
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Οι κίτρινες ή πορτοκαλί επιγρα-
φές με την αναγραφή: «ενοικιάζεται» ή 
«πωλείται» έχουν αναρτηθεί σε πολλά κα-
ταστήματα της Πάρου και της Αντιπάρου, 
σαν μια θλιβερή αισθητική παρέμβαση 
στο εμπορικό τοπίο των νησιών. Μια ει-
κόνα απόρροια της οικονομικής κρίσης 
που «χτύπησε» και την τοπική κοινωνία 
μας και που έχει πολλές παραμέτρους: 
Πάγια έξοδα, λογαριασμοί και επιταγές 
που …τρέχουν, υψηλά ενοίκια, περαίωση, 
μείωση της κατανάλωσης. Τα ερημωμέ-
να καταστήματα που αναζητούν άλλους 
ενοικιαστές ή αγοραστές, εκπέμπουν το 
μήνυμα της αντίστροφης μέτρησης σε αρ-
νητική κατεύθυνση. 

Στην Πάρο, σύμφωνα με στοιχεία από 
το Επιμελητήριο Κυκλάδων έκλεισαν τον 
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 70 κατα-
στήματα, ενώ μέσα στο 2010 έκλεισαν 
συνολικά και στα δύο νησιά Πάρο και Α-
ντίπαρο 255 επιχειρήσεις και αναμένεται 
έως το τέλος του χρόνου ο αριθμός αυτός 
να φτάσει περίπου τις 300 επιχειρήσεις. 

"Από πού να ξεκινήσουμε και που να τε-
λειώσουμε", είναι η φράση του προέδρου 
του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 
Απ. Αλιπράντη, όταν του ζητάμε να μας 
περιγράψει την κατάσταση σε Πάρο και 
Αντίπαρο.                                     συνέχεια σελ.5
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«Γροθιά» στην
τοπική οικονομία

Ενοικιάζεται ή πωλείται το παρόν κατάστημα 

Η ΚΡΙΣΗ ΦΡΕΝΑΡΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Το Δημοτικό Σχολείο Λευκών - Κώστου
λειτουργεί κανονικά

Αποτελεσματική
η έγκαιρη αντίδραση

Ρητά και κατηγορηματικά δεν κλείνει το σχολεί-
ο Λευκών – Κώστου, σύμφωνα με τον Περιφερειακό 
Δ/ντή Εκπαίδευσης κ. Ράπτη. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια 
πρόθεση, δηλώνει στη ΦτΠ και προσθέτει: Απλά έγινε 
πρόταση από τη Δ/ντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης προς όλες τις διευθύνσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι θα κλείσουν σχολεία. Κανένα σχολείο δεν θα κλεί-
σει. Άλλωστε αυτό το θέμα δεν είναι του υπουργείου 
Παιδείας. Το υπουργείο θα προβεί σε συγχωνεύσεις 
γραφείων της δικιάς του δομής. Οι συγχωνεύσεις σχο-
λείων όμως, αφορούν την τοπική κοινωνία και σίγουρα 
δεν αφορούν την Σύρο ή την Πάρο, γιατί δεν υπάρχουν 
μικρά μονοθέσια ή διθέσια σχολεία, που θα ήθελε η το-
πική κοινωνία να τα συνενώσει ή να τα συγχωνεύσει για 
το συμφέρον των παιδιών. Ακόμη και σε σχολεία που 
υπάρχει δυνατότητα συγχώνευσης, χωρίς τη συγκατά-
θεση της τοπικής κοινωνίας δεν μπορεί να κλείσει ή να 
συγχωνευτεί κανένα σχολείο. 

Αφορμή για την αναστάτωση ήταν το έγγραφο που 
εστάλει 24/11/2010 με αρ. πρωτ. 6101στο 5ο γραφείο 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με το οποίο ζητού-
ντο προτάσεις συγχώνευσης σχολικών μονάδων. Το 
έγγραφο υπέγραφε η Δ/ντρια Εκπαίδευσης Ειρήνη 
Βλαστάρη, με προφορική πρόταση για το σχολείο Λευ-
κών - Κώστου. Άμεσες ήσαν οι αντιδράσεις από γονείς 
και δασκάλους, ενώ ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης ε-
πικοινώνησε με τον Περιφερειακό Δ/ντή κ. Ράπτη και 
του εξέφρασε την αντίθεσή του. Εφόσον λοιπόν, η τοπι-
κή κοινωνία αντιδρά σ’ αυτό το ενδεχόμενο και εφόσον, 
σύμφωνα με τον κ. Ράπτη, η τοπική κοινωνία (Σύλλογος 
γονέων και κηδεμόνων) έχει τον πρώτο λόγο σε ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο, το σχολείο Λευκών – Κώστου θα 
συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, όχι μόνο φέτος, 
αλλά και τα επόμενα χρόνια. 
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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, Σ/Μ Παρούσης, 
περίπτερο Ιωάννη Χανιώτη, περίπτερο 
Βρεττού Νικολάου, Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.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.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Το κενό του θανάτου
«Ποιους σκέπασε το κύμα της πολύφλοισβης θά-
λασσας ξέρει η οδύνη που οργώνει το βυθό της 
καρδιάς μας». Παρασυρμένοι απ’ τις παλίρροιες 
των καιρών στο πέλαγος με τις ατέλειωτες συμπλη-
γάδες, υφαίνουμε δίχτυ ζωής μέσα σε τριξίματα 
βράχων, στριγκλιές και κραυγές από σειρήνες και 
άρπυιες. Σε περιπέτεια ονείρου στριφογυρίζουμε 
πάντα παλινδρομώντας ανάμεσα στο κύμα και στον 
άνεμο, στήνοντας με τις στεριές μικρά γεφύρια, 
αποβάθρες ερχομού και αναχώρησης. 
Άνθρωποι και πράγματα ταξιδεύουν, φεύγουν για 
απόμερα μέρη ονείρων, γίνονται σκέπη πλατυτέρα 
νεφέλης, σκιές άλλων ήλιων, ελαφρό αεράκι, αί-
σθηση φθινοπώρου, ηλιοβασίλεμα κόκκινο, αγα-
πημένο χρώμα στο ουράνιο τόξο. Γίνονται πρωινό 
πριν τον ήλιο ξύπνημα, χαρά απροσδόκητη, σφύ-
ριγμα βαποριού, ακατανόητη αναίτια συγκίνηση, 
χάδι αγαπημένου ανθρώπου, μόνιμη παρουσία και 
αβάσταχτη απουσία, παράξενη ελευθερία, έμπνευ-
ση μουσικής ακατάλυτης.
Πενθούμε ή πανηγυρίζουμε φαίνεται ίδιο κοιτώ-
ντας από μακριά, από ψηλά, μετατοπισμένοι στο 
μέλλον. Τα ρήγματα της απώλειας ελευθερώνουν 
παγιδευμένους αίολους ζωής και χαρές ανέλπι-
στες. Για να μακαρίζονται οι πενθούντες, καθώς η 
θλίψη αγιάζει, αλλά και φωτίζει τα μέχρι πριν σκο-
τεινά και αόρατα. «Υμείς δε λυπηθήσεσθε, αλλά η 
λύπη υμών εις χαράν γενήσεται».
Προχωρούμε προσπαθώντας να μαντέψουμε τα 
κρησφύγετα  του σταθερού αδυσώπητου και του 
ασταθούς εύκρατου. Εκείνοι «που χάθηκαν μέσα 
στον ύπνο», ζουν, όσο τους αγαπούμε, όσο τους 
αιμοδοτεί η αχόρταγη μνήμη, όσο με το φως της 
φωτίζει το δρόμο μας.
Με άγκυρες και παλαμάρια κρατούν οι σαγήνες 
των ημερών το σκάφος μας, μήπως και προλά-
βουμε πριν την αναχώρηση τη χάρη και τα μάγια 
τους. «Λίγο ακόμα και θα δούμε τις αμυγδαλιές να 
ανθίζουν», θα μετεωριστούμε θαυμάζοντας πάντα 
όμβρον και δρόσον, λαμβάνοντας χαρές από πάχνη 
και χιόνι, λίγο ακόμα παιχνιδίσματα με αστραπές 
και νεφέλες. Τώρα που οι πορτοκαλιές ανάβουν τα 
λαμπιόνια τους, αύριο με την πλημμύρα του χει-
μώνα και τις οσμές των νάρκισσων, αργότερα με 
«την άνοιξη τη γλυκιά γυρισμό που δεν έχει», τις 
μέρες του Μαγιού και το λωτό του ξανθού Απρί-
λη τον πορφυρό. Μεθαύριο με τον μεθυσμένο ήλιο 
του καλοκαιριού. Δεν προλαβαίνουμε, δεν χορταί-
νουμε. 
«Από μικρό το θαύμα είναι λουλούδι κι άμα με-
γαλώσει θάνατος». Από εκεί που ανατέλλει χαρά, 
είναι που έρχονται και φοβερίζουν βροντές καται-
γίδας. Στο χάσμα του σεισμού ανθίζουν παπαρού-
νες του Μυριβήλη και του Ελύτη, γέλιο και κλάμα 
νεογέννητων γεμίζουν το κενό δωρίζοντας λάμψη 
άλλης αλήθειας. «Το κενό του θανάτου για το βρέ-
φος το ερχόμενο». Αν θέλουμε κι άλλο φως, έρχε-
ται δωρεάν απ’ την πατρίδα της πίκρας. Τα περισ-
σότερα άστρα που έχουμε προορισμό να ανάψουμε 
τ’ ανάβει μέσα μας ο πόνος. Τα δάκρυα τελειώνουν 
και αρχίζουν καινούρια. «Ο δρόμος αυτός δεν τε-
λειώνει, δεν έχει αλλαγή».
Κοιτάζουμε στα μάτια όλους όσους αγαπούμε και 
λαμβάνουμε πνοή δύναμης. «Τους ζωντανούς τα 
μάτια σου ας θρηνήσουν// Θένε μα δε βολεί να λη-
σμονήσουν». Αποχαιρετούμε όσα φτερουγίζουν με 
φτερά αγγέλων και αναχωρούν.  Βρίσκουμε μόνοι 
κι απελπισμένοι τις μυστικές πηγές της ψυχής μας.
«Σου μένει απάνω στα βουνά το πέρασμα της μπό-
ρας// σου μένει η χαραυγή μακριά στο πέλαγο// κι 
ημέρα κάτω στον κάμπο// κι οι ελιές και το βουητό 
της χώρας».
Στίχοι από Αρχίλοχο,  Ευαγγέλιο,  Ελύτη,  Σεφέρη, 
Βάρναλη, Μαβίλη, Πορφύρα. Για το Δημήτρη Γκί-
κα, Γιάννη Η. Γκίκα, Γιάννη Α. Γκίκα και όλους που 
λείπουν).

