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Τουριστική ανάπτυξη
με επάρκεια
και ποιότητα νερού

Ν. Μαριάνος: Προτάσεις για τη διαχείριση υδάτινων πόρων Αντιπάρου

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ
«Το νερό είναι κληρονο-

μιά και όχι εμπορευματικό 
προϊόν και υποχρεούμαστε 
να το παραδώσουμε ποιο-
τικό στις επόμενες γενεές». 
Σ’ αυτή τη φράση εμπεριέ-
χεται η αντίληψη της Ενω-
τικής Κίνησης Προόδου για 
τη διαχείριση του νερού στο 
νησί, ώστε να μην λείψει 
ποτέ από την Αντίπαρο. 

Η Ενωτική Κίνηση Προ-
όδου προκειμένου να συμ-
βάλλει δημιουργικά στην 
αντιμετώπιση των τοπικών 
προβλημάτων της Αντιπά-
ρου, υπέβαλλε στο Δήμο τις προτάσεις της για μια σω-
στή διαχείριση των Υδατικών πόρων του νησιού. Για την 
ΕΚΠ, το ζήτημα της επάρκειας, αλλά και της ποιότητας 
του νερού πρέπει να συμπεριληφθεί στις πρώτες προ-
τεραιότητες του νέου Δήμου και φυσικά, επισημαίνει ο 
Επικεφαλής της παράταξης, Ν. Μαριάνος, «δεν ενδεί-
κνυται για παραταξιακές σκοπιμότητες». Γι’ αυτό προ-
σκαλεί όλους σε κοινή προσπάθεια, ώστε να συνεισφέ-
ρουν στην επίλυση του ζωτικού αυτού ζητήματος. 

Στο εισαγωγικό των προτάσεών του ο κ. Μαριάνος 

διευκρινίζει ότι «το παρόν 
κείμενο δεν μπορεί να είναι 
εξαντλητικό, αφού χρειάζε-
ται η συνεισφορά, η γνώ-
μη και η συναίνεση όλων, 
για μια ολοκληρωμένη και 
αποτελεσματική Διαχείριση, 
όπως επίσης είναι δυνατό 
να χρειάζεται μακροπρό-
θεσμα και η γνώμη ειδικών 
επιστημόνων».

Στη συνέχεια, επιση-
μαίνει, ότι «η Τουριστική 
Ανάπτυξη στο νησί της Αντι-
πάρου συνεχίζεται με αυξα-
νόμενο ρυθμό τα τελευταία 

χρόνια, σηματοδοτώντας μια δυναμική, που εάν συνο-
δευτεί από μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο, είναι 
βέβαιο ότι ο ρυθμός αυτός θα συνεχιστεί». Για τους 
λόγους αυτούς θεωρεί αυτονόητο, ότι «η διασφάλιση, 
αφ’ ενός μεν της επάρκειας, αφετέρου της ποιότητας 
του νερού, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της οι-
κονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου» και γι’ αυτό 
«είναι περισσότερο από επιτακτική η ανάγκη χάραξης 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής, που θα διασφαλίζει πο-
σότητα και ποιότητα».                                                    σελ.3

ΕΑΣ Πάρου: Πρόγραμμα διαχείρισης απόβλητων

Πανελλαδικό ενδιαφέρον
για τις πρωτοποριακές
μεθόδους   

Το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου προκαλεί η 
μέθοδος διαχείρισης απόβλητων γεωργικών βιομηχανιών 
που εφαρμόζεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Πάρου (ΕΑΣΠ). Μία πρώτη ενημέρωση για τη μέθο-
δο αυτή είχε την περασμένη Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γ. Πουσσαίος, ο οποίος 
συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Τζα-
νακόπουλο και τον Περιβαλλοντολόγο της Περιφέρειας κ. 
Βούρο επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΕΑΣΠ. Εκεί, ο 
Δ/ντής Αλ. Γκόκας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ν. 
Τσιγώνιας και ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Κρίσπης, τον 
ενημέρωσαν για τα προβλήματα που υπάρχουν και πα-
ράλληλα έγινε επίδειξη στο χώρο βιολογικής επεξεργασί-
ας των υπολειμμάτων ελιάς, τυριών κ.λπ , προκειμένου ο 
κ. Πουσσαίος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα.                   σελ.5

Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας

Μεγάλα έργα σε εξέλιξη
Μάρπησσα, Πίσω Λιβάδι, Λογαράς. Κάθε χωριό με την 

ομορφιά του, τα προσόντα του, αλλά και τα προβλήματά 
του. Προβλήματα που μπήκαν επί τάπητος στη συνεδρί-
αση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας, στις 
28 Ιανουαρίου, ιεραρχήθηκαν και οι προτάσεις θα κατατε-
θούν σε Δημοτικό Συμβούλιο, ΔΕΥΑΠ και  Δημοτικό Λιμε-
νικό Ταμείο, ώστε να ενταχθούν (τα έργα) στα Τεχνικά τους 
Προγράμματα.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αντ. Ραγκού-
σης έχει ανασκουμπωθεί και καταβάλει προσπάθειες να 
διορθώσει όλα τα κακώς κείμενα, αλλά και να προωθήσει 
σημαντικά για την περιοχή έργα. Η καταγραφή έγινε από 
συζητήσεις με τον κόσμο, τους συλλόγους και τους φο-
ρείς της περιοχής, τα περισσότερα προβλήματα όμως και 
οι ανάγκες για έργα, του είναι γνωστά, γιατί με τα κοινά της 
Μάρπησσας ασχολείται εδώ και αρκετές τετραετίες.      σελ.8
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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, 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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Είναι «σικέ» το παιχνίδι;
«Εργαλείο της κυβερνητικής πολιτικής ο Καλλι-

κρατικός Δήμος», διαβάσαμε. Συχνά την όποια αλή-
θεια, αν τη φτάσουμε στην άκρη της, αν την ξεχειλώ-
σουμε υπερβάλλοντας, την οδηγούμε στο αντίθετό 
της. Είναι αλήθεια ότι οι κυβερνήτες επιδιώκουν, όλοι 
τους, να έχουν πάντα το πάνω χέρι, να εξουσιάζουν 
την αυτοδιοίκηση. Είναι επίσης αλήθεια ότι μπορού-
με, ως ένα βαθμό, να διαστείλουμε τα όρια ανεξαρ-
τησίας του Δήμου, να πρωτοτυπήσουμε, να κινηθού-
με πέραν της πεπατημένης, να μην κάνουμε το χατίρι 
των κυβερνώντων. Ο Δήμος μπορεί να λειτουργήσει 
ως ένα σημείο σαν ανεξάρτητη τοπική εξουσία και να 
δώσει μαθήματα αυτόνομης  πολιτικής. Βεβαίως δεν 
πρέπει να τον θεωρούμε ως προκεχωρημένο φυλά-
κιο των ιδεών μας, ως μοχλό παραταξιακής λογικής. 
Στο βαθμό που δήμαρχος και σύμβουλοι θέλουν να 
ξεφύγουν απ’ τον συνήθη τρόπο άσκησης πολιτικής, 
μπορεί να προχωρήσουν μερικά ζητήματα και αυτά 
που δεν τα συζητούμε, όπως η συνοχή των ανθρώ-
πων, η μεταμόρφωση των πελατών σε πολίτες και η 
ανάπτυξη συμμετοχικής δράσης. Ας προσπαθήσου-
με λοιπόν να πλουτίζουμε με ιδέες και πρωτότυπη 
δράση την αυτοδιοίκηση. Απ’ την άλλη μένει πάντα 
μετέωρο το μέγα ζήτημα της κοινωνίας των πολιτών. 
Γιατί ισχυριζόμαστε μεν ότι το παιχνίδι στο Δήμο «εί-
ναι σικέ», αλλά δεν επιχειρούμε να πλουτίσουμε τη 
δράση έξω από το Δήμο, να πάμε σε κοινωνία αν-
θρώπων υπεύθυνων, να ανοίξουμε ένα μέτωπο συ-
ζητήσεων και ενεργειών και να διαμορφώσουμε μια 
άλλη δυναμική και προοπτική εξουσίας.

Διαβούλευση και επιτροπές
Καλώς βιάζεται ο δήμαρχος και το δημοτικό συμ-

βούλιο ίσως για την συγκρότηση της «επιτροπής 
διαβούλευσης». Το καινούριο όνομα, ας μη μας ξε-
νίζει. Μια απλή επιτροπή είναι που ενθαρρύνει δυνα-
τότητες συμμετοχής. Θετικό είναι να λάβουν μέρος 
οι πολίτες και να βοηθήσουν εκεί που μπορούν σε 
ιδέες και προτάσεις και στην υλοποίηση συνεργασι-
ών. Ως σχολεία δημοκρατίας λειτουργούν όλα αυτά 
και ας μη τα απαξιώνουμε, ούτε και να νομίζουμε ότι 
κάτι πρωτόγνωρο γεννιέται. Δεν αρκούν οι καινού-
ριες λέξεις που αποτελούν συχνά παγί-δα. Την ου-
σία να βλέπουμε. Η επιτροπή διαβούλευσης δεν θα 
λύσει όλα τα ζητήματα συμμετοχής. Χρειάζονται να 
επανεργοποιηθούν οι λαϊκές συνελεύσεις και η ανε-
ξάρτητη συνεργασία των συλλόγων να προχωρήσει. 
Είναι ευκαιρία να επαναλάβουμε ότι στους Δήμους 
δεν προβλέπεται λειτουργία Βουλής. Λείπει ο θε-
σμός αυτός και δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει μια 
απλή επιτροπή του Δήμου. Πρέπει λοιπόν να βρούμε 
τρόπο να καλύψουμε αυτό το κενό, διοργανώνοντας 
συζητήσεις και καταλήγοντας σε πορίσματα και προ-
τάσεις για όλα τα σοβαρά θέματα του νησιού. Καλό 
είναι να προχωρεί σε επιτροπές λειτουργούσες ο 
Δήμος και καλύτερο είναι να αναπτύσσσονται πα-
ράλληλα άλλες ανεξάρτητες επιτροπές πολιτών. Οι 
συλλογικοί φορείς εδώ έχουν τον πρώτο λόγο. Για 
όσα ξεφεύγουν από την λογική και τις προτεραιό-
τητες των εκλεγμένων πρέπει μια ζωντανή κοινωνία 
πολιτών να μπορεί να τα κινεί και να προκαλεί σκέ-
ψεις, όρεξη δράσης και λύσεις. Εμείς εδώ θα επι-
μείνουμε πάντα στην ανάγκη με την συνδρομή των 
Συλλόγων να μαζεύεται ο κόσμος κατά τακτά χρονι-
κά διαστήματα και να κουβεντιάζει για τα θέματα της 
πόλης του.

Γάμος
Ο άντώνιος ςπανός, λιμενικός, του Γεωργίου και της Αικατερίνης το γένος Νικολάου 

Κρητικού που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Θεοδώρα Δημητρίου, 
δικηγόρος, του Βασιλείου και της Ελένης το γένος Παναγιώτη Θεοδοσίου που γεννήθηκε στο 
Αίγιο και κατοικεί στην Πάρο θα τελέσουν το γάμο τους στο Δημαρχείο Πάρου. 

Ευχάριςτήριά
Ευχαριστώ πάρα πολύ την μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Παναγία Εκατονταπυλιανή» 

ιδιαίτερα την ιατρό κα Δαφερέρα χριστίνα , τον διευθύνοντα του οίκου ευγηρίας κον με-
λανίτη Γεώργιο και το προσωπικό για την πολύ καλή φροντίδα που παρείχαν στον θείο μου 
ρούσσο Δημήτριο και να ευχηθώ τα καλύτερα για το σημαντικό έργο που προσφέρουν με 
αγάπη και αξιοπρέπεια.

