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Ομόφωνα
στην εντατική η υγεία

Επάνδρωση του Κ.Υ. και ΕΚΑΒ με επείγουσα διαδικασία

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Οι εκπρόσωποι της "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." Δ.Πέγιος και Ν.Αστροκώστας 
με τον Δήμαρχο Χρ.Βλαχογιάννη

Τα προβλήματα 
του Κέντρου Υγείας 
και το ζήτημα της 
υγείας σε Πάρο και 
Αντίπαρο, συζητή-
θηκαν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την Πέ-
μπτη 20 Ιανουαρίου 
και ομόφωνα απο-
φασίστηκε να προ-
ωθηθούν στους αρ-
μόδιους φορείς και 
το Υπουργείο Υγείας 
για την επίλυσή τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, 
διαμορφώθηκε μια 
επιτροπή η οποία , 
με βάση τα όσα ει-
πώθηκαν, αλλά και 
τις προτάσεις που 
διατυπώθηκαν από 
τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους εκ-
προσώπους του Κ.Υ., θα διαμορφώσει ένα ψήφισμα, 
που θα το προωθήσει και θα επιδιώξει λύσεις σε όλα 
τα προβλήματα, με κυρίαρχο τη στελέχωση του Κ.Υ. σε 
ιατρικό προσωπικό. 

Μέλη της Επιτροπής είναι: Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. 
Βλαχογιάννης, ο Δήμαρχος Αντιπάρου Γ. Λεβεντά-
κης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αντ. Αρκάς, Γ. Ρα-
γκούσης, οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης: Γρηγορία 
Πρωτολάτη, Κ. Ροκονίδας, Μ. Γλέζος, ο Επιστημο-

νικός Δ/ντής του 
Κέντρου Υγείας Γκα-
μπριέλ Ανδρόνε, 
ο εκπρόσωπος των 
εργαζομένων στο 
Κ.Υ. Γ. Καρπάθιος 
και ένας εκπρόσω-
πος του ΕΚΑΒ, ο 
οποίος δεν έχει ορι-
στεί ακόμη. 

Απαιτούμε λύσεις
Η αρμοδιότητα 

στον  τομέα της Υγεί-
ας δεν έχει περάσει 
ακόμη στο Δήμο και 
είναι άγνωστο πότε 
θα υπογραφεί το 
Προεδρικό Διάταγμα. 
Έως τότε, εκτιμήθη-

κε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα πρέπει να επανασυ-
σταθεί Διοικούσα Επιτροπή, κάτι που φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί οι επαφές που έγιναν από την 
πλευρά του Δημάρχου απέβησαν άκαρπες. Δεν υπάρ-
χουν ενδιαφερόμενοι, που να θέλουν ν’ αναλάβουν την 
Προεδρία. Έτσι, το ζήτημα αυτό παραμένει σε εκκρεμό-
τητα. Το σίγουρο όμως είναι, ότι όλοι πρέπει να δραστη-
ριοποιηθούμε και να πιέσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και την Κυβέρνηση να δώσουν λύσεις. συνέχεια σελ. 5συνέχεια σελ. 3

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών

Ανάπτυξη
με όραμα & σχέδιο

Τα προβλήματα, κυρίως οικονομικά, που αντιμετωπί-
σει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου (ΕΑΣΠ), 
είναι πολλά, όμως σιγά – σιγά «μπαίνει το νερό στ’ αυ-
λάκι» και ασφαλώς προχωρούν και τα επιχειρηματικά 
σχέδια της νέας Διοίκησης. 

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν ο Πρόεδρος Ν. 
Τσιγώνιας, ο Δ/ντής Αλ. Γκόκας, ο αντιπρόεδρος Μ. 
Κρίσπης και ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Σπ. Λά-
βδας, τονίστηκε ότι και όραμα, αλλά και σχέδιο υπάρχει 
και ανοίγουν τα φτερά τους στο βαθμό που τους επιτρέ-
πεται… Έτσι, αποφασίστηκε και θα γίνει άμεσα, η αγο-
ρά του Κέντρου Επεξεργασίας Βιολογικών Προϊόντων 
στην Αθήνα, ολοκληρώνοντας έτσι, τη διαχείριση των 
αποβλήτων της ΕΑΣ και ελέγχοντας απόλυτα το σύστη-
μα επεξεργασίας που γίνεται ήδη στο χώρο της Ένωσης, 
όπου αξιοποιούνται στο 100% τα απόβλητα, όπως αυτά 
της ελιάς. Με τη βιομάζα θα παρασκευάζονται καθα-
ριστικά προϊόντα στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης 
και θα πωλούνται σε όλη τη χώρα. Επίσης, ανάλογα 
Κέντρα, είναι υποχρεωμένα, βάσει απόφασης της τέως 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ν’ αγοράζουν την πρώτη 
ύλη από την ΕΑΣ Πάρου. Είναι ένα θετικό βήμα, που θ’ 
αποφέρει κέρδη στην Ένωση, από τα οποία θα καταβά-
λει το αντίτιμο για την αγορά του Κέντρου Επεξεργασίας 
βιολογικών προϊόντων. Επίσης, αποκτά έδρα στην Αθή-
να, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση 
σε όλη τη χώρα και των άλλων προϊόντων της, όπως 
κρασιά, τυρί κ.λπ. 

Σε πρώτη φάση έχει αποφασιστεί να διοχετεύσει τα 
προϊόντα της η Ένωση στην Παριανή αγορά, σε όλα τα 
εμπορικά, τα ξενοδοχεία κ.λπ. και όχι μόνο στα πολυκα-
ταστήματα. 
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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, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι).
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.

Οι τρεις Ιεράρχαι 
πρότυπα αντιστάσεως

ΜΙΑ ΛΕΞΙ, αγαπητοί μου, που συνηθίζεται πολύ στον καιρό μας 
είνε η λέξι «αντίστασις». Λέγοντας αντίστασι εννοείται η περίοδος 
που η πατρίδα μας διατελούσε υπό κατοχήν. Τότε άνδρες που 
δεν υπέφεραν τη σκλαβιά εγκατέλειψαν τις πόλεις, ανέβηκαν στα 
βουνά και πολέμησαν κατά των κατακτητών. Αυτοί, ασχέτως πα-
ρατάξεως που ανήκαν, εφ' όσον τα ελατήριά τους ήταν αγνά και 
ό,τι έκαναν προερχόταν από αγάπη προς την ελευθερία και την 
πατρίδα, είνε άξιοι τιμής.

Αλλά εγώ σήμερα, έχοντας υπ' όψιν τα διδάγματα του Ευαγ-
γελίου και την ιστορία της Εκκλησίας μας, δίδω στη λέξι «αντί-
στασις» άλλες διαστάσεις. Η έννοια της αντιστάσεως έχει βάθος 
και πλάτος πολύ μεγαλύτερα. Τι θέλω να πω• ότι δεν είνε μόνο η 
αντίστασι με τα όπλα. Υπάρχει μία ανωτέρα αντίστασις. Και αυτή 
είνε η ηθική αντίστασις.

Ηθική αντίστασις είνε το όχι στον κόσμο της σκληρότητος και 
αδικίας, που αντιτάσσει όποιος έχει ίχνη ανθρωπιάς και χριστια-
νοσύνης. Είνε το όχι εναντίον του κακού, που δεν είνε τόσο εξω-
τερικό – εδώ είνε το σφάλμα των πολλών. Το κακό είνε μάλλον 
εσωτερικό. Έχει τις ρίζες του στην καρδιά του ανθρώπου, και 
από  κει διακλαδίζεται και παρουσιάζεται στον κόσμο υπό ποι-
κίλες μορφές.

Αντίστασις είνε το όχι στον διάβολο, το όχι που του φωνάζει 
η ψυχή όσες φορές αυτός προσπαθεί να εισχωρήση εντός της 
και να κάνη κατοχή, το όχι που προβάλλει στους πειρασμούς της 
ζωής. Το όχι αυτό το είπε πρώτος ο Κύριός μας, όταν στην έρημο 
δέχθηκε τους πειρασμούς του σατανά.

Υπό την έννοια αυτή ήρωες αντιστάσεως υπήρξαν οι Τρεις 
μεγάλοι Ιεράρχαι, τους οποίους εορτάζουμε σήμερα. Τρία περι-
στατικά από τη ζωή τους θα αναφέρω, για να φανή ότι αξίως 
ονομάζονται άνδρες αντιστάσεως.

Ο Μέγας Βασίλειος έζησε την εποχή που βασίλευε ο Ουάλης, 
που ήταν τυραννικός και βάναυσος. Το χειρότερο όμως ήταν ότι 
προσχώρησε στον αρειανισμό, στην αίρεσι που ηρνείτο τη θεό-
τητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με διάταγμά του ο αρει-
ανισμός ανεγνωρίζετο ως επίσημος θρησκεία του κράτους. Και 
είχε την αξίωσι όλοι οι επίσκοποι να πειθαρχήσουν. Αντιπρόσω-
ποί του στρατηγοί πήγαιναν από μητρόπολι σε μητρόπολι, και οι 
επίσκοποι υποχωρούσαν και υπέγραφαν το διάταγμα. 

Ένας αντιπρόσωπός του, ο Μόδεστος, πήγε στην Καισάρεια, 
στην επισκοπή του Μεγάλου Βασιλείου, και βγάζει το διάταγμα, 
στο οποίο από φόβο είχαν υπογράψει πλήθος επίσκοποι. ―Θα 
υπογράψης, του λέει, κι εσύ; ―Όχι. ― Δε  φοβάσαι τον βασιλιά; 
―Τι μπορεί να μου κάνη; ―Ένα από τα τόσα κακά, που έχει στο 
χέρι του. ―Ποιά κακά; ―Δήμευσι περιουσίας, εξορία, μαρτύρια, 
θάνατο… Του απαντά ο Βασίλειος• ―Με απειλείτε με δήμευσι; 
εγώ δεν έχω τίποτε άλλο παρά ένα ράσο και λίγα βιβλία. Θα με 
πάτε εξορία; «του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής» (Ψαλμ. 
23,1). Μαρτύρια; δε  θα προλάβετε, το σώμα μου δεν αντέχει. Θα 
με θανατώσετε; έλα, θάνατε, να με πας συντομώτερα στον ου-
ρανό… Έμεινε κατάπληκτος ο Μόδεστος• ―Τέτοιο πράγμα δεν 
άκουσα από κανένα επίσκοπο. Του απαντά ο άγιος, όχι από εγω-
ϊσμό αλλά με παρρησία• ―Φαίνεται ως τώρα δε  συνάντησες 
επίσκοπο• αν συναντούσες, έτσι θα σου απαντούσε.