  Ευχαριστήρια
Λόγοι ηθικοί, ψυχολογικοί και προπαντός αντικειμενικοί επέβαλαν την αλλαγή του 
τόπου ταφής του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου Ιωάννη Γκίκα στο Γ’ Νεκρο-
ταφείο της Νίκαιας, τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010. Ο Γιάννης μας αναπαύτηκε πια. 
Λίγα μόλις βήματα από το χώρο όπου στο παρελθόν είχε ταφεί και ο πατέρας του. 
Στα φιλόξενα χώματα της εργατομάνας Κοκκινιάς, δίπλα στον Μπελογιάννη και πολ-
λούς άλλους αγωνιστές, που προσέφεραν με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση τη ζωή 
τους για το καλό του τόπου τους. 
Η σύζυγος και τα παιδιά του θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους εκείνους, οι οποίοι 
τον τίμησαν με τα λόγια, τις σκέψεις και το πένθος τους. Καθώς επίσης και όλους 
εκείνους, συμπατριώτες, φίλους και συντρόφους του, οι οποίοι μπόρεσαν τελικά να 
παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία, παρά τις αντίξοες συνθήκες και το εξαιρετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα από την γνωστοποίηση της αλλαγής.
Ο Ιωάννης Γκίκας μπορεί να έφυγε από κοντά μας ως φυσική παρουσία, αλλά το 
έργο που άφησε πίσω του, στον τόπο που αγάπησε, θα μείνει πάντα για να θυμίζει το 
πέρασμά του από αυτή τη ζωή.
Παρασκευούλα, Νέστορας και Αναστάσης Γκίκα

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες. Νοιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω 
από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη σας στην παράταξή μας και σ’ 
εμένα προσωπικά και να σας διαβεβαιώσω ότι και τη νέα τετραετία θ’ αγωνιστώ με 
όλες μου τις δυνάμεις για την επίλυση των προβλημάτων των χωριών μας.
Σας ευχαριστώ Αντώνης Ραγκούσης

Προχειρότητες
και κακοτεχνίες

To  τελευταίο  διάστημα οι κάτοικοι της  Αντιπά-
ρου γίνονται μάρτυρες μιας ακόμα προχειρότητας και 
κακοτεχνίας, η οποία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
τροχαίων ατυχημάτων  άμεσα.

Ο περιβόητος και πολυπαθής περιφερεια-
κός δρόμος που οδηγεί από το λιμάνι προς 
σπήλαιο και Αη-Γιώργη, ο οποίος για 2-3 
χρόνια ήταν δρόμος κατάλληλος μόνο 
για γαϊδούρια και αγώνες  ανώμαλου 
δρόμου, μετά την κακοποίηση από τα 
έργα της αποχέτευσης(το έργο βέβαια 
δεν προχώρησε……..) κατάφερε μετά 
από πρόχειρη μελέτη(όπως ομολόγησε 
ο εργολάβος) της κοινότητας Αντιπάρου 
να επισκευασθεί στα τέλη του περασμέ-
νου Μαΐου.

Πολλοί κάτοικοι κατά τη διάρκεια των εργα-
σιών είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους και πολλοί 
μάλιστα στοιχημάτιζαν ότι με τις πρώτες βροχές του 
χειμώνα η λιγοστή άσφαλτος θ’ αρχίσει να φθείρεται. 
Τελικά το στοίχημα το κέρδισαν, αφού ο δρόμος  κάθε 
μέρα που περνούσε παρουσίαζε και μια νέα λακκούβα. 
Μετά την αγανάκτηση των οδηγών και την πίεση της 
κοινότητας μόλις σήμερα 01/12/2010 ο εργολάβος με 
μικρό συνεργείο προσπάθησε να μπαλώσει  τα χαλα-
σμένα και επικίνδυνα σημεία του δρόμου. Δεν έλειψαν 

οι λογομαχίες με τους 
περαστικούς οδηγούς 
και τον τεχνικό της κοι-
νότητας, οι οποίοι προ-
σπάθησαν να πείσουν το 
συνεργείο ότι αυτά είναι 
προχειρότητες και το ότι 
σε λίγες μέρες πάλι ο 
δρόμος θα χαλάσει κάπου 

αλλού… Ο εργολάβος μάταια προσπά-
θησε να πείσει τους περαστικούς ότι 

η φταίει η υγρασία στο συγκεκριμένο 
σημείο και επέμενε ότι έκανε ότι έλεγε 

η μελέτη του έργου, η οποία  δεν ήταν η 
κατάλληλη. Αυτός, όπως ισχυρίζεται, είχε ανα-

φέρει τα προβλήματα, αλλά μόνο προφορικά και όχι 
εγγράφως όπως θα έπρεπε.

Η κοινότητα όπως λέει δεν έχει παραλάβει το έργο, 
η δε νέα δημοτική αρχή δεν προτίθεται να το παραλά-
βει  και οι μόνοι που ταλαιπωρούνται χωρίς να φταίνε, 
είναι οι οδηγοί και οι κάτοικοι του νησιού……

Τελικά υπάρχει κάπου… κάποιος…  υπεύθυνος που 
μπορεί να δώσει λύση σ’ αυτή την κακοτεχνία ή έτσι 
απλά  θα μπαλωθεί ο δρόμος… και έχει ο  Θεός… Ελ-
πίζω να μην γραφτεί για τον δρόμο αυτό ένα ανάλογο 
δημοτικό τραγούδι σαν και αυτό:  «την τράτα μας την 
κουρελού την χιλιομπαλωμένη, όλο την εμπαλώναμε κι 
όλο  ΄ταν  ξηλωμένη…»

Τριαντάφυλλος  Γιάννης
Ένας  - και όχι ο μοναδικός -
αγανακτισμένος Αντιπαριώτης

ΑΝΑΧώΡηΣΕ ΤηΝ ΠΕΡΑΣμΕΝη ΠΑΡΑΣκΕυη 
και ήδη βρίσκεται στο Μπουρούντι η Ομάδα 
Διάσωσης η οποία μεταφέρει ρουχισμό για τα 
παιδιά αυτής της ταλαίπωρης από τη φτώχια, 
χώρας. Την ομάδα αποχαιρέτησαν στο λιμάνι 
της Πάρου ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Λ. Κοντός. 

Οι αντιδράσεις
προκάλεσαν …λύση

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει 
στους ανθρώπους που πηγαίνουν 
στο Κέντρο Υγείας για επαναλαμ-
βανόμενη συνταγογράφηση και 
καταβάλουν κάθε φορά τα τρία 
ευρώ, που επιβλήθηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας. Την άποψη 
αυτή των χρόνια ασθενών, ασπά-
ζονται και οι γιατροί του Κ. Υ. Τα 
παράπονα ασθενών και γιατρών 
από όλα νοσοκομεία και Κέντρα 
Υγείας φαίνεται πως έφτασαν στ’ 
αυτιά του υπουργού, ο οποίος με 
απόφασή του, θ’ απαλλάξει του-
λάχιστον όσους προσέρχονται για 
επαναλαμβανόμενη συνταγογρά-
φηση από την καταβολή των τριών 
ευρώ. 



500 Κάρτες
 ...από 35€

Ηµερολόγια
Μπλοκ

Τιµολόγια

Προσκλητήρια
γάµου & βάπτισης

100 αφίσες Α3 
 ...από 100€

1.000 σουπλά 
 ...από 120€

∆ιαφηµιστικά &
επαγγελµατικά δώρα

Μενού & Τιµοκατάλογοι

& ότι άλλοζητήσεις...

τηλ.: 22840 53555 | e-mail: info@typoparos.gr

Θα το βρεις στο
στους Αγ. Αποστόλους της Νάουσας

Επιστολόχαρτα
Φάκελοι
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Πρόσκληση
Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλα-

χογιάννης, ο Πρόεδρος της ΚΔΕ-
ΠΑΠ Γ. Λουκής και οι καθηγητές 
του Εικαστικού Εργαστηρίου σας 
προσκαλούν να τιμήσετε με την 
παρουσία σας τα εγκαίνια της 
ετήσιας έκθεσης του παιδικού 
τμήματος του εργαστηρίου και 
του τμήματος ενηλίκων, που θα 
γίνουν το Σάββατο11 Δεκεμβρίου 
στις 7 μ.μ. στη διατηρητέα οικία 
Δημητρακόπουλου (παλαιά αγο-
ρά, περιοχή Ταξιάρχη).