Να είστε πάντα καλά,
Κεχαγιάς Βασίλειος

το Δ. ς. και τα μέλη της άγωνιστικής Λέσχης άυτοκινήτου Πάρου (άΛάΠ), ευχαρι-
στούν όλους όσοι βοήθησαν στη διεξαγωγή του αγώνα την περασμένη Κυριακή. 

Συγκεκριμένα ευχαριστούν: Το Δήμο Πάρου, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, 
ΤΟ Κέντρο Υγείας Πάρου και τα ΚΤΕΛ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι πήραν μέρος στις δωρεάν ξεναγή-
σεις που πραγματοποιήθηκαν στο άρχαιολογικό μουσείο Πάρου, το Σάββατο 19 Φεβρου-
αρίου και για τη στήριξή τους σε αυτό το εγχείρημα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πάρου, τη διεύθυνση και το προσωπικό για την υποστήριξή τους και για την έκπλη-
ξη που μας επιφύλαξαν της δωρεάν εισόδου στο μουσείο, αγκαλιάζοντας αυτή την προσπά-
θεια, καθώς και τη «Φωνή της Πάρου» για την άμεση επικοινωνία.

Υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να αγαπάμε την ιστορία και τον πολιτι-
σμό της Πάρου μέσα από αυτές τις περιηγήσεις.

Με εκτίμηση,
Φωκιανού Σ. Χριστίνα (Απόφοιτη Τουριστικών Επιχ., Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Διπλωματούχος Ξενα-

γός Ελληνικής Επικράτειας, Σχολή Ξεναγών Κρήτης)

Συνάντηση της ομάδας Innovaros, 
Goldsmiths University of London 
και Indiana University Purdue για 
την προώθηση του βιώσιμου τουρι-
σμού στην Πάρο, πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα και τέθηκαν οι βάσεις για 
συνεργασία. 

Συγκεκριμένα, στις 2 Φεβρουα-
ρίου, τα μέλη της Innovaros, ο Chris 
Brauer του Πανεπιστημίου του Λον-
δίνου και η καθηγήτρια Susanne 
Tennant του Πανεπιστημίου της 
Indiana συναντήθηκαν στην Αθή-
να, στο πλαίσιο του συνεδρίου IMIC 
2011. Στη συνάντηση αποφάσισαν να 
θέσουν τις βάσεις μιας συνεργασίας 
με σκοπό την προώθηση του βιώσι-
μου τουρισμού στο νησί μας. Η πρώ-
τη τους κοινή εργασία,  η υλοποίηση 
της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει, είναι 
η ψηφιακή χαρτογράφηση του νη-
σιού, που μπορεί να αποτελέσει τη 
βάση για μια ψηφιακή ξενάγηση της 
Πάρου. 

H ομάδα της Innovaros (από το 
“Innovation” και “Paros”) είναι μια 
ομάδα ανθρώπων που προέρχονται 
από διαφορετικούς χώρους και μοι-
ράζονται διαφορετικά ενδιαφέροντα, 

έχοντας ένα κοινό σκοπό: Να προ-
ωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη και 
τον υπεύθυνο τουρισμό στην Πάρο 
μέσω της χρήσης αναδυόμενων τε-
χνολογιών. 

Η Innovaros ιδρύθηκε το Σεπτέμ-
βριο του 2010 υπό την καθοδήγηση 
του καθηγητή Chris Brauer από το 
Πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδί-
νου και της δόκτορας Jennifer Barth 
της Οξφόρδης έπειτα από μια πρωτο-
βουλία της άθηνάς Περαντινού. 

Ιδρυτικά μέλη της Innovaros εί-
ναι οι εξής: Ελένη Γραμματικάκη 
(Οικ.-Πολ. Πάρκο Αγ. Ιωάννη Δέτη), 
Πάρις Κακλαμάνος (Paros & Naxos 
Life), Πατ Καλαμπόκα-Τσαντουλή 
(Sea View hotel), Στέλλα Λογαρίδη 

(Albatros hotel), Αθηνά Περαντινού 
(Perantinos Travel), Γιώργος Περα-
ντινός (Corali hotel) Νικόλας Στε-
φάνου (Parosweb ΟΕ), Φωκιανού 
Σ. Χριστίνα (Σπυρίδων Ι. Φωκιανός 
Α.Ε., ξενοδ. επιχ.), Claire Kalemkeris 
(καλλιτέχνης), David Salihi (μουσικός 
– διοργανωτής εκδηλώσεων), Ronit 
Ben Saadon (Tao’s center).

Τα μέλη της Innovaros δηλώνουν: 
«Θέλουμε να γνωρίσουμε την Πάρο 
στον κόσμο με τη βοήθεια νέων τε-
χνολογιών και να αναδείξουμε όλα τα 
πλεονεκτήματά της!».

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα 
για την Innovaros και να γίνετε φίλοι 
της ομάδας, μπορείτε να την επισκε-
φθείτε στον διαδικτυακό τόπο  www.
innovaros.com.

INNOVAROS group

Ομάδα για την αειφόρο ανάπτυξη

Ερώτηση Δ. Παπαδημούλη

Κατάργηση καθεστώτος
μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

O βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης με ερώτησή του προς τον Υπουργό 
Οικονομικών θίγει εκ νέου το ζήτημα της κατάργησης του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ στα 
νησιά. 

Η πρώτη ερώτηση είχε κατατεθεί στις 23.10.2010 και το ερώτημα ήταν εάν «έχει τεθεί από 
την Τρόικα θέμα κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και εάν έχει αναληφθεί σχετική 
κυβερνητική δέσμευση». Στην γραπτή απάντηση που έλαβε ο βουλευτής,  παρόλο που επε-
ξηγείται με λεπτομέρεια το υπάρχον καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου,  
δεν γίνεται καμιά αναφορά για το εάν η Τρόικα έχει θέσει θέμα κατάργησής του, καθώς και 
ποια είναι η σχετική πρόθεση της κυβέρνησης. 

Με αφορμή λοιπόν, την έντονη φημολογία του τελευταίου διαστήματος για κατάργηση του 
καθεστώτος μειωμένων συντελεστών, οι Νομαρχιακές Επιτροπές των κομμάτων στα Δωδε-
κάνησα απέστειλαν  επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ενώ τα 
Εμπορικά Επιμελητήρια Δωδεκανήσου κατέθεσαν κοινό υπόμνημα προς τον Υπουργό Οικο-
νομικών. Στο πλαίσιο αυτό ρωτάται ο  κ. Υπουργός: 

•Έχει τεθεί από την Τρόικα θέμα κατάργησης του καθεστώτος μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ  
στα Νησιά του Αιγαίου; 

•Μπορεί να δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή του συγκεκριμένου κα-
θεστώτος;

Σύλλογος
Γυναικών Μάρπησσας

Mασκαρευτείτε κι ελάτε να ξε-
φαντώσουμε και να ξεχαστούμε 
σε αποκριάτικους ρυθμούς στο 
χορό του Συλλόγου μας την Κυ-
ριακή 27 Φεβρουαρίου από τις 1:30 
το μεσημέρι στα 5Φ.

Zωντανή μουσική-συμμετοχή 
του χορευτικού μας-πλούσια λα-
χειοφόρος. Βράβευση έκπληξη της καλύτερης μασκα-
ριάς. Σας περιμένουμε όλους!!!

Τιμή εισόδου 7 ευρώ.
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Φωνή της Πάρου
Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Αξιοποιήστε τις ειδικές προσφορές μας

για την προβολή σας από τη     

τους καλοκαιρινούς μήνες.

Φωνή της Πάρου

Τηλ .: 22840 53555

Κόντρα στην κρίση!

συνέχεια από σελ.1
Για τον κ. Μαριάνο, «ακόμα κι εάν 

η αγροτική παραγωγή του νησιού, που 
γενικά είναι ο μεγαλύτερος καταναλω-
τής, δεν είναι σημαντική στο νησί, η κα-
τανάλωση του νερού βαίνει αυξανομέ-
νη, λόγω της αυξανόμενης ανάπτυξης». 
Εκτιμά επίσης, ότι η έλλειψη του νερού 
μαζί με την έλλειψη του αποχετευτικού, 
«μπορεί να σταματήσουν την ίδια την 
ανάπτυξη και φυσικά να απειλήσουν 
την  τοπική Οικονομία».

Με αυτό το σκεπτικό, ο κ. Μαριάνος 
διαμόρφωσε τις προτάσεις για τη δια-
χείριση των υδάτινων πόρων του νη-
σιού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
και τις επιστημονικές έρευνες, μέσω 
των οποίων οι επιστήμονες «κρούουν 
το κώδωνα του κινδύνου, αφού εξ αι-
τίας των σημερινών κλιματολογικών 
συνθηκών, θεωρούν ότι θα αντιμετω-
πίσουμε (κυρίως στο Αιγαίο), σοβαρά προβλήματα έλ-
λειψης νερού στο άμεσο μέλλον». 

Γι’ αυτό, τονίζει, «είναι παραπάνω από επιβεβλημέ-
νο, να υπάρξει μια σοβαρή Αειφορική Διαχείριση των 
Υδατικών πόρων. Δηλαδή, διαχείριση που ικανοποιεί τις 
σημερινές ανάγκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικα-
νοποίηση των αναγκών των επομένων γενεών».

Οι προτάσεις
Άμεσες προτεινόμενες ενέργειες
1. Επιθεώρηση και αντικατάσταση όλων των υδρο-

μετρητών που δεν λειτουργούν ικανοποιητικά, ούτως 
ώστε κάθε πολίτης να έχει ακριβή εικόνα της κατανά-
λωσης του και να πληρώνει αυτό που του αναλογεί

2. Τοποθέτηση όλων των μετρητών σε κατάλληλα 
και εύκολα προσβάσιμα στον αρμόδιο για την καταμέ-
τρηση υπάλληλο σημεία 

3. Να γίνεται έκδοση λογαριασμών σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα με την ακριβή κατανάλωση κάθε χρήστη. 
Έτσι αποφεύγονται η κατά προσέγγιση χρεώσεις, που 
δημιουργούν διαφορές και προστριβές μεταξύ πολιτών 
και Δήμου

4. Να ορισθούν προθεσμίες πληρωμών λογαρια-
σμών και ανάλογα πρόστιμα για καθυστερήσεις. Πρέπει 
ο κάθε πολίτης να γνωρίζει τις επιπτώσεις των καθυ-
στερήσεων του

5. Να οριστούν τιμές για αντικατάσταση μετρητών
6. Να οριστεί πολιτική διακοπής νερού και τα ανά-

λογα πρόστιμα επανασύνδεσης
7. Να γίνεται άμεση αποκατάσταση βλαβών
8. Να ελεγχθούν οι απώλειες νερού, που δεν είναι 

ορατές. Μια εύκολη μέθοδος, είναι να ελεγχθεί η κατα-
νάλωση τις νυχτερινές ώρες 2:00 – 4:00, που συνήθως 
δεν υπάρχει η είναι αμελητέα η οικιακή κατανάλωση. 
Επομένως εάν υπάρχει σοβαρή κατανάλωση το διάστη-
μα αυτό, αυτή θα οφείλεται σε διαρροή του δικτύου.

