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. 

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, 
ζητείται για συνεργείο αυτοκινή-
των. Τηλ.: 22840 24245.
 
ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται 
σε ψητοπωλείο στην παραλία 
της Αντιπάρου. Τηλ.: 6944751928, 
22840 28812. Από τις 19:00 - 
23:00.

ΚΥΡΙΑ (άνω των 48 ετών), ζη-
τείται για φύλαξη παιδιού. Τηλ.: 
6971983767.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε., 
ζητάει να προσλάβει τεχνίτες 
για να εργαστούν σε διαφόρους 
τομείς της παραγωγικής διαδι-
κασίας.  Βαφείο, μοντάρισμα, 
κατασκευή, τοποθέτηση. Τηλ.: 
6944412711. Κος Νίκος Κρητι-
κός.
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ΚΟΠΕΛΑ 28χρονη Παρια-
νή, με εμπειρία σε μεγάλα 
ξενοδοχεία αναλαμβάνει φύλαξη 
παιδιών απογευματινές ώρες. 
Τηλ.: 6957407559.

ΕΛΛΗΝΑΣ 32 χρονών, 
αριστούχος μαγειρικής – ζαχαρο-
πλαστικής, γνώστης κηπουρικής, 
συντηρητής οικιών (βαψίματα – 
μερεμέτια) και φιλόζωος, ζητεί 
εργασία σε οικίες – συγκροτή-
ματα. Τηλ.: 6976740120. Κος 
Νικόλας.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, έμπειρη στη 
φύλαξη παιδιών, ζητά εργασία 
μόνιμη ή και περιστασιακά. Τηλ.: 
6947444345. Κα Ντίνα.

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ με πείρα, α-
ναλαμβάνει τη φύλαξη μικρού 
παιδιού. Τηλ.: 6981471990. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟ-
ΓΙΣΤΙΚΗΣ, με κατοχή πτυχίου 

Αγγλικών και υπολογιστών, 
ψάχνει εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο ή σε κάποιο σχετικό τομέα. 
Τηλ.: 6930863609.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, 
με πολυετή πείρα, παραδίδει 
μαθήματα φωνητικής, για ό-
σους αγαπούν το τραγούδι. Τηλ.: 
6948009943.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ, θεωρίας 
και σολφέζ μέσα από μουσικά 
παιχνίδια, παραδίδονται για παι-
διά Δημοτικού – Γυμνασίου. Τηλ.: 
6948009943.

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ζητά 
εργασία. Τηλ.: 6945120247, 22840 
25292, 22840 23830.

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για 
καθαρισμούς σπιτιών ή για φύ-
λαξη ηλικιωμένων ατόμων. Τηλ.: 
6931322501.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε Πάρο και 
Αντίπαρο. Τηλ.: 6938667027.

ΚΥΡΙΑ, αναλαμβάνει φύλαξη 
παιδιών. Τηλ.: 6957178992.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Γυμνασίου, Γενικού Λυ-
κείου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία 
Πανελλαδικών εξετάσεων. Τηλ.: 
6993939396.

ΚΥΡΙΟΣ, αναλαμβάνει συντήρηση 
κήπων και εξοχικών κατοικιών. 
Τηλ.: 6995091711.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών και με μακρόχρονη 
διδακτική εμπειρία, αναλαμβάνει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές και 
ενήλικες για την  απόκτηση πιστο-
ποιητικού Πληροφορικής (ECDL, 
ACTA κλπ.)  Τηλ.: 6937195524.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. 
Τηλ.: 6982287020. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτοχος 
επάρκειας της Ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, 
σε ενήλικες και παιδιά, ατομικά 
και ομαδικά. Προετοιμασία CELI 
1 - 5, Diploma, Κρατικό πιστοποι-
ητικό. Τηλ.: 6974365805.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, πα-
ραδίδονται από καθηγήτρια με 
πολυετή πείρα. Όλα τα επίπε-
δα. Προετοιμασία για Lower, 
Proficiency, Michigan και 
Cambridge. Τηλ.: 6974956912. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, παρα-
δίδονται  σε προσιτές τιμές. Τηλ.: 
6948448274. 

