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Ομόφωνα ενέκρινε το Δημο-
τικό Συμβούλιο Αντιπάρου την 
πρόσκληση από το Ερευνητι-
κό Κέντρο «Δημόκριτος», 
για συμμετοχή του Δήμου 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
LIFE+. Ένα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα, προστασίας από τη 
μια του περιβάλλοντος και με 
ιδιαίτερα οφέλη από την άλλη, 
για το Δήμο και τους Δημότες. 

Η πρόταση αφορά στην ανά-
πτυξη και εγκατάσταση ενός 
υβριδικού συστήματος αφαλά-
τωσης θαλασσινού νερού και γεωθερμίας για την παραγω-
γή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας και την εξοικονόμηση 
ενέργειας για τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων 
(οικιακών, ξενοδοχειακών κ.λπ)., που θα παρέχεται δωρεάν 
στους πολίτες. 

Ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης δήλωσε υπερήφανος για την 
πρόταση που έγινε από το Δημόκριτο και εκφράζει τις ευχα-
ριστίες όλων προς το Ερευνητικό Κέντρο για την επιλογή του 
Δήμου Αντιπάρου. Όπως είπε, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο 
που θα πάει το νησί πολύ μπροστά. Θα προσφέρονται δωρεάν 
παροχές προς τους Δημότες και ο Δήμος θα επιδοτείται για 
μισθούς και  λειτουργικά έξοδα. Παροχές, που αναβαθμίζουν 
το επίπεδο ζωής των Αντιπαριωτών και ταυτόχρονα, η πα-
ροχή ρεύματος με τη μορφή γεωθερμίας κάνει την Αντίπαρο 
πρωτοπόρο σε θέματα περιβάλλοντος. Οι Δημότες μας, είπε, 
θα εξοικονομούν χρήματα για τους ίδιους και για τις επιχει-
ρήσεις τους. 

Ειδικότερα: Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προτίθεται να καταθέσει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE +. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα 
χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον με την ανάπτυξη και 
εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος αφαλάτωσης θα-
λασσινού νερού και γεωθερμίας με σκοπό: α) την παραγωγή 
πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας, β) την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας με χρήση του συστήματος γεωθερμίας για τη λειτουργία 
των κλιματιστικών μονάδων (οικιακών, ξενοδοχειακών κ.α. 
ψύξη - θέρμανση). 

Η πιλοτική εφαρμογή της μονάδας και η επιδεκτική λει-
τουργία του προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε νησί του 
Αιγαίου με μικρή έκταση και χαμηλό αριθμό κατοίκων, προ-
κειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληθυσμι-

ακή κάλυψη από τα οφέλη που 
θα προκύψουν από το έργο. 
Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκε 
ο Δήμος Αντιπάρου, ο οποίος 
μήνες τώρα αγωνίζεται για να 
το πετύχει.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, από 
το Δημόκριτο ζητείται ο προσ-
διορισμός χώρου εγκατάστα-
σης της καινοτόμου μονάδας 
και η διάθεση πληροφοριών 
σχετικά με τις ανάγκες νερού 
και ενέργειας του νησιού. Ο 
χώρος υπάρχει, ενώ ο Δήμος 

για να πετύχει την πρόσκληση για συμμετοχή, αξιοποίησε και 
συμπλήρωσε τις μελέτες που βρήκε από την Κοινότητα για 
δύο μονάδες αφαλάτωσης. Οι μελέτες είναι έτοιμες και την 
επόμενη ημέρα του Δημοτικού Συμβουλίου κατατέθηκαν. Σε 
περίπου 6 μήνες από την κατάθεση θα εγκριθεί το πρόγραμ-
μα, και μέσα στο 2012 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. 

Η ίδια συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα είναι 120.000 
ευρώ, χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή ένω-
ση, άρα ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με 60.000 ευρώ, ποσό που 
καλύπτεται από τις δαπάνες του Δήμου για τη μισθοδοσία του 
προσωπικού και από τα γενικά λειτουργικά έξοδα.  Ο συνο-
λικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2 εκατ. ευρώ που θα 
εξασφαλιστούν από το πρόγραμμα. 

Θα παράγονται από τις δύο μονάδες 600 και πλέον κυβικά 
νερού το 24ωρο. Για 5 χρόνια οι δαπάνες για τη συντήρηση 
των δύο μονάδων θα καλύπτονται από το πρόγραμμα και 
μετά τα πέντε χρόνια, θα καλύπτεται μέρος των δαπανών. 

Πρωτοτυπούμε, είπε ο κ. Λεβεντάκης, όχι μόνο στην Ελ-
λάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι να πετύχου-
με ότι καλύτερο για τους δημότες μας, που μετά από πολλές 
προσπάθειες καταφέραμε να επιλεγεί το νησί μας για το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα, που σύμφωνα με 
τον «Δημόκριτο», «αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο για το πε-
ριβάλλον με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευ-
νας και αποτελεσμάτων ανάπτυξης και ευρείας εφαρμογής, 
καθώς και την προώθηση καινοτόμων λύσεων με δημόσια 
διάσταση». 