Ήρωας αντιστάσεως και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Έζησε και 
αυτός όταν κυριαρχούσε το δόγμα του Αρείου. Όλοι οι ναοί της 
Κωνσταντινουπόλεως ήταν αρειανικοί• μόνο μία μικρά εκκλη-
σία, της Αγίας Αναστασίας, ανήκε στους ορθοδόξους. Εκεί λει-
τουργούσε ο άγιος. Και εκεί λοιπόν μαζεύτηκαν οι εχθροί να τον 
σκοτώσουν με πέτρες. Και δεν υποχώρησε, αλλ' εξεφώνησε 
τους περιφήμους θεολογικούς λόγους του υπέρ της αγίας Τρι-
άδος.

Αλλά τι να πούμε για τον τρίτο, τον Ιωάννη το Χρυσόστομο; 
Έζησε όταν στην αυλή των βασιλέων Αρκαδίου και Ευδοξίας κυ-
ριαρχούσαν κόλακες. Και αυτός ήλεγξε το βασιλιά, τη βασίλισσα 
και τρεις πανίσχυρες γυναίκες. Το αποτέλεσμα; Εκθρονίστηκε 
και εξωρίστηκε πεντακόσα χιλιόμετρα μακριά. Πέθανε στα Κό-
μανα της Αρμενίας κλείνοντας τη ζωή του με τα λόγια «Δόξα τω 
Θεώ πάντων ένεκα».

Αυτοί ήταν ήρωες αληθινής αντιστάσεως. Τιμώ τους ήρωας 
της αντιστάσεως• διότι κι εγώ είμαι εκ των αντιστασιακών μέσα 
στην Κοζάνη με κίνδυνο της ζωής μου. Αλλά όπως υπάρχουν 
νομίσματα γνήσια και ψευδή, έτσι υπάρχει και αντίστασι γνησία 
χριστιανική εθνική, και αντίστασι ψευδής.

Και μία διευκρίνησι. Όταν μιλάμε για ήρωες αντιστάσεως, δεν 
εννοούμε αναρχικούς• κάθε άλλο. Άλλο αναρχία, άλλο αντίστα-
σις. Οι ήρωες αυτοί, οι τρείς ιεράρχαι, δεν ήταν εναντίον των αρ-
χών. Ήταν πειθαρχικοί. Αλλά πίστευαν, ότι η επίγειος εξουσία δεν 
είνε απόλυτος. Πέρα από την ανθρώπινη εξουσία υπάρχει άλλη 
ανωτέρα• η εξουσία του Θεού, η φωνή της συνειδήσεως. Κι όταν 
η κοσμική εξουσία κάνη κατάχρησι, τότε πλέον ο άνθρωπος δεν 
υποχρεούται να υπακούση. Και εδώ είνε ο ηρωϊσμός, να αντι-
τάσσεσαι σε ένα κράτος πανίσχυρο, που ζητάει να παραβιάση τη 
συνείδησί σου.

Και επειδή η εορτή τους είνε και σχολική εορτή, απευθύνομαι 
προς τους μαθητάς και λέω•

Αγαπητά μου παιδιά, υπακούετε. Χωρίς υπακοή δεν υπάρχει 
πειθαρχία και πρόοδος. Αλλά εάν βρεθή εξουσία ανθρώπινη και 
ζητήση να παραβιάση τα αισθήματά σας τα ελληνικά και χριστια-
νικά, τότε αντισταθήτε. Μιμηθήτε τους Τρεις Ιεράρχας. Θυμηθήτε 
και την Αντιγόνη• όταν ο Κρέων εξέδωκε διαταγή παράνομο και 
ασεβή, να μη θάψη το σώμα του αδελφού της, τι του είπε• Υπα-
κούω σ' εσένα, αλλά παραπάνω από σένα υπακούω στο Θεό! 
Υπάρχουν τραγικές στιγμές – εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. «Πει-
θαρχείν δει Θεώ μάλλον η ανθρώποις» (Πραξ. 5,29).

Είθε ο Θεός δια πρεσβειών των τριών τούτων ηρώων της 
αντιστάσεως να ενισχύση όλους μας στο ιερό καθήκον• αμήν.

(†) επίσκοπος Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης

Ευχαριστήρια
Όσο υπάρχουν άνθρωποι
Ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» για την ανθρωπιά που υπέδειξε το λιμενικό σώμα στην 

μεταφορά της ηλικιωμένης και τραυματισμένης συγγενούς μας από το πλοίο προς 
την οικία της, καθώς το ΕΚΑΒ λειτουργεί όποτε κι όταν έχει όρεξη τις ημέρες και τις 
ώρες που το βολεύει.

Συγχαρητήρια στον κ. Λιμενάρχη και στο ενδιαφέρον του σε μια άγνωστη για αυτόν 
ηλικιωμένη.

 Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.
Οικογένεια Μαργαρίτας Παντελαίου

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Μαθητών Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας Πάρου
Είναι υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε όσους μας βοήθησαν από την πρώτη 

στιγμή για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή:
 Οινοποιείο του κ.Μωραΐτη Μανώλη.  Βιβλιοπωλεία : «σαΐτα»,  «Παρία λέξις»,  «Παρά 

πέντε». Παιδότοπος «Έλα να παίξουμε» και Είδη δώρων, έπιπλα «Ταντάνης» .
Εκτός από τις ευχαριστίες μας προς τους επαγγελματίες τις Νάουσας, θα θέλαμε να 

τονίσουμε πόσο πολύτιμη και αναγκαία είναι η βοήθεια των γονιών, οι οποίοι γέμισαν 
τον μπουφέ που έγινε μετά τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών όπως επίσης 
και για την Παρασκευή των 13 Βασιλοπιτών που έκοψαν τα παιδιά και οι δάσκαλοι 
στις τάξεις τους.

          Από το Δ.Σ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα Διοικητικά Συμβούλια
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτρης Καρασαντές, Αντιπρόεδρος: Ελευθερία Ιορδάνη, Γραμματέ-

ας: Μαριέλλη Ανδρεοπούλου, Ειδική Γραμματέας: Μαρία Μπιρμπίλη, Ταμίας: Μαρία 
Λουκή, μέλη: Αριάδνη Νικολάρα, Στέλιος Βιώνης. 

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας την Τετάρτη 
08/12/2010 και μετά τη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. του συλλόγου Γονέων, η 
σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Κορδονέλλη – Βοσινάκη Μαρία, Αντιπρόεδρος: Μαλάμου – 
Παναγιωτοπούλου Ιωάννα, Γραμματέας: Σιφναίου – Καραχάλιου Κατερίνα, 
Ταμίας: Παγκράτη – Αλιπράντη Χαρά, Μέλη: Αλιφιέρη – Καλογήρου Γεωργία, 
Σιμιτζή – Ρούσσου Γεσθημανή, Φραντζή – Ρούσσου Πηνελόπη.

Συστήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Παρια-
νών Συλλόγων ως εξής: 

Πρόεδρος: Νικόλαος Πούλιος, Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Παυλάκη, Γενική Γραμ-
ματέας: Ελένη Σκορδίλη Μέλλιου, Ταμίας: Ευάγγελος Μπαρμπαρήγος, Έφορος: Άννα 
Πρωτολάτη, Βοηθός Γραμματέα: Χρήστος Μπογιατζής, Μέλος: Δημήτρης Σκιαδάς. 

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Δρυού Πάρου «Τα Δελφινάκια», προσκαλεί σε Γενική 
Συνέλευση – εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 30 Ιανουαρίου στις 6 
το απόγευμα στην Χρυσή Ακτή στο surf club sun wind.

"Ο Γλάρος"
Η εταιρεία θεάτρου Pequod με την ευγενική υποστήριξη 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. παρουσιάζει στην Πάρο το έργο «Ο Γλάρος» 
του Άντον Τσέχωφ. Ένα έργο για την τέχνη, τον έρωτα, την 
οικογένεια, την αγάπη και την έλλειψή της, τα μεγάλα όνειρα 
της νεότητας και την πραγματικότητα της ενηλικίωσης.

Η παράσταση, βασιζόμενη στην από το έργο συνθήκη 
ύπαρξης θεάτρου μέσα στο θέατρο, τοποθετεί τη σκηνική 
δράση σε έναν ενιαίο χώρο, καταργώντας έτσι την απόσταση 
ανάμεσα σε ηθοποιούς και θεατές. 

Η παράσταση θα παιχτεί στην αίθουσα Νηρέας στην Νάου-
σα, στις 4 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 21:15 μμ.

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ
Σκηνοθεσία: Δ.Ξανθόπουλος, μετάφραση: Ξένια Καλογερο-

πούλου, σκηνογραφική και ενδυματολογική Επιμέλεια: Ν. Κονιάρης, επιμέλεια κίνη-
σης: Βάσω Γιαννακοπούλου, βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελική Μαρίνου, παίζουν: Γιώρ-
γος Αγγελόπουλος | Άρης Αρμαγανίδης | Δημήτρης Γεωργαλάς| Βάσω Καβαλιεράτου | 
Γιάννης Κλίνης | Μιχάλης Μαθιουδάκης | Αγγελική Μαρίνου | Νικολίτσα Ντρίζη | Αγγε-
λική Παπαθεμελή | Κώστας Παπακωσταντίνου

Η πίττα των Παρίων
Σε μια ζεστή, φιλόξενη εκδήλωση στην Αθήνα, το Μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νά-

ουσα Πάρου» έδωσε για ακόμη μία φορά το παρόν στην κοπή 
της πίττας του συλλόγου Παρίων - Αντιπαρίων «η Εκατοντα-
πυλιανή», που έγινε στις 16 Ιανουαρίου, σε κεντρικό  ξενοδο-
χείο της Αθήνας.

Το συγκρότημα παρουσίασε χορούς από τα Δωδεκάνησα, 
την Κύπρο και τις Κυκλάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους 
χορούς και τα τραγούδια του νησιού μας, πράγμα που ευ-
χαρίστησε ιδιαίτερα τους συμπατριώτες Παριανούς που ζουν 
μακριά από αυτό.