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, αναλαμβάνει 
μελέτες φωτοερμηνείας για τη 
διερεύνηση του δασικού ή α-
γροτικού χαρακτήρα έκτασης. 
Κα Βασιλική Νάκου, Τηλ.: 22810 
87593, e-mail: dasoponos@
gmail.com

ΟΔΗΓΟΣ κάτοχος επαγγελματι-
κού διπλώματος, Γ’ κατηγορίας, 
ζητάει εργασία. Τηλ.: 6972622695.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΣ, αναλαμβάνει α) Την 
προμήθεια επαγγελματικών πι-
στοποιημένων καθαριστικών για 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος β) Την μελέτη και έκδοση 
πιστοποιητικών πυρασφάλειας γ) 
Τεχνικός ασφαλείας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 
Τηλ.: 6973796144.  

ΚΟΠΕΛΑ, ενδιαφέρεται για κρά-
τηση παιδιών. Τηλ.: 6981746173.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                   

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙ-
Ο MERCEDES 404, EMZ 4118 
πωλείται μαζί με 5000 μετοχές 
της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ Α.Ε. Τιμή: 
360.000€ Τηλ.: 6972697183.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ επαγγελματικής αλι-
είας. Τηλ 6951334667 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES, εξάτονο, 
με γερανό, μοντέλο 2000΄ μοτέρ 
ΑΤΕΚΟ, 140 ίππους. Πωλείται 
σε άριστη κατάσταση, έτοιμο 
για δουλειά. Τιμή: 14.000€ Τηλ.: 
6977254858.

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 ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, 
πωλείται, μήκος 8,40 με μη-
χανή 270 HP, VOLVO PENTA /
εργάτης-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 
15.000€. Δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.: 6974012006.

ΜΟΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΕ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, πω-
λούνται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6948036637.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  πωλείται, 
(κούκλες, stands, έπιπλα) κάτω 
του κόστους, λόγω διάλυσης της 
επιχείρησης. Τηλ.: 6933111630, 
6978462810.

ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ 
MERCURY, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση, 25hp, 4χρονη με μίζα, 
2004’ μοντέλο. Τηλ.: 6973696075.

JEEP CHEROKEE LIMITED, 
πωλείται σε άριστη κατάσταση, 
μοντέλο 95’, 2.500cc, full extra. 
Τηλ.: 6977205591.

ΔΙΚΑΝΟ super  poze VERNEY 
- CARRON SAINT - ETIENNE 
SUPER 9 II, πωλείται αχρησιμο-
ποίητο. Τηλ.: 6977205591.

LAND ROVER DEFENDER, πω-
λείται μοντέλο Αύγουστος 2007, 
2.400 κυβικά, turbo diesel, μόνο 
50.000km, ασημί χρώμα, πολ-
λά extra (original ζαντολάστιχα, 
προστατευτικά φαναριών, bull 
bar, Κλπ), 4 πλήρεις θέσεις. Σε 
άριστη κατάσταση. Το απόλυτο 4 
Χ 4. Πάει παντού, για πάντα μαζί 
σου. Τιμή: 32.000Ε (καινούργιο 
50.000Ε) Τηλ.: 6944909393.

MERCEDES B 170, πωλεί-
ται, μοντέλο Οκτώβριος 2007, 
1.700κυβικά, μόλις 20.000km, 
μαύρο, μεγάλοι χώροι, πολλά 
extra, σε άριστη κατάσταση. Τι-
μή: 19.000Ε (καινούργιο 34.000Ε) 
Τηλ.: 6944909393.

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, πωλείται, 
αποτελούμενο από ψυγείο, 
φούρνο, νεροχύτη, εστίες και α-
ποθηκευτικό χώρο. Ελαφρώς 
μεταχειρισμένο. Τιμή: Από 820€ 
Μόνο 400€. Τηλ.: 6930798061.