Κλείνοντας, ο κ. Λεβεντάκης ευχαριστεί τον Σύμβουλό του 
Μ. Χανιώτη, γιατί με τις ειδικές του γνώσεις πάνω στο συγκε-
κριμένο αντικείμενο, συνεισέφερε ώστε να επιλεγεί η Αντίπα-
ρος για το ερευνητικό πρόγραμμα του Δημόκριτου.

Πανελλήνια περιβαλλοντική 
πρωτοπορία

Η Αντίπαρος επιλέχθηκε από το «Δημόκριτο» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE +

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Με δικαστική απόφαση δεσμεύονται
οι καταθέσεις της ΔΕΥΑΠ

Κλυδωνισμός
στην επιχείρηση

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑΠ 
μετά τη δικαστική απόφαση, που δικαιώνει τους εργαζόμε-
νους στη διεκδίκηση δύο ειδικών επιδομάτων. Η απόφαση 
είναι άμεσα εκτελεστή και έτσι δεσμεύτηκαν τα χρηματικά 
αποθέματα της Δημοτικής επιχείρησης. Συνέπεια αυτής της 
εξέλιξης είναι να μην μπορεί να πληρώσει τις τρέχουσες υπο-
χρεώσεις σε μισθούς του προσωπικού της επιχείρησης, αλλά 
και να περάσει η ΔΕΥΑΠ στα αρχεία του ΤΙΡΕΣΙΑ, αν σφραγι-
στούν επιταγές που έχουν ήδη λήξει. 

Ο κίνδυνος για την επιχείρηση είναι μεγάλος, αφού αν τε-
λεσιδικήσει η απόφαση αυτή, η ΔΕΥΑΠ θα κληθεί να πληρώ-
σει περίπου 1. 200.000 ευρώ αναδρομικά έως και σήμερα. 
Με την απόφαση αυτή, ο ετήσιος προϋπολογισμός της εται-
ρίας επιβαρύνεται με περίπου 300.000 ευρώ  που είναι το 
κόστος των επιδομάτων αυτών. Την επιβάρυνση αυτή φυσικά 
η ΔΕΥΑΠ θα τη μετακυλήσει στην τιμή του νερού και θα επι-
βαρύνει όλους τους καταναλωτές. 

Οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στα δικαστήρια το 2006 διεκ-
δικώντας ειδική αμοιβή 176 ευρώ και επίδομα κίνησης 350 
ευρώ μηνιαίως. 

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ αποφάσισε να στείλει επιστολή προς τις 
τράπεζες που θα τις ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην κα-
τάθεση αίτησης για ανακοπή της κατάσχεσης και ζητεί να μην 
αποδοθούν τα χρήματα έως ότου η εταιρία εξαντλήσει όλα τα 
νόμιμα δικαιώματά της. Αποφάσισε επίσης, να καταθέσει αί-
τημα αναίρεσης της Δικαστικής απόφασης στον Άρειο Πάγο, 
μη δεχόμενο καμία διαπραγμάτευση με τους εργαζόμενους.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ανέφερε ότι εργαζόμε-
νοι είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν, αφού δεν επιθυ-
μούν να κλείσει η επιχείρηση και να χάσουν τη δουλειά τους 
και επί πλέον, ο εκπρόσωπός τους, συμφώνησε με την αίτη-
ση ανακοπής της κατάσχεσης των χρηματικών αποθεμάτων, 
όχι όμως με την αίτηση αναίρεσης της Δικαστικής απόφασης 
προς τον Άρειο Πάγο, δηλώνοντας, ότι τόσο η ομάδα των 24 
εργαζομένων που δικαιώθηκαν όσο και η ομάδα των υπο-
λοίπων 10 εργαζομένων, θα συνεχίσουν το δικαστικό αγώνα, 
έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑμΟυ
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 7.00 θα τελε-

στεί Θρησκευτικός γάμος του Βολοσυράκη Νι-
κόλαου του Δημητρίου και της Φλώρας το γένος 
Αναγνωστοπούλου, με τη Χουσά Στυλιανή του 
Νικολάου και της Ευριδίκης το γένος Χριστοδού-
λου. Ο γάμος θα γίνει στον Άγιο Ιωάννη τον  Δέτη 
στην Νάουσα Πάρου. 

ΠΕΝθη
Σπύρος  Κοντόσταυλος  - Ο αετός που έφυγε
Αγαπημένη Μοσχούλα και 

Δημήτρη, Τάσο και Σίσσυ, 
Σπύρο, Ελένη, Σπύρο, κύριε 
Μανώλη, συγγενείς και φί-
λοι. Είμαστε εδώ όλοι σήμε-
ρα για να αποχαιρετήσουμε 
τον Κύριο Κοντόσταυλο που 
φεύγει για το τελευταίο του 
ταξίδι. Έχω όμως την τιμή να 
μπορώ να τον αποκαλώ κύ-
ριε Σπύρο.