 Οι χορευτές ήταν μέλη του Τμήματος της Αθήνας, καθώς επίσης και φοιτητές που πα-
ρευρέθηκαν στην Αθήνα για την εκδήλωση. Μουσική έπαιξαν οι μουσικοί του Συλλόγου, 
Μανώλης Δελέντας βιολί, ο Χάρης Κόχυλας λαούτο, ενώ στο τραγούδι ήταν η Κυριακή 
Σπανού. 

Η εκδήλωση έληξε με τα μέλη του Συγκροτήματος και τους Παριανούς της Αθήνας να 
χορεύουν όλοι μαζί.

Με επιστολή του προς το 
αρμόδιο τμήμα της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος Κ. 
Μπιζάς ζητεί να ενημερω-
θεί για τα έργα (με τίτλο και 
προϋπολογισμό ανά νησί) 
της Περιφέρειας, σε ποια 
προγράμματα έχουν εντα-
χθεί. 

Επίσης, με αφορμή τη 
συμμετοχή του Περιφε-
ρειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. 
Μαχαιρίδη στο Συμβούλιο 
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνι-
ών ( ΣΑΣ ), ως εκπρόσωπος 
της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, ο κ. Μπιζάς κα-
ταθέτει και του γνωστοποι-
εί τις προτάσεις του για το 
ακτοπλοϊκό, όπως τη γραμ-
μή Θεσσαλονίκη – Κυκλάδες 
– Ηράκλειο. 2ον ) Γραμμή : 
Μύκονος –Πάρος- Νάξος 
και άλλα νησιά των Κυκλά-
δων. 3ον) Γραμμή : Πάρος – 
Σύρος.

Τα θέματα  αυτά, ο κ. Μπι-
ζάς ζητεί ν’ απασχολήσουν 
κάποιο από τα προσεχή Πε-
ριφερειακά Συμβούλια.

 Προτάσεις 
Μπιζά προς
την Περιφέρεια
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Θα τα βρείτε όλα στο
στους Αγ. Αποστόλους της Νάουσας

Στους δύσκολους καιρούς τα µετράµε όλα καλά...όπως και εσείς.

Κερδίστε χρήµατα & χρόνο
έχοντας την καλύτερη ποιότητα µε ψηφιακές εκτυπώσεις.

Ηµερολόγια | Μπλοκ | Τιµολόγια | 500 Κάρτες από 35€ | Flyer |  Έντυπα
1.000 σουπλά από 120€ | Προσκλητήρια γάµου & βάπτισης | Μενού & Τιµοκατάλογοι

∆ιαφηµιστικά  & επαγγελµατικά δώρα | 100 αφίσες Α3 από 100€
Επιστολόχαρτα | Σουβέρ | Folder | Φάκελοι

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645 • Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr • e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

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

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 30% ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ( ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ) ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, 
ΠΕΡΓΟΛΑΣ,  ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ, ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Κ.Α.

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 45% ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ( 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΠΕΡΓΟΛΕΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ, 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΗΛΙΑΚΟ 
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ, ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –ΝΕΡΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Κ.Α. ΑΠΟ 15.000 ΕΩΣ 400.000€ 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 60% ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ( DIGI-RETAIL) ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΗΛEKTΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ,  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BARCODE, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ-ΕSHOP

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 24.000€

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 60% ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ( DIGI-LODGE)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 45% ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ, ΕΝ.∆ΩΜΑΤΙΩΝ, 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΑΦΕ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΦΟΥΡΝΟΥΣ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ , ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ, 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ.

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών

Ανάπτυξη με όραμα & σχέδιο 
Τονίστηκε επίσης, ότι το νέο Οινοποιείο, μπορεί να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή 
του, καθώς και μελέτη υπάρχει και άδεια. Επιδίωξη επίσης της Διοίκησης είναι 
η ένταξη του οινοποιείου στο πρόγραμμα του Υπουργείο Γεωργίας «Αλέξανδρος 
Μπαλντατζής», το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, θα ενεργοποιηθεί 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Σε ότι αφορά τα χρέη του ΑΤΛΑΝΤΙΚ προς την Ένωση, αυτά έχουν καταβληθεί με 
επιταγές από τον 
νέο ιδιοκτήτη κ. Βι-
δάλη, με τον οποίο 
ανοίγεται καλή 
προοπτική για συ-
νεργασία. 

Σε καλό δρόμο 
είναι και το μέγα 
ζήτημα με την ΑΤΕ 
BANK. Το υπερ-
βολικό ποσό του 
χρέους, κατόπιν 
των συνεχών δι-
απραγματεύσεων 
μειώθηκε από 7 εκ. στα 3.200 εκ. ευρώ και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πε-
ραιτέρω μείωση, καθώς η ένωση δεν δέχεται ούτε αυτό το νούμερο ως πραγματικό. 
Το θετικό είναι ότι η Τράπεζα δέχτηκε να προχωρήσει η ένωση σε εκποίηση μέρους 
της περιουσίας της, πριν από την εξόφληση του χρέους της και πλέον αναζητείται 
αγοραστής.  

Πρέπει να επιβιώσει η Ένωση
Ο κ. Λάβδας ως νομικός σύμβουλος, επικροτεί τι πρωτοβουλίες αυτές, γιατί όπως 

είπε, πρέπει να επιβιώσει η Ένωση. Επέκρινε την ΑΤΕ BANK για τη μη, όπως είπε, 
ενδεδειγμένη συμπεριφορά της, που έφτασε να ζητάει 7 εκ. ευρώ για το χρέος της 
Ένωσης και τόνισε ότι όλες οι δικαστικές επιθέσεις (αγωγές, κατασχέσεις…) ή δεν 
προχώρησαν ή οι αποφάσεις ήσαν υπέρ της Ένωσης, γιατί η Τράπεζα δεν μπορεί να 
δώσει την ακριβή εικόνα τους χρέους. 

συνέχεια από σελ. 1

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 

Να καταβάλει η Γερμανία 
τις οφειλές της

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου ομόφωνα το δημοτικό Συμβούλιο Πάρου με εισήγηση του Δημο-
τικού σύμβουλου Μ. Γλέζου, εξέδωσε ψήφισμα για τις αποζημιώσεις προς τη χώρα μας, της 
Γερμανίας. Στο ψήφισμα αναφέρεται: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου καλεί την Ελληνική Κυ-
βέρνηση να προωθήσει το χρόνιο αίτημα του «Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών 
της Γερμανίας προς την Ελλάδα», να καταβληθούν στη χώρα μας από τη Γερμανία όσα μας οφεί-
λει ως πολεμικές αποζημιώσεις από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής.

»Ειδικότερα: α) Την επιστροφή του κατοχικού δανείου που οι κατοχικές δυνάμεις υποχρέω-
σαν τη χώρα μας να της παράσχει, πέραν των εξόδων συντήρησης των κατοχικών στρατευμά-
των. β) Τις Γερμανικές επανορθώσεις που μας επιδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης Παρισίων 
(1946), για τις καταστροφές που μας προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύματα στην οικονομική 
υποδομή της χώρας μας. γ) Την επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που αφαίρεσαν τα 
γερμανικά στρατεύματα κατοχής από τα μουσεία μας και τους αρχαιολογικούς χώρους. Δ) Τις 
Γερμανικές αποζημιώσεις προς τα θύματα της θηριωδίας των ναζιστικών στρατευμάτων κατο-
χής εις βάρος των κατοίκων περίπου εκατό (100) ολοκαυτωμάτων πόλεων και χωριών. Ζητάμε 
από την ελληνική Κυβέρνηση να δώσει τέλος στην απαράδεκτη γερμανική τακτική της αυτοε-
ξαίρεσής της από τους διεθνείς κανόνες που διέπουν τα εγκλήματα πολέμου».                                                                        
Αγαπημένο μου ημερολόγιο!

 Ευχάριστα μας αιφνιδίασε για άλλη μια φορά ο δάσκαλος Παναγιώτης Σπύρου με την πρω-
τοβουλία του να παρουσιάσει μαζί με την «Θεατρική Παιδική Συντροφιά» του Χορευτικού Ομί-
λου Νάουσας Πάρου την πολύ αξιόλογη θεατρική παράσταση «Αγαπημένο μου ημερολόγιο!!!». 
Η τόσο επιτυχημένη παράσταση που δόθηκε στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2011 στην κατάμεστη 
αίθουσα του «ΝΗΡΕΑ» στην Νάουσα, ήταν άριστα επιμελημένη μέχρι και την τελευταία της λε-
πτομέρεια. Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Παναγιώτης Σπύρου, οι αξιόλογοι συνεργάτες 
του και οι ταλαντούχοι μαθητές απέδωσαν άριστα τους χαρακτήρες του έργου στο επώδυνο, 
επικίνδυνο και μοναχικό ταξίδι του πρόσφυγα και του μετανάστη. Συγκίνησαν  οι ερμηνείες, 
εντυπωσίασαν τα σκηνικά ενδεδυμένα με καταπληκτική μουσική, ενισχυμένα με τον κατάλληλο 
φωτισμό. Η ευαισθησία και ο ρεαλισμός εξέπεμψαν το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης 
και του σεβασμού στην ιδιαιτερότητα και την κουλτούρα του πρόσφυγα και του μετανάστη της 
σύγχρονης εποχής.

Όλοι εμείς πολιτεία, Δήμος, δημότες οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ειρη-
νικής συνύπαρξης στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Μπράβο Παναγιώτη για το μάθημα 
ανθρωπιάς και ψυχισμού που δίδαξες σε μικρούς και μεγάλους. Θεωρώ επιτακτική ανάγκη να 
παρακολουθήσουν το έργο όλα τα παιδιά του νησιού και όχι μόνο και εφόσον αυτό είναι εφικτό, 
να παρουσιαστεί και εκτός του νησιού μας. Στην αίθουσα του Νηρέα πάντως, το έργο θα επανα-
ληφθεί το Σάββατο 29 Ιανουαρίου στις 7.30 μ.μ.

Άννα Κάγκανη, Δημοτική Σύμβουλος
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Ένωση συλλόγων Γονέων

Προβληματισμοί
και ανησυχίες

Η έλλειψη παιδιάτρου στο Κ.Υ. είναι ένα από τα θέματα που απασχο-
λούν την Ένωση Συλλόγων Γονέων, η οποία έθεσε το θέμα στη Δη-
μοτική Επιτροπή Παιδείας που συνεδρίασε στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ 
εκπρόσωποί της παραβρέθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 20 
Ιανουαρίου και παρακολούθησαν τη συζήτηση για τα προβλήματα στο 
Κέντρο Υγείας. 

 Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας παρευρέθηκαν, 
ως εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων, ο Πρόεδρος Δ. Γεωργιάδης και η 
Αντιπρόεδρος Φιλία Γρηγοράσκου, οι οποίοι, μαζί με άλλα θέματα που 
συζητήθηκαν, κατέθεσαν τους προβληματισμούς –ανησυχίες προς την 
επιτροπή:

α)Μείζονος σημασίας πρόβλημα για  τους γονείς είναι η έλλειψη παιδι-
άτρου στο κέντρο υγείας Πάρου. Είναι εγκληματικό αυτό που συμβαίνει 
μετά τη συνταξιοδότηση των δύο παιδιάτρων στη μικρή μας κοινωνία. 
Πρέπει άμεσα να δοθεί μια λύση, πριν συμβούν τα  χειρότερα.

β)Ακόμη, αναφέρθηκαν στα κτηριακά προβλήματα των σχολείων της 
Πάρου που συνεχίζουν να υπάρχουν.

 γ)Έθιξαν το θέμα των ναρκωτικών στη σχολική κοινότητα που χτυ-
πάει όλο και πιο μικρές ηλικίες. Είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία 
του πνευματικού κέντρου, όπως τόνισε ο κ. Βαριάς και οι χώροι άθλη-
σης στο νησί, ώστε τα παιδιά μας να στραφούν στον πολιτισμό και στον 
αθλητισμό.

δ)Τέλος, έδωσαν έμφαση στα μεγάλα προβλήματα που δημιουργού-
νται σε μαθητές της σχολικής μας κοινότητας λόγω της καθυστέρησης 
διάγνωσης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ  (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης-Διάγνωσης και 
Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Αναγκών)της Σύρου. Είναι απαράδεκτο να  
περιμένουν τα παιδιά μας 2 και 3 χρόνια για μια διάγνωση. Ο χρόνος που 
χάνεται είναι πολύς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρότειναν τη στελέχωση 
του ΚΕ.Δ.Δ.Υ της Νάξου, με στόχο να αποσυμφορηθεί το  ΚΕ.Δ.Δ.Υ της 
Σύρου,  αλλά και να εξυπηρετηθεί ο Παριανός λαός ,εφόσον το ΚΕ.Δ.Δ.Υ 
της Νάξου αποτελεί πιο συμφέρουσα λύση  από άποψη οικονομική, 
αλλά και κέρδους χρόνου. 

 Όλα τα παραπάνω, τονίζεται στο δελτίο Τύπου των γονέων, τα άκουσε 
με προσοχή ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής παιδείας και δεσμεύ-
τηκε ότι θα τα φέρει στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να δοθούν 
λύσεις .

Στη Ζώνη Γ’ και πάλι νοσοκομείο Σύρου και εποπτευόμενες από αυτό μονάδες

Ευρεία σύσκεψη στη Σύρο
για την υγεία

Ρυθμίζεται το θέμα της επανακατάταξης του Νοσοκομεί-
ου Σύρου και των εποπτευόμενων μονάδων υγείας στη Γ΄ 
Zώνη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης Π. Ρήγα. 

 Όπως αναφέρεται, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγεί-
ας, που κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής υπό 
τον τίτλο «Διαθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» στο άρθρο 55, διορθώνεται η εσφαλμένη απόφαση 
ένταξης του Νοσοκομείου της Σύρου και των εποπτευόμε-
νων από αυτό μονάδων υγείας στη Β΄ζώνη .

Με το συγκεκριμένο άρθρο τα μεν Κέντρα Υγείας των νη-
σιωτικών περιοχών κατατάσσονται όλα ανεξαιρέτως στην Γ΄ 
ζώνη, τα δε νοσοκομεία των άγονων ή  απομακρυσμένων ή 
νησιωτικών ή προβληματικών περιοχών θα ενταχθούν στην 
ζώνη αυτή με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας .

 Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επαναβεβαίωσε στον Υφυπουργό Περιφερειακής 
Ανάπτυξης κ. Ρήγα τη δέσμευσή της τόσο για την άμεση επαναφορά του Νοσοκομείου της Σύρου 
στη Γ΄ζώνη όσο και για την πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης στην Σύρο με αντικείμενο τα προ-
βλήματα  Υγείας στο νομό, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου από την Βουλή.

«Η κοινωνική οργή και οι αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου των Κυκλάδων και της Δωδε-
κανήσου για την υγεία έπιασαν τόπο», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Κυκλάδων Γ. 
Βρούτσης και σημειώνει: «Η άδικη και παράλογη διάταξη του νόμου 3896/2010 (άρθρο 34), με 
την οποία η κυβέρνηση υποβάθμισε την αξία και την ποιότητα της ζωής σε Κυκλάδες και Δωδεκά-
νησα, αποκαθίσταται επιτέλους με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου για την Υγεία».

Ο κ. Βρούτσης είχε καταθέσει για το ζήτημα αυτό ερώτηση στη Βουλή, μαζί με τη συνάδελφό του 
από τα Δωδεκάνησα Μίκα Ιατρίδη.

Ο Τζανακόπουλος εκπρόσωπος
της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου
Εξουσιοδοτήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα υπογράφουν σε θέματα που αφορούν 
στη λειτουργία των υπηρεσιών που εδρεύουν στην περιφερειακή τους ενότητα, θα εγκρίνουν τη 
χορήγηση κανονικών αδειών των προϊσταμένων των τμημάτων της περιφερειακής τους ενότητας και 
θα διατυπώνουν προτάσεις και εισηγήσεις που αφορούν στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσι-
ών προς τους πολίτες. Για την Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Τζανακόπουλος 
Παντελεήμων.

Δημοτικές επιχειρήσεις 

Ορίστηκαν
οι νέες διοικήσεις
• ΔΕΥΑΠ: Πρόεδρος Στ. Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος Δ. Αντιπαριώτης.
• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου: Πρόεδρος Στ. Γαβαλάς, μέλη: 

Ν. Ραγκούσης, Μαρία Τριβυζά, Μαρία Χανιώτη, Γρηγορία Πρωτολάτη. Αναμένεται να 
οριστούν και τα μέλη από το Δήμο Αντιπάρου. 
• Ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 

τα οποία θα εκλέξουν τον Πρόεδρο. Έχει προταθεί για τη θέση, ο Γ. Λουκής. Τα μέλη 
είναι: Μαρία Τσαντουλή, Π. Κουτσουράκης, Π. Ρούσσος, Μαρία Τριβυζά, Μαρία Χα-
νιώτη, Χρ. Μοστράτος, Στ. Γαβαλάς, Γ. Καρατζάς, Ζαχ. Ρούσσος, Αγγ. Πατέλης. 
• Παραμένει Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Περιβαλλοντικό και Πολιτι-

στικό Πάρκο «Αη Γιάννη Δέτη», η κ. Ελισάβετ Παπαζώη.
• Για τη θέση του Προέδρου στην ΚΔΕΠΑΠ προτάθηκε η τέως Αντιδήμαρχος Άννα 

Κάγκανη.

Λ. Κοντός: 

Διαφωνώ με άτομα
και πρακτικές

"Δεν πήγα στην κοπή πίτας της τοπικής οργάνω-
σης ΝΔ Πάρου όπως δεν πήγαν και εκατοντάδες 
νεοδημοκρατών Πάρου και Αντιπάρου. Με την ευ-
καιρία, σε απάντηση των όσων γράφονται και λέ-
γονται τους τελευταίους μήνες, να θυμίσω ότι από 
ιδρύσεως της ΝΔ  την υπηρετώ και παραμένω 
σ΄ αυτήν. Όπως έκανα πάντα έτσι και τώρα τις εν-
στάσεις μου τις έχω καταθέσει στα αρμόδια όργανα, 
ώστε να γίνουν ανάλογες κινήσεις. Η απουσία μου 
λοιπόν σίγουρα έχει να κάνει με συγκεκριμένα άτο-
μα και πρακτικές . Ευτυχώς η  μεγάλη πλειοψηφία νεοδημοκρατών στηρίζει τις επι-
λογές μου και αυτό φάνηκε και στις δημοτικές εκλογές. Η καθημερινή επαφή με τους 
φίλους συμπατριώτες ενισχύει ακόμα περισσότερο τις απόψεις μου για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και την υπηρεσία των κόμματων σ αυτήν".

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος

«Όχι» στο ωράριο
της Νομαρχίας

Την αντίδρασή του στην τελευταία απόφαση της Νομαρχίας για το χειμερινό ωρά-
ριο, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντι-
πάρου, εκτιμώντας ότι αυτό θα εξαντλήσει την αντοχή των μικρομεσαίων επιχειρημα-
τιών, αλλά αντίθετα θα ευνοήσει τα Πολυκαταστήματα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μια μέρα πριν τη λήξη της θητείας της 
(30/12/10), αποφάσισε να εξοντώσει τους μικρομεσαίους επαγγελματίες του νομού 
μας, αλλάζοντας το προτεινόμενο από όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους, ωράριο 
των καταστημάτων.

Με την απαράδεκτη αυτή απόφαση, τα καταστήματα πρέπει να παραμένουν ανοικτά 
σε εορτές και αργίες, με αποτέλεσμα να εξαντλείται κάθε όριο αντοχής των μικρομε-
σαίων επαγγελματιών, ενώ αντίθετα ενισχύονται τα μεγάλα πολυκαταστήματα που 
χρησιμοποιούν προσωπικό με μισθό των 300 ευρώ. 

Ο τέως Νομάρχης επικαλείται το επιχείρημα, ότι η συγκεκριμένη απόφαση στηρί-
χτηκε στην πρόταση του Εμποροεπαγγελματικού μας Συλλόγου. Το διαψεύδουμε κα-
τηγορηματικά και εύλογα υποθέτουμε ότι με αυτή την απόφαση εξυπηρέτησε άλλες 
σκοπιμότητες. 

Εμείς εμμένουμε στην αρχική μας πρόταση για το χειμερινό ωράριο.
Θα παλέψουμε για την ανατροπή της απαράδεκτης και αντιεμπορικής απόφασης 

της τέως Νομαρχίας, αλλά έως ότου ο Καλλικρατικός Δήμος αναλάβει την αρμοδι-
ότητα για το θέμα αυτό, οι συνάδελφοι επαγγελματίες ας πράξουν κατά βούληση».