Η έκθεση θα διαρκέσει από 
τις 11 έως τις 19 Δεκεμβρίου 
από τις 6 τα απόγευμα ως τις 9 
το βράδυ.

Αθλητισμός
Μπάσκετ Εφηβικό 

Φουλ για πρωτάθλημα 

Άνετα επικράτησε ο Μαρπησσαικός με 
47 – 29 στο εφηβικό εναντίον του ΑΠΑΣ 
Φανάρια στο κλειστό γυμναστήριο της Νά-
ξου(γηπεδούχος ο Μαρπησσαικός) το Σάββα-
το 4/12. Οι έφηβοι μπήκαν δυνατά στο πρώτο 
δεκάλεπτο και προηγήθηκαν 22-04 και έκλει-
σε το ημίχρονο με 33-10.

Στο δεύτερο ημίχρονο αφού η Νάξος δεν 
μπορούσε με τίποτα να κυνηγήσει στο σκορά-
ρισμα, ο προπονητής Καζακίδης χρησιμοποί-
ησε περισσότερο τους αναπληρωματικούς και 
τους έδωσε την ευκαιρία να δείξουν ότι και 
αυτοί μπορούν να είναι υπολογίσιμοι για τους πιο δυνατούς αγώνες που ακολου-
θούν. Καλοί οι Σελιμάϊ, Χερουβείμ, Σκιαδάς και Γκράντ.

Δεκάλεπτα: 22-04/11-06/07-11/07-08
Αγωνίστηκαν: (Καζακίδης) Ταβανίδης 1, Ρουσάν, Σκιαδάς 9, Αλιφιέρης, Χερου-

βείμ 12(1), Κόττης, Κορτιάνος (τραυματίας), Γκράντ 6(2), Πιτταράς, Σελιμάϊ 12(1), Κα-
ραγκούνης, Πετρόπουλος 7.

Μπάσκετ Γυναικείο
Με 7 απουσίες και με την προσθήκη των 

κορασίδων αγωνίστηκε ο Μαρπησσαϊκός την 
Κυριακή 5/12  στην Νάξο με τον Πανναξιακό, 
έχασε όμως το παιχνίδι με 19 - 53. Η ομάδα 
της Νάξου επικράτησε δικαία. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι για πρώτη φόρα είχαν συμμετοχή 
και δυο μικρότερες από τις κορασίδες η Αγού-
ρου και η Μπουραντά.

Δεκάλεπτα: 08-14/06-09/00-14/05-16.
Αγωνίστηκαν: Μετζιδάκη 2, Σιφάκη, Γκράντ 

6,Αρκουλή, Θεοδωράκη 6, Κεφάλα 3, Περα-
ντινού 2, Μπουραντά, Αγούρου, Τσιγώνια.

Πανναξιακός: Φάρκωνα 14, Τσακωνιάτη, Ασλάνη 8. Μάκαρη 2, Χαμπά, Κιουλάφη 
6, Κρητικού Α. 11, Μυλώνα 4, Μάκαρη Φ. 1, Μαγγανάρη 3, Μπίτσιου, Μανδηλαρά 4.

Πολύ υψηλά τα Laser του Ν.Ο.Π.
 Διακρίθηκαν και οι δύο αθλητές του ΝΟΠ στους αγώνες του 2ου Κυπέλλου Ελ-

ληνικού Ερυθρού Σταυρού που διεξήχθησαν στις 27 και 28 Νοεμβρίου στη Λούτσα.
Η πανελλήνια πρωταθλήτρια Σταυρούλα Θεοχάρη ισοβάθμησε στην 1η  θέση της 

γενικής και κατέκτησε την 1η θέση της κατηγορίας της, ενώ  εξαιρετική ήταν και η 
επίδοση του Νίκου Σκιαδά που αν και ηλικιακά ο μικρότερος αθλητής κατέκτησε την 
5η θέση σε 31 συμμετέχοντες στην κατηγορία του.

Μάνα
Είσαι ο επίγειος θεός μου
για την προσευχή μου εκκλησιά
φύλακας, προστάτης κι’ άγγελός μου 
λατρευτή μανούλα μου γλυκειά

Μάνα χρυσό μου εικόνισμα 
στολίδι στη ζωή μου
πανάκριβό μου νόμισμα
ανάσα μου, ψυχή μου.

Είσαι η φωτιά που με ζεσταίνει
όταν με ψυχραίνουν οι καιροί
η γλυκιά πνοή που μ’ ανασταίνει
όταν μ’ απελπίζει η ζωή.

Είσαι το μαντίλι μου στο δάκρυ
στην απόγνωσή μου συμβουλή
η αγάπη σου δεν έχει άκρη
θάλασσα χωρίς τέλος κι’ αρχή.

Είσαι συ ο δρόμος που βαδίζω
Άνοιξη στη βαρυχειμωνιά
το λουλούδι που μ’ αρέσει να μυρίζω
η γυναίκα που αγάπησα βαθιά.

Είσαι για το φόβο μου το θάρρος
στην αρρώστια μου το γιατρικό
το σωσίβιό μου και ο φάρος
ναυαγός στο κύμα σαν βρεθώ.

Είσαι ο αγρός αυτού του κόσμου
ανεξάντλητη πηγή ζωής
ανεκτίμητος ο θησαυρός μου
που δεν πρόκειται να ξεχαστείς.

Είσαι μάνα πολυαγαπημένη
σύμβολο αγάπης και στοργής
η οξεία κι’ η περισπωμένη
μέσα στο βιβλίο της ζωής.

Δεν κρατάς κακία στο παιδί σου
όσο κι’ αν σου έκανε κακό
αλλά και του δίνεις την ευχή σου
να ‘χει στη ζωή του φυλακτό.

Είμαι ένα κλωνάρι απ’ το δεντρί σου
και αυτό ποτέ δεν το ξεχνώ 
κι’ αν σ’ έχω πικράνει σαν κλαδί σου
χίλια δυο συγνώμη σου ζητώ.

κων/νος Δελαγραμμάτης

Μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης 
καρκίνου του πνεύμονα
Σωτήρια 
η βιταμίνη Β 
  
Οι άνθρωποι, που έχουν άφθονη βιταμίνη 
Β στο αίμα τους, φαίνεται πως αντιμετω-
πίζουν μειωμένο κίνδυνο να εκδηλώσουν 
καρκίνο των πνευμόνων, σύμφωνα με νέα 
ευρωπαϊκή έρευνα, που δημοσιεύεται 
στο επιστημονικό έντυπο Journal of the 
American Medical Association. 
Τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης Β6 και του 
αμινοξέος μεθιονίνη μειώνουν τον κίνδυνο 
κατά το ήμισυ, όπως προκύπτει μετά από 
μελέτη 400.000 ατόμων. 
Τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά περιέ-
χονται στα καρύδια, το ψάρι, το κρέας ή 
μπορούν να περιλαμβάνονται και σε δια-
τροφικά συμπληρώματα. 
Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η δι-
ακοπή του καπνίσματος είναι ο καλύτερος 
τρόπος μείωσης του κινδύνου εκδήλωσης 
καρκίνου του πνεύμονα. Καθώς είναι ακό-
μη νωρίς να πούμε με ασφάλεια ότι η λήψη 
βιταμινών παρέχει οποιαδήποτε επιπλέον 
προστασία.
Εξάλλου τα υψηλότερα επίπεδα των βιτα-
μινών στον οργανισμό μπορεί να αντανα-
κλούν έναν γενικά υγιεινότερο τρόπο ζωής 
και συνεπώς η μείωση του κινδύνου του 
καρκίνου μπορεί να μην οφείλεται τελικά 
στις ίδιες τις βιταμίνες ή πάντως όχι μόνο 
σε αυτές.
Η μελέτη έγινε από τον Δρ Πολ Μπρέναν 
της Διεθνούς Υπηρεσίας Ερευνών για τον 
Καρκίνο με έδρα στη Λιόν της Γαλλίας και 
συμμετείχαν οι Δρ Δημήτρης Τριχόπουλος, 
Αντωνία Τριχοπούλου και Παναγιώτα Λά-
γιου. 
Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα υψηλά επίπε-
δα ιδίως της βιταμίνης Β6, αλλά και του 
αμινοξέος της μεθιονίνης (η οποία περιέ-
χεται στις περισσότερες πρωτεΐνες) μειώ-
νουν τουλάχιστον στο μισό τον κίνδυνο για 
καρκίνο (κατά μέσο όρο τον μειώνουν σε 
ποσοστό 60%, όταν συνυπάρχουν και οι δύο 
ευεργετικοί παράγοντες). 
Η έρευνα, που μελέτησε σχεδόν 400.000 
άτομα σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για πε-
ρισσότερα από οκτώ χρόνια, συμπεριέλαβε 
καπνιστές, μη καπνιστές και πρώην καπνι-
στές. 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
O Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου και ο Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος»  παρουσιά-
ζουν τη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο νησί μας το 
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στις 19.30, στην αίθουσα του ΑΜΕΣ 
«Νηρέας». Πρόκειται για ένα μοντέρνο χορόδραμα με τον 
τίτλο «11, Longing For You» σε κείμενα και σκηνοθεσία των 
Νικολέττας Μπουζώνα & Παναγιώτη Σπύρου. Σ’ αυτό συμμε-
τέχουν 125 παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού, μέλη 
των δύο συλλόγων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
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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!