Αγαπημένε μου κύριε Σπύ-
ρο,

Και μας μιλούσες συχνά για 
τα ταξίδια σου όταν ήσουν 
καλά. Σου άρεσε πολύ η Ολ-
λανδία, κυρίως το Ρότερνταμ 
και ευχαριστούμε τον Τομ 
που σου άρεσε η πατρίδα 
του. Ήταν ένας τρόπος προ-
σέγγισης. Εκτός από την γλυ-
κύτητα στο βλέμμα σου όταν 
έβλεπες τα εγγόνια σου, τα οποία λάτρευες, δεν 
ήσουν ο τύπος του ανθρώπου που εξωτερίκευε 
τα αισθήματα του η τα έδειχνε σε όλους. Ήσουν 
ένας άνδρας παλαιών αρχών, ένας άνδρας που 
έπαιρνε στα σοβαρά τον ρόλο του σαν αρχηγός 
της οικογένειας του. Ήσουν πάντα έτοιμος να υπε-
ρασπισθείς την τιμή του ονόματος σου, ένα όνομα 
με ένδοξο παρελθόν από τον 16 αιώνα, μια βαριά   
κληρονομιά. Πάντα έμεινες πιστός στα ήθη και στα 
έθιμα της εποχής σου. Αλλά λόγω των ταξιδιών 
σου και της μακρόχρονης απουσίας σου δεν πα-
ρατήρησες ότι οι αξίες και τα ήθη στην Ελλάδα άλ-
λαζαν. Κατά την διάρκεια της απουσίας σου ο ηδο-
νιστής νεοέλληνας είχε πάρει την θέση του λιτού, 
οικονόμου και αυστηρού – αλλά δίκαιου – πατέρα 
που ζούσε για να προστατεύει τα παιδιά του στε-
ρώντας τα πάντα στον εαυτό του. Ενώ πριν ο ρό-
λος του πατέρα ήταν να υπερασπίζεται τα υπάρ-
χοντα του για τα παιδιά του, για το αύριο, και να 
τα προστατεύει από τον εχθρικό έξω κόσμο, τώρα 
έπρεπε να αλλάξει, έπρεπε να γίνει φίλος τους να 
γίνει ισότιμος τους. Ενώ παλιά έπρεπε να μάθει 
να καταπιέζει τα συναισθήματα του, διότι αλλιώς 
θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν αδυναμία, τώρα 
έπρεπε να μάθει να τα εξωτερικεύει. Σιγά σιγά 
μίκρυνε πολύ η απόσταση ανάμεσα στους γονείς 
και τα παιδιά τους αλλά μαζί με αυτή χάθηκε και ο 
προστατευτικός ρόλος του πατέρα. Ηδονισμός και 
ορφανός ήταν το αποτέλεσμα, και τώρα βλέπουμε 
πως κατάντησε η Ελλάδα μονάχη και απροστά-
τευτη παραδομένη στα χέρια των κερδοσκόπων. 
Φυσικά το θέμα είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Ήσουν 
γι αυτό απαισιόδοξος για το μέλλον του τόπου, το 
είχες μαντέψει και είχαμε στο παρελθόν μιλήσει 
και γι αυτό. Γιατί υπήρχε μια περίοδος που μιλού-
σαμε για πολλά. Ακόμα και το μετάλλιο μου είχες 
δείξει που σου απένειμε η πολιτεία για τις υπηρε-
σίες που προσέφερες στην  Ελλάδα κατά την δι-
άρκεια της κατοχής και τον τίτλο του επίτιμου πο-
λίτη που σου είχε απονείμει το Ισραήλ και ήσουν 
υπερήφανος γι αυτό. Αλλά είχαμε και τις καλές και 
ευχάριστες στιγμές μας τότε όταν ακόμα ζούσε η 
κυρία Ελένη. Το τραπέζι ήταν πάντα στρωμένο, το 
σπίτι ζεστό και φιλόξενο, για τους λίγους, και είχα 
την τιμή να είμαι μια από αυτούς. Και τότε άνοιγε 
η καρδιά και τότε άρχιζε το τραγούδι. Είχες ωραία 
φωνή – την οποία κληρονόμησε η κόρη  σου – και 
συμπάθα με που θα σε μαρτυρήσω ότι μέχρι και 
το νιάου, νιά ου βρε γατούλα τραγουδούσε μαζί. 
Ήταν όμορφες αυτές οι στιγμές. Ευτυχώς που είχα 

δει και αυτήν την πλευρά του εαυτού σου. Μετά 
τον θάνατο της συζύγου σου δεν σε άκουσα πια 
να τραγουδάς.                            