Πρόσκληση
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου  προσκαλεί τα μέλη του σε 

Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 11.00 πμ στο 
γραφείο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην θέση Μπουνταράκι-Παροικία. Σε περί-
πτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Κυριακή 13 
Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Διοικητικός Απολογισμός  2. Οικονομικός Απολογισμός. 
Παράλληλα θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου και θα παραδοθούν οι 

βεβαιώσεις κατάρτισης σε όσους παρακολούθησαν τα σεμινάρια επιμόρφωσης κατά 
το έτος 2010.
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Πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, τόνισε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης και δήλωσε απαισιόδοξος, γιατί όπως είπε, όλα αυτά τα χρόνια δεν 
υπήρξε καμία βελτίωση στο Κέντρο Υγείας, ενώ ακόμη χειρότερα έγιναν τα πράγματα 
στις διακομιδές. Και ενώ η μετακίνηση ασθενώ ν γίνεται με ίδια μέσα από τους πολί-
τες, με την Πυροσβεστική κ.λπ, και ενώ ηλικιωμένοι κατεβαίνουν στην Παροικιά να 
γράψουν φάρμακα, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί στα χωριά, πολίτες αγοράζουν γάζες 
και οινόπνευμα…, μιλάμε για το νοσοκομείο, που εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν υπο-
γραφεί ακόμη τα συμβόλαια, για να καταλήξει, ότι το θέμα του συζητάμε και ζητάμε 
εξαντλήθηκε. Η κατάσταση δεν πάει άλλο και είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε συ-
γκεκριμένα και ιεραρχημένα αιτήματα, όπως κίνητρα και προνόμια για τους γιατρούς, 
ώστε να έρχονται στα νησιά, στελέχωση του ΕΚΑΒ, συνεργασία του Υγειονομικού 
αεροσκάφους με το ΕΚΑΒ, την υλοποίηση του νοσοκομείου που μας υποσχέθηκαν 
και θ’ απαιτήσουμε την ικανοποίηση όλων αυτών των αιτημάτων.

Πολύ σημαντικό χαρακτήρισε το θέμα της υγείας, η επικεφαλής της μείζονος μειο-
ψηφίας Γρηγορία Πρωτολάτη και κατέθεσε τις προτάσεις της παράταξής της: Σύσκε-
ψη για όλα τα ζητήματα υγείας στο νησί. Έγγραφο από το Δημοτικό Συμβούλιο προς 
το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των κενών θέσεων γιατρών, νοσηλευτών και στο 
ΕΚΑΒ. Προκήρυξη για επικουρικό γιατρό αναισθησιολόγο ή χειρούργο, του οποίου 
η μισθοδοσία θα καλύπτεται από τα 60.000 που διαθέτει το Βελέντζειο κάθε χρόνο 
για το Κ.Υ., μη καταβολή των 5 ευρώ και άμεση προώθηση υλοποίησης του Γενικού 
Νοσοκομείου. 

Ο Μ. Γλέζος, ο οποίος 2 ημέρες πριν είχε επισκεφθεί το Κ.Υ. και ενημερώθηκε από 
πρώτο χέρι για τα προβλήματα, τόνισε πως από τη συζήτηση αποκαλύπτεται: Από 
πέρσι τον Μάρτιο έως σήμερα δεν έγινε τίποτα. Κυκλοφορεί ίωση στις Κυκλάδες και 
η Πάρος δεν έχει Παιδίατρο. Η φτωχολογιά πρέπει να πληρώσει για να εξεταστεί (5 
ευρώ). Αυτό συμβαίνει, γιατί άλλα κέντρα αποφασίζουν και όχι το Δημοτικό Συμβού-
λιο. Ας μη μιλάμε για νοσοκομείο είπε ο κ. Γλέζος, όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει 
όπως πρέπει το Κέντρο Υγείας και ζήτησε να καταργηθεί το εισιτήριο των 5 ευρώ, ν’ 
αναβαθμιστεί το Κ.Υ. με βάση το μόνιμο και τον εποχικό πληθυσμό, να εξοπλιστεί με 
τα κατάλληλα μηχανήματα και να γίνονται αιμοκαθάρσεις, να μεταστεγαστεί, γιατί ο 
θόρυβος, κυρίως το Καλοκαίρι ενοχλεί (δεν μπορούν να εξετάσουν τους ασθενείς 
οι γιατροί), να συσταθεί Διοικούσα Επιτροπή από τα Δημοτικά Συμβούλια Πάρου και 

Αντιπάρου και να γίνει κοινή συνεδρίαση των δύο Δημοτικών Συμβουλίων για τα 
ζητήματα της υγείας στα δύο νησιά. 

Στις ιώσεις στα σχολεία και στην έλλειψη παιδιάτρου αναφέρθηκε ο Κ. Ροκονίδας 
και τόνισε χαρακτηριστικά, ότι συζητείται ένα ζήτημα που είναι του προχτές. Εμείς 
είπε, επειδή η κατάσταση επιδεινώνεται, ζητήσαμε να συζητηθεί στο Δ.Σ. και αυτό 
έγινε, στις 7 Ιανουαρίου κατατέθηκε από το ΚΚΕ ερώτηση στη Βουλή, όμως το ζή-
τημα είναι, τώρα τι γίνεται; Ο κ. Ροκονίδας εξέφρασε την άποψη, ότι θα πρέπει να 
υπάρξει συμφωνία για τον τρόπο διεκδίκησης λύσης σε όλα τα προβλήματα. Έχουμε 
είπε, έτοιμο ψήφισμα με συγκεκριμένα αιτήματα που είναι: Πλήρη κάλυψη όλων των 
κενών θέσεων στο Κέντρο Υγείας με μόνιμη σχέση εργασίας, ανάπτυξη του Κ.Υ. με 
βάση τον πληθυσμό, κατάργηση της καταβολής των 5 ευρώ, που είναι «πλήγμα στην 
αξιοπρέπειά μας», δημιουργία και ανάπτυξη κρατικού φορέα διακομιδών, επαφή του 
Δημάρχου με τον παραιτηθέντα Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και τον Αντιπρό-
εδρο. 

Αναλυτικά στα προβλήματα αναφέρθηκε ο Επιστημονικός Δ/ντής του Κ.Υ. Γκαμπρι-
έλ Ανδρόνε, σημείωσε ότι είναι πρόβλημα η έλλειψη διοικούσας Επιτροπής, ζήτησε 
να αξιολογηθεί το μέγεθος του πληθυσμού, το δίκτυο της συγκοινωνίας και η υπάρ-
χουσα υποδομή, τόνισε ότι σύντομα θα πρέπει να στελεχωθεί το Κ.Υ. με παιδίατρο, 
ορθοπεδικό και γιατρό Γενικής Ιατρικής για το ιατρείο της Μάρπησσας, 2 αγροτικούς 
γιατρούς και ακόμη, πλήρωση θέσεων με στρατιωτικούς γιατρούς στο Κέντρο Υγείας. 

Στις ελλείψεις και στα προβλήματα αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος των εργαζο-
μένων Γ. Καρπάθιος και τόνισε ότι ως συνδικαλιστές μεταξύ άλλων ζητούν: να προ-
κηρυχθούν οι κενές οργανικές θέσεις ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού,  ν’ 
αλλάξει το οργανόγραμμα (προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα),  επανασύσταση της 
Διοικούσας Επιτροπής και ένταξη του υγειονομικού αεροσκάφους στο ΕΚΑΒ.

Παροικία τηλ. 22840 24410-1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Αγαπητοί συμπατριώτες,

Ακολουθώντας πάντοτε τη σύγχρονη τεχνολογία και συνεχίζοντας 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας στο χώρο της υγείας, σας 
ενημερώνουμε ότι το ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ τοποθέτησε 2 υψηλής 
τεχνολογίας μηχανήματα.

 
α) Ψηφιοποιητή ακτινολογικής εικόνας και όλες 

οι ακτινογραφίες στο εξής θα είναι ψηφιακές για 
μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

β) Αυτόματο ορμονολογικό αναλυτή συνεχούς 
λειτουργίας οίκου ADALTIS για άμεση και έγκυρη 
ολοκλήρωση αποτελεσμάτων εντός της ημέρας. 

Αυτό μας επιτρέπει και την μείωση του κόστους από 20-30 % το 
οποίο μεταφέρεται στους πελάτες μας. 

Ο υπεύθυνος του Κέντρου,
Τσιγώνιας Ιωάννης - Χειρουργός     

Ομόφωνα
στην εντατική η υγεία

Επάνδρωση του Κ.Υ. και ΕΚΑΒ με επείγουσα διαδικασία

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
συνέχεια από σελ. 1

Διαμαρτυρία-Πρόσκληση
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – 

Αντιπάρου με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 
25/1/2011, θα πραγματοποιήσει παράσταση δια-
μαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας την Τετάρτη 
16 Φεβρουαρίου, εκφράζοντας έτσι την αντίδρασή 
του στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της 
υγείας στο νησί μας.

Συμβολικά την ίδια ημέρα και για 2 ώρες (από τις 
12 το μεσημέρι έως τις 2 μετά το μεσημέρι) θα κλεί-
σουν και τα καταστήματα. Ο Σύλλογος καλεί όλους 
τους επαγγελματίες και τους κατοίκους των νησιών 
μας, να πάρουν μέρος, γιατί το θέμα της υγείας αφο-
ρά όλους μας. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩΝ 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ μονοκατοικία 
αμφιθεατρική 108τ.μ. με 2 υ/δ, 
2 μπάνια, τζάκι, πισίνα, επίσης 
άλλη μονοκατοικία 80τ.μ. με 
2 υ/δ , 2 μπάνια, τζάκι θέα 
θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.: 22840 22070, 210 6229589, 
6972700100. www.aiare.gr

ΚΑΛΑΜΙ, μαγευτική 
αμφιθεατρική μεζονέτα 100τ.μ. 
με 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, 
θέρμανση, επίσης άλλη μεζονέτα 
80τ.μ. με 2 υ/δ, τζάκι θέα 
θάλασσα – λιμάνι. ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 210 
6229589, 6972700100. www.
aiare.gr

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 50τ.μ. Τηλ.: 
6976699954.

ΑΘΗΝΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤ-
ΣΟΥ, πωλείται διαμέρισμα 68τ.μ. 
ημιυπόγειο, γωνιακό, 50μ. α-
πό πλατεία, 5 λεπτά από τον 
ηλεκτρικό. Τιμή: 30.000€. Τηλ.: 
6946645640. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. 
υπερυψωμένη, με τζάκι και μεγά-
λες βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. 
σε κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, 
πηγάδι και πολύ νερό. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 22840 53044, 22840 
52605.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων δω-
ματίων, πλήρως εξοπλισμένα και 
ανακαινισμένα. 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, 
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 
κρεατοκάμαρες, 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

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 
50τ.μ. και ισόγειο 40τ.μ. με κρε-
βατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 

μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρι-
κή θέρμανση μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ -  ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕ-
ΤΡΑ,  μονοκατοικία 100τ.μ., συν 
2 ξενώνες και αποθήκη, βερά-
ντες γύρο γύρο, κήπος 500τ.μ. 
περίπου, θέα Παρασπόρο. Τιμή: 
225.000€ 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. 
693228576

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.

ΑΛΥΚΗ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ Α-
ΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεγειρόμενη 
κατοικία 70τ.μ. Τηλ.: 6977362305.

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

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

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 δε-
κτές. www.
p a r o s h o m e s .
livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οι-
κία πρώτου 
ορόφου 52τμ2, 
πετρόκτιστη με 
την ποιο ωραία 
θέα του νησιού 
για απαιτητικούς. 
Μεγάλες βερά-
ντες, πέργολες, 
κήπος, καλο-
ριφέρ, διπλά 
τζάμια. 182.000 
€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δε-
κτές. www.
p a r o s h o m e s .
livadas.de Τηλ. 
6932285768. 

ΑΘΗΝΑ - ΠΑ-
ΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται δια-
μέρισμα 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 Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται βίλλα διώροφη ημιτελής 
(στα τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. 
εντός οικισμού, πανοραμική θέ-
α. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, 
κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. 
Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές 
σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                  

ΛΕΥΚΕΣ, καταπληκτικό 
πανοραμικό οικόπεδο 8.000τ.μ. 
επίσης άλλο οικόπεδο με 
μοναδική θέα θάλασσα 
7.000τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 
22840 22070, 210 6229589, 
6972700100. www.aiare.gr

ΔΡΥΟΣ, μοναδικό οικόπεδο 
1.700τ.μ. εντός οικισμού με θέα 
θάλασσα, επίσης άλλο οικόπεδο 
1.000τ.μ. σε πολύ ήσυχη περιοχή 
με θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 
22840 22070, 210 6229589, 
6972700100. www.aiare.gr

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 
535τ.μ. με παλιά οικία 35τ.μ. 
γωνιακό στο κεντρικό δρόμο Α-
λυκής, άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τηλ.: 6947188703, 22840 22944. 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πριν τον 
Αγ. Αρσένιο, πωλείται οικόπεδο 
7 στρέμματα, 712,44μέτρα. Άρτι-
ο, οικοδομήσιμο, 2.520χλμ από 
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 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

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

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.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρό-
κτημα 4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο, μέσα στο πράσινο. 
Τιμή 85.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κατάστημα μεγάλης 
προβολής 200τ.μ. ισόγειο 
και 200τ.μ. ημιυπόγειο, με 
πολύ μεγάλη πρασιά και για 
παρκινγκ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.: 22840 22070, 210 6229589, 
6972700100. www.aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα επιπλωμένη, 30τ.μ. 
για όλο το χρόνο κοντά στο ΙΚΑ 
Πάρου. Τηλ.: 22840 21524, 22840 
21461, 6977690252.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται 4άρι με κουζίνα, 
τζάκι και αποθήκη. Τηλ.: 
6975065776.

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ, 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 40τ.μ. 
πλήρως εξοπλισμένο και 
επιπλωμένο με τζάκι και air-
condition. Τηλ.: 6955698665.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ, απέναντι από 
τυροκομείο, ενοικιάζεται 
κατάστημα για επαγγελματική 
χρήση (φροντιστήριο, γραφείο 
κλπ). Τηλ.: 22840 41333, 
6977900901.

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται μονοκατοι-
κία 60τ.μ. με κήπο και καλοριφέρ. 
Τηλ.: 6975026287, 6981471990.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται μικρό δια-
μπερές διαμέρισμα επιπλωμένο, 
με κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο 
ρούχων, κλιματισμό. Τιμή: 180€ το 
μήνα. Τηλ.: 6973232888.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γωνιακό 
μεγάλο κατάστημα, 30 μέτρα από 
την θάλασσα, έναντι στάση ΚΤΕΛ. 
2 είσοδοι, δυνατότητα 2 καταστη-
μάτων. Τηλ.: 22840 91407.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ, ενοικιάζονται 
κατάστημα 50τ.μ. και αποθήκη 
70τ.μ. 1,5χλμ από το λιμάνι. Τηλ.: 
6973796144.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα ψηλά με θέα το λιμάνι. 
Νεόκτιστη με αυτόνομη θέρμανση 
και μεγάλη βεράντα. Είναι 1,5χλ. 
Πάνω στο δρόμο Παροικίας – Α-
λυκής. Τηλ.: 6947188703, 22840 
22944. 

ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), δίπλα 
στο εστιατόριο «Μινώα», ενοικι-
άζεται 1 δυάρι 40τ.μ. και 1 τριάρι 
70τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση και 
τα δύο. Τηλ.: 6947637853.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κα-
τάστημα με αντιπροσωπεία 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 22840 25292.

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 2 νεό-
κτιστες γκαρσονιέρες στον 1ο 
όροφο, 50τ.μ. και στο ισόγειο, 
40τ.μ. με κρεβατοκάμαρα, σα-
λόνι-κουζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, 
τζάκι και κεντρική θέρμανση, 
μόλις 100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ.: 6932901931.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis10@yahoo.gr

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, 
ενοικιάζονται 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 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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κοντά στη διασταύ-
ρωση Γκίκα, ενοικιάζεται σπίτι με 
2 κρεβατοκάμαρες. Τηλ.: 22840 
23606.

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΣΕΦ, 47 χρόνων, 
ζητά να αναλάβει κουζίνα ξενο-
δοχείου με μενού και αλα καρτ 
για σεζόν 2011. Τηλ.: 6984375286.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ, με άριστη 
γνώση Αγγλικών (PROFICIENCY) 
και άριστη γνώση ηλεκτρικών υπο-
λογιστών (Software-Hardware), 
ζητά εργασία. Τηλ.: 6932312118. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, παρα-
δίδονται μέσω internet. Αγγλικά, 
Ελληνικά για ξένους και Αρχαί-
α Ελληνικά. Τηλ.: 2130425906, 

6945930484, www.hellenicstudy.
com

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, α-
πόφοιτος τμήματος Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Α’ Λυ-
κείου. Τηλ.: 6977445803, 22840 
41040.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-
λυκείου. Τηλ.: 6982287020

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΜΟΥ-
ΣΙΚΟΣ, παραδίδει μαθήματα 
έγχορδων οργάνων (βιολί, μα-
ντολίνο μπουζούκι, μπαγλαμάς, 
τζουράς) Τηλ.: 6977748720. Κος 
Χρήστος. 

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

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

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ, ζητά εργασία 
για φύλαξη και φροντίδα παιδιών 
ή ηλικιωμένων. Τηλ.: 6978439474.

ΑΓΓΛΙΚΑ, διδάσκουν έμπειροι 
“native speaker” καθηγητές για 
όλα τα επίπεδα και για όλες τις 
ηλικίες. Τηλ.: 6978694823. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα Αγγλικών 
παραδίδονται για όλα τα επίπε-
δα σε πολύ καλές τιμές. Τηλ.: 
6948448274.

ΚΥΡΙΟΣ ζητάει εργασία με λίγα 
χρήματα, για περιποίηση παππού. 
Τηλ.: 6997727705.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, 
ζητείται για απασχόληση σε 
κέντρο ξένων γλωσσών. Τηλ.: 
22840 21778. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε κατά-
στημα ψιλικών. Τηλ.: 22840 23721. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

TOYOTA RAV4, μοντέλο 2001’, 
2000 κυβικά, 150 ίπποι, 3πορτο, 
χρώμα χρυσαφί πωλείται σε 
πολύ καλή κατάσταση. Τιμή : 
8.000€. Τηλ.: 6974012006.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
– ΨΗΣΤΑΡΙΑ, πωλείται στην 
παραλία της Παροικίας. Τηλ.: 
22840 24666.

ΨΥΓΕΙΟ ΝΟ FROST καινούριο 
με φίλτρο νερού και τηλεόραση 
PHILLIPS, πωλούνται. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6985727695.

ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ στις 12 / 01 
στις Λεύκες το όνομα του είναι 
IZZY , είναι 5 χρονών ασπρόμαυ-
ρος, αρσενικός , 8 – 9 κιλά, 
μοιάζει με ράτσα αλλά δεν είναι. 
Έχει μικροτσίπ. Είναι αγαπησιά-
ρης αλλά και πολύ ανασφαλής. 
Βοηθήστε να βρεθεί. Δίνετε αμοι-
βή : 300€! Αν το έχετε, αφήστε τον 
στο χωριό και θα γυρίσει μόνος 
σπίτι. Τηλ.: 6983062401, 22840 
43161 Κος Λεοντής.

Η ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. ενόψει 
αύξησης τιμών εισιτηρίων, εκτυ-
πώνει καινούργια εισιτήρια και 
προσφέρει την πίσω όψη αυτών 
στη διάθεση εταιρειών – επι-
χειρήσεων για την διαφημιστική 
τους προβολή. Οι παραπάνω εν-
διαφερόμενοι θα καταβάλουν το 
κόστος εκτύπωση των εισιτηρίων 
– 9,50€ κάθε χίλια εισιτήρια – 
καθώς επίσης θα είναι ελεύθεροι 
να επιλέξουν το εισιτήριο, και την 
ποσότητα αυτού που επιθυμούν 
να διαφημιστούν. Τα τηλέφωνα 

της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε. : 22840 
21133, 22840 21395, 6979725675 
είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδι-
αφερόμενο. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με 
μεγάλο τζίρο, πωλείται. Τηλ.: 
6951793393, 6977019770.

5 ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ ράτσας Γκριφόν, 
χαρίζονται. Τηλ.: 22840 51040, 
22840 51866.