ΕΠΙΠΛΑ, πωλούνται σε 
εξαίρετη κατάσταση, 2 κανα-
πέδες αναπαυτικοί, πλυντήριο 
ρούχων, πλυντήριο πιάτων, στε-
γνωτήριο, όλα μάρκας MIELE. 
Τηλ.: 6948592777, 22840 28344.ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ • Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645 • Κιν. 6973 370 313

www.praxeisnaxos.gr • e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου ( Όπισθεν ACS) • Τηλ. 697 3370313 
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Λύκειο Παροικίας

Νηπιαγωγείο Νάουσας

Ήλιος και θάλασσα είναι μεταξύ των κύριων τουρι-
στικών προϊόντων, που προσφέρει η Πάρος και κυρί-
ως, καθαρή θάλασσα. Αυτό ενισχύεται ακόμη περισ-
σότερο με το σύστημα ελέγχου που θα τοποθετήσει η 
ΔΕΥΑΠ σε όλα τα αντλιοστάσια, τις δεξαμενές και τις 
αποχετεύσεις, το οποίο θα προλαμβάνει τις διαρροές, 
προστατεύοντας με τον καλύτερο τρόπο το περιβάλ-
λον.

Το σύστημα αυτό, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ, 
θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Τα-
μείο Συνοχής - το οποίο όταν είχε ανακοινώσει το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα, στις αρχές του 2009, ο Πρόε-
δρος Στ. Φραγκούλης και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ετοίμασαν 
το φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και μελέτες 
και ώριμο πλέον το είχαν καταθέσει προς έγκριση. 
Στις 13 Σεπτεμβρίου εστάλει στη Δημοτική επιχείρηση 
η έγκριση για τη χρηματοδότηση του έργου. 

Στην απόφαση αναφέρεται: Ένταξη της πράξης πε-
ριβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 πράξης 
με τίτλο: Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λει-
τουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και 
ελέγχου διαρροής των δικτύων ύδρευσης – αποχέ-
τευσης Πάρου. 

Το έργο αυτό προβλέπει την εγκατάσταση 72 τοπι-
κών σταθμών ελέγχου σε όλα τα σημεία δεξαμενών, 
σε αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης, με κε-
ντρικό σημείο αναφοράς στη ΔΕΥΑΠ. Με τους σταθ-
μούς αυτούς, θα παρακολουθείται η στάθμη, θα γί-
νεται έλεγχος καλής λειτουργίας ή διαρροής και θα 
γίνεται ενημέρωση για την όλη κατάσταση και έτσι θα 
προλαμβάνονται δυσάρεστες συνέπειες, που στο πα-
ρελθόν μας είχαν ταλαιπωρήσει. Κυρίως οι διαρροές 
από τα λυματοστάσια, όπως στο Μώλο, που τα λύματα 
είχαν κατέβει έως τη θάλασσα. 

Το έργο, του οποίου κύριος είναι η ΔΕΥΑΠ και δι-
καιούχος ο Δήμος, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Τα 
τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα και σε περίπου 20 
ημέρες θα γίνει από το Δήμο η προκήρυξη διαγωνι-
σμού για την ανάθεσή του σε εργολάβο. Το χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσής του, είναι 20 μήνες.

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής
έργο ελέγχου των συστημάτων της ΔΕΥΑΠ

Υψηλή προστασία
του περιβάλλοντος

Έλεγχος των νερών από το λιμεναρχείο μετά 
από διαρροή λυμμάτων από το αντλιοστάσιο της 
Νάουσας στο δρόμο προς Κολυμπήθρες.