Κύριε Σπύρο όταν πριν από μερικές εβδομάδες 
ήλθαμε να σας υποδεχτούμε στο καράβι με τον 
Τομ, μετά από μια βαριά εγχείρηση που έπρεπε 
να υποστείς τρομάξαμε για το πόσο είχες αδυ-
νατίσει και για το πόσο κουρασμένος φαινόσουν. 
Αλλά είχε μια γλυκύτητα το βλέμμα σου που δεν 
την είχαμε δει ποτέ τόσο έντονη. Η αρρώστια και 
ο πόνος, η αγάπη και η αφοσίωση των παιδιών 
σου, που έκαναν τα πάντα για να σε σώσουν, είχαν 
σπάσει τους συναισθηματικούς σου φραγμούς. 
Απελευθερωμένος από τα δεσμά της αυστηρής 
ανατροφής σου μπορούσες πια να δείξεις τι αισθα-
νόσουν σε όσους αγαπούσες. Κατά την διάρκεια 
της αρρώστιας σας ήταν υπέροχο να βλέπουμε 
με πόση αγάπη κοίταζες τα παιδιά και τα εγγόνια 
σου. Ποτέ δεν παραπονέθηκες, ποτέ δεν είπες ότι 
πονούσες και έδειχνες με το χαμόγελο που άνθιζε 
συχνά στα χείλη σου ότι εκ τιμούσες τις επισκέ-
ψεις μας. Ζητούσες συχνά από την Μοσχούλα να 
σε αγκαλιάσει, να σε χαϊδέψει, και αυτή το έκανε 
με τόση αγάπη κα με τόση αφοσίωση που μας συ-
γκινούσε. Ήσουν τόσο ευχαριστημένος που τους 
είχες όλους κοντά σου. Η Μοσχούλα είχε αναλά-
βει την καθημερινή σου περιποίηση με την υπο-
στήριξη του Τάσου , του Δημήτρη και της Σίσσυς. 
Το έκανε με την βοήθεια της Στεφανιάς που σου 
έδειχνε στοργή και αφοσίωση. Ο κύριος Τσιγώνιας 
που είχε αναλάβει την ιατρική σου περίθαλψη, το 
έκανε με τέτοια επαγγελματικότητα και ανθρωπιά 
που τον θαυμάσαμε.

Κύριε Σπύρο δεν ήσουν ο άνδρας με τα πολλά 
λόγια ούτε αυτός που έκανε εύκολα συμβιβα-
σμούς. Δεν ξέρω αν είχες ποτέ διαβάσει αυτό το 
συγκεκριμένο ποίημα του Καβάφη αλλά είμαι 
σίγουρη ότι θα συμφωνούσες απόλυτα μαζί του:

Ο Σ Ο  μ Π Ο Ρ Ε Ι Σ
Κι αν δεν μπορείς να κάνεις την ζωή σου
όπως την θέλεις, 
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες στες πολλές κινήσεις και ομιλίες.
Μην την εξευτελίζεις πιάνοντας την,
γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντας την
στων πολλών σχέσεων και συναναστροφών
την καθημερινή ανοησία,
ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική.
Αναπαύσου εν Ειρήνη, την άξιζες, την κέρδισες.
Εύχομαι στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στα 

αδέλφια σου και σε εκείνους που σε γνωρίζουν 
καλά, να ζήσουν και να σε σκέπτονται πάντα με 
αγάπη και κατανόηση.

Κατερίνα Δρακοπούλου – Κλαίσεν,
Καλάμι 2011

Πάρος 6 Ιουλίου 2011
Μέσα απ΄ αυτή τη 

σύντομη επιστολή εκ-
φράζουμε τις βαθιές 
μας ευχαριστίες σε 
όλους όσοι συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος 
μας, για το θάνατο του 
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού 
Βασιλείου Αποστολόπουλου, που έφυγε από 
τη ζωή στις 18 / 6 / 2011. Ήταν άνθρωπος τίμιος, 
εργατικός και καλός οικογενειάρχης. Πιστεύουμε, 
ότι ήταν αγαπητός από την κλειστή κοινωνία της 
Πάρου. Το μνημόσυνό του θα τελεστεί την Κυρια-
κή 24 Ιουλίου 2011 και ώρα 9:30 στην Παναγία 
Εκατονταπυλιανή.

Με εκτίμηση, 
Γιακουμίνα Αποστολοπούλου 

τα τέκνα και τα εγγόνια.

Πατέρα μας μεγάλωσες με κόπο και φροντίδα
Ήσουνα μέγα στήριγμα κολόνα και ελπίδα.
Έδωσες την αγάπη σου, το γέλιο και το δάκρυ
Κι έφυγες μόνος ήσυχα στου πόνου το κρεβάτι.
Μα η ψυχή για πάντα ζει κι εγώ θα σε θυμάμαι,
Θα σου ανάβω το κερί και πάντα θα θυμάμαι…

Κατερίνα Αποστολοπούλου

Να ερωτηθεί και ο Δήμος
Καταστροφές καταγγέλλονται στον υγρότοπο της Χρυσής 

Ακτής και οικοδομικές αυθαιρεσίες και ερωτάται ο αρμόδι-
ος Υπουργός από βουλευτές του «Σύριζα»:

-Γνωρίζει το θέμα και τι μέτρα θα πάρει για να προστα-
τεύσει τον υγρότοπο;

-Υπήρξε έλεγχος από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος 
και ποιο είναι το πόρισμα της επιθεώρησης;

-Θα δώσει εντολή διακοπής των εργασιών μέχρι να διαπι-
στωθεί τι ακριβώς συμβαίνει;

-Γιατί τόση καθυστέρηση στην έκδοση του Π.Δ., το οποίο 
θα εξασφάλιζε προστασία στους νησιωτικούς υγροτόπους; 

Θα πρέπει να ερωτηθεί όμως και το Δημοτικό Συμβούλιο 
να μας πει τι μέτρα θα λάβει, προκειμένου να περισωθεί 
ό,τι απόμεινε.