Γρηγορία Πρωτολάτη
Η µεγάλη στήριξη που µου πρόσφεραν οι συµπολίτες µου, στις 

πρόσφατες Αυτοδιοικητικές εκλογές, µε συνέπεια να εκλεγώ ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος, αποτελεί για µένα εξαιρετική τιµή αλλά και ισχυρή δύναµη 
προκειµένου να τους εκπροσωπήσω κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 
εργασίες του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Πάρου.
Είναι αυτονόητη η υποχρέωσή µου να εργαστώ συλλογικά και 

παραγωγικά µε πνεύµα συνεργασίας για το καλό της νήσου µας µε 
διαφάνεια, ανιδιοτέλεια και αναπτυξιακή δυναµική  έτσι ώστε το µέλλον των 
συµπολιτών µας, των παιδιών µας και των προσδοκιών των πολλών φίλων 
και επισκεπτών µας τουριστών, να διασφαλιστεί στο µεγαλύτερο  δυνατό 
βαθµό, ξεπερνώντας τις γνωστές σε όλους µας  µακροχρόνιες αγκυλώσεις, 
µικρότητες και αδιέξοδες πολιτικές που καθήλωσαν την αναπτυξιακή 
διαδικασία, την υπεραξία και την ελκυστικότητα της 
νήσου µας.
Ο στόχος για µια βιώσιµη ανάπτυξη, 

πολιτιστική ανάδειξη και περιβαλλοντική 
προστασία της νήσου µας, θα αποτελεί 
τη βάση των δράσεών µας σε κάθε 
επίπεδο, συµβάλλοντας αποφασιστικά 
στη συµµετοχή του πολίτη της Πάρου 
στις δράσεις και τις αποφάσεις που τον 
αφορούν, διασφαλίζοντας έτσι τη 
διάχυση της όποιας πληροφορίας είναι 
διαθέσιµη, τη διαφάνεια και την 
αξιοκρατία στη διαχείριση του 
ανθρώπινου παράγοντα.
Σας υπόσχοµαι ότι θα εργαστώ µε 

όλες µου τις δυνάµεις στα πλαίσια του 
στόχου που προανέφερα και των αρχών 
της χρηστής διοίκησης, προτάσσοντας τη 
στήριξη των αδυνάτων συµπολιτών 
µας, τη δίκαιη διαχείριση των 
διαθέσιµων πόρων και το κοινό 
συµφέρον µας για την ανάδειξη 
της νήσου µας στο υψηλότερο 
επίπεδο φήµης και δυναµικής 
ανάπτυξης.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ (Κοντογιώργης)
∆ηµοτικός Σύµβουλος 

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία
Ενοικιάζεται ή πωλείται το παρόν κατάστημα 

Η ΚΡΙΣΗ ΦΡΕΝΑΡΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
συνέχεια από σελ.1
Οι δύο αγορές, μας λέει, θα κινηθούν με μεγαλύτερη από άλλες χρονιές πτώση, 

περιμένοντας τη νέα σαιζόν για ν’ ανακάμψουν. Με τα νέα μέτρα που αναμένονται, 
όπως η αύξηση του ΦΠΑ, η μείωση του 13ου μισθού, οι μειώσεις των μισθών κ.λπ., 
κατεβάζουν κατακόρυφα την αγοραστική κίνηση. Αυτό έχει ως συνέπεια, την αδυ-
ναμία των επαγγελματιών ν’ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εν τω μεταξύ, 
τα ενοίκια παραμένουν υψηλά, οι περαιώσεις είναι θηλιά στο λαιμό, τα ποσά είναι 
μεγάλα και οι επαγγελματίες δεν μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν. Αβέβαιο, λέει ο κ. Αλι-
πράντης, είναι το μέλλον των επιχειρήσεων στα νησιά μας. Είναι 1200 επιχειρήσεις 
και 400 άτομα προσωπικό. Ευτυχώς, σημειώνει, στην  πλειονότητα των επιχειρήσεων 
που έκλεισαν, απασχολούνταν εποχικοί υπάλληλοι.  

Συγκεκριμένα, ο κ. Αλιπράντης τονίζει ότι υπάρχει έλλειψη ρευστότητας γιατί οι 
τράπεζες εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο έχουν αναθεωρήσει τη χρηματοδοτική 
πολιτική τους προς τις επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, κυκλοφορούν λιγότερα χρήματα 
στην αγορά μετά τις μειώσεις μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Το αποτέλεσμα 
είναι, οι συναλλαγές να πέσουν το τελευταίο δίμηνο στο 40 με 50%. Σ’ αυτό, λέει ο 
κ. Αλιπράντης, προστίθεται και το ζήτημα της περαίωσης, καθώς και οι υποχρεώ-
σεις στα ασφαλιστικά μας ταμεία, που αυξήθηκαν κατά πολύ, τα υψηλά ενοίκια που 
παραμένουν ακόμη στα επίπεδα του καλού παρελθόντος, όταν οι εισπράξεις ήσαν 
ικανοποιητικές. 

Το πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα; Αυτό το ερώτημα θα αιωρείται, λέει 
ο κ. Αλιπράντης, αφού όπως τονίζει, δεν υπάρχουν από την Πολιτεία, μέτρα ενί-
σχυσης της αγοράς. Για παράδειγμα το ΤΕΜΠΕ, εξαγγέλθηκε αλλά δεν λειτούργησε 
ποτέ, αφού δεν δόθηκαν χρήματα. Επίσης, δεν έχει ψηφιστεί ακόμη ο Αναπτυξιακός 
νόμος, ενώ από την άλλη, το ΕΣΠΑ δεν καλύπτει όλους τους επιχειρηματίες. Από 
τις 1700 επιχειρήσεις στην Πάρο που υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα, 
εγκρίθηκαν μόνο 2. Σε ότι δε αφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις, εγκρίθηκαν 40 
προγράμματα χρηματοδότησης και τα ενεργοποίησαν μόνο επτά επιχειρηματίες. Οι 
υπόλοιποι δεν προχώρησαν λόγω ανασφάλειας για τι μέλει γενέσθαι τη νέα σαιζόν. 

Μέσα σ’ αυτή την κακή οικονομική κατάσταση ο Σύλλογος καταβάλει προσπά-
θειες για το καλύτερο δυνατό. Σε πρώτη φάση προτείνει την ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς και οικονομίας, γιατί όπως λέει ο κ. Αλιπράντης, «ο μαρασμός της τοπικής 
οικονομίας έχει αντίκτυπο σε όλους μας». Παράλληλα, σε συνεργασία με τους το-
πικούς φορείς επιχειρεί να καταπολεμήσει το φαινόμενο του παραεμπορίου και για 
την επαγγελματική ενίσχυση των επιχειρηματιών πραγματοποιεί επιμορφωτικά σε-
μινάρια, τα οποία θα συνεχιστούν και τη νέα χρονιά.

 
Ο λόγος των επιχειρηματιών
«Σκούρα τα πράγματα», λέει στη ΦτΠ ο επιχειρηματίας Λευτέρης Πώλος. Η αγορά 

κινείται πτωτικά, η οικοδομή που συντηρούσε τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τα 
μαγαζιά είναι σχεδόν στο μηδέν, πολλά σπίτια που είναι προς πώληση παραμένουν 
αδιάθετα… με λίγα λόγια, «δεν κουνιέται φύλλο». Σ’ αυτό συμβάλει και η σημαντική 
περαιτέρω μείωση του τουρισμού, αλλά και η συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου 
και ασφαλώς τα υψηλά ενοίκια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβιώσουν οι 
επιχειρήσεις. Ένα ακόμη πρόβλημα που επισημαίνει ο κ. Πώλος, είναι το παραεμπό-
ριο, το οποίο, παρά τις προσπάθειες του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, ακόμη 
από την ίδρυσή του, δεν έχει καταπολεμηθεί. 

Κατά την άποψή του, «φως στο τούνελ» θα υπάρξει αν δημιουργηθούν υποδο-
μές για να επαναλειτουργήσει ο τουρισμός, όχι μόνο στα νησιά μας, αλλά σε όλη τη 
χώρα, γιατί δυστυχώς, ενώ είναι ένα σημαντικό κομμάτι της βιομηχανίας στην Ελλά-
δα, αντιμετωπίζεται εντελώς ερασιτεχνικά από την Πολιτεία. 

Ο κ. Πώλος, ως πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου, αναφέρεται και σ’ αυτό τον το-
μέα, που αναμφισβήτητα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των τουριστών. 
Στο παρελθόν, λέει καταφέραμε και πραγματοποιήσαμε 10 παγκόσμια πρωταθλήμα-
τα ιστιοσανίδας - το τελευταίο το 2000. Δεν υπάρχουν όμως οι κατάλληλες υποδομές 
στα λιμάνια και έβαλε ερωτηματικό για τις πλωτές εξέδρες που ακόμη περιμένουμε.

Θεωρώ, λέει ο κ. Πώλος, ότι όλα αυτά, συν το ΓΠΣ, θα πρέπει να είναι το μεγάλο 
στοίχημα της νέας δημοτικής αρχής, γιατί θα είναι η οχύρωσή μας απέναντι στη 
μεγάλη φορολογία, στην αναδουλειά και γενικότερα στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν σήμερα οι επαγγελματίες του νησιού μας. 