9. Να διανεμηθούν σε όλους τους 
ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων 
αυτοκόλλητα μηνύματα, που θα πα-
ρακινούν τους καλοκαιρινούς επισκέ-
πτες να μην σπαταλούν το νερό άσκο-
πα και να τοποθετηθούν σε εμφανή 
σημεία εντός των τουαλετών

10. Να γίνει καταγραφή και χαρτο-
γράφηση όλων των γεωτρήσεων και 
να διενεργείται τακτικός έλεγχος των

11. Να χρησιμοποιηθεί το νερό της 
Φοινικιάς και Καλκούνας, αντί να χά-
νεται στη θάλασσα

12. Να δημιουργηθεί πολιτική για 
τις πισίνες 

13. Να αντικατασταθεί το πεπαλαι-
ωμένο δίκτυο και για λόγους υγείας 
των κατοίκων

14. Να ευαισθητοποιηθούν οι πο-
λίτες της Αντιπάρου για την κρισιμότη-
τα του θέματος με κατάλληλες αφίσες, 

φυλλάδια ομιλίες και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο
15. Να τυπωθεί και διανεμηθεί στους κατοίκους  

του νησιού φυλλάδιο με τους κανόνες χρήσης και πρα-
κτικές εξοικονόμησης νερού

16. Να γίνεται μέτρηση κατανάλωσης σε ημερήσια 
βάση, για την δημιουργία στατιστικών δεδομένων, που 
θα βοηθούν στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων

17. Να εφαρμοστεί κλιμακωτή τιμολόγηση και να 
ληφθούν υπόψη οι επαγγελματικές ανάγκες

18. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την 
έγκαιρη επιδιόρθωση βλαβών, ιδιαίτερα τους καλοκαι-
ρινούς μήνες

Μεσο-μακροπρόθεσμες Ενέργειες
1. Να τοποθετηθούν βάνες απομόνωσης περιοχών, 

με τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να αδειάσει όλο το δί-
κτυο, για να διορθωθεί μια σοβαρή βλάβη

2. Να δημιουργηθεί πολιτική για την άρδευση καλ-
λιεργειών και την   κάλυψη κτηνοτροφικών αναγκών. 
(Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, ποιοι δικαιούνται, 
τι τιμολόγηση ακολουθείται κλπ)

3. Να εξεταστεί η κατάργηση όλων των παράνομων 
γεωτρήσεων και να καταργηθεί η χορήγηση νέων αδει-
ών

4. Να εξεταστεί η δυνατότητα υποχρεωτικής δημι-
ουργίας δεξαμενών συλλογής βρόχινου νερού στις νέες 
οικοδομές, αναλόγως των τ.μ.

5. Να επισπευσθούν οι ενέργειες για δημιουργία 
σταθμών αφαλάτωσης

6. Να δημιουργηθεί, τουλάχιστον ένα σημείο παρο-
χής πόσιμου νερού για τους κατοίκους και να ελέγχεται 
τακτικά

7. Να συμβουλευτούμε ειδικούς επιστήμονες για 
δημιουργία Ταμιευτήρων η οτιδήποτε άλλο κρίνεται 
σκόπιμο

Τουριστική ανάπτυξη
με επάρκεια και ποιότητα νερού

Ν. Μαριάνος: Προτάσεις για τη διαχείριση υδάτινων πόρων Αντιπάρου

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Σύρου διευρύνεται 
με την μετατροπή του σε Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Κυκλάδων. Στόχος, η αύξηση της δύναμής τους με την 
εγγραφή νέων μελών από όλα τα Κυκλαδονήσια, ώστε 
να ενώσουν όλοι μαζί τη φωνή τους και να διαμηνύσουν 
προς τους Κυβερνώντες, ότι «δεν πάει άλλο». 

Για την αλλαγή του καταστατικού και τη διεύρυνση 
του Σωματείου τους, ο Πρόεδρος Ιωάννης Χαρίτος και 
η Γραμματέας Μαρία Ξενάκη, ξεκίνησαν περιοδεία στα 
νησιά, με δεύτερο σταθμό την Πάρο (πέρασαν από Τήνο) 
την περασμένη Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου όπου συ-
ναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και άλ-
λους φορείς για την ενίσχυση της προσπάθειάς τους. 

Όπως είπαν, κατά τη συνάντησή μας στο ΚΑΠΗ της 
Παροικίας, το νέο Δ.Σ. θα είναι 7μελές, ενώ κάθε νησί θα 
έχει τον εκπρόσωπό του. Εφόσον ολοκληρωθούν όλες 
οι διαδικασίες θα διεξαχθούν εκλογές, που υπολογίζο-
νται Απρίλιο με Μάιο. 

Ήδη το Σωματείο αριθμεί 800 μέλη και όπως είπε ο 
Πρόεδρος, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ σε όλες τις Κυκλά-
δες είναι περίπου 19.000 άτομα, χωρίς να αποκλείονται 
και συνταξιούχοι από άλλους ασφαλιστικούς οργανι-
σμούς, οι οποίοι όμως δεν θα έχουν δικαίωμα εκλογής.

Ο αγώνας που κάνουμε, τονίζουν Πρόεδρος και 
Γραμματέας, «είναι αγώνας ζωής και θανάτου» και ανα-
φέρονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως συ-
νταξιούχοι, σήμερα.

Ο λόγος τους κραυγή αγωνίας: «Η σημερινή κατά-
σταση της οικονομικής λιτότητας εξαθλίωσε ακόμη πε-
ρισσότερο κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους. Παίρ-
νουμε σύνταξη πείνας και ντροπής. Μας πήραν και τα 
κόπια μας, μας άρπαξαν τις κατακτήσεις τόσων χρόνων. 
Μειωμένο δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα 
– άδεια και τώρα πρόσθετη φορολογία ΛΑΥΚΑ και ΦΠΑ, 
αυξήσεις σε φάρμακα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, στα εισιτήρια… Έχουν 
φορτώσει τους συνταξιούχους των 400 – 800 ευρώ  με 
όλα αυτά, αλλά και με επιπρόσθετα προβλήματα σε ότι 
αφορά στο θέμα της υγείας. Εκτός από τις ελλείψεις σε 
γιατρούς και εξοπλισμό, ταλαιπωρούμαστε με τα ραντε-
βού για να γράψουμε φάρμακα ή για εξέταση (αναμονή 
πολλές φορές πάνω από μήνα)».

Οι συνταξιούχοι των Κυκλάδων τονίζουν: «Δεν ζη-
τάμε ελεημοσύνη. Διεκδικούμε τα κόπια μας των 35 
– 40 χρόνων δουλειάς. Δεν μας τα χάρισε κανείς, δεν 
τα χαρίζουμε σε κανέναν». Γι’ αυτό καλούν όλους τους 
συνταξιούχους να εγγραφούν στο νέο Σωματείο Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ Κυκλάδων και όλοι μαζί ν’ αγωνιστούν.

Βασικό αίτημα, ο διορισμός γιατρών και προσω-
πικού στα ιατρεία του ΙΚΑ και στα Κέντρα Υγείας των 
νησιών μας, καθώς και στο νοσοκομείο Σύρου, «γιατί η 
κατάσταση δεν πάει άλλο»..

Σε αγώνα επιβίωσης τα «περήφανα γηρατειά» 
Διεύρυνση του Σωματείου
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Λαϊκή Συσπείρωση

Συντονισμός και
μαζικοποίηση του αγώνα

Χαιρετίζουμε τη σημερινή κινη-
τοποίηση του παριανού λαού για τα 
ζητήματα της υγείας με την πρωτο-
βουλία του Εμποροεπαγγελματικού 
Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου. 

Η συμμετοχή πολλών φορέων 
και συμπολιτών μας, αλλά και η 
διάθεση αυτών που θα ήθελαν να 
είναι παρόντες και κάτι τέτοιο δεν 
ήταν δυνατό για διάφορους λόγους, 
δείχνει το βάθος του προβλήματος, που λέγεται δημόσια 
υγεία στη χώρα μας και στη Πάρο - Αντίπαρο ειδικότερα.

Αποδεικνύεται, ότι η πρωτοβουλία της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης ν’ αποτελέσει η κατάσταση για τη δημόσια υγεία θέμα 
πολύωρης συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκρι-
μένες αποφάσεις και αιτήματα, ήταν επίκαιρη και αναγκαία 
γιατί πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί κάθε λαϊκή παριανή 
οικογένεια.

Οφείλουμε όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι:
1. Η σημερινή κινητοποίηση δεν μπορεί παρά  να είναι  η 

αρχή ενός επίπονου αγώνα που δεν θα δώσει ουσιαστικές 
και ολοκληρωμένες λύσεις, αν δεν υπάρχει η αποφασιστική 
συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα  και η δημιουργία ενός 
μετώπου με το υγειονομικό προσωπικό. Τα προβλήματα στο 
χώρο της Υγείας είναι προβλήματα όλων μας.

Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή στο σύνολό του το νομοσχέ-
διο του υπουργείου Υγείας που ξεθεμελιώνει ό,τι έχει μείνει 
όρθιο απ’ τη Δημόσια Υγεία, υποθηκεύοντας παραπέρα το δι-
καίωμα των λαϊκών στρωμάτων σε αποκλειστικά δημόσιες 
δωρεάν υπηρεσίες Υγείας υψηλού επιπέδου. 

Στον αντίποδα αυτών των εξελίξεων θα πρέπει ο αγώ-
νας των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων, των 
συνταξιούχων, γενικά των λαϊκών στρωμάτων μαζί και των 
υγειονομικών να συνεχιστεί, να μαζικοποιηθεί και να συντο-
νιστεί για  ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα 
Υγείας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.

2. Η προσδοκώμενη ενότητα δεν μπορεί να προκύπτει στη 
βάση των διαπιστωμένων προβλημάτων, αλλά στο περιεχό-
μενο και το διεκδικητικό πλαίσιο.

-Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν βγαίνουν οι εφημερίες στο 
Κ. Υ.

- Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν έχουμε παιδιάτρους, ορ-
θοπεδικό, γυναικολόγο κ.λπ.

- Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν έχουμε εργαστηριακές 
εξετάσεις που να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες.

- Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν έχουμε το απαραίτητο 
προσωπικό στο ΕΚΑΒ για να βγαίνουν οι βάρδιες.

- Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν έχουμε τις κτιριακές υπο-
δομές στο χώρο της υγείας που να αντιστοιχούν στα σημερινά 
πληθυσμιακά δεδομένα.

- Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν έχουμε τον τρόπο μετα-
φοράς των ασθενών στο νοσοκομείο που πρέπει να διακομι-
στεί ο ασθενής ή αυτό γίνεται με απαράδεκτους και πρωτό-
γονους τρόπους.

Για τα προβλήματα μπορεί να μιλάει κανείς ώρες ολόκλη-
ρες…

3. Το ζητούμενο λοιπόν, είναι τι διεκδικούμε και πως το 
διεκδικούμε. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά 
τη γνώμη μας αποτελεί ένα πλαίσιο διεκδίκησης σε αυτή τη 
κατεύθυνση.

Ζητάμε ένα δημόσιο - δωρεάν - ενιαίο σύστημα υγείας. 
Διεκδικούμε το δικαίωμα μας στην περίθαλψη, τη ζωή, 

την πρόληψη και την πρόνοια. Πάρος 16-02-2011

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Υγειονομική κάλυψη των αθλητών
από το Κέντρο Υγείας

Στην Πάρο
οι Special Olympics

Η Πάρος είναι μεταξύ 
των νησιών και των πόλεων 
της χώρας που έχουν επι-
λεγεί για να φιλοξενήσουν 
τους αθλητές και τα μέλη 
των αποστολών των Special 
Olympics στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Πόλις Αμφι-
τρύων». 

Το τμήμα της υγειονο-
μικής κάλυψης της διορ-
γάνωσης έχει αναλάβει το 
Ε.Κ.ΕΠ.Υ., το οποίο θα συ-
νεργαστεί κατά τη φιλοξενία 
με τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες. Γι’ αυτό, από 
το Υπουργείο Υγείας έχει σταλεί έγγραφο στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου για ενημέρωση και για γνωστοποίηση των γιατρών ή 
του γιατρού, που θα συνεργαστεί. Έτσι, από το Κέντρο Υγείας 
Πάρου αναλαμβάνει την υγειονομική κάλυψη των αθλητών 
και των αποστολών (περίπου 200 άτομα), ο Επιστημονικός Δ/
ντής Γκαμπριέλ Ανδρόνε.