Για τον υγρότοπο του μώλου
Διαβάσαμε την επιστολή των 120 ανθρώπων για τον 

υγρότοπο του Μώλου. Σε μερικά σημεία θα μπορούσαμε 
να συμφωνήσουμε, όπως λ.χ. στην διατήρηση του δρόμου. 
Χρειάζεται να γίνει σοβαρή συζήτηση να δούμε την εξέλιξη 
της περιοχής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα σφάλματα 
και οι καταστροφές που έχουν γίνει σχεδόν σε όλους τους 
άλλους υγροτόπους θα μπορούσε να αποφευχθούν. Βρί-
σκονται τρόποι αν δεν παρασυρόμαστε σε διενέξεις και αλ-
ληλοκατηγορίες. Υπάρχουν οι προτάσεις των ειδικών της 
WWF, οι απόψεις των κατοίκων της περιοχής, απόψεις οι-
κολόγων, αλλά πρέπει και οι δημοτικοί σύμβουλοι να σχη-
ματίσουν δική τους γνώμη με μια επίσκεψη στην περιοχή. 

Βοηθά η φύση;
Πόσο άραγε εμπνέει η φύση στην Πάρο και πόσο μπορεί 

να βοηθήσει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής; Τα πρώτα 
συμπεράσματα ψυχολόγων που ακούσαμε πριν μερι-
κά χρόνια στον «Αρχίλοχο» δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά. 
Πολύ σύντομα δυστυχώς οδηγούμαστε στο να θεωρούμε 
το χώρο δεδομένο με τις όποιες ομορφιές και ιδιαιτερότη-
τές του. Απαιτείται μια πρόσθετη γνώση και προσπάθεια για 
να λειτουργεί η φύση διαφορετικά και να μην στομώνουν 
τα αισθητήριά μας. Σε καιρούς που δυσκολευόμαστε να 
ζήσουμε και δεν είχαμε καρδιά και νου για τις ομορφιές, 
ήρθε ο Ελύτης με το «Άξιον Εστί» να υμνήσει τις Κυκλάδες 
και την Πάρο. Εδώ θα μπορούσε να δούμε πώς η ποίηση 
μπορεί να ανοίξει τα κλειστά μας μάτια.

Με την τρέχουσα λογική της καθημερινότητας, με τις τα-
χύτητες που κινούμαστε, τις νέες αξίες του γρήγορου, του 
μεγάλου και τη λογική της ποσότητας, φαίνεται ότι μένει η 
καρδιά μας κλειστή και δεν συνειδητοποιούμε πού ακρι-
βώς ζούμε. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που επι-
τρέπουμε τις καταστροφές.

Προσοχή στη φλυαρία
Θα πρέπει οι διοργανωτές των εκδηλώσεων να μη κου-

ράζουν όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώ-
σεις και να σταματήσει αυτό το «εθνικό σπορ» της φλυαρί-
ας. Τα λίγα λόγια είναι ζάχαρη. Κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι 
για να περιορίσουμε αυτή μας την τάση, να λέμε πάντα πε-
ρισσότερα απ’ όσα χρειάζονται και αντέχουν οι καλεσμένοι 
μας. Οι ενοχλητικές προσφωνήσεις και τα πολλά δοξαστικά 
καλό είναι να αποφεύγονται. Πάντα μπορεί να εξευρίσκεται 
τρόπος να είμαστε ουσιαστικοί και να μένουμε στο σημα-
ντικό και το καίριο.

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 170

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & 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 Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο 
Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου 
Αλιπράντη, 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, Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης
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: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 
Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, 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.