Η κρίση σαφώς 
έχει τις επιπτώσεις 
της και στο νησί μας, 
όμως αυτό φαίνεται 
πως στρέφει τους Πα-
ριανούς στην τοπική 
αγορά. Όπως λέει στη 
ΦτΠ η επιχειρηματίας 
Γεωργία κούρκουλα 
(κατάστημα με πα-
πούτσια στην αγορά 
της Παροικιάς), πάντα 
δούλευε με ντόπιους 
ακόμη και τους καλο-
καιρινούς μήνες που 

το ποσοστό των ξένων πελατών της δεν ξεπερ-
νούσε το 20%. Τώρα όμως, έχει πολλούς νέους 
πελάτες που είναι επίσης Παριανοί. Και αυτό 
γιατί, λόγω της οικονομικής στενότητας, ο κό-
σμος κάνει λιγότερα ταξίδια στην Αθήνα, οπότε 
καταναλώνει στην τοπική αγορά. Η κ. Κούρ-
κουλα τονίζει ότι πρέπει να στηρίζεται η τοπική 
αγορά, γιατί αυτό είναι κύκλος και τα χρήμα-
τα μένουν στο νησί. Άλλωστε επισημαίνει, ότι 
στην Πάρο υπάρχουν τα πάντα, από φτηνά έως 
ακριβά προϊόντα και ότι πληρώνεις παίρνεις 
είτε στην Αθήνα είτε στην Πάρο.  Το πρόβλημα 
είναι ότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύμαμη και 
υπάρχουν κάποιες ημέρες που δεν μπαίνουν 
ούτε 50 ευρώ στο ταμείο.

Για τα καταστήματα τροφίμων όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η κ. μαρου-
σώ μελανίτη (σούπερ μάρκετ στον Λογαρά), μας λέει ότι κάθε φέτος και χειρότερα. 
Όλοι οι επαγγελματίες έχουν πρόβλημα που εντάθηκε ακόμη περισσότερο με τα 
«μπιλιετάκια» για τις περαιώσεις. Η κίνηση στο μαγαζί είναι «πεσμένη», ο κόσμος 
είναι μαγκωμένος και ψωνίζει τα πλέον απαραίτητα. 

Πολύ άσχημα τα πράγματα και στην Αντίπαρο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη Σούπερ 
μάρκετ κ. Γρηγόρη μαριάνο. Ευτυχώς, μας λέει, δύο εστιατόρια – ταβερνάκια που 
λειτουργούν το χειμώνα, δουλεύουν, γιατί βγαίνει ο κόσμος. Η κίνηση στις καφετέ-
ριες είναι μικρή, υπολειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, ενώ στα καταστήματα 
τροφίμων υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο κόσμος φεύγει το πρωί (το βλέπει και σαν 
βόλτα) και επιστρέφει το μεσημέρι με τσάντες από τα πολυκαταστήματα της Πάρου. 
Ακόμη και νερά από κει τ’ αγοράζουν. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Φέτος μειώθηκε 
κατά 50% ο τζίρος μας.
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κώΣΤΟΣ, πωλείται μονοκατοικία 
47τ.μ. στα τελειώματα, εντός οικι-
σμού, με γκαράζ και με θέα βουνό. 
Τιμή: 95.000€. (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6942036686.

κΑΛΑμΙ μαγευτική αμφιθεατρική 
μεζονέτα 100τμ 2υ/δ, 2 μπάνια τζά-
κι θέρμανση, επίσης άλλη μεζονέτα 
80τμ 2υ/δ, τζάκι, θέα θάλασσα – λι-
μάνι. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 100 
www.aiare.gr

ΠΑΡΟΙκΙΑ  διώροφη μονοκατοικία, 
135τμ 3υ/δ, 2 μπάνια επίσης παραλι-
ακό διαμέρισμα 108τμ, 1ου ορόφου 
2υ/δ, 3 μπάνια, θέα θάλασσα. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 22070, 
210 6229589, 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΠΑΡΟΙκΙΑ, σε καταπληκτικό σημείο 
κατάστημα 60τμ. ισόγειο. ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΑΡΟΥ           Τηλ: 22840 22070, 210 
6229589, 6972 700 100 www.aiare.
gr

ΠΑΡΟΙκΙΑ -  ΘΕΣη κΑκΑΠΕΤΡΑ,  
μονοκατοικία 100τ.μ., συν 2 ξενώνες 
και αποθήκη, βεράντες γύρο γύρο, 
κήπος 500τ.μ. περίπου, θέα Παρα-
σπόρο. Τιμή: 165.000€ Ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, πωλείται οροφοδιαμέ-
ρισμα νεόδμητο (2007) 3 πλήρη υ/δ 
108τ.μ. Β’ και Γ’ ορόφου διαμπερές 
2 W.C., χώρος στάθμευσης, φυσικό 
αέριο με ατομικό λέβητα φυσικού 
αερίου, αυτονομία θέρμανσης, συ-
ναγερμός, πόρτες ασφαλείας, διπλά 
τζάμια, χωρίς ακάλυπτους και ημι-
υπέθριους χώρους. Τιμή: 190.000€. 
Τηλ.: 6933432177, 6974241911, 210 
4175030. 

ΝΑΟυΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. υ-
περυψωμένη, με τζάκι και μεγάλες 
βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. σε 
κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, πηγάδι 
και πολύ νερό. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
22840 53044, 22840 52605.

ΠΑΡΟΙκΙΑ, πωλείται κτίριο και επι-
χείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων, 
πλήρως εξοπλισμένα και ανακαινι-
σμένα. Τηλ.: 6936980095

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

ΑΛυκη, πέτρινη βίλα 230τμ2, ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, με-
γάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
βεράντες, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, κήπος 810τμ2, 
πισίνα. 460.000€. Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΕΛηΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες 
κρεατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 
4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, καλορι-
φέρ, πισίνα, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 320.000€. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙκΙΑ, κΑκΑΠΕΤΡΑ, και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τμ2, 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, πέργο-
λες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de. Τηλ. 6932285768

κΑΛΑμΑυκΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλο-
ριφέρ, κήπος 85.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 693228576

ΑΛυκη, πωλούνται 2 νεόκτιστες 
γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 50τ.μ. 
και ισόγειο 40τ.μ. με κρεβατοκά-
μαρα, σαλόνι-κουζίνα, μπάνιο, 
μπαλκόνι, τζάκι, κεντρική θέρμανση 
μόλις 100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ.: 6932901931.

κΑμΠΙ, οικία 70τμ2 πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.366τμ2, βεράντες, καλορι-
φέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
158.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768.

ΑΛυκη, ΣΤΟ ΔΡΟμΟ ΠΡΟΣ Α-
ΓκΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεγειρόμενη 
κατοικία 70τ.μ. Τηλ.: 6977362305.

κΑμΠΟΣ ΒΟυΤΑκΟυ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 
2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπα-
στή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 225.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΑΘηΝΑ - ΑμΦΙΑΛη, πωλείται ο-
ροφοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ορόφου 
με θέα θάλασσα (γκαράζ και απο-
θήκη). Τηλ.: 6973879393, 

ΕΛηΤΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, σε 2 
επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 2 σαλό-
νια, 3 μπάνια, 2 σκεπαστές βεράντες, 
200τμ2 βεράντες με πέργολες και 
μαρμαρόστρωτη ταράτσα 120τμ2 με 
κτιστά καθιστικά, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
620.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΑΓκΑΙΡΙΑ, οικία πρώτου ορόφου 
52τμ2, πετρόκτιστη με την ποιο 
ωραία θέα του νησιού για απαιτητι-
κούς. Μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
κήπος, καλοριφέρ, διπλά τζάμια. 
182.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768. 

ΑΘηΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛηΡΟ, πω-
λείται διαμέρισμα 33τμ2 ισόγειο. 
Τηλ.: 22840 53510, 6976080699.

ΑΘηΝΑ – κΟΡυΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 Επί-
σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 
2 μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστι-
κή Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436

3,5 ΧΛμ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙκΙΑ, πωλεί-
ται βίλλα διώροφη ημιτελής (στα 
τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. εντός 
οικισμού, πανοραμική θέα. Μεγάλος 
χώρος υποδοχής, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, wc, κουζίνα, βεράντες κλπ 
χώροι. Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξα-
μενές σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6984048498. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                     

ΠΑΡΟΙκΙΑ – ΠΑΤΟυμΕΝΟΣ, πω-
λείται οικόπεδο 4.800τ.μ. Κτίζει. 
Τιμή: 80.000€ Τηλ.: 6976818757. 

κΑΛΑμΙ, πωλείται αμφιθεατρι-
κό αγροτεμάχιο 11.500τ.μ. Τιμή: 
190.000€. Τηλ.: 6999699909. 

ΝΑΟυΣΑ καταπληκτικό οικόπεδο 
1.120τμ εντός οικισμού με θέα Θά-
λασσα, επίσης άλλο οικόπεδο 750τμ 

εντός οικισμού με θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ     
ΠΑΡΟΥ  . Τηλ: 22840 22070, 210 
6229589, 6972 700 100, www.aiare.
gr

ΒΟυΤΑκΟΣ αμφιθεατρικό οικόπε-
δο 4.475τμ επίσης άλλο οικόπεδο 
1.053τμ εντός οικισμού με θέα θά-
λασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ     ΠΑΡΟΥ     Τηλ: 
22840 22070, 210 6229589, 6972 700 
100 www.aiare.gr 

ΠΑΡΟΙκΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πριν τον 
Αγ. Αρσένιο, πωλείται οικόπε-
δο 7 στρέμματα, 712,44μέτρα. 
Άρτιο, οικοδομήσιμο, 2.520χλμ α-
πό τη θάλασσα. Τηλ.: 6976139673, 
210 5445097 ή Κος Μαύρης, 
6977423575. 