Τη διοργάνωση των Special Olympics 2011, για φέτος 
έχει αναλάβει η Ελλάδα και θα διεξαχθούν από τις 20 Ιουνίου 
έως τις 5 Ιουλίου. Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετά-
σχουν περίπου 7.500 αθλητές με διανοητική αναπηρία από 
185 χώρες, 2.500 προπονητές, 3.000 κριτές και διαιτητές, πε-
ρίπου 30.000 εθελοντές, 40.000 μέλη των οικογενειών των 
αθλητών και περίπου 3.000 εκπρόσωποι των ΜΜΕ από ολό-
κληρο τον κόσμο. 

Άλλες πόλεις και νησιά που έχουν επιλεγεί για φιλοξενία 
των Special Olympics είναι: Ρόδος, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρή-
της, Χανιά, Νομός Λασιθίου, Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη, Αλεξαν-
δρούπολη, Φέρες, Ερέτρια, Χαλκίδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, 
Καβάλα, Χαλκιδική, Σκιάθος, Αρχαία Ολυμπία, Πάρτα, Νομός 
Φωκίδας, Κως, Αράχοβα, Αθήνα, Νάξος, Άρτα, Ιωάννινα, Αί-
γινα, Μύκονος, Βόλος, Άνδρος, Σκόπελος.

Την Κυριακή η πρώτη ημερίδα
του θεσμού «Μαζί με τους γονείς»

«Ιστορίες
που χαμογελούν
στη ΖΩΗ»

Την έναρξη του προγράμματος: «Μαζί με τους γονείς προ-
αναγγέλλουν με δελτίο Τύπου, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης 
και η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη.  

Στο Δελτίο Τύπου, που απευθύνεται κυρίως σε γονείς, 
αναφέρεται: «Ο Δήμος σε συνεργασία με την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και 
το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» συνεχίζουν για 
έβδομη  κατά σειρά χρονιά τη διοργάνωση του θεσμού  «Μαζί 
με τους Γονείς». Σκοπός αυτού του θεσμού είναι η εκπαίδευ-
ση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονιών, παππούδων και 
γιαγιάδων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτε-
ρα στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, μιας εποχής που 
αλλάζει συνέχεια και γρήγορα.

 »Όλοι μας, αντιμετωπίζουμε διλήμματα και ερωτήματα 
στην προσπάθειά μας να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά 
μας. Οι ημερίδες  που διοργανώνονται στο πλαίσιο αυτού του 
θεσμού, προσφέρουν τη δυνατότητα να βρεθούμε όλοι μαζί, 
να κουβεντιάσουμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να αφου-
γκραστούμε σύγχρονες ανάγκες, να εκτιμήσουμε τα καλά 
μας και να αναπτύξουμε καινούργιες δεξιότητες χρήσιμες στο 
σήμερα. Θεωρούμε ότι η ενεργή συμμετοχή όλων μας είναι 
απαραίτητη, ώστε να ενισχύεται κάθε χρόνο αυτή η προσπά-
θεια. Μια προσπάθεια, που μπορεί να κάνει το νησί μας ακόμα 
καλύτερο βοηθώντας και στηρίζοντας τις νέες γενιές να αντα-
ποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του αύριο».

Η πρώτη Ημερίδα είναι την Κυριακή  27 Φεβρουαρίου 
στην αίθουσα του Αρχίλοχου στις 18:00. Πρόκειται για ένα 
βιωματικό σεμινάριο για γονείς με θέμα: «ΓΟΝΕΙΣ: Δημιουρ-
γώντας ιστορίες που χαμογελούν  στη  ΖΩΗ»

Εισηγήτρια:  κ. Καρολίνα Βενετάκη, Κοινωνική  Λειτουρ-
γός – Ψυχοθεραπεύτρια.

Δημοτικό Συμβούλιο
Αντιπάρου

Συνεδρίασε στις 11 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αντιπάρου και ομόφωνα πήρε τις εξής αποφάσεις: 
• Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στο Κέντρο Τεχνολογί-

ας και Σχεδιασμού, Θυγατρική του Υπουργείου Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τη λήψη δειγμάτων 
και εργαστηριακού ελέγχου νερού, τα οποία προέρχονται 
από πηγές, γεωτρήσεις και δεξαμενές ύδρευσης του νησιού 
αντί του ποσού των 4800 € πλέον Φ.Π.Α.  
• Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στο Κέντρο Τεχνολογίας 

και Σχεδιασμού, Θυγατρική του Υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη σύνταξη προτάσε-
ων λήψης μέτρων προστασίας υγείας σε θέματα ποιότητας 
νερού αντί του ποσού των 1700 € πλέον ΦΠΑ.
• Ορίζει εκπρόσωπο της επιτροπής για την πολυσύχναστη 

παραλία τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μαριάνο Γεώργιο με ανα-
πληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Φαρούπο.
• Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο κ. Βιάζη Ελένη για το Ενι-

αίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Νομού Κυκλάδων.
• Οριοθέτηση υπαίθριου εμπορίου στο λιμάνι της Αντιπά-

ρου. Ο χώρος του υπαίθριου εμπορίου να είναι ο ήδη υπάρ-

χον στο λιμάνι που εκθέτουν μέχρι σήμερα τα προϊόντα τους.
• Ορισμός εκπροσώπου γνωμοδοτικής επιτροπής του Λι-

μεναρχείου Πάρου. Ορίζεται εκπρόσωπος ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος κ. Μαριάνος Γεώργιος με αναπληρωτή τον κ. Κουβα-
ρά Παρασκευά.
• Ορθή επανάληψη εκπροσώπων Λιμενικού Ταμείου Πά-

ρου-Αντιπάρου
• Ορίζουμε εκπροσώπους για το Λιμενικό Ταμείο τους 

εξής:
1. Τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λεβεντάκη
2. Τον κ. Χανιώτη Ευθύμιο
3. Τον κ. Μαριάνο Νικόλαο.
• Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση έργων και με-

λετών του Δήμου Αντιπάρου. Ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που είναι αρμόδια για την 
εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους της Περιφέρει-
ας με πληθυσμό μέχρι 4000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα στον Περιφερειάρχη από το Δήμο Αντιπάρου.

Διαχείριση ύδρευσης
α) παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης
β)προγραμματισμός: Η άμεση επισκευή – συντήρηση των 

εγκαταστάσεων ύδρευσης (μηχανισμών, υδραυλικών εγκα-
ταστάσεων κ.τ.λ.).
• Αίτημα κατοίκων για ελεύθερη διέλευση παραλίας στην 

περιοχή Γαλανταριές-Ψαραλυκή. Απόφαση για άμεση αποτύ-
πωση και οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής.

Στο στόχαστρο 
επίδοξων ληστών 
η Αγία Τριάδα

Ο συναγερμός της Αγίας Τριάδας 
Λευκών απέτρεψε τους επίδοξους 
ληστές που προσπάθησαν 2,5 ώρες 
μετά τα μεσάνυχτα του περασμέ-
νου Σαββάτου 19 Φεβρουαρίου ν’ 
ανοίξουν την κεντρική είσοδο και 
να μπουν στον Ιερό Ναό. Ο συνα-
γερμός χτύπησε και στην εταιρεία 
στην Αθήνα. Η εταιρεία ειδοποίησε 
τηλεφωνικά τον επίτροπο Μαρή 
Ιατροπούλη και τον Πατήρ Γεώρ-
γιο Τριαντάφυλλο. Τον ήχο από τον 
συναγερμό άκουσε και ο κ. Λουκάς 
Χανιώτης πρώην επίτροπος της Αγί-
ας Τριάδας Λευκών και πρώην Κοι-

νοτάρχης Λευκών, ο οποίος μένει 
πλησίον της εκκλησίας. 

Οι επίδοξοι ληστές, που άνοιξαν 
την πόρτα χωρίς να καταστρέψουν 
την κλειδαριά, με το άκουσμα του 
συναγερμού τράπηκαν σε φυγή.

Πρώτος έφτασε στην εκκλησία 
ο κ. Χανιώτης και ακολούθησαν ο 
επίτροπος Ιατροπούλης και ο πατήρ 
Τριαντάφυλλος. Έπειτα από σύντομη 
έρευνα που έκαναν δεν διαπίστω-
σαν να λείπει κάτι. 

Την Κυριακή το πρωί αστυνομι-
κοί του Αστυνομικού Τμήματος Πα-
ροικιάς ανέβηκαν μέχρι τις Λεύκες 
και συνέλεξαν στοιχεία. 

Να σημειώσουμε πως στο Αστυ-
νομικό Τμήμα της Παροικιάς δεν 
υπάρχει εξειδικευμένος αστυνομι-
κός που να παίρνει αποτυπώματα…

Πριν από περίπου τρεις εβδομά-
δες, άγνωστος-οι, άνοιξαν ξημερώ-

ματα δυο καταστήματα εστιάσεως 
στην είσοδο των Λευκών. Χρήματα 
δεν πήραν γιατί δεν υπήρχαν. 

Είναι γεγονός πως οι Λεύκες -και 
δεν είναι το μοναδικό χωριό της Πά-
ρου- βρίσκονται χωρίς αστυνομική 
προστασία, με αποτέλεσμα οι επί-
δοξοι ληστές ανενόχλητοι να επιχει-
ρούν και να ανοίγουν καταστήματα 
ή και σπίτια ακόμα και μέσα στο χω-
ριό κυρίως την χειμερινή περίοδο…

Ληστεία στην Αγροτική 
Παροικιάς

Το υποκατάστημα της Αγροτικής τράπεζας στην Παροικιά 
λήστεψαν άγνωστοι με λεία περίπου 6.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Πέμπτη στις 11:40, δύο άν-
δρες νεαρής ηλικίας, πιθανόν αλλοδαποί, έχοντας καλυμμένα 
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες, εισήλ-
θαν στο Υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας και με την 
απειλή πιστολιού υποχρέωσαν τον ταμία να τους παραδώσει 
το χρηματικό ποσό των 5.900€ και στη συνέχεια διέφυγαν πε-
ζοί, προς άγνωστη 
κατεύθυνση. Αστυ-
νομικοί του Αστυ-
νομικού Τμήματος 
Παροικιάς, διενερ-
γούν επισταμένους 
ελέγχους στην ευ-
ρύτερη περιοχή, 
σε συνεργασία με 
άνδρες του Λιμε-
ναρχείου Πάρου, 
για τον εντοπισμό 
και την σύλληψη 
των δραστών. 
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για MENU;

τιµοκατάλογοι   σουβέρ   σουπλά   θήκες µαχαιριών

Μόνο στο...

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

mexican
food pizza SCOPA

2 2 8 4 0  5 3 5 5 5

coffeeholic

συνέχεια από σελ.1
Η επίσκεψη στην ΕΑΣΠ επαναλήφθηκε την Τρίτη 22 Φε-

βρουαρίου. Ήρθαν συγκεκριμένα ο κ. Πουσσαίος μαζί με τον 
Περιφερειάρχη Γ. Μαχαιρίδη, τον οποίο ενημέρωσε για τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, τον Περιβαλλοντολόγο της Πε-
ριφέρειας κ. Βούρο,  τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου κ. Γκούφα, τον κ. Τζανακόπουλο και την κ. Στέλλα Φυ-
ρογένη, η οποία σύμφωνα με τον κ. Μαχαιρίδη, μπορεί να μην 
εκλέχτηκε, αλλά έχει ενταχθεί στην ομάδα. Ξεναγήθηκαν και 
πάλι σε όλους τους χώρους της ένωσης και ενημερώθηκαν 
πλήρως για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ο κ. Μαχαιρίδης, δήλωσε στη ΦτΠ: Ενημερωθήκαμε ότι 
υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται και έχει να κάνει με τη 
διαχείριση των υπολειμμάτων από ελαιοτριβεία, τυροκομεία, 
Οινοποιείο κ.λπ. με θετικά αποτελέσματα. Έτσι, αποφασίσαμε 
να ξανάρθουμε, να δούμε τους χώρους και να έχουμε μια πιο 
σφαιρική ενημέρωση. Ενδεχομένως να στηρίξουμε όλη αυτή 
την προσπάθεια και να την επεκτείνουμε τουλάχιστον σε επί-
πεδο Περιφέρειας και γιατί όχι και σε επίπεδο χώρας, εφόσον 
τα αποτελέσματα θα είναι έτσι όπως περιγράφονται και πι-
στεύω ότι είναι έτσι». 