Καθαρίστηκε ο αγωγός ομβρίων υδάτων 
στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους

Σταδιακή μείωση
της δυσοσμίας 

Τέσσερις ημέρες συνεργείο της ΔΕΥΑΠ καθάριζε 

τον αγωγό όμβριων υδάτων, προκειμένου ν’ απαλλα-
γεί η πλατεία από την έντονη δυσοσμία που πλανάτο 
στο κεντρικότερο σημείο της Παροικίας. Οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και …ξε-
βρόμισε η περιοχή. 

Το πρόβλημα δημιουργείτο στον αγωγό από τον 
κυματισμό λόγω της πρόσδεσης των ταχύπλοων, με 
τον οποίο εισέρχονταν βούρκος, άμμος και χαλίκια. 
Αποτέλεσμα ήταν να βουλώσει ο αγωγός και να εκπέ-
μπει αυτή την έντονη δυσοσμία. Προκειμένου να μην 
επαλειφθεί το πρόβλημα, ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Επιχείρησης Στ. Φραγκούλης έστειλε επιστολή προς 

το Λιμεναρχείο του νησιού και ζητεί ν’ αποφεύγεται η 
πρόσδεση ταχύπλοων μπροστά στον αγωγό. 

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται:
«Σε συνέχεια τηλεφωνικής συνεννόησης, παρακα-

λούμε στο εξής ν’ αποφεύγεται η πρόσδεση οχημα-
ταγωγών ή άλλων ταχύπλοων πλοίων έμπροσθεν της 
εξόδου του αγωγού ομβρίων υδάτων της πλατείας 
Μαντώς Μαυρογένους για τους παρακάτω λόγους: 1) 
Δημιουργείται έντονος κυματισμός, με αποτέλεσμα 
να εισέρχεται μεγάλη ποσότητα θάλασσας εντός του 
αγωγού με συνέπεια να εκτονώνεται μέσα στην πλα-
τεία από τους εξωτερικούς αγωγούς (σχάρες) και να 
πλημμυρίζει η πλατεία. 2) Συσσωρεύονται εντός του 
αγωγού μεγάλες ποσότητες χαλικιών από τις αναδεύ-
σεις του νερού με τον πυθμένα της πρόσδεσης και 
δημιουργούνται εμπόδια μέσα στον αγωγό. 3) Η παρα-
μονή του στάσιμου θαλασσινού νερού, λόγω εμποδί-
ων δημιουργεί έντονη δυσοσμία που εκτονώνεται από 
τους αεραγωγούς της πλατείας.

»Για τους σοβαρούς αυτούς λόγους, παρακαλού-
με την υπηρεσία σας να μην επιτρέπει την πρόσδεση 
πλοίων, τουλάχιστον έμπροσθεν της εξόδου του αγω-
γού των ομβρίων υδάτων της πλατείας Μαντώς Μαυ-
ρογένους».

 Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
στην Αγκαιριά

Με επιτυχία
οι εκδηλώσεις

Με μεγάλη επιτυχία, και φέτος,  ολοκληρώθηκαν 
οι εκδηλώσεις για την «Ύψωση του Τιμίου Σταυρού» 
στην Αγκαιριά και την Αλυκή. Οι εκδηλώσεις ξεκίνη-
σαν την Παραμονή «του Σταυρού» με τον Πανηγυρικό 
Εσπερινό και συνεχίστηκαν  ανήμερα το πρωί με τη 
Θεία Λειτουργία όπου μετά το τέλος της μοιράστηκαν 
κουλούρια και ντόπιο σταφύλι  από την εκκλησιαστική 
επιτροπή,   όπως επίσης παραδοσιακή νηστίσιμη ρε-
βιθάδα και άλλα κεράσματα από τα μέλη του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Αγκαιριάς. 

Στη συνέχεια η χορωδία  του ΚΑΠΗ Νάουσας Ημα-
θίας τραγούδησε   γνωστά τραγούδια. Το ίδιο βράδυ 
στο λιμανάκι της Αλυκής παρουσίασαν  παραδοσια-
κούς χορούς από την Αττική και την Φλώρινα τα μέλη 
του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Πα-
ράδοσης «ΧΟΡΕΙΑ»  και  από την Πάρο και την Νάξο 
τα μέλη του Χορευτικού συγκροτήματος Αγκαιριάς.  