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 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τμ2 με κα-
τοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά ο-
πωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

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

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙκΙΑΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων με έ-
τοιμη άδεια οικοδομής για 310τμ2 
ενιαίο με τιμή: 240.000€ ή χωριστά 
δύο εξ αδιαιρέτου οικόπεδα 180 
και 130τμ2 με τιμή: 150.000€ και 
90.000€ αντίστοιχα, σε απόσταση 
500μ από την παραλία, με πηγάδι και 
50 ρίζες ελιές. Τηλ.: 22840 23793, 
22840 24145, 6946025951.

κΑμΑΡΙ - ΑΓκΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, οικο-
δομήσιμο, μέσα στο πράσινο. Τιμή 
85.000€ Ευκολίες, ανταλλαγές, έκ-
πτωση στα μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΑμΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπεδο ε-
πικλινές 10 στρεμμάτων 100μ από 
παραλία με φανταστική θέα στη θά-
λασσα. Τηλ.: 6932346544. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΝΑΟυΣΑ (ΣΤΟ κΕΝΤΡΟ), δίπλα στο 
εστιατόριο «Μινώα», ενοικιάζεται 
1 δυάρι 40τ.μ. και 1 τριάρι 70τ.μ. 
με αυτόνομη θέρμανση και τα δύο. 
Τηλ.: 6947637853.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ενοικιάζεται ισόγειο 
κατάστημα 130τ.μ, εν λειτουργιά, με 
άδεια λειτουργίας οπωροπαντοπω-
λείου, κρεοπωλείου και πρατήριου 
άρτου. Τιμή ενοικίου: 2.000€ συν 
αέρας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνε-
ται διαμέρισμα 110τ.μ, 1ου ορόφου. 
MΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΕ, ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. 
Τηλ.: 22840 61761.

ΝΑΟυΣΑ, ενοικιάζεται σπίτι 
80τ.μ.2 με 2 υ/δ, 2 μπάνια, σαλόνι, 
κουζίνα, τραπεζαρία, αυτόνομη θέρ-
μανση και ηλιακός. Τιμή: 370€. Τηλ.: 
6940888364, 6951760112

ΑΛυκη, ενοικιάζεται για χρόνο, 
επιπλωμένο ισόγειο διαμέρισμα 
33τ.μ. 2 δωματίων, διαμπερές, 50μ. 
από την παραλία. Τιμή: 170€. Τηλ.: 
6980306053.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, σε κεντρικό δρόμο, 
ενοικιάζεται επιχείρηση σούπερ - 
μάρκετ 130τ.μ. Τηλ.: 22840 61335. 

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

ΠΑΡΟΙκΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικιάζε-
ται χώρος για μπαρ ή καφετέρια με 
εξοπλισμό, σε όροφο. Τηλ.: 22840 
24666.

ΠΑΡΟΙκΙΑ, ενοικιάζεται κατάστη-
μα με αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 22840 25292.

μΑΡμΑΡΑ, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα ορόφου 65τ.μ. με 2 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, κα-
λοριφέρ. Τηλ.: 6972281573, 22840 
91941.

κΑμΑΡΕΣ, ενοικιάζεται σπίτι 50τ.μ. 
με αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 22840 
52425. (Μόνο πρωινές ώρες).

ΠΑΡΟΙκΙΑ (ΟΔΟΣ κΑμΑΡώΝ), ε-
νοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 
65 – 85τ.μ. Δίπλα στο φροντιστή-
ριο Αγγλικών «Τσουνάκη». Τηλ.: 
6944602819.

ΝΑΟυΣΑ – ΒΟυΝΑΛΙ, ενοικιάζεται 
επιπλωμένο διαμέρισμα 40τ.μ. με 
θέα. Επίσης διαθέτει τζάκι, καλορι-
φέρ και αυτόνομη θέρμανση. Τιμή: 
290€ Τηλ.: 22840 51541.

ΑΛυκη, ενοικιάζονται 2 νεόκτιστες 
γκαρσονιέρες στον 1ο όροφο, 50τ.μ. 
και στο ισόγειο, 40τ.μ. με κρεβατο-
κάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, μπάνιο, 
μπαλκόνι, τζάκι και κεντρική θέρ-
μανση, μόλις 100 μέτρα από την 
κεντρική παραλία. Τηλ.: 6932901931.

ΝΑΟυΣΑ, ενοικιάζεται σπίτι 90τ.μ. 
με 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι 
και μπάνιο. Τηλ.: 6936851898.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
πλήρως εξοπλισμένο, κατασκευ-
ής 2010. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6948436366, e-mail: oassis10@
yahoo.gr

ΝΑΟυΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, ενοικιάζεται ι-
σόγειο 45τ.μ. Τηλ.: 6946378440, 210 
8950247.

ΕΠΙ ΤΟυ κΕΝΤΡΙκΟυ ΔΡΟμΟυ 
ΝΑΟυΣΑΣ – υΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζο-
νται καταστήματα. Τηλ.: 6946275820.

κΕΝΤΡΙκΟΣ ΔΡΟμΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
- ΕκΑΤΟΝΤΑΠυΛΙΑΝηΣ ΠΑΡΟΙ-
κΙΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 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 μέ-
χρι τον Ιούνιο. Τηλ.: 6934145297, 
6936980095.

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 35τμ, καινούριο, πλήρως 
εξοπλισμένο. πλυντήριο, κουζίνα, 
air condition, αυτόνομη θέρμανση, 
απεριόριστη θέα. Κατάλληλο για εκ-
παιδευτικούς. τηλ. 6976675669

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΟΙκΟΝΟμΟΛΟΓΟΣ ΕμΠΕΙΡΟΣ, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού και τα μαθή-
ματα επιλογής Γ’ Λυκείου Αρχές 
Οικονομικής θεωρίας (Α.ΟΘ) και 
Μάνατζμεντ (Α.Ο.Δ.Ε.).

μΑΘημΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙκώΝ για ενή-
λικες παραδίδονται από Ισπανίδα 
καθηγήτρια. Τηλ.: 22840 23957, 
6936965304. 

κυΡΙΑ ΕΛΛηΝΙΔΑ, αναλαμβάνει 
καθαρισμό οικιών από περιοχές 
Άσπρο χωριό έως Πρόδρομο. Τηλ.: 
6957255219. 

κυΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟυΛΓΑΡΙΑ, ο-
μιλεί Ελληνικά, αναλαμβάνει 
φροντίδα ηλικιωμένων (εσωτερική). 
Τηλ.: 6940634465. 

ΕμΠΕΙΡΟΣ κΑΘηΓηΤηΣ / μΟυ-
ΣΙκΟΣ, παραδίδει μαθήματα 
έγχορδων οργάνων (βιολί, μαντολί-
νο μπουζούκι, μπαγλαμάς, τζουράς) 
Τηλ.: 6977748720. Κος Χρήστος. 

ΑΤΟμΟ μΕ ΔΙΠΛώμΑ ΑυΤΟκΙΝη-
ΤΟυ Γ’ κΑΤηΓΟΡΙΑΣ, ζητά εργασία. 
Τηλ.: 6945120247, 22840 25292, 
22840 23830.

ΙΤΑΛΙκΑ, καθηγήτρια κάτοχος ε-
πάρκειας της Ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατομικά και 
ομαδικά. Προετοιμασία CELI 1 - 5, 
Diploma, Κρατικό πιστοποιητικό. 
Τηλ.: 6974365805.

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, αναλαμβάνει μελέτες 
φωτοερμηνείας για τη διερεύνηση 
του δασικού ή αγροτικού χαρακτήρα 
έκτασης. Κα Βασιλική Νάκου, Τηλ.: 

22810 87593, e-mail: dasoponos@
gmail.com

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

μΑΓΕΙΡΑΣ  Ή ΒΟηΘΟΣ μΑΓΕΙ-
ΡΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛη, ζητείται για να 
εργαστεί σε εστιατόριο στην Νά-
ουσα Πάρου. Τηλ.: 22840 51721, 
6937423962. 

ΑμΕΣΑ κΕΡΔΙΣΤΕ 40€ - 135€ την 
ώρα. Ευκαιρία συνεργασίας από 
το χώρο σας. Ελεύθερο ωράριο, ά-
μεσο ξεκίνημα. Τηλ.: 6943858058, 
2117904490, site: www.
cleverbusiness.gr 

η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡμΟΓΕΣ Ο.Ε. ζη-
τάει να προσλάβει βαφέα για να 
εργαστεί στο βαφείο της εταιρίας. 
Τηλ.: 6944412711. Κος Νίκος Κρη-
τικός.

ΠΟΛυΕΘΝΙκη ΕΤΑΙΡΙΑ πρω-
τοπόρος στον τομέα διατροφής 
– ευεξίας, ζητά άμεσα άτομα άνω 
των 23 ετών για στελέχωση τμη-
μάτων μάρκετινγκ και διοικητικής 
οργάνωσης. Δεν απαιτείται προϋπη-
ρεσία. Επιθυμητή γνώση διαδικτύου. 
Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλές α-
ποδοχές, προοπτική καριέρας. Τηλ.: 
6988954483, site: www.extraxrima.
gr 

ΑΤΟμΑ, ζητούνται για ανεξάρτητη 
συνεργασία. Δυνατότητα απασχό-
λησης από το σπίτι. Αποδοχές μέχρι 
10.000€ μηνιαίως. Τηλ.: 6981072375. 