ΚΑΡΤΕΣ Yu-gi-oh, πολλά κομμά-
τια, πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6980161840, 6975026287.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, πωλείται. Τηλ.: 
6946286995.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – 
καλοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλεί-
ται. Τιμή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 
6974069312.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ 
μπροστά στην παραλία, πουλάει 
το 50%, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6974888794.

ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ καθα-
ρόαιμα από γονείς εξωτερικού, 
πωλούνται. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
6983001085.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πω-
λείται στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩ-
ΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ, πωλείται 
σε χώρο 240m2 με μεγάλες δυ-
νατότητες. 2 καμπίνες βαφής, 
στεγνωτήριο, γραφείο, αποθήκη, 
w.c. και επαγγελματικό αυτοκίνη-
το. Τηλ.: 6938824516. 

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

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, 
πωλείται, μήκος 8,40 με μη-
χανή 270 HP, VOLVO PENTA /
εργάτης-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 8.000€. 
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6974012006.

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

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑ-
ΤΗ, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80χ0,50χ0,45 ύψος. Κατάλληλοι 
για κατάστημα, γραφείο ή ια-
τρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ για 
τους δύο, 850€ για τον ένα. Τηλ.: 
6984048498.

ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, 
(ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 
πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6936783760. 

AIR - CONDITION 1800 BTU, 
πωλείται σχεδόν αμεταχείριστο, 
λόγω αλλαγής κατοικίας. Τιμή: 
400€. Επίσης  παραδοσιακό σκα-
λιστό έπιπλο – μπουφές. Τιμή: 
400€.  Τηλ.: 6980497292.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 5Χ5Χ2,20 
και 1 σουβλιέρα γκαζιού, πωλού-
νται. Τηλ.:  22840 52095, 22840 
51485, 6973863046.

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.

Ιδέες διαφήµισης...
που ακούγονται δυνατά!

22840 53555
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Aνακαλύψτε
το pilates
µε τα αυθεντικά
µηχανήµατα!

"Σε 10 συνεδρίες
νιώθεις τη διαφορά,
σε 20 συνεδρίες
βλέπεις τη διαφορά
και σε 30 συνεδρίες
έχεις ένα νέο σώµα!"

Joseph H. Pilates

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πανναξιακός Αστέρας Κορθίου 3-0
Α.Ο.Πάρου Πανθηραϊκός 1-2
Ανδριακός Μαρπησσαϊκός 2-1
Α.Σ.Ίου Νηρέας 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Πανναξιακός 9 23 25-5
Πανθηραϊκός 9 23 24-9
Μαρπησσαϊκός 9 14 15-16
Νηρέας 9 13 10-11
Α.Ο.Πάρου 9 12 14-10
Ανδριακός 9 15 14-9
Παμμηλιακός 8 4 9-13
Α.Σ.Ιου 9 4 13-24
Αστέρας Κορθίου 9 0 0-27

• Νηρέας, Α.Σ.Ιου και Μήλος έχουν -2 βαθμούς από την περσινή 
περίοδο
• Ο Αστέρας Κορθίου έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛ. ΓΚΟΛ

Α.Σ.Θύελλα Καμαρίου 9 21 26-6

Αστέρας Μαρμάρων 9 14 23-17

Φιλώτι Νάξου 9 17 24-14

Α.Ο.Πύργου 8 10 15-16

Αναγέννηση Νάξου 9 9 10-18

Α.Ο.Λάβα 8 2 10-19

Καρτεράδος 8 4 12-30

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μαρπησσαϊκός Αστέρας Κορθίου

Νηρέας Ανδριακός

Πανθηραϊκός Παμμηλιακός

Α.Σ.Ίου Πανναξιακός

Ήττα για
τις Παριανές ομάδες
ΑΟΠ- Πανθηρραϊκός 1-2

Πολύ άσχημα κύλησε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε 
για τις ομάδες μας, οι οποίες γνώρισαν την ήττα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ονειρικά για την ομάδα του ΑΟΠ και 
μόλις στο 12΄ ο Κορτιάνος με σουτ έδωσε το προβάδισμα 
κάνοντας το 1-0 και ξεσηκώνοντας τους περίπου 300 θεατές 
που πίστεψαν στη μεγάλη νίκη. Η ομάδα μας ήταν πολύ καλή, 
είχε ορθολογικό τρόπο ανάπτυξης και με τη βοήθεια του δυ-
νατού αέρα είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, έχασε όμως 
δυο –τρεις καλές ευκαιρίες και έτσι παρέμεινε το σκορ στο 
1-0 στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. 

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανθηραϊκός μπήκε αποφασισμέ-
νος να τα παίξει όλα για όλα. Πίεζε ψηλά και αιφνιδίασε τον 
ΑΟΠ και φάνηκε από την αρχή ότι το γκολ ήταν θέμα χρόνου 
να έρθει για την ομάδα της Σαντορίνης. Στο 53΄ ο Πέκα με 
μια οβίδα από τα 35 μέτρα άφησε άγαλμα τον Χαρίτο και ισο-
φάρισε σε 1-1.  Η συνέχεια δεν άλλαξε και πολύ με τον ΑΟΠ 
ανήμπορο να αντιδράσει στην πίεση. Χωρίς ανάπτυξη και με 
γιομες δεν μπορούσε να απειλήσει τον αντίπαλο τερματοφύ-
λακα παρά μόνο μια φορά στο 65΄ ο Αρκουλης ύστερα από 
πολύ ωραία πάσα του Μπάλκα βρέθηκε μόνος στην αντίπαλη 
περιοχή, αλλά το σουτ του πέρασε άουτ. Στο 70΄ ο Κελίδης 
βρήκε πολύ ωραία μέσα στην περιοχή τον Πεκα, που με ψύ-
χραιμο πλασέ έκανε το 1-2 και ολοκλήρωσε την ανατροπή. 
Στη συνέχεια η ομάδα μας προσπάθησε να αντιδράσει περνώ-
ντας στο παιχνίδι Πετρόπουλο και Παντελαίο (αλλαγές πάρα 
πολύ αργοπορημένες, ο κόουτς έπρεπε να αντιδράσει από 
την αρχή της επανάληψης και όχι μετά την ανατροπή), αλλά 
μάλλον ήταν πολύ αργά και το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε 
μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή . 

ΑΟ ΠΑΡΟΥ: (Κοπανίδης Τ.),  Χαριστός  Εμ., Κρητικός Στ., Νί-
κας Αν. (86’ Μουράϊ Σ.), Μπάλκας Παν., Λάπη Αρ., Αρκουλής 
Στ., Κορτιάνος Αν., Μπάλκας Παύλος, Δαφερέρας Αθ. (80’Πε-
τρόπουλος Β.), Αλιπράντης Ν. (80’ Παντελαίος Μ.), Βαρθα-
κούρης Ι.

Άνδρος - Μαρπησσαϊκός 2-1
Δυστυχώς για τον Μαρπησσαϊκό, το παιχνίδι άρχισε με το 

χειρότερο τρόπο και μόλις στο 5΄ με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ η ομάδα της Άνδρου πήρε το προβάδισμα με 1-0. Ο 
Μαρπησσαϊκοός αντέδρασε, αλλά το σουτ του Παντελαίου 
χτύπησε το κάθετο δοκάρι. Αντέδρασε όμως και  η ομάδα 
της Άνδρου και μόλις στο 20΄ βρέθηκε μπροστά με 2 τέρ-
ματα χάρη στο γκολ του Γληνού. Ο Μαρπησσαϊκός πήρε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων και άρχισε να πιέζει ασφυκτικά 
τον Ανδριακο και στο 65΄ ο Παντελαίος μείωσε σε 2-1. Το 
παιχνίδι άνοιξε για τα καλά και η μια ευκαιρία διαδεχόταν την 
άλλη και από τις δυο ομάδες, αλλά δυστυχώς για την ομά-
δα μας δεν κατάφερε να πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα και 
γνώρισε την ήττα με σκορ 2-1 . 

 Ίος – Νηρέας 4-2 
Πολύ κακός εμφανίστηκε στην Σαντορίνη ο Νηρέας σε 

ένα παιχνίδι πλούσιο σε φάσεις και γκολ, που ήταν η χαρά 
του κάθε φιλάθλου, αλλά δυστυχώς το τελικό αποτέλεσμα 
ήταν απογοητευτικό για την ομάδα μας. Η ήττα με 4-2 λέει 
την αλήθεια. Η ομάδα της Ίου χτυπούσε στις αντεπιθέσεις και 
έδειξε να θέλει περισσότερο τη νίκη και κατάφερε να επικρα-
τήσει δίκαια. Τα τέρματα της συνάντησης πέτυχαν στο 13ο Α. 
Βάλμας 1-0, 18ο Μπιρμπίλης 1-1, 52ο Α. Βαλμάς 2-1, 60ο 
Χάρος 3-1, 61ο Τόδρης (πεν.) 3-2,  71ο Α. Βαλμάς 4-2 .

Νηρέας:  (ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ), ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΤΟ-
ΔΡΗΣ (65’ ΑΡΚΟΥΛΗΣ), ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ-
ΓΟΣ , ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, ΤΟΔΡΗΣ, TETLA (85’ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ), 
ΣΟΥΛΙΔΗΣ, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ

Μπάσκετ κορασίδων
ΤΑΚ Περιστεριώνας - ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 42-82

Νίκη με μεγάλη διαφορά  πόντων πήρε ο Μαρπησσαϊκός 
στις κορασίδες στο κλειστό γυμναστήριο Σύρου επί του  Πε-
ριστεριώνα Τήνου  με σκορ 42-82, το Σάββατο 22 Ιανουα-
ρίου. 

Με πίεση από την αρχή του παιχνιδιού  σε όλο το γήπεδο 
ο Μαρπησσαϊκός  προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο 10-26 
και στο ημίχρονο  με 17-43.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πλέον απλή διαδικασία και με 
καλύτερες παίχτριες  τις: Καπαρού, Θεοδωράκη, Γκράντ, 
Κεφάλα και Μετζιδάκη το σκορ τελείωσε 42-82.

Αγωνίστηκαν : (Μουρογιάννης) Σίνα, Μετζιδάκη 4, Γκράντ 
8, Λουκή, Θεοδωράκη 27(2), Κεφάλα 8, Καπαρού 29, Λέκκα 
2, Σιφάκη 2, Νικηφοράκη 2.  

ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός - ΤΑΚ Περιστεριώνας 62-31
Την Κυριακή 23/1 δεύτερη νίκη πέτυχαν οι κορασίδες του Μαρπησσαικού με 62-31 επί του Περιστεριώνα Τήνου 

στον επαναληπτικό αγώνα στο κλειστό γυμναστήριο της Σύρου. Έτσι, φιγουράρουν πρώτες στο βαθμολογικό πινά-
κα και περιμένουν πλέον το final four για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Κυκλάδων.

Οι Παριανές προηγήθηκαν 18-10 στο πρώτο δεκάλεπτο και 31-24 στο ημίχρονο. Στην επανάληψη με αρχηγό τη 
Θεοδωράκη Μαρία που σκόραρε 34 πόντους πήραν εύκολα το ροζ φύλλο αγώνα με 62-31. Ακλούθησαν σε από-
δοση οι Γκράντ, Κεφάλα, Καπαρού και Λουκή.

Αγωνίστηκαν : (Μουρογιάννης) Σίνα, Μετζιδάκη 1, Γκράντ 6, Λουκή, Θεοδωράκη 34, Κεφάλα 6, Καπαρού 13, 
Σιφάκη, Νικηφοράκη, Λέκκα.

Η πίτα
του Ολυμπιακού

H Π.Ε.Φ.Ο Πάρου - Αντι-
πάρου σας προσκαλεί 
στην εκδήλωση κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της που θα γίνει στο View 
Cafe (Nikolas), το Σάββατο 
12 Φεβρουαρίου και ώρα 
21:00.

Σας περιμένουν πλούσιοι 
μπουφέδες, ποτό, λαχειο-
φόρο αγορά  και ζωντανή 
μουσική.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους 
αθλητές - ΘΡΥΛΟΙ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, ο παλαίμα-
χος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας & Πρόεδρος του 
Π.Σ.Α.Π  Στέλιος Γιαννακόπουλος και η (Αργυρή - Χάλκι-
νη) Ολυμπιονίκης αθλήτρια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας Πηγή 
Δεβετζή.

ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ…  

Στον Λιμενάρχη οι εκπρόσωποι
των Συλλόγων Ενοικιαζομένων Δωματίων

Ενημέρωση
και αιτήματα 

Με τον Λιμενάρχη Κ. Γιαλελή συναντήθηκαν στις 17 Ιανουαρίου 
οι Πρόεδροι των Συλλόγων Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου – 
Αντιπάρου ( Κώστας Μπιζάς, Δημήτρης Αστερίου, Λουκία Μαλα-
ματένιου, Άννα Βλαχογιάννη, Σταυρούλα Τρίχα) και του έθεσαν τα 
παρακάτω θέματα: 

•Ενημέρωση για τη στελέχωση των λειτουργιών της Λιμενικής 
Υπηρεσίας ζωτικών για την ασφάλεια και αστυνόμευση της θαλάσ-
σιας & παράκτιας ζώνης του νησιού μας.

•Το μέγα πρόβλημα που απασχολεί όλο τον Τουριστικό κλάδο της 
Πάρου σχετικά με την «άγρα πελατών», την αντιμετώπισή της και 
την απομάκρυνση από το χώρο του λιμανιού.

•Την εκτίμηση σας σχετικά με την ασφάλεια πλοίων και επιβατών 
στο επιβατικό λιμάνι

• Υπάρχουν οι απαιτούμενες άδειες για την σωστή και ασφαλή 
λειτουργία του εμπορικού λιμανιού ;

• Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζετε την λαθρομετανάστευση;
• Τον προγραμματισμό σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

κόσμου και του όγκου του κοινού που εξυπηρετεί η Πάρος
• Ο αυξημένος φόρτος διέλευσης (κυκλοφοριακό) προς & από 

το λιμάνι & κυρίως μέσα στον ιστό της Παροικίας και η διάχυση της 
παράνομης στάθμευσης, η οποία επιφέρει την καθημερινή συμ-
φόρηση κατά μήκος της παραλιακής κατά τη διάρκεια αιχμής του 
λιμανιού και η αντιμετώπιση του φαινομένου.

• Απουσία οργανωμένων χώρων αποβίβασης & επιβίβασης των  
βεβαιωμένων πελατών μας • Εκτεταμένη κατάληψη δημόσιου χώ-
ρου από τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα.

• Σχετικά με τη ρύπανση των παραλιών.  
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα 

και ο Λιμενάρχης δεσμεύτηκε, αφού εξετάσει όλα τα θέματα, να 
καλέσει τους φορείς των τουριστικών καταλυμάτων για μία πιο ου-
σιαστική και αποτελεσματική συζήτηση.

Στη Συνάντηση ήσαν εκπρόσωποι των Συλλόγων: Σύλλογος 
Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου – Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρο-
γένους «, Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου – Αντιπά-
ρου «Ποσειδών» , Σύλλογος Νάουσας Καταλυμάτων Διακοπών «Ο 
Φιλόξενος Δίας», Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Μάρπησ-
σας Πάρου «Γλαύκος», Σύλλογος Καταλυμάτων Αλυκής.
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• Έ ν α 
τόσο σο-
βαρό θέμα, 
όπως είναι 
η παροχή 
πρωτοβάθ-
μιων υπη-

ρεσιών υγείας και μάλιστα σε ένα νησί, χρειάζεται πολύ 
σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση. Χρειάζεται συγκεκρι-
μένο στόχο, σωστή μεθόδευση κινήσεων και φυσικά συστράτευ-
ση όλων. Δεν έχουν θέση κραυγές εντυπωσιασμού, διχαστικές 
πρακτικές και εξωπραγματική στόχευση. Έτσι, πολύ καλή βάση 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Κέντρο Υγείας, είναι η 
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία, όλοι 
και όλες πρέπει να ενισχύσουμε, ώστε η πίεση που πρέπει να 
ασκηθεί προς κάθε αρμόδιο να είναι πιο αποτελεσματική. 

• Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος, πάντα παρών 
στα μεγάλα θέματα του νησιού μας, δεν θα μπορούσε να λεί-

πει και από την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων στο Κέ-
ντρο Υγείας. Προχώρησε ένα βήμα πιο μπροστά. Αποφάσισε, στις 
13 Φεβρουαρίου και για 2 ώρες (12 με 2 μετά το μεσημέρι), να 
κλείσει τα καταστήματα και να καλέσει όλους σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας μπροστά στο Κέντρο Υγείας. Να είμαστε όλοι εκεί!

• Τι είναι πάλι αυτό το θέμα που δημιούργησε ο τέως 
Νομάρχης κ. Μπάϊλας; Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Εμπο-
ροεπαγγελματικού Συλλόγου και δηλώσεις του Προέδρου της 
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Κροκίδη, 
μια μέρα πριν από την οριστική λήξη της θητείας του, υπέγραψε 
απόφαση που ανατρέπει το γνωστό και προτεινόμενο από τους 
συλλόγους, ωράριο των καταστημάτων. Το παράξενο είναι, σύμ-
φωνα με το δελτίο Τύπου του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, 
ότι ψευδώς ο τέως Νομάρχης δηλώνει ότι η αλλαγή στο ωράριο 
προτάθηκε από τους Εμπορικούς Συλλόγους. 

Ποιος είναι άραγε ο στόχος μιας τέτοιας απόφασης; Γιατί ψευ-
δώς μπερδεύει σ’ αυτή του την κίνηση τους συλλόγους; Γιατί στο 
παρά πέντε; Γιατί, γιατί… Γιατί να σε θυμόμαστε κ. Μπάιλα; 

•  Όταν οκτώ χρόνια είσαι μονίμως στην επικαιρότητα, όχι 
φυσικά για θετικές αποφάσεις ή για θετικό έργο. Όταν δεν σέβε-
σαι τις Εισαγγελικές εντολές. Όταν δεν πειθαρχείς στις αποφά-
σεις των ανωτέρων σου και του συντεταγμένου κράτους. Όταν 
κάνεις έργα με Ευρωπαϊκά κονδύλια που τελικά απεντάσσονται 
και υποχρεώνεται το κράτος (ελέω προστατών), να πληρώσει. 
Όταν είσαι μόνιμος θαμώνας των δικαστικών αιθουσών, όταν 
σέρνεις ολόκληρη την αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ στα δικαστήρια 
(εκτός φυσικά του εργολάβου) τότε… 

Τότε είσαι για βραβείο. Την αρχή την έκανε η Τοπική Οργά-
νωση της Νέας Δημοκρατίας και από ότι μαθαίνω την έχουν 
προτείνει και για βραβείο Νόμπελ αυθαιρεσίας… 

• Άσχημα ξεκίνησε ο κ. Κοντός τη θητεία του ως Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθέτησε την επεικεφαλής 
της μειοψηφίας σε θέση που δεν την βλέπει η κάμερα που 
αναμεταδίδει τη συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν το είχε σχεδιάσει 
ή έτυχε. Το σίγουρο είναι, πως αν θέλει να μην απέχει, όπως 

η ίδια δήλωσε, έχει μια επιλογή. Να τοποθετήσει τρεις – τέσ-
σερις κάμερες, να προσλάβει για τις ανάγκες της συνεδρίασης 
μια κομμώτρια και μια αισθητικό, για να υπάρχει έτσι ποιοτικό 
αποτέλεσμα στις αναμεταδόσεις. 

• Μήπως όμως έχουν συνεννοηθεί για τη συγκεκρι-
μένη θέση; Για να γίνει θέμα και να δηλώσει η επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης ότι αν δεν γίνει αλλαγή θ’ αποχωρήσει; Δεν θα 
γίνει αλλαγή και «δικαιολογημένα» όχι μόνο θ’ απέχει, αλλά θα 
μεταφερθεί στην Βορειανατολική Αττική, σύμφωνα με τις φήμες, 
που δεν έχει διαψεύσει. Γι’ αυτό, προσχεδιασμένο μου φαίνεται 
το ζήτημα θέσης στο τραπέζι του Δ.Σ.

• Από το Δελτίο Τύπου του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

"Συγχαίρουμε τον νέο Δήμαρχο Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκη, ο 
οποίος με το «καλημέρα» καθάρισε το νησί της Αντιπάρου από 
τους παράνομους πλανόδιους μικροπωλητές. Με αυτές τις απο-
φασιστικές κινήσεις χτυπιέται το παραεμπόριο."

με το φακό
 της Σκόπας Πάριος

Πρωτοχρονιάτικες
πίτες

Αστέρας Μαρμάρων Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

Νέα Δημοκρατία

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός