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους 

ο  Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος,  η Έπαρ-
χος Πάρου Γρηγορία Πρωτολάτη, ο Δήμαρχος Πάρου 
Χρ. Βλαχογιάννης, η αντιδήμαρχος Άννα  Κάγκανη, ο 
πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Αντ. Αρκάς, ο 
πρόεδρος  του Λιμενικού Ταμείου Λ. Κοντός, ο αντι-

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μ. Κωβαίος, ο 
Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Γ. Λουκής, δημοτικοί σύμβου-
λοι,  ο πρώην λιμενάρχης και υποψήφιος Δήμαρχος 
Ηλ. Κουτρομιχάλης και πλήθος κόσμου.          

Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώθηκαν από το  Δήμο 
Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ, το τοπικό συμβούλιο και τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Αγκαιριάς.

Οι ανεμογεννήτριες στην Πάρο 
Την 10η Σεπτεμβρίου 2010, δόθηκε στη δημοσιότητα Δελ-

τίο Τύπου του «Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Κα-
μαρών Πάρου» σχετικό με την εγκατάσταση ανεμογεννητρι-
ών στην περιοχή «Ανεφανή» στις Καμάρες. Στο παραπάνω 
Δελτίο Τύπου ατυχώς αναφέρεται ότι «ο Δήμος Πάρου ενώ 
αρχικά είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά στη συνέχεια άφησε να 
προωθούνται τα έργα χωρίς να αντιδράσει». Στο τέλος δε, 
ζητείται να πληροφορηθούν από το Δήμο «με ποιες πρά-
ξεις διοικητικών οργάνων ξεκίνησε η εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών και έγιναν τα υπόλοιπα έργα, όπως και 
η διαπλάτυνση της αγροτικής οδού προσπελάσεως». Σε ότι 
αφορά στο Δήμο Πάρου και για να μπουν τα πράγματα στη 
θέση τους, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Η όλη ιστορία της εγκατάστασης των συγκεκριμένων 
ανεμογεννητριών από τη ΔΕΗ ξεκίνησε πριν από πολλά 
χρόνια. Στη συνέχεια και για αρκετό χρονικό διάστημα είχε 
«παγώσει» και τον τελευταίο χρόνο «ξεπάγωσε» για να ξε-
κινήσουν πρόσφατα οι εργασίες για την εγκατάσταση. 

2. Ο Δήμος Πάρου, όπως και κάθε Δήμος στη Χώρα, δεν 
έχει καμία αρμοδιότητα για την αδειοδότηση της εγκατά-
στασης ανεμογεννητριών. Η μόνη εμπλοκή του Δήμου σε 
κάθε τέτοια υπόθεση είναι η γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων του έργου. Πράγματι ο Δήμος Πάρου είχε γνωμοδοτή-
σει αρνητικά για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου (απόφ. Δ.Σ. 262/2003). Σημειώνουμε όμως ότι η 
έγκριση κάθε τέτοιας μελέτης δίνεται από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και η γνωμοδότηση του Δήμου δεν είναι δε-
σμευτική για τον Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο. 

3. Προ της έναρξης των εργασιών για τη διαπλάτυνση της 
αγροτικής οδού προσπέλασης στον χώρο της εγκατάστασης, 
η «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» υπέβαλλε στον Δήμο Πάρου 
αίτημα με το οποίο ζητούσε να επιτραπεί «η εκτέλεση ερ-
γασιών βελτίωσης της αγροτικής οδού από τη θέση του Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου έως και τη θέση κατασκευής των ανεμο-
γεννητριών». Συνημμένα υπέβαλε σχετικό φάκελο ο οποί-
ος περιλάμβανε τοπογραφικό διάγραμμα, τεχνική έκθεση, 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων και Έγκριση 2ης Ε.Β.Α. (αρ. 
πρωτ. Δήμου Πάρου 11189/08-09-2009).