Στις 23 Ιουνίου του 2011 έφυγε ξαφνικά 
από κοντά μας η αγαπημένη μας Κατερίνη 
Γ. Αρκουλή, το γένος Μοστράτου σε ηλικία 
83 ετών. Μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό που 
υπέστη στο σπίτι της, μεταφέρθηκε σε νοσο-
κομείο της Αθήνας όπου εκεί μια μέρα αργό-
τερα άφησε της τελευταία της πνοή. Η κυρά 
Κατερίνη, όπως την φώναζαν όλοι γεννήθηκε 
και έζησε όλη της τη ζωή στο Μαράθι. Πα-
ντρεύτηκε το Γιώργο Αρκουλή, απέκτησε 6 
παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Ήταν μια μάνα 
γλυκιά και καλή για όλα της τα παιδιά και εγ-
γόνια. Γι αυτό και τα είχε όλα κοντά της μέχρι την τελευταία της μέρα.  
Υπήρξε για χρόνια η ψυχή του Μαραθιού, μια και το σπίτι της ήταν 
πάντα ανοιχτό και γεμάτο κόσμο. Και ποιός δεν έφαγε, δεν ήπιε και 
δεν γλέντησε στο σπιτικό της. Ακούραστη και χαμογελαστή ήθελε να 
ευχαριστεί τους άλλους δίνοντας τους ότι μπορούσε. Έτσι έζησε την 
ζωή της, προσφέροντας σε όλους, στα παιδιά και στα εγγόνια της 
στα αδέρφια και στα ανίψια της, στους γνωστούς και πάντα χωρίς 
να θέλει τίποτα για εκείνη. Γι αυτό κι ο Θεός την αγαπούσε πολύ και 
της έκανε το χατίρι να την  πάρει ξαφνικά χωρίς να κουράσει κανέ-
να, ήρεμα σαν πουλάκι. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας θεία Κατερίνη. 
Θα σε θυμόμαστε πάντα. Η άδεια σου καρέκλα στο σπίτι σου στο 
Μαράθι θα μας θυμίζει πάντα ότι καθόσουν εκεί με ανοιχτή αγκαλιά 
να μας υποδεχτείς! Ας βρήκε η ψυχή σου την ηρεμία και την γαλήνη 
εκεί ψηλά κοντά στους αγαπημένους σου, το σύζυγο σου Γιώργο, 
τους γονείς σου Χρήστο και Πιπίνα και την αδερφή σου Μαργαρίτα. 
Θα κρατάμε πάντα στην καρδιά μας ένα κομμάτι της καλοσύνης και 
της αγάπης σου.

Η ανιψιά σου Χριστίνα.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.

Τα παιδιά και τα εγγόνια.

Καλοκαιρινές
εκπτώσεις 

Ξεκινούν την Παρασκευή 15 Ιουνίου (σή-
μερα), οι καλοκαιρινές εκπτώσεις και θα ολο-
κληρωθούν την Τετάρτη 31 Αυγούστου. Ο 
Εμπ/ κός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου με 
ανακοίνωσή του, ενημερώνει τα μέλη του για 
τους κανόνες που θα πρέπει να τηρήσουν την 
περίοδο αυτή, για να μην βρεθούν αντιμέτω-
ποι με τα πρόστιμα… Ειδικότερα: 

Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει να υπάρξει στα 
εξής: 1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή 
της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της 
νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με 
έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή ση-
μεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα 
σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται. 
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι 
υποχρεωτική.  Ανήκει στην διακριτική ευχέ-

ρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει πο-
σοστό ή όχι.  Σε περίπτωση που η επιχείρηση 
αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται 
ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «20% έκπτω-
ση»).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς 
τον πελάτη.  Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτί-
ζεται με την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά 
και ποιοτικά.  Τα πρόστιμα είναι βαρύτατα και 
δεν επιτρέπεται να καταβληθεί ένα τέτοιο πρό-
στιμο λόγω λάθους.  Επειδή δε, πρόκειται για 
διοικητικό πρόστιμο, πρώτα εισπράττεται (και 
μάλιστα σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ) και κατόπιν 
αμφισβητείται στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Τέλος, σημειώνεται, ότι η ΕΣΕΕ εξακολου-
θεί να υποστηρίζει προς την Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου την επαναφορά της απαγόρευσης 
διενέργειας προσφορών και προωθητικών 
ενεργειών, εντός των 30 ημερών που προη-
γούνται των τακτικών εκπτώσεων.

Μεγάλη φωτιά
στην Αγκαιριά 

Φωτιά ξέσπασε στην πε-
ριοχή Καμάρι της Αγκαιριάς, 
από άγνωστη αιτία, η οποία 
επεκτάθηκε φτάνοντας έως 
το λαογραφικό μουσείο 
«Σκορπιός», σ’ ένα βενζινά-
δικο και σε αυλόγυρους σπι-
τιών. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε πε-
ρίπου στις 5.15’ το απόγευμα 
της Τετάρτης και τέθηκε υπό 
έλεγχο γύρω στις 7.00, αφού 
έκαψε 200 στρέμματα χορ-
τολιβαδικής έκτασης, κυρίως 
φίδες και 100 στρέμματα με 
σιτηρά. 

Στην κατάσβεση πήραν μέ-
ρος όλη η δύναμη της  Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Πάρου, 
δύο πυροσβεστικά αεροσκά-
φη και περίοικοι, οι οποίοι 
προσπαθούσαν με κλαδιά, 
να εμποδίσουν μικρές εστί-
ες να επεκταθούν. Η δύναμη 
της Πυροσβεστικής Πάρου, 
παρέμεινε στον τόπο της πυρ-
καγιάς, καθώς όλο το βράδυ, 
αλλά και την επόμενη το πρωί 
(Πέμπτη 14 Ιουλίου), υπήρχαν 
αναζωπυρώσεις.



Οι προσφορές ισχύουν για αγορά 3τεμ. ανά προσφορά, ανά πελάτη & ανά ημέρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 14/07 ΜΕΧΡΙ 25/07/2011

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΘΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ

40%
ΣΕ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ,

ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, 
ΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑ, 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΣΕ ΕΙΔΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΘΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ

40%
ΣΕ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ,

ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, 
ΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑ, 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΣΕ ΕΙΔΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 15/7 ΕΩΣ 30/8/2011

GRANT’S ΟΥΙΣΚΥ 700ML 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ROCK 
N’ ROLL 3x460GR ΔΩΡΟ COCA COLA ΚΟΥΤΙ (ΑΠΛΗ 
Ή LIGHT) 6x330ML

8,99o
ΤΟ TEMAXIO

17,10o
ΤΟ TEMAXIO

11,49o
ΤΟ TEMAXIO

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΧΩΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2LΙT ΔΩΡΟ 
1 ΚΙΛΟ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΛΑΙΜΟΥ (ΧΥΜΑ  Ή ΔΙΣΚΑΚΙ)

+100
ΠONTOI

1790179_GALHNOS_KTX 26x37,5  7/11/11  1:39 PM  Page 1
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Πολιτιστική
κληρονομιά

«Με αγά-
πη προς 
τον Ελληνι-
κό πλούτο 
στεριάς και 
θάλασσας», 
ένα ταξίδι 
με εικόνες 
και λίγα λό-

για της Εύης Μπεληγιάννη, 
στην ηπειρωτική και νησιω-
τική Ελλάδα, εξερευνώντας 
τμήματα της βιοποικιλότη-
τας, μα και τα πέτρινα γε-
φύρια της, αυτούς τους 
πολύτιμους θησαυρούς της 
πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς.   

Στόχος της παρουσίασης 
είναι η ευαισθητοποίηση 
του κόσμου για τη διάσω-
ση των πέτρινων γεφυριών 
και της βιοποικιλότητας. 

Η πρώτη παρουσίαση θα 
γίνει στις 21 Ιουλίου, στο 
Περιβαλλοντικό Πάρκο 
Νάουσας, στις  21.00. Θα 
ακολουθήσουν δύο ακόμη 
παρουσιάσεις, μία στις 5 
Σεπτεμβρίου, στην Gallery 
«Αποθήκη» Παροικιά και η 
δεύτερη στις 6  Σεπτεμβρί-
ου, στο Χώρο Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγκαιριάς.

ΔημΟΤΙΚη μΟΝΟμΕΤΟΧΙΚη Α.Ε. 
ΔημΙΟυΡΓΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙηΣηΣ
ΚΑΙ ΕΚμΕΤΑΛΛΕυΣηΣ 
ΤΟυ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟυ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟυ ΠΑΡΚΟυ ΠΑΡΟυ 
ΑΪ-ΓΙΑΝΝηΣ ΔΕΤηΣ
Πάρος,12/07/2011

Αριθμ. Πρωτ.: 28/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01/2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ 
ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΤΗΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Μονομετοχικής 
Ανώνυμης Εταιρείας Δημιουργίας, Αξιοποίησης και Εκμετάλ-
λευσης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου 
Αϊ-Γιάννης Δέτης, που εδρεύει στην Πάρο, και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης, αριθμού ατόμων 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: θΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟυ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟυ (ανά κω-
δικό θέσης)
Κωδικός θέσης:101
Υπηρεσία: Δημοτική Μονομετοχική ΑΕ Δημιουργίας, Αξιοποίη-
σης και Εκμετάλλευσης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού 
Πάρκου Πάρου Αϊ-Γιάννης Δέτης
Έδρα υπηρεσίας: Νάουσα Πάρου
Ειδικότητα: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

30/9/2011
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 102
Υπηρεσία: Δημοτική Μονομετοχική ΑΕ Δημιουργίας, Αξιοποίη-
σης και Εκμετάλλευσης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού 
Πάρκου Πάρου Αϊ-Γιάννης Δέτης
Έδρα υπηρεσίας: Νάουσα Πάρου
Ειδικότητα: ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 
30/9/2011
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 103
Υπηρεσία: Δημοτική Μονομετοχική ΑΕ Δημιουργίας, Αξιοποίη-
σης και Εκμετάλλευσης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού 
Πάρκου Πάρου Αϊ-Γιάννης 
Έδρα υπηρεσίας: Νάουσα Πάρου
Ειδικότητα:  ΔΕ Σερβιτόρων
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 
30/9/2011
Αριθμός ατόμων: 1

Η πλήρης Ανακοίνωση με τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσό-
ντα και τις λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων και των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αναρτημένη στην έδρα της 
Εταιρείας στο ΚΕΠ της Νάουσας και στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Πάρου. 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 10 ημέρες 
από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης στον τοπικό 
τύπο.
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Κουλιανός 