Υπέρ της προώθησης καινοτόμων δράσεων
Στη ΦτΠ μίλησε και ο κ. Πουσσαίος, ο οποίος, όπως είπε, 

είναι υπέρ της προώθησης καινοτόμων δράσεων. Δήλωσε 
συγκεκριμένα: «Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε καινοτόμες 
δράσεις και νομίζω ότι μια πολύ καλή, εξαιρετική περίπτωση 
είναι αυτό που ήδη έχει εφαρμοστεί στην Ένωση της Πάρου. 
Είναι πρωτοβουλίες που χωρίς κόστος έχουν μεγιστοποιήσει 
τα αποτελέσματα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Μας 
ενδιαφέρει αυτό να το επεκτείνουμε και σε άλλες μονάδες 
της Περιφέρειας, μια που σήμερα τα περιβαλλοντικά θέματα 
είναι σε προτεραιότητα και για την Περιφέρεια, πολύ ψηλά 
στην ατζέντα μας. Δεν είναι μόνο η διαχείριση σε αντίστοιχες 
μονάδες, αλλά είναι και τα απορρίμματα και τα νερά. Πρέπει 
αυτές οι τρεις κατηγορίες ν’ αντιμετωπιστούν με ένα τρόπο 
άμεσο και όσο γίνεται οικονομικότερο. Αυτός είναι και ο λό-

γος της δεύτερης επίσκεψης στην ΕΑΣΠ σε λιγότερο από 4 
ημέρες, προκειμένου να έχουμε πλήρη γνώση. Γιατί,  ενόψει 
του περιφερειακού Συμβουλίου στην Ρόδο,  με την παρουσία 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης θα μας δοθεί η ευκαιρία 
να παρουσιαστούν αυτές οι πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι θα 
υπάρχει αποδοχή και ανταπόκριση για να εφαρμοστούν και σε 
αντίστοιχες μονάδες.

Δικαιώνονται οι επιλογές μας
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΣΠ Ν. Τσιγώνιας δήλωσε: "Οι 

απανωτές επισκέψεις τις τελευταίες μέρες του Περιφερει-
άρχη κ. Μαχαιρίδη, του αντιπεριφερειάρχη κ. Πουσαίου, του 
επαρχιακού συμβούλου κ. Τζανακόπουλου και του περιβα-
ντολλόγου της Περιφέρειας κ. Βούρου, με κύριο ενδιαφέρον 
το πρόγραμμα της Ένωσης για την επεξεργασία λυμμάτων των 
εργοστασίων της, μας έδωσαν ικανοποίηση, γιατί οι διαπιστώ-
σεις τους ήταν απολύτως επιβεβαιωτικές για την ορθότητα του 
σχεδιασμού μας, τόσο που μας δήλωσαν απερίφραστα ότι θα 
προταθεί ως άμεσα εφαρμόσιμο και πράσινο μοντέλο διαχείρι-
σης για όλες τις μονάδες της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα". 

»Το γεγονός αυτό δικαιώνει απόλυτα τις επιλογές της Ένω-
σης μέχρι σήμερα και τις προσπάθειες του ερευνητή – συνερ-
γάτη της στο θέμα αυτό Τιμολέοντα Βενετσιάνου γιατί μετά από 
οχτώ χρόνια έρευνας, επενδύσεων και εφαρμογών η ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση στον τομέα της αξιοποίησης της αγροτικής 
παραγωγής αναγνωρίζεται ως μια καινοτόμος διαδικασία από-
λυτα σύμφωνη με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και συμ-
βατή με κάθε αρχή αειφορίας. 

»Η στήριξη της πολιτείας πιστεύουμε ότι θα είναι σημαντική 
και στην ολοκλήρωση των φιλόδοξων σχεδίων μας που περι-
λαμβάνουν και παραγωγή μεγάλης γκάμας βιοτεχνολογικών 
προϊόντων από την βιομάζα της ελιάς".

ΕΑΣ Πάρου: Πρόγραμμα διαχείρισης απόβλητων

Πανελλαδικό ενδιαφέρον
για τις πρωτοποριακές
μεθόδους  

Φωτοβολταϊκά
στις στέγες
και …αύξηση
του εισοδήματος

Πρόγραμμα μέσω του οποίου δίνονται κί-
νητρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σε σπίτια ή επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται 
σε ισχύ στην Πάρο από 10 Ιανουαρίου (δέ-
χεται αιτήσεις η ΔΕΗ)  και αφορά την εγκατά-
σταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων 
στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρό-
γραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή 
ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλο-
βατώρας, ώστε ένας οικιακός καταναλωτής 
ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση 
του συστήματος που εγκατέστησαν, αλλά και 
να έχουν και ένα λογικό κέρδος. Πιο συγκε-
κριμένα, οι οικιακοί καταναλωτές, αλλά και οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατό-
τητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύ-
ος από 5 έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα 
ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου, 
συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βε-
ραντών, προσόψεων και  σκιάστρων, καθώς 
και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως 
αποθήκες και χώροι στάθμευσης. 

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά όπως η 
Πάρος και η Αντίπαρος, ως μέγιστη ισχύς 
ορίζονται τα 5 kWp. Για να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυρι-
ότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται 
το φωτοβολταϊκό σύστημα. Η παραγόμενη 
ενέργεια που θα τροφοδοτείται στο δίκτυο 
θα αγοράζεται από την ΔΕΗ στην τιμή των 
0,55€/kWh. Αν το φωτοβολταϊκό σύστημα 
παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που 
καταναλώνεται, τότε θα έρχεται ένας πιστω-
τικός λογαριασμός με το ποσό που θα κατα-
θέτει η ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό του 
ιδιοκτήτη. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για να ενταχθεί 

κάποιος στο πρόγραμμα δεν χρειάζεται ν’ 
ανοίξει βιβλία στην εφορία, ενώ τα έσοδα 
που προέρχονται από την πώληση της ενέρ-
γειας δεν φορολογούνται. Επίσης, σύμφωνα 
με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο, δικαιούται 
επιπλέον και έκπτωση δαπανών από το εισό-
δημα (εκπίπτει 20% της δαπάνης για εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκού και μέχρι 700€ ανά 
σύστημα). 

Ως ενδεικτικό κόστος κατασκευής ενός 
σταθμού ισχύος 5 kWp, θεωρούμε περίπου 
17.500€ + ΦΠΑ. 

Η μόνη πρακτικά συντήρηση που απαιτεί 
ένας σταθμός είναι ένας περιοδικός καθαρι-
σμός των επιφανειών των Φ/Β γεννητριών. 

Η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 
είναι για την Αθήνα περίπου 1350 kWh/kWp 
(για την Ελλάδα είναι 1300 kWh/kWp), +/- 
10% ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος της 
περιοχής.

Επομένως η ετήσια παραγωγή ενέργει-
ας θα είναι: 5 kWp * 1350 kWh/kWp = 6.750 
kWh. 

Με τιμή πώλησης 0,55€/kWh τα έσοδα 
που προκύπτουν ανά έτος είναι: ~3.712€ + 
ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων. Συνεπώς 
το κόστος για την αγορά και την εγκατάσταση 
του συστήματος αποπληρώνεται σε 5 χρόνια, 
ενώ το συμβόλαιο με τη ΔΕΗ θα είναι διάρ-
κειας 25 χρόνων. 

Αξίζει να το ψάξει κανείς ζητώντας πε-
ρισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις 
από τις εταιρείες και τους επαγγελματίες που 
παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες στο νησί μας.

Επίσκεψη Μαχαιρίδη 
- Πουσσαίου

Επίσκεψη στις υπηρεσίες του τέως 
Επαρχείου πραγματοποίησε την περα-
σμένη Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, ο Περιφε-
ρειάρχης Ν. Αιγαίου Γ. Μαχαιρίδης, συ-
νοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Κυκλάδων Γ. Πουσσαίο και τον Περιφερει-
ακό Σύμβουλο Γ. Τζανακόπουλο. 

Στη ΦτΠ ο. κ. Μαχαιρίδης Δήλωσε:  
«Ήρθαμε να δούμε και να μιλήσουμε με 
τους υπαλλήλους, να τους καθησυχάσου-
με, αφενός γιατί τους νοιαζόμαστε, αλλά 
και γιατί θέλουμε οι αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες της Περιφέρειας σε Επαρχιακό 
επίπεδο να στελεχωθούν με τον καλύτερο 
τρόπο. Έως το Καλοκαίρι πιστεύω, ότι θα 
λύσουμε όλα τα προβλήματα». 

Τα καμπαναριά
της Αγίας Τριάδας

Ξεκίνησαν οι 
εργασίες αποκατά-
στασης των ζημιών 
και του δεύτερου 
καμπαναριού στον 
Ιερό Ναό Αγίας Τρι-
άδας Λευκών. Πριν 
από τα Χριστούγεννα 
παραδόθηκε το αρι-
στερό καμπαναριό 
της εκκλησίας και 
ο εργολάβος ήδη 
έχει τοποθετήσει της 
σκαλωσιές και στο δεύτερο καμπαναριό. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για 
την αποκατάσταση των ζημιών και στο 
δεύτερο καμπαναριό θα χρειαστούν πέντε 
με έξι μήνες. Το έργο έχει αναλάβει ειδικός 
εργολάβος από την Τήνο.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

Νάουςά, 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.

άςτΕράς  μονοκατοικία 125τμ. 3 
Υ/Δ, 2 μπάνια ξενώνας με πισίνα, 
επίσης άλλη μονοκατοικία 120τμ. 
3 Υ/Δ, 2 μπάνια πισίνα, απεριό-
ριστη θέα θάλασσα και η Νάξος. 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ          Τηλ: 22840 
22070, 210  6229589, 6972700100 
www.aiare.gr

άμΠΕΛάς   μεζονέτα 135τμ (ι-
σόγειο & 1ος ) 3 υ/δ, 3 μπάνια   
σε οικόπεδο με κήπο και   θέα 
θάλασσα και η Νάξος. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ     ΠΑΡΟΥ     Τηλ: 22840 22070, 
210 6229589, 6972 700 100 www.
aiare.gr 

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

άΛυΚή, 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.

ΕΛήτάς 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

άΛυΚή, 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.

άΓΚάιριά, οικία πρώτου ορό-
φου 52τμ2, πετρόκτιστη με την 
ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, κήπος, καλοριφέρ, 
διπλά τζάμια. 182.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768. 

άΘήΝά - ΠάΛάιο ΦάΛήρο, 
πωλείται διαμέρισμα 33τμ2 ισόγει-
ο. Τηλ.: 22840 53510, 6976080699.

ΠάροιΚιά -  ΘΕςή ΚάΚάΠΕ-
τρά,  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.

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

ΚάΛάμάυΚά, 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

ΚάμΠι, 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.