4. Στη συνέχεια και προκειμένου η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Πάρου να διαμορφώσει άποψη για την εκτέλεση ερ-
γασιών βελτίωσης της οδού, ώστε να εγκρίνει τη μελέτη, 
ζητήθηκαν και προσκομίσθηκαν α) η αίτηση προς το ΣΧΟΠ 
Νάξου και η έγκριση του ΣΧΟΠ Νάξου για τη μελέτη οδο-
ποιΐας (αρ. πρωτ. ΣΧΟΠ Νάξου 893/08-12-2003), β) διαβιβα-
στικό, τεχνική έκθεση οδοποιΐας και σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα τα οποία είχαν υποβληθεί από τη ΔΕΗ στο τμήμα 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, προκειμένου 
να εκδοθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  (αρ. πρωτ. 
Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος 2084/17-03-2004). 
Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή προβλέπεται πλάτος οδού 5 μ.

5. Ακολούθως η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Πάρου απέστειλε με  έγγραφό της (αρ. πρωτ. Δήμου Πά-
ρου 11189/14-10-2009) προς το Γραφείο Περιβάλλοντος του 
Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου, όλα τα παραπάνω έγραφα 
καθώς και την τεχνική μελέτη, ζητώντας σχετική απόφαση 
από το Γραφείο Περιβάλλοντος και μάλιστα εκφράζοντας 
επιφύλαξη για το κατά πόσο είναι νόμιμα διανοιγμένος ο 
αναφερόμενος δρόμος.

6. Το Γραφείο Περιβάλλοντος του Πολεοδομικού Γραφεί-
ου Νάξου, επέστρεψε λόγω «μη αρμοδιότητας», στη Δ/νση 
Τ.Υ. του Δήμου Πάρου για έγκριση τα ανωτέρω σταλθέντα 
στοιχεία,  με την επισήμανση ότι για την έγκριση της τεχνι-
κής μελέτης θα πρέπει να πληρούνται οι σχετικοί όροι και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Δ.Π.2084/08-04-2004 
απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων (έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων).

7. Τέλος η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου 
απέστειλε στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Πολεοδομικού 
Γραφείου Νάξου νέο έγγραφο  (αρ. πρωτ. Δήμου Πάρου 
6255/10-06-2010) στο οποίο επισημαίνονται ότι α) ο Δήμος 
Πάρου είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την μελέτη περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων του έργου, β) κατά την σύνταξη της 
Μ.Π.Ε. δεν έγινε έλεγχος νομιμότητας της οδού και γ) κατά 
την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία του Δήμου 
στις 09-06-2010 διαπιστώθηκε ότι ο δρόμος που έχει κατα-
σκευαστεί έχει πλάτος από 6 έως 8 μ. και έχουν εκτελεστεί 
εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες. Κατά συνέπεια η Δ/
νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου αδυνατεί να 
εγκρίνει τη μελέτη και ζητά από το Γραφείο Περιβάλλοντος 
του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου να ενεργήσει σχετικά. 
Σημειώνουμε εδώ ότι το μεγαλύτερο πλάτος του δρόμου σε 
σχέση με το εγκεκριμένο, επιφέρει τροποποίηση της έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων του έργου και κατά συνέπεια 
απαιτείται έκδοση νέας τροποιητικής απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό και σαφές ότι ο Δήμος 
Πάρου σε καμία περίπτωση δεν «άφησε να προωθούνται τα 
έργα χωρίς να αντιδράσει» και σε καμία περίπτωση δεν εξέ-
δωσε άδεια για τα εν λόγω έργα όπως του καταλογίζεται στο 
Δελτίο Τύπου του Συλλόγου των Καμαρών. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων του και δια μέσου της Δ/νσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών, προέβη σε κάθε σύννομη ενέργεια στην 
οποία είχε δυνατότητα να προβεί με στόχο την εξασφάλιση 
της νομιμότητας του έργου, αλλά και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος. 
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Συναρµολόγηση
στο σπίτι σας !

Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συναρμολόγηση των επίπλων σας,
τότε κάντε μας ένα τηλεφώνημα! 

Αποκλειστικός Συνεργάτης Αθήνας
τώρα για Πάρο, Νάξο & ΑντίπαροΜε χρέωση τιμοκαταλόγου Αθήνας

N. G. ASSEMBLY
Γιάννης Παντελαίος
κιν.: 6972.051.890

με το φακό
 της 

 Δεν έχει 
υπάρξει και 
ίσως να μην 
ξαναυπάρ-
ξει τέτοια 
ευτυχής συ-
γκυρία για 

την Πάρο, ώστε να έχει «ευνοϊκή» μεταχείριση 
από την κεντρική εξουσία. Ο «Πρωθυπουργός» 
Εσωτερικών είναι Παριανός, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης με ευθύνη στα επενδυτικά – αναπτυξιακά 
προγράμματα, είναι βουλευτής Κυκλάδων.  Άρα 
είμαστε σε πολύ καλή θέση για υποβολή αιτημά-
των προς την Κυβέρνηση, με στόχο την ένταξη 
έργων και τη χρηματοδότηση μελετών. 
Πιστεύω, μ’ αυτό το σκεπτικό, το Δημοτικό Λιμενι-
κό Ταμείο σε συνεδρίασή του συζήτησε και απο-

φάσισε να καταθέσει αίτημα για να γίνει η μελέτη 
και να υπάρξει χρηματοδότηση για τη χωροθέτη-
ση του Εμπορικού λιμανιού Πάρου. 
Ένα αίτημα της Παριανής κοινωνίας που εδώ και 
πολλά χρόνια, όλοι το έχουν στους στόχους και 
στα προγράμματά τους.
Η θλιβερή εικόνα της μίζερης «προεκλογικής» 
κουτοπόνηρης τοποθέτησης των δύο μελών 
του Δ.Λ.Τ., των κ.κ. Κοτσώνη και Μελανίτη, που 
αρνήθηκαν πεισματικά να συμφωνήσουν στην 
αναγκαιότητα του αιτήματος, είναι ανησυχητικό 
φαινόμενο.
Τελικά αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά και 
θέλουν να είναι στην πρώτη γραμμή, τους ενδι-
αφέρει το κοινό καλό ή μόνο τα ψηφαλάκια της 
παράταξής τους;
Ευτυχώς, που στο τέλος με παρέμβαση του νέου 

Λιμενάρχη Κώστα Γιαλελή μεταπείστηκαν!!! και η 
απόφαση είναι ομόφωνη.

 Προκειμένου να μην φανεί ότι επί των ημε-
ρών του Κοντού πάρθηκε απόφαση για ένα πολύ 
σοβαρό πρόβλημα που είναι το εμπορικό λιμάνι, 
«φωτιά και μπούρμουλι». 
Έτσι θα λειτουργήσουν εάν οι Παριανοί τους επα-
νεκλέξουν;
Έτσι θα «τορπιλίζουν» ότι θετικό προκύψει για την 
Πάρο, αν η ευκαιρία εμφανιστεί στο διάστημα της 
προεκλογικής περιόδου, για να μην …ωφεληθεί ο 
αντίπαλός τους; 
Ποιος δεν γνωρίζει άλλωστε, ότι τα μεγαλύτερα 
έργα στην Ελλάδα, αποφασίζονται στις προεκλο-
γικές περιόδους;
Όμως η μιζέρια, η κουτοπονηριά, η στενόμυαλη 

παραταξιακή συμπεριφορά, θα καταδικαστεί, για-
τί στα λόγια όλοι υπόσχονται πολλά, στις πράξεις 
όμως… βλέπε συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου…