ΠΕΠΕΙΡΑμΕΝΟΣ μηΧΑΝΙκΟΣ, 
ζητείται για συνεργείο αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 22840 24245.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

ΣκΑΦΟΣ πλαστικό, υδραίικο 520 με 
εσωλέμβια μηχανή Νανι Diesel, 21 
HP, πωλείται σε άριστη κατάσταση.  
Τηλ.: 6977179561.

κΑΙΝΟυΡΓΙΟ ΨυΓΕΙΟ,  1 καναπές, 
1 συρταριέρα, 2 μπουφέδες, 6 κα-
ρέκλες και 1 σετ κρεβατοκάμαρας, 
όλα παλαιά κομμάτια, πωλούνται 
όλα 500€, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6944641390, 22840 55007. 

κΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤη ΝΑΟυΣΑ, πωλεί-
ται. Λειτουργεί χειμώνα – καλοκαίρι. 
Τηλ.: 6973745218. 

ΠΑΡΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙκΟ κΡΑΣΙ κΑΙ Ε-
ΛΑΙΟΛΑΔΟ (ποικιλία Κορονέικη) 
πωλείται, παραγωγή Πάρου 2010. 
Τηλ.: 22840 22627, 6944107132.

ΝΤΟΠΙΕΣ ΓΑΛΟΠΟυΛΕΣ ΠΑΡΟυ 
πωλούνται. Τηλ.: 22840 91997.

4 κΡΕΒΑΤΙΑ μΟΝΑ μΕ ΣΤΡώμΑ-
ΤΑ, πωλούνται. Επίσης, 4 κομοδίνα 
και 1 σιφονιέρα.  Τηλ.: 22840 51866.

XR 650, μοντέλο 12 / 2004, 
11.500χλμ ENDURO με πολλά 
extra πάνω του, πωλείται. Τηλ.:  
6937376048.

V.W. POLO, comfort line 1400 κυ-
βικά, 80 ίπποι, μοντέλο 10ος 2008, 
43.000χλμ, 4πορτο, χρώματος μπλε, 
ατρακαριστο, κεντρικό κλείδωμα, 
abs, ηλεκτρικά παράθυρα, υδραυλι-
κό τιμόνι, Immobilizer, βιβλίο σέρβις 
αντιπροσωπείας, αισθητήρες παρ-
καρίσματος. Πωλείται. Τιμή: 9.000€. 
(Συζητήσιμη). Τηλ.: 6957549034.

JIP GRAND CHEROKEE 4X4, 4.700 
κυβικά, limited V8, 147.000χλμ, 
270 ίπποι, μοντέλο 7ος 2001, χρώ-
ματος γκρι, αυτόματο, full extra 
έκδοση, βιβλίο σέρβις αντιπροσω-
πείας. Πωλείται. Τιμή: 15.000€. Τηλ.:  
6957549034.

ΓΙΟΡΤΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣμΟΙ : Βουδα-
πέστη, Μάλτα, Παρίσι, Πράγα και 
άλλοι. Αναλυτικά προγράμματα στο 
Τηλ.: 22840 24608 Kα. Χερουβείμ. 
Visit-Cyclades Travel Π. Λιβαδι.»

EΠΙΧΕΙΡηΣη ΠΑΙΔΙκώΝ ΕΝ-
ΔυμΑΤώΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙκώΝ & 
ΕκκΛηΣΙΑΣΤΙκώΝ ΕΙΔώΝ, πω-
λείται στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΕΠΙΧΕΙΡηΣη ΒΑΦΕΣ κΟυΦώμΑ-
ΤώΝ - ΕΠΙΠΛώΝ, πωλείται σε χώρο 
240m2 με μεγάλες δυνατότητες. 
Επίσης, 2 καμπίνες βαφής, στεγνω-
τήριο, γραφείο, αποθήκη, w.c. και 
επαγγελματικό αυτοκίνητο. Τηλ.: 
6938824516. 

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 2 κΟυΤΑΒΙΑ 2 μηνών. 
Τηλ. 22840 22056 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλείται. Τι-
μή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 6974069312.

ΕΠΙΧΕΙΡηΣη ΣΤηΝ ΑΛυκη μπρο-
στά στην παραλία, πουλάει το 50%, σε 
πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6974888794.

μΑΛΤΕΖ κΟυΤΑΒΑκΙΑ καθα-
ρόαιμα από γονείς εξωτερικού, 
πωλούνται. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
6983001085.

ΠώΛΕΙΤΑΙ η ΕΠΙΧΕΙΡηΣη - ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟ "Το Τσιπουράδικο" στο λιμάνι 
της Αντιπάρου, τηλ: 6974038078.

ΨηΤΟΠώΛΕΙΟ - ΣΟυΒΛΑΤΖΙΔΙ-
κΟ πωλείται, εν ενεργεία, πλήρως 
εξοπλισμένο, στην παραλία της Πα-
ροικίας. Τηλ.:6973438183

ΣκΑΦΟΣ κΑμΠΙΝΑΤΟ, πωλεί-
ται, μήκος 8,40 με μηχανή 270 HP, 
VOLVO PENTA /εργάτης-GPS-VHF-
βυθόμετρο-ραδιοκασετόφωνο. 
Τιμή: 10.000€. Δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.: 6974012006.

LAND ROVER DEFENDER, πω-
λείται μοντέλο Αύγουστος 2007, 
2.400 κυβικά, turbo diesel, μόνο 
50.000km, ασημί χρώμα, πολλά 
extra (original ζαντολάστιχα, προ-
στατευτικά 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.

AIR-CONDITION FUJITSU R-410A 
36000 BTU (κασέτα οροφής) πω-
λείται, σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 
1.850€ Τηλ.: 6984048498.

2 κΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧώΡΙΣ ΠΛΑ-
Τη, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80χ0,50χ0,45 ύψος. Κατάλληλοι 
για κατάστημα, γραφείο ή ιατρείο. 
Πωλούνται. Τιμή: 450€ για τους δύο, 
850€ για τον ένα. Τηλ.: 6984048498.

MERCEDES B 170, πωλείται, μο-
ντέλο Οκτώβριος 2007, 1.700κυβικά, 
μόλις 20.000km, μαύρο, μεγάλοι 
χώροι, πολλά extra, σε άριστη κα-
τάσταση. Τιμή: 19.000Ε (καινούργιο 
34.000Ε) Τηλ.: 6944909393.

ΣυΓκΟΛΙΤΙκη κΑΙΝΟυΡΓΙΑ, (Ξυ-
ΛΟυΡΓΙκΟ μηΧΑΝημΑ) πωλείται 
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6936783760. 

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 60% ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (DIGI RETAIL) ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ, E-SHOP, ΠΡΟΩΘΗΣΗ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
BARCODE, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ( ΚΑΡΤΕΣ 
BONUS), ΨΗΦΙΑΚΗ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΑΠΟ 5.000 ΕΩΣ 500.000€( ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 14-1-2011 ΕΩΣ 15-2-2011
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ:
Α. ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
B. THN ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΑΣ

Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ ΕΠΙ∆ΟΤΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ  
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ,
ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ …..ΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΧΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ.

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ EΩΣ 45% ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΖΙΡΟΥΣ-ΚΕΡ∆Η
ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΞ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΝΕΡΟΥ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ , ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Κ.Α.
ΑΠΌ 15.000 ΕΩΣ 400.000€ 

LEADER  ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΣΜΟ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ,ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κ.Α.( ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)

Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο το παραεμπόριο

Λήψη μέτρων
για την αντιμετώπισή του

Στο πρώτο Δημοτικό 
Συμβούλιο τον Ιανουάριο 
θα συζητηθεί το θέμα του 
παραεμπορίου στην Πάρο 
και θα ληφθούν απο-
φάσεις. Ήδη, με πρω-
τοβουλία του Εμποροε-
παγγελματικού Συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου έγινε 
σύσκεψη στο Δημαρχείο 
υπό τον Δήμαρχο Χρ. 
Βλαχογιάννη και αποφα-
σίστηκε να συγκροτηθεί 
κοινό κλιμάκιο που θα 
πραγματοποιεί ελέγχους. 
Αυτή η απόφαση θα επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έως τότε, η Δημοτική 
Αστυνομία έχει τον έλεγχο και έχει κατασχέσει έως σήμερα πολλά, διαφόρου είδους 
προϊόντα από παράνομους εμπόρους.

Στη σύσκεψη στο Δημαρχείο συμμετείχαν, από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλ-
λογο, ο Πρόεδρος Απ. Αλιπράντης, ο Γ.Γ. Αν. Τριαντάφυλλος, ο Ειδικός Γραμματέας 
Ν. Ραγκούσης Λαουτάρης, το μέλος του συλλόγου από την Αντίπαρο Γρ. Μαριάνος, ο 
Λιμενάρχης Κ. Γιαλελής, η Έφορος κ. Ξένου, και εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Από σήμερα η καταβολή
επιδομάτων του ΟΓΑ

Από την Παρασκευή 10 έως τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν τα οικο-
γενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πο-
λυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν. 3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ 
παροχή 2.000 ευρώ Ν. 3454/2006) του ΣΤ΄ διμήνου 2010 σε 436.337 οικογένειες, 
όπως αναφέρει η διοίκηση του ΟΓΑ σε σχετική ανακοίνωση.

ΕΙΝΑΙ ΛυΠηΡΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι κάποιοι, άγνωστοι δυστυχώς, έχουν μετατρέψει 
σε σκουπιδότοπο σημείο πάνω από τον πανέμορφο κόλπο στο Υστέρνι. Πετούν μπά-
ζα, διάφορα άλλα σκουπίδια και βαρέλια που έχουν πλέον σκουριάσει, ψόφια ζώα, 
ρυπαίνοντας έτσι το περιβάλλον με τα πεύκα και τη θαμνώδη βλάστηση, καθώς και 
τη θάλασσα. 