ΚάμΠος ΒουτάΚου, 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

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

ΕΛήτάς, μονοκατοικία 238τμ2, 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπαστές 
βεράντες, 200τμ2 βεράντες με 
πέργολες και μαρμαρόστρωτη τα-
ράτσα 120τμ2 με κτιστά καθιστικά, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 620.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

άΘήΝά – ΚορυΔάΛΛος, 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 άΠο ΠάροιΚιά, 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                  

Δρυος     μοναδικό οικόπεδο   
1.700τμ εντός οικισμού με θέα 
θάλασσα, επίσης άλλο οικόπεδο 
1.000τμ σε πολύ ήσυχη περιοχή 
με θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 
22840 22070, 210 6229589, 6972 
700 100 www.aiare.gr

άμΠΕΛάς   οικόπεδο   1.150τμ 
εντός οικισμού, επίσης  άλλο  οι-
κόπεδο  1.060τμ  και  τα 2 με θέα 
θάλασσα και κοντά στην παραλία. 
ΑΚΙΝΗΤΑ     ΠΑΡΟΥ     Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 100 
www.aiare.gr

άΓΚάιριά, δίπλα στην εκκλη-
σία του Αγ. Γεωργίου, πωλείται 
οικόπεδο 2 στρεμμάτων εντός 
οικισμού. Τηλ.: 22840 22673, 
6944167104.

ΛΕυΚΕς (ςτο ΒυΖάΝτιΝο Δρο-
μο), πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, 
νερό, φως, πολλά φρουτόδεντρα 
και παλιά κατοικία 35m2. Τηλ.: 
6932319774. 

ΘάΨάΝά, 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

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

ΛιΒάΔιά ΠάροιΚιάς, 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.

Κάμάρι - άΓΚάιριάς, 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                

ΚοΛυμΠήΘρΕς κουκλίστικο 
studio  40τμ 1ου ορόφου επιπλω-
μένο πολύ κοντά στην παραλία   
με   καταπληκτική θέα. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ     ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 22070, 
210 6229589, 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΠροΔρομος – ΚΕΝτριΚος 
Δρομος, απέναντι από τυροκο-
μείο, ενοικιάζεται κατάστημα για 
επαγγελματική χρήση (φροντι-
στήριο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 
41332, 6977900901.
ΠάροιΚιά, ενοικιάζε-

ται γκαρσονιέρα σε 1ο 
όροφο 28τ.μ., με αυτόνομη 
θέρμανση και air-condition, με 
θέα θάλασσα και μεγάλη βεράντα. 
Τηλ.: 6977431137, 6948204205.

ΠροΔρομος, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 40τ.μ. 1ου ορόφου. Τιμή: 
180€. Τηλ.: 6932904745.

άΛυΚή, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
43τ.μ. με τα απαραίτητα, στον 1ο 
όροφο, ανεξάρτητο. Τηλ.: 22840 
91360. 

ΕΠι του ΚΕΝτριΚοΎ Δρομου 
άςΠρου χΩριου, ενοικιάζεται 
κτίριο για επαγγελματική χρήση 
240τ.μ. ή 80τ.μ. και 160τ.μ. με χώ-
ρο στάθμευσης. Τηλ.: 6976336421, 
22840 91468.

Νάουςά, ενοικιάζονται κα-
ταστήματα 100τ.μ. και 40τ.μ. 
για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ.: 
6937142463.

ΠάροιΚιά, ενοικιάζεται 2άρι και 
γκαρσονιέρα σε άριστη κατάστα-
ση, πλήρης σε όλα. Τηλ.: 22840 
21569, 6977367790. 

Νάουςά, ενοικιάζεται οικία με 4 
υπνοδωμάτια, κουζίνα – σαλόνι, 
παρκινγκ, αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.: 6944109768.

άΓιος άρςΕΝιος, ενοικιάζεται 
παραδοσιακή πέτρινη κατοικία με 
θέα το λιμάνι, την Αντίπαρο και το 
ηλιοβασίλεμα, με 3 υπνοδωμάτια 
& πατάρι ξενώνα, 2 λουτρά, κή-
πος 1000τ.μ. πέτρινοι νεροχύτες, 
bbq ξυλόφουρνος, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση, air-condition, 118τ.μ. 
μεγάλες βεράντες. Τιμή : 500€ 
μηνιαία σε ετήσια βάση. Τηλ.: 
6945157128.

άΓΚάιριά, ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία (3άρι) 95τ.μ. Τηλ.: 22840 
91126 ή μέχρι τις 13:00 στο τηλ.:  
6978223643.

άΓΚάιριά – Κάμάρι, ενοι-
κιάζεται μεζονέτα 130m2 με 
2 υπνοδωμάτια, εντοιχισμένη 
κουζίνα και θέα σε οικόπεδο 
1,5 στρέμματα. Τιμή: 450€. Τηλ.: 
6974341367.

ΠάροιΚιά – ΕΛήτάς, ενοικιά-
ζεται οικία 120τ.μ. με αυτόνομη 
θέρμανση και air-condition. Τηλ.: 
6944577121.

ΠάροιΚιά – ΛιΒάΔιά, ενοικιά-
ζεται γραφείο σε όροφο 2 δωμα-
τίων. Τηλ.: 6944577121. 

ΠάροιΚιά – ΚΛήμάτά, ενοικι-
άζεται 4άρι με κουζίνα, τζάκι και 
αποθήκη. Τηλ.: 6975065776.

Νάουςά – ΚάΝτιΝΕΛιΕς, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 40τ.μ. πλή-
ρως εξοπλισμένο και επιπλω-
μένο με τζάκι και air-condition. 
Τηλ.: 6955698665.

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

άΛυΚή, 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.

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

ΕΠι του ΚΕΝτριΚου Δρο-
μου Νάουςάς – υςτΕρΝι, 
ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

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.

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΚοΠΕΛά, με πτυχίο στις 
τουριστικές υπηρεσίες και τρο-
φοδοσίας με πτυχίο Αγγλικών, 
γνώσεις στους Η/Υ και εμπειρία 
στη φύλαξη παιδιών, ζητά δουλεί-
α. Τηλ.: 6988006478.

ΚοΠΕΛά ΕΛΛήΝιΔά, με γνώ-
σεις Αγγλικών και Η/Υ και με 2 
χρόνια προϋπηρεσίας, ζητεί ερ-
γασία ως γραμματέας σε γραφείο. 
Τηλ.:  6973827991.

ΕΛΛήΝάς ΝΕάρος, 29 χρονών 
με γνώσεις σέρβις, μπουφέ και 
κουζίνα, ζητάει την ανάλογη ερ-
γασία. Τηλ.: 6983340751. 

ΕΛΛήΝιΔά Κυριά, ζητάει εργα-
σία στην περιοχή της Παροικίας. 
Τηλ.: 6975573905. 

ΚάΘήΓήτριά 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.

ΕμΠΕιρος ΚάΘήΓήτής / μου-
ςιΚος, παραδίδει μαθήματα 
έγχορδων οργάνων (βιολί, μα-
ντολίνο μπουζούκι, μπαγλαμάς, 
τζουράς) Τηλ.: 6977748720. Κος 
Χρήστος. 

ιτάΛιΚά, 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.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

ΚάμάριΕρά μΕ ΕμΠΕιρι-
ά, ζητά το ξενοδοχείο “Lefkes 
Village” για την περίοδο Μάι-
ο – Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο 
fax: 210 6755019 και στο e-mail: 
lefkesvl@otenet.gr

ΚάμάριΕρά μΕ ΠρουΠήρΕςι-
ά, ζητείται από ξενοδοχείο στη 
Νάουσα. Τηλ.: 6972601031. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

ή ΕΠιχΕιρήςή ΚάΦΕτΕριά 
“MOJO CAFÉ” στο κέντρο της πα-
ραλίας της Παροικίας, πωλείται. 
Τηλ.: 6946590485.

ΛάΔι ΦΕτιΝής ςοΔΕιάς, ε-
ξαιρετικής ποιότητας δικής μας 
παραγωγής, πωλείται. Τιμή κιλού: 
4,50€. Τηλ.: 6974161941.

TOYOTA RAV4, πωλείται, μοντέλο 
11ος / 08΄, 2000 κυβικά, 5πορτο, 
χρώμα μαύρο με πολλά extra. Τι-
μή: 24.000€. Τηλ.: 6945808398.

ή ΕΠιχΕιρήςή ουΖΕρι – Ψά-
ροτάΒΕρΝά «ΠορΦυρά», στην 
παραλία της Παροικίας, πωλείται. 
Τηλ.: 6977515386.

ΨυΓΕιο ΕΠάΓΓΕΛμάτιΚο, μονή 
φριτέζα, τοστιέρα διπλή, τρίφτης 
τυριών και ψυγείο βιτρίνα τοστ, 

πωλούνται όλα μαζί ή και μεμο-
νωμένα. Τηλ.: 6986827860. 

ΨήτοΠΩΛΕιο – ςουΒΛάτΖιΔι-
Κο πωλείται, στην παραλία της 
Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

χάΘήΚΕ 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€ συν ότι άλλα έξοδα έχουν 
γίνει. Τηλ.: 6983062401, 22840 
43161 Κος Λεοντής.

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

ΕμΠορΕυμά ΕΠΩΝυμΩΝ 
ΠάιχΝιΔιΩΝ, πωλείται. Τηλ.: 
6946286995.

ΚάΦΕτΕριά ςτή Νάουςά, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – 
καλοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

ΕΛάιοΛάΔο ΝτοΠιο, πωλεί-
ται. Τιμή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 
6974069312.

EΠιχΕιρήςή ΠάιΔιΚΩΝ ΕΝ-
ΔυμάτΩΝ - ΒάΠτιςτιΚΩΝ & 
ΕΚΚΛήςιάςτιΚΩΝ ΕιΔΩΝ, πω-
λείται στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΕΠιχΕιρήςή ΒάΦΕς ΚουΦΩ-
μάτΩΝ - ΕΠιΠΛΩΝ, πωλείται 
σε χώρο 240m2 με μεγάλες δυ-
νατότητες. 2 καμπίνες βαφής, 
στεγνωτήριο, γραφείο, αποθήκη, 
w.c. και επαγγελματικό αυτοκίνη-
το. Τηλ.: 6938824516. 

ςΚάΦος ΚάμΠιΝάτο, 
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 ΚάΝάΠΕΔΕς χΩρις ΠΛά-
τή, 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.

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

ΘάΛάμος ΚάτάΨυΞή 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.

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

Παροικία Πάρου ( Όπισθεν ACS) • Τηλ. 697 3370313 

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
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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

ά' ΚάτήΓοριά-άΠοτΕΛΕςμάτά-13η άΓΩΝιςτιΚή
Α.Σ.Ιου Παμμηλιακός Αναβλήθηκε

Πανναξιακός Α.Ο.Πάρου 2-0
ΑΜΕΣ Νηρέας Μαρπησσαϊκός 1-1
Πανθηραϊκός Αστέρας Κορθίου 3-0

ΒάΘμοΛοΓιά - ά' ΚάτήΓοριά
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Πανναξιακός 12 32 35-5
Πανθηραϊκός 12 32 36-12
Α.Ο.Πάρου 12 18 20-13
ΑΜΕΣ Νηρέας 12 17 15-15
Ανδριακός 11 15 14-16
Μαρπησσαϊκός 12 15 19-24
Παμμηλιακός 10 7 12-18
Α.Σ.Ιου 10 4 13-28
Αστέρας Κορθίου 11 0 0-33

ΕΠομΕΝή (14η) άΓΩΝιςτιΚή
Αστέρας Κορθίου Α.Σ.Ιου
Μαρπησσαϊκός Πανναξιακός
Παμμηλιακός Ανδριακός
ΑΜΕΣ Νηρέας Πανθηραϊκός

ΒάΘμοΛοΓιά - Β' ΚάτήΓοριά
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛ. ΓΚΟΛ

Α.Σ.Θύελλα Καμαρίου 12 43-8 30
Φιλώτι Νάξου 12 33-18 22
Αστέρας Μαρμάρων 11 30-18 18
Αναγέννηση Νάξου 12 22-27 15
Α.Ο.Πύργου 12 25-30 13
Α.Ο.Λάβα 11 16-29 6
Καρτεράδος 12 14-53 4

Ισόπαλο το ντέρμπι
Ισόπαλοι αναδέχθηκαν στο δημοτικό Στάδιο της Παροικιάς Νη-

ρέας και Μαρπησσαϊκός με σκορ 1-1. Στον άλλο αγώνα ο ΑΟΠ με 
πολλές απουσίες δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι με 
τον Πανναξιακό και γνώρισε την ήττα με 2-0. Ο Αστέρας δεν αγω-
νίστηκε, γιατί  λόγω καθυστέρησης του πλοίου έτσι δεν κατέβηκε η 
ομάδα της Λάβας και ο διαιτητής της συνάντησης έκλεισε το φύλλο 
αγώνα με 3-0 υπέρ του γηπεδούχου. 

Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 
Σε έναν αγώνα με λίγες φάσεις στις δυο εστίες, η ομάδα του 

Μαρπησσαϊκού ήταν εμφανώς καλύτερη σε όλο το παιχνίδι. Κέρ-
δισε το χώρο του κέντρου και πήρε πλήρως την πρωτοβουλία των 
κινήσεων, αλλά όταν έφταναν μπροστά από την εστία του Παπαδάκη 
δυσκόλευαν τα πράγματα, όπου μαζί με τον Δελημπαλταδάκη ανα-
χαίτιζαν κάθε προσπάθεια του Μαρπησσαϊκου. Η λύτρωση για την 
ομάδα της Μάρπησσας ήρθε στο 70΄, όταν από μια έξυπνη μπαλιά 
του Παντελαίου στα δεξιά βρήκε τον Στρατή και αυτός με μια χαμηλή 
σέντρα ξεγέλασε τους αμυντικούς του Νηρέα και ο Μοστράτος δεν 
δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0. Ο Νηρέας όμως αντέδρασε και στο 
85΄ ο Βεντουρής κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα από τον Πονε. Την 
εκτέλεση ανέλαβε ο Κώστας Μπιρμπίλης  για να διαμορφώσει το 
1-1 που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης .

ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ: (ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ) Παπαδάκης Μ., Ζαχα-

ράκης Σ., Xaxhiza Arbias (73’ Tetla Filip), Δελημπαλταδάκης Μ., 
Μπαρμαρίγος Π., Βεντουρής Π., Μπιρμπίλης Κ., Τριπολιτσιώτης Π., 
Σουλίδης Σ. (73’ Σακαρίδης Μ.),  Βάρσαμος Π., Ρούσσος Π. (88’ Αρ-
κουλής Γ.)

ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ: (ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΝΩΛΗΣ) Τριαντάφυλλος Κ., 
Ρούσσος Ε., Ρούσσος Μ., Μπαρδάνης Γ. (55’ Πόνε Ν), Τριβυζάς Η., 
Τριβυζάς Ν.,  Κρητικός Σ., Γκεμπόρις Ε., Πραμάτιας Δ., Παντελαίος 
Α., Μοστράτος Γ.

Πανναξιακός-ΑΟΠ 
Σαφώς επηρεασμένη η ομάδα μας από τις πολύ σημαντικές 

απουσίες των Αρκουλή, Μπάλκα και Γιουρτζίδη, δεν μπόρεσε ν’ 
αντισταθεί στον Πανναξιακό και δίκαια ηττήθηκε με 2-0. 

Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι στον αγωνιστικό χώρο για να 
πετύχουν το γρήγορο γκολ και να διώξουν το άγχος, αλλά τη με-
γαλύτερη ευκαιρία την έχασε ο ΑΟΠ με τον Αλιπράντη σε ένα ανε-
πανάληπτο τετ α τετ να μην μπορεί να κερδίσει τον τερματοφύλακα 
του Πανναξιακου (δυστυχώς αυτή ήταν από τις ελάχιστες φάσεις 
για την ομάδα μας). Στη συνέχεια αφυπνίστηκε η ομάδα της Νάξου 
και στο 20΄ ο δαίμονας Μουμπαρακ με κεφαλιά έκανε το 1-0. Από 
κει και πέρα, ήταν δύσκολα για τον ΑΟΠ. Ο Πανναξιακός έλεγχε 
πλήρως τον αγώνα και έτρεχε αδιάκοπα δημιουργώντας συνεχώς 
ευκαιρίες, με αποτέλεσμα στο 50΄ ο Κατσάνης να κάνει το 2-0. Ο 
ΑΟΠ προσπάθησε ν’ αντιδράσει, αλλά η τύχη του είχε γυρίσει την 
πλάτη σε αυτό το ματς, αφού το φάουλ το Μπαλκα κατέληξε στο 
δοκάρι στο 74΄ για να μείνει το 2-0 μέχρι τη λήξη .

Ο Μαρπησσαϊκός τα έχει με τη «κακοδαι-
μονία του». Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του 
επιθετικού μπάσκετ (με 18 τρίποντα) και κα-
λάθια σεμινάριο, η Ερμούπολη κατάφερε να 
κερδίσει τον μαχητικό Μαρπησσαϊκό με σκορ 
80-95, το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου.

Ανώτερη στο πρώτο δεκάλεπτο η Παριανή 
ομάδα μπήκε με πάθος και ζήλο για να πάρει 
το προβάδισμα στο σκορ με 26-20(Σελιμάι 
και Χερουβείμ ήταν ασταμάτητοι).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ερμούπολη κυ-
νήγησε και ανασυντάχτηκε για να είναι κοντά 
στο σκορ, έτσι το ημίχρονο έκλεισε 40-39 με 
μπροστά τον Μαρπησσαϊκό. Αλλά εδώ αρ-
χίζει η «κακοδαιμονία» των Παριανών όπου 
δεν τους έφτανε ο τραυματισμός μεσοβδό-
μαδα των Γκράντ και Σκιαδά με διάστρεμμα , 
τραυματίζεται και ο Κορτιάνος σε σύγκρουση 

με αντίπαλο στο γόνατο και αναγκάζεται να 
παρακολουθήσει όλο το υπόλοιπο παιχνίδι 
από τον πάγκο. Σε αυτό το σημείο «φορτώ-
νονται» από 4 φάουλ και οι 2 καλύτεροι παί-
χτες του(Σελιμάι & Χερουβείμ). Έτσι στο ξεκί-
νημα του τρίτου δεκαλέπτου η άμυνα γυρίζει 
αναγκαστικά σε ζώνη. Εκεί η Ερμούπολη δεν 
έχασε την ευκαιρία και με συνεχόμενα καλά-
θια προηγήθηκε 52-68. Το τέταρτο δεκάλε-
πτο ήταν ένα μπαράζ  τρίποντων με τον Μαρ-
πησσαϊκό να σημειώνει 5, την Ερμούπολη 6 
και το ταμπλό έδειξε 80-95 με τη Ερμούπολη 
να πανηγυρίζει για τη μεγάλη της νίκη και την 
πρωτιά που παίρνει στο πρωτάθλημα. 

Δεκάλεπτα : 26-20/14-19/12-29/28-27.
Μαρπησσαικός:(Καζακίδης)Χερουβείμ 

26(4), Καραγκούνης, Αλιφιέρης 5(1), Σκιαδάς 
11(3), Κώττης 2, Κορτιάνος 3, Σελιμάι 29(1), 

Ρουσσάν, Ταβανίδης, Πετρόπουλος 1, 
Γκράντ 3(1). Ο προπονητής του  Μαρπησ-
σαικού Καζακίδης Θεόδωρος δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ερ-
μούπολης για τη μεγάλη τους νίκη, αλλά 
πιστεύω πως η μεγάλη ατυχία για μας 
ήταν οι αλλεπάλληλοι  τραυματισμοί και 
το φόρτωμα των καλύτερων παιχτών 
μας με 4 φάουλ που δεν άφησε την ομά-
δα μας να δείξει τι μπορεί να κάνει μέσα 
στο γήπεδο. Εύχομαι και ελπίζω όλοι οι παί-
χτες μου να είναι υγιείς για να μπορέσουμε 
να κερδίσουμε πάνω από 15 πόντους που 
χάσαμε σήμερα».

Κυριακή 20/2
Άρης Σύρου - ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 66-74

Ο Μαρπησσαικός βρήκε τη δύναμη ν’ ανα-
συνταχτεί, να μαζέψει τα «κομμάτια» του και 
να παίξει μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες το 
δεύτερο παιχνίδι του με την άλλη ομάδα της 
Σύρου τον Άρη.

Το ξεκίνημα ήταν καλό και προηγήθηκε 

6-17 και 19-40 στο ημίχρονο με τον Σκιαδά 
να σουτάρει 7 στα 9 τρίποντα! Η τρίτη περί-
οδο έληξε 32-57 και στην τέταρτη περίοδο 
αγωνίστηκαν και τα παιδιά που δεν είχαν πά-
ρει χρόνο συμμετοχής και τελικό σκορ 66-74.

Μαρπησσαικός : (Καζακίδης) Χερου-
βείμ 7, Καραγκούνης 2, Αλιφιέρης, Σκιαδάς 
25(7), Κώττης, Κορτιάνος 9(1), Σελιμάι 16, 
Ρουσσάν, Ταβανίδης, Πετρόπουλος 1, Γκράντ 
14(1), Πιτταράς.

Άρης : (Μανανάς) Μανούσος 31(1),ψιλ-
λόπουλος 9, Ζαφειριάδης 5(1), Ρηγούτσος 4, 
Κύρκος 7, Βσιλειάδης 4, Κρητικός 6, Ελευθε-
ράκος, Αγγελόπουλος, Σαβρακίδης.

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός - Α.Ο. Ερμούπολης 80-95

Πήρε το ντέρμπι η Ερμούπολη

Αγωνιστική Λέσχη με προδιαγραφές…
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώ-

νας Drift της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου 
Πάρου (ΑΛΑΠ), την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου. 
Αγώνας που θα επαναληφθεί στις 20 Μαρτίου. Νι-
κητές αναδείχτηκαν: Λευτέρης Κοσμάς 1ος, 
Νίκος Κρητικός 2ος, και Μιχάλης Σαμαλτά-
νης 3ος.

Η ΑΛΑΠ Πάρου ιδρύθηκε το 2006 και είναι μια 
από τις λίγες αυτοκινητιστικές λέσχες που εντά-
χθηκαν στη ΜΟΕ, καθώς πληρούσε όλες τις προ-
διαγραφές ασφαλείας. Αριθμεί 70 μέλη με πρόεδρο τον κ. Γ. Σαμαλτάνη. 

Το 2010 διοργάνωσε αρκετούς αγώνες, που γίνονται πάντα με βάση τους κανόνες ασφα-
λείας και τη συνδρομή των Σωμάτων ασφαλείας στο νησί και του Κέντρου Υγείας. 

Να σημειωθεί, ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στη χώρα μας, είναι ένα ελαφρώς παρε-
ξηγημένο άθλημα, παρά το γεγονός ότι όπου αναπτύσσεται μειώνονται σημαντικά τα ατυ-
χήματα στο δρόμο. Ο Δήμος, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της αθλητικής τους δρα-
στηριότητας, προτίθεται να παραχωρήσει στην ΑΛΑΠ ένα χώρο στο Άσπρο Χωριό όπου τα 
μέλη της Λέσχης θα διαμορφώσουν την πίστα. Πέρα όμως από τους αγώνες σκέπτονται να 
κάνουν στον ίδιο χώρο και πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής. 

Πρόσκληση
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου 

σας προσκαλεί στην κοπή πρωτο-
χρονιάτικης πίτας την Κυριακή 27 
Φεβρουαρίου στις 12 : 30 στο tennis 
club στην Αγία Ειρήνη θέση Κορακιές.