 Η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για 
την αλιεία στις Κυκλάδες, ουσιαστικά καταδικάζει 
την τάξη των αλιέων της Πάρου και της Αντιπάρου 
σε αφανισμό. Πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα 
όμως, δεν είναι μόνο η απόφαση του Νομάρχη 
κ. Μπάιλα, αλλά το τι έκαναν οι Παριανοί Νομαρ-
χιακοί Σύμβουλοι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. 
Οι παρόντες δεν είπαν κουβέντα για να υπερασπι-
στούν τα συμφέροντα δεκάδων οικογενειών, οι δε 
απόντες, …κρύφτηκαν με την απουσία τους. 
Οι ψαράδες όμως έμειναν απροστάτευτοι και αύ-
ριο θα τους ζητήσουν την ψήφο τους. 

Μεγάλη πρόκριση για την ομάδα του ΑΟΠ 

Στα πέναλτι κρίθηκε το μεγάλο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΟ Πάρου και τον 

Νηρέα με μεγάλο κερδισμένο τον ΑΟΠ με 4-2. Το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του αγώνα και οι μονομαχίες παρά πολλές. Μπορεί να μην είδαμε 

ιδιαίτερη μπάλα, αλλά το πάθος και η δύναμη δεν έλειψαν και στα 120΄ της συνά-

ντησης. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΑΟΠ να πιέζει ψηλά και να έχει την κατοχή της 

μπάλας και να φαίνεται πως ελέγχει την ροη του αγώνα, αλλά ο Νηρέας, πολύ καλά 

στημένος από τον προπονητή του με τέλεια κάλυψη ανάγκασε τον ΑΟΠ να κάνει την 

μοναδική του φάση στο 32΄ με τον Γιουρτζίδη να βγαίνει φάτσα με το Παπαδάκη με 

τον φορ του ΑΟΠ να κάνει λόμπα και πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή με εντυπωσι-

ακό ψαλιδάκι να διώχνει ο καλύτερος παίκτης του Νηρέα Δελημπαλταδάκης και να 

αποσοβεί το γκολ για την ομάδα του. 

Στο 2ο ημίχρονο και πάλι ο ΑΟΠ είχε την υπεροχή, αλλά δεν μπορούσε να κάνει φά-

σεις, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην παράταση. Στην παράταση ο Νηρέας βγήκε 

ποιο δυνατά έχασε κάποιες ευκαιρίες, αλλά ο Βλαχάκης ήταν σε ετοιμότητα, γενικά 

πάντως, οι φάσεις στις δυο εστίες ήταν ελάχιστες και οι μονομαχίες και οι διακοπές 

πάρα πολλές, που χάλασαν αρκετά το παιχνίδι και έτσι οδηγηθήκαμε στην ψυχοφθόρο 

διαδικασία των πέναλτι . 

Καρέ -καρέ τα πέναλτι: Λάπι 0-1, Τόδρης 1-1, Αρκουλής 1-2, Βαρσάμος 2-2, Μου-

λάς 2-3, Ευαγγέλου (απίστευτη απόκρουση Βλαχάκη), Κρητικός (απόκρουση Παπαδάκη), 

Μπαρμπαρήγος άουτ, Τσάμης 2-4.

Η σύνθεση του ΑΟΠ: Βλαχάκης, Μουράι, Τσαντουλής (Μουλάς), Κρητικός, Μπάλιος, 

Κόρδος, Μπάλκας Παυλ. (Τσάμης), Λάπη, Αρκουλής, Καβάλης (Δαφερέρας), 

Γιουρτζίδης. ΝΗΡΕΑΣ: Παπαδάκης, Ζαχαράκης, Δελημπαλταδά-

κης, Αριανούτσος, Τριπολιτσιώτης, Μπαρμπαρήγος Π, 

Μόλλα, Τόδρης, Ρούσσος , Ευαγγέλου, 

Μώτος, Βαρσάμος.