Αν και είναι δύσκολο, γιατί είναι γκρεμός, ας επιχειρήσει η αρμόδια υπηρεσία να 
καθαρίσει το χώρο και με κάποιο τρόπο να απαγορεύσει τη ρήψη σκουπιδιών.

ΟΙ υΠΕυΘυΝΟΙ ΤηΣ ΠΑΡΑΤΑΞηΣ ΤΟυ 49,9% θα μπορούσαν μήπως να «μαζέ-
ψουν» το θερμοκέφαλο ή τους θερμοκέφαλους που καταστρέφουν τις πινακίδες;

Με απόφαση Υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων 
Μητρώο Φορέων για πολιτιστικές 
και αθλητικές επιχορηγήσεις 
στα νησιά του Αιγαίου

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των επιχορηγήσεων προς τους πολιτιστικούς, 
αθλητικούς και άλλους τοπικούς φορείς των νησιών και με βασική επιδίωξη τη δι-
αφάνεια, η υφυπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας Ελπίδα Τσουρή, 
ενημέρωσε τους Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου για το νέο πλαίσιο στο 
οποίο θα τεθεί πλέον αυτή η διαδικασία. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να δημιουργηθεί Μητρώο Φορέων, στο 
οποίο, θα μπορούν να εγγραφούν οι μη κερδοσκοπικοί φορείς. Η σχετική εγγραφή 
στο  μητρώο θα αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα για επιχο-
ρήγηση.  Είναι αυτονόητο ότι το Μητρώο θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, ώστε να 
υπάρχει ο απαιτούμενος δημόσιος έλεγχος, όπως και ότι θα υπάρξουν διαδικασίες 
αξιολόγησης. Η κ. Τσουρή ζήτησε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες να καταβλη-
θεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο προς λειτουργία στις 
αρχές του νέου έτους.

Ευνοϊκό μέτρο για τους άνεργους
Η δυνατότητα υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ δίνεται στους 

μακροχρόνια άνεργους.  Συγκεκριμένα, δικαιούχοι έκπτωσης της τάξεως του 20% 
έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει σήμερα, στις πρώτες 800kWh της 
τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι μεταξύ άλλων, οι μακροχρόνια άνεργοι (άνεργοι 
για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών την 30/11/10) με ετήσιο οικογε-
νειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών –συνταξι-
ούχων. Όπως διευκρινίζει η ΔΕΗ ΑΕ οι δικαιούχοι που θέλουν να ενταχθούν από 
την 1η Ιανουαρίου του 2011 στο κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πρέπει να υποβά-
λουν έως  τις 15 Δεκεμβρίου 2010 τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά (στην ιστοσελίδα 
της ΔΕΗ στην διεύθυνση www.dei.gr) είτε τηλεφωνικά (στο 210-9298000) είτε μέσω 
ΚΕΠ και το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι:1) Τα στοιχεία της παροχής τους 
(Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού), 2) Τα στοιχεία 
της αστυνομικής τους ταυτότητας (ή διαβατηρίου) και  3) Ο ΑΦΜ τους (και του/της 
συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι).

Δεν απαιτείται κατάθεση ή προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης δικαιολο-
γητικών που να αποδεικνύουν ότι οι δικαιούχοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς 
ο έλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο γίνεται με 
απευθείας διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους Διαχειρι-
στές του Δικτύου.
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με το φακό
 της 

Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία

Μετ’ εμποδίων μεν, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε η χειμερινή 

αιμοδοσία στην Πάρο. Λίγο τα έργα που είναι σε εξέλιξη στο Κέντρο 

Υγείας, λίγο η μη καλή διάθεση να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα 

η διαδικασία που είναι πηγή ζωής για πολλούς συνανθρώπους μας, έ-

φερε σε δύσκολη θέση τον Σύλλογο Αιμοδοτών, αλλά και το συνεργείο 

από την Αθήνα, που αυτή τη φορά δυσκολεύτηκε να λειτουργήσει στο 

στενό διαδρομάκι που τους επιβλήθηκε να δουλέψουν.

Ελπίζουμε την επόμενη φορά, τον Μάιο, να υπάρξει περισσότερη κα-

τανόηση. Η αιμοδοσία για τους Παριανούς είναι μια γιορτή ζωής και αυτό 

αποδεικνύεται από τη συμμετοχή. Σ’ αυτή την αιμοδοσία 

έδωσαν τα αίμα τους περισσότεροι από 

500 Παριανοί!

• «Από πού να ξε-
κινήσω… » ήταν η 
χαρακτηριστική φρά-
ση του προέδρου του 
Εμποροεπαγγελματι-
κού Συλλόγου για τα 
προβλήματα της αγο-
ράς σε Πάρο και Αντί-
παρο.

Η θλιβερή εικόνα της αγοράς με τα δεκάδες «ενοικιά-
ζεται» και «πωλείται», ίσως είναι μόνο το ένα σύμπτωμα 
των προβλημάτων που συσσωρεύονται στον επιχειρημα-
τικό κόσμο.

Το χειρότερο πρόβλημα φυσικά, είναι ότι κανένας δεν 
ξέρει να μας απαντήσει για το τι θα γίνει αύριο. Οι κατα-
ναλωτές των 740 ΕΥΡΩ μικτά, τίνος καταστήματος θα είναι 
πελάτες; Ζούμε στο 2010 ή στο 1910 με μόνη αλλαγή το 
ΕΥΡΩ στη θέση της δραχμούλας;

•  υψηλά ακόμη τα ενοίκια, αυξήσεις στις εισφορές 
των ασφαλιστικών ταμείων, ανάλγητο τραπεζικό σύστημα, 
περαίωση, πολύ χαμηλός τζίρος και ακόμη ο εμπορικός 
κόσμος αντέχει… ως πότε;

Τελικά εισπράξεις το κράτος από πού θα έχει; Από τους 

εξαθλιωμένους μισθωτούς, από τους υπό πτώχευση εμπό-
ρους ή από τους ευημερούντες τραπεζικούς, βιομήχανους, 
εφοπλιστές;

•  και μέσα σ’ αυτό τον καταιγισμό των προβλημάτων, 
υπάρχουν και κάποιοι «ευτυχισμένοι» που ασχολούνται 
ακόμη με τη διχαστική τακτική της προεκλογικής περιό-
δου. Μας δώσανε, αλλά …δεν μας δώσανε τα στοιχεία των 
μεταδημοτεύσεων. Είναι άκυρα αλλά… δεν είναι άκυρα 
τα ψηφοδέλτια χωρίς τη μονογραφή του δικαστικού αντι-
προσώπου;  Ο κακός Βλαχογιάννης που ακόμη δεν έχει …
αυτοκτονήσει, αλλά τόλμησε να πανηγυρίσει μόνο με 16 
ψήφους.

Τελικά σε τι κόσμο θα μας οδηγούσαν… αν λέω αν, έστω 
και με μία ψήφο κέρδιζαν τις εκλογές;

•  Είναι αφέλεια ή κουτοπονηριά να ζητούν ν’ ακυρω-
θούν 4 – 5 ψηφοδέλτια του Βλαχογιάννη από την Μάρπησ-
σα, επειδή δεν έχουν τη μονογραφή του δικαστικού και 
αποσιωπούν ότι σ’ ένα τμήμα της Παροικίας όλα τα ψη-
φοδέλτια δεν έχουν μονογραφή και άρα μπορούν ν’ ακυ-
ρωθούν όλα; Δηλαδή 16 ψήφοι η διαφορά σήμερα, μείον 
6 τα άκυρα του Βλαχογιάννη συν 60 όμως τα άκυρα της κ. 
Πρωτολάτη στην Παροικία, η διαφορά θα φτάσει στους 70 

ψήφους υπέρ του Βλαχογιάννη. Τελικά είναι αφέλεια ή 
κουτοπονηριά;

•  η έγκαιρη κινητοποίηση για το ζήτημα κατάργησης 
του σχολείου Λευκών – Κώστου, αποδείχτηκε αποτελε-
σματική, γιατί αναγκάστηκαν οι αρμόδιοι να τα πάρουν 
πίσω.

Το ευτράπελο σ’ αυτή την υπόθεση είναι ότι το γνωστό 
κέντρο παραπληροφόρησης και λασπολογίας, στην αρχή 
μας πληροφόρησε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και ότι το 
κάνουν οι ΠΑΣΟΚοι για εντυπωσιασμό και μόλις χτες ανα-
κάλυψαν ότι οι παρατάξεις της Περιφέρειας καταγγέλλουν 
την Κυβέρνησης για τον «Καλλικράτη» στην Παιδεία…

" Ό,τι του φανεί του λολο-στεφανή", που λέει και μια ελ-
ληνική ρήση.

•  Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, άνθρωπος 
της επιστημονικής κοινότητας του κέντρου υγείας κινήθη-
κε ανταγωνιστικά στη διαδικασία της αιμοδοσίας που δι-
ενεργεί ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι λυπηρό 
το φαινόμενο και αν αποφασίσαμε να κάνουμε αναφορά, 
ήπια αυτή τη φορά, είναι γιατί καμαρώνουμε για το έργο 
του Συλλόγου και δεν επιτρέπουμε να υπονομεύεται. Αυτά 
τα ολίγα, γιατί θεωρούμε το επεισόδιο παρελθόν...