Από τη γιορτή της ΠΕΦΟ και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης

"Αγαπημένο μου ημερολόγιο"

Νέα παράσταση
Ικανοποιώντας το αίτημα πολλών φιλών και μελών 

του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, η Θεατρική Παιδική 
Συντροφιά Νάουσας θα δώσει μια ακόμα παράσταση 
του έργου «Αγαπημένο μου ημερολόγιο», που με 
τόση αγάπη αγκάλιασαν οι παριανοί, το Σάββατο 26 
Φεβρουαρίου στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέ-
ας», στις 19.30.

Αποκριάτικη βραδυά
Αποκριάτικη βραδιά στο κέ-

ντρο «Υστέρνι» την Τσικνοπέμπτη 
24 Φεβρουαρίου 2011 από τις 9.00 
το βράδυ, από το Σύλλογο Μώλου 
- Τσουκαλιών – Γλυφάδων «Πρόο-
δος -Ανάπτυξη». Με την πρόσκληση 
εισόδου θα κληρωθεί για εσάς ένα 
δώρο έκπληξη. Τιμή εισόδου 5 €. Τιμή 
φαγητού 10 €. Τιμή ποτού έξτρα.

Πέταγμα χειροποίητων 
χαρταετών την Κ. Δευτέρα
 Την Καθαρά Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011, θα πετάξου-
με χειροποίητους χαρταετούς στον ανεμόμυλο του 
συλλόγου ΥΡΙΑ στις Λεύκες. Φτιάξτε τους δικούς 
σας χαρταετούς, ζυγίστε με τέχνη τις ουρές τους και 
ελάτε να τους ελευθερώσουμε στον ουρανό των 
Λευκών! 

Ώρα συγκέντρωσης 11:00 το πρωί, αφού συνέλ-
θουμε από τα αποκριάτικα γλέντια και αν το μετεω-
ρολογικό δελτίο είναι δυσοίωνο, θα αλλάξουμε τα 
σχέδια και θα σας ενημερώσουμε.

Όσοι δεν γνωρίζουν που βρίσκεται ο ανεμόμυλος 
μπορούν να ρωτήσουν την Βούλα Κρητικού, τον Μα-
νώλη Καπούτσο, τον Αντώνη Κορνάρο, την Αθανασία 
Χανιώτη, τον Κοσμά Χατζηγρηγορίου, την Άννα Χα-
νιώτη και όποιον άλλο θέλουν... δεν μπορεί!... κάποιος 
θα ξέρει!!!

Σύλλογος Ύρια Λευκών Πάρου
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12η Έκδοση

Ανοίξτε την πόρτα σας
στον εγκυρότερο επαγγελµατικό οδηγό

συνέχεια από σελ.1
Στη ΦτΠ Ο Κ. Ραγκούσης αναφέρει: 

Είναι κάποια μεγάλα έργα, που έχουν 
πάρει το δρόμο τους, όπως το Νηπια-
γωγείο της Μάρπησσας που θα κατα-
σκευαστεί σε  χώρο της παλιάς Κοινό-
τητας με χρήματα από το ΕΣΠΑ. Άμεσα 
θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. 

Επίσης, η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ανέλαβε 
να υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό για 
την περιοχή έργο. Το αποχετευτικό της 
Νοτιανατολικής Πάρου έως την Μάρ-
πησσα. Έχει πάρει τη μελέτη, την οποία 
θα βελτιώσει.  

Έχει βγει κονδύλι για την επέκταση του Πολυδύναμου 
Ιατρείου Μάρπησσας, 150.000 ευρώ για το κτιριακό και 
125.000 για εξοπλισμό. Το έργο έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΟΜ 
και θα προχωρήσει άμεσα, όπως τουλάχιστον ανέφερε ο 
υποδιοικητής της 2ης ΔΥΠΕ κ. Ζώτος σε επικοινωνία που είχε 
μαζί του ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης. Για το συγκεκριμένο 
έργο έγινε συνάντηση μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, με τον Επιστημονικό Δ/ντή του Κέντρου Υγείας Γκα-
μπριέλ Ανδρόνε. 

Για το κλειστό Γυμναστήριο, περιμένουμε απάντηση από 
το Υπουργείο Μεταφορών στο ερώτημα που υπέβαλε ο Δή-
μος, εάν μπορεί να είναι ο φορέας υλοποίησης ο Δήμος ή ο 
ΟΣΚ. Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας 
λέει ο κ. Ραγκούσης και εξηγεί: Ο Μαρπησσαϊκός, ο οποίος 
έχει ομάδα μπάσκετ, λόγω έλλειψης αγωνιστικού χώρου, 
αναγκάζεται και παίζει σε άλλα γήπεδα και στα εντός έδρας 
παιχνίδια. 

Είναι γνωστό, ότι υπάρχει το κληροδότημα Κουρτέλη 
(178.000 ευρώ), με τον όρο να χρησιμοποιηθούν για σχολική 
αίθουσα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, θα χρησιμοποιηθούν για 
τον εξοπλισμό του Κλειστού Γυμναστηρίου, όταν αυτό κατα-
σκευαστεί. 

Ένα έργο που απασχολεί πάνω από 12 χρόνια την περι-
οχή, είναι οι κατακρημνίσεις στο Δρυό. Ο κ. Ραγκούσης μας 
λέει πως έγινε πραγματογνωμοσύνη από την Κτηματική Υπη-

ρεσία και μένει τώρα στο 
Δήμο ν’ αναθέσει την εκ-
πόνηση της μελέτης για να 
προχωρήσει το έργο. 

Τεχνικό
Πρόγραμμα Δήμου
Τα έργα που πρότεινε η 

Δημοτική Κοινότητα Μάρ-
πησας να ενταχθούν στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου είναι: Τοποθέτηση 
χλοοτάπητα στο Δημοτικό 
Γήπεδο Μάρπησσας. Για το 
έργο αυτό, ο κ. Ραγκούσης 
επισημαίνει, ότι ο Μαρπησ-
σαϊκός με 150 παιδιά, ανα-
γκάζεται να δίνει αγώνες 
στο γήπεδο των Μαρμά-

ρων ή της Παροικιάς, γιατί σε γήπεδο με χώμα απαγορεύεται 
η διεξαγωγή αγώνων.

Ανάπλαση, επισκευή και συντήρηση των Λιμνών του 
Δρυού, για να καταπολεμηθεί, εκτός των άλλων και η δυσο-
σμία. Το έργο αυτό, λέει ο Πρόεδρος αναμένεται να ενταχθεί 
σε πρόγραμμα και να υλοποιηθεί.

Μελέτη και κατασκευή αίθουσας για τη στέγαση του Τα-
χυδρομικού γραφείου του Μύλου Μάρπησσας.

Σύνταξη Μελέτης επέκτασης Αγροτολέσχης.
Κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση της Αλιπράντειας Κοι-

νοτικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού αρχείου της Μάρπησ-
σας, καθώς και άλλα μικρότερα έργα που αφορούν τοιχία 
αντιστήριξης, ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις δρό-
μων που είναι εντός των ορίων των τριών οικισμών και εξυ-
πηρετούν κυρίως του μόνιμους κατοίκους. 

Έργα για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δ.Λ.Τ.
Εκβάθυνση του λιμανιών στο Πίσω Λιβάδι και στο Δρυό.
• Ολοκλήρωση μελέτης και κατασκευή του έργου για την 

αντιμετώπιση του αντιμάμαλου στο Πίσω Λιβάδι. • Αντικα-
τάσταση των παροχών ηλεκτρικού και νερού στις προβλή-
τες, καθώς και αντικατάσταση των φωτιστικών στα λιμάνια 
Δρυού και πίσω Λιβαδιού, Ενίσχυση της νέας προβλήτας στο 
Πίσω Λιβάδι λόγω καθίζησης και άλλες μικροπαρεμβάσεις 
στα δύο λιμάνια για την αποκατάσταση ζημιών και βελτίω-

σης, κατασκευές προβλητών, ράμπας στο Πίσω Λιβάδι και 
στο Πυργάκι, τοποθέτηση πλωτών δεστρών στο λιμάνι του 
Δρυού, υπόστεγα αναμονής επιβατών, σκαλοπάτια στις προ-
βλήτες, συντήρηση και επισκευή των τουαλετών στο Πίσω 
Λιβάδι, ολοκλήρωση μελέτης πεζόδρομου Πίσω Λιβάδι μέχρι 
τον Λογαρά κ.λπ.

Έργα για το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΠ
Έργα σε πρώτη προτεραιότητα είναι: Επέκταση του απο-

χετευτικού δικτύου από το Γήπεδο Μάρπησσας προς το γε-
φύρι Μακριάς Λίμνης (θα εξυπηρετήσει τουλάχιστον 15 σπίτια 
και καταστήματα). • Νέο Δίκτυο ύδρευσης μεταξύ μεγάλης 
και μικρής δεξαμενής Δρυού. • Επίσης, επέκταση αποχε-
τευτικού από αντλιοστάσιο Λογαρά προς Πόυντα και από το 
Κοιμητήριο Μάρπησσας μέχρι Φραγκίσκου Μελανίτη. • Αντι-
κατάσταση δικτύου ύδρευσης από γήπεδο Μάρπησαας μέχρι 
το Ζαχαροπλαστείο «Νικήτας». • Κατασκευή Δεξαμενής στις 
Βαλανιές. • Εκμετάλευση Λιμνών Δρυού. • Κατασκευή νέου 
αγωγού από γεώτρηση Αγίου Ιωάννη μέχρι δεξαμενή Αγίου 
Αντωνίου.

Ο Πρόεδρος δίνει μεγάλη βαρύτητα στην καθαριότητα της 
περιοχής, που όπως λέει, είναι καθαρά τουριστική και ζητεί 
τη συνεργασία όλων γι’ αυτό. Θερμή παράκληση προς τους 
κατοίκους να μην εγκαταλείπουν ηλεκτρικές και άλλα ογκώ-
δη αντικείμενα δίπλα στους κάδους. Και αυτό, γιατί τους χει-
μερινούς μήνες υπάρχει μόνο ένα άτομο στην καθαριότητα 
για όλη την περιοχή.

Σε ότι αφορά στα έργα, ο κ. Ραγκούσης, φιλοδοξεί να επι-
τευχθούν τα περισσότερα από τα έργα που προτείνει η Δη-
μοτική Κοινότητα Μάρπησσας μέσα στην τετραετία που δια-
νύουμε. Οι καιροί λέει, είναι δύσκολοι, αλλά εμείς θα ζητάμε. 

Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας

Μεγάλα έργα σε εξέλιξη

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων, εκπαιδευτικοί, γιατροί και άλλοι 
εργαζόμενοι του νησιού συμμετείχαν στην πανελλαδική 
κινητοποίηση κατά των ασφυκτικών φορολογικών και 
οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης. 

Οι επαγγελματίες έκλεισαν για τρεις ώρες τα κατα-

στήματά τους και επέδωσαν ψήφισμα στον Δήμαρχο κ. 
Βλαχογιάννη, ενώ παράλληλα αντιπροσωπεία τους πα-
ραβρέθηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που οργά-
νωσε ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών υπαλλήλων στην πλατεία 
Μαντώς Μαυρογένους. 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γ. Παπανικολάου δή-

λωσε στη ΦτΠ: «Ως διοργανωτές είμαστε ικανοποιημέ-
νοι, γιατί στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν εργαζόμενοι 
από όλους τους κλάδους. Το σημαντικότερο όμως είναι, 
ότι συνάδελφοί μας, αυτοαπασχολούμενοι – έμποροι, 
αλλά και αντιπροσωπεία του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου ήσαν στη συγκέντρωση, 
στέλνοντας έτσι το μήνυμα, ότι η αλληλεγγύη της κοι-
νωνίας είναι η καλύτερη απάντηση στην Κυβερνητική 
πολιτική». 

Στο ρυθμό των κινητοποιήσεων και η Πάρος