Εορτασμός Αγίας Μαρίνας
Σειρά εκδηλώσεων θα πραγματοποιήσει και φέτος ο Δήμος 

Αντιπάρου για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Οι εκδηλώσεις 
ξεκινούν την Παρασκευή (σήμερα), στις 11 το πρωί με αγώνα 
ποδηλασίας για ενήλικες και έφηβους σε κυκλική διαδρομή 
Αντίπαρος – Κάμπος – Γλυφά – Αντίπαρος. Στις 20.30 «Μικροί 
και μεγάλοι εν δράσει…», με μουσικοχορευτική θεατρική εκ-
δήλωση από τα τμήματα χορού του Δήμου Αντιπάρου και το 
χορευτικό συγκρότημα «Δωδώνη». 

Το Σάββατο 16 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνουν ιστιοπλο-
ϊκοί αγώνες από το Ναυτικό Όμιλο Αντιπάρου, στις 19.30 θα 
γίνει Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας Αγίας Μαρίνας, στις 20.00 
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και θ’ ακολουθήσουν στο λι-
μάνι: Χαιρετισμός του Δημάρχου Γ. Λεβεντάκη, παραδοσιακοί 
χοροί από το Σύλλογο Γυναικών Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδας, 
νησιωτικοί χοροί από τα τμήματα χορού του Δήμου Αντιπάρου 
και  νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική. 

Την Κυριακή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία και στις 10.00 Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας Αγίας 
Μαρίνας από τον εορταζόμενο ναό στον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου. Στις 19.00 θα 
γίνουν αγώνες δρόμου με εκκίνηση από το λιμάνι, 10.000 μέτρα για αθλητές και 2.000 μέτρα 
για μικρούς και μεγάλους, με τερματισμό στην Αγία Μαρίνα. Στις 19.30 Εόρτιος εσπερινός 
στην Αγία Μαρίνα και στις 21.00 βραδιά μουσικής από τον Αντιπαριώτη πιανίστα Φίλιππο 
Ρίτσαρντ. 

Στον Κώστο
Την Αγία Μαρίνα τιμά με εκδηλώσεις και ο Κώστος. Το Σάββατο 16 Ιουλίου, στις 20.00 θα 

γίνει Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία. Την Κυριακή στις 7.15 το πρωί Όρθρος 
και Θεία λειτουργία. Στις 10.00 Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, στις 20.00 Εσπερινός και Παρά-
κληση της Αγίας Μαρίνας και στις 20.30 εκδήλωση από τα παιδιά του Ορφανοτροφείου της 
Αγίας Μαρίνας.  

Παζάρι ντόπιων Παραδοσιακών  προϊόντων στην Αγκαιριά

Να είστε όλοι εκεί!
«Παζάρι ντόπιων Παραδοσιακών  προϊόντων» οργανώνει, 

με επιτυχία κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος  Αγκαιριάς, 
στην είσοδο της παραλίας της Αλυκής  την Παρασκευή 22 
Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και για μια εβδομάδα. 

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρεται: «Με αυτό τον 
τρόπο δίνουμε στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν 
και να γευτούν  ντόπια προϊόντα.  Χειροποίητα γλυκά του 
κουταλιού, μαρμελάδες, γλυκά,  ποτά, κρασί, σούμα, λάδι, 
ξύδι, κάπαρη, ελιές, βότανα , γλυκά «της ημέρας», είναι με-
ρικά από αυτά!».

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς τονίζει επίσης, 
ότι «ο Σύλλογος κάνει μεγάλες προσπάθειες όσο αν αφορά 
τον πολιτισμό και την διάδοση των ηθών και των εθίμων του 
τόπου. Οι οικονομικοί πόροι από τους οποίους στηρίζεται η 
προσπάθειά μας, χορευτικό και παραστάσεις, πανηγύρια, 
εκδηλώσεις, συναυλίες, βιβλιοθήκη (που όπως όλοι γνωρί-
ζουν πολύ συχνά ανανεώνεται, το 2010 με 1500ευρώ, αλλά 
και πάνω από 150 καινούριους τίτλους σύγχρονων βιβλίων 
που προήλθαν από δωρεά), λειτουργία πολιτιστικού κέντρου 
όλο το Χειμώνα ,ομιλίες, κ.τλ., προέρχονται από τα παζάρια 
μας τα Χριστούγεννα και το Καλοκαίρι, από την Έκθεση βιβλί-
ου που ακολουθεί τον Αύγουστο και κάποιες επιχορηγήσεις 
του Δήμου για τα πανηγύρια. Η λειτουργία του Πολιτιστικού 
κέντρου κάθε Σάββατο όλο το Χειμώνα από εθελοντές μέλη 
μας υπό το άγρυπνο βλέμμα του ζεύγους Καλανδράνη,  βο-
ηθάει τα παιδιά (πάνω από 40-50 κάθε φορά, όλων των ηλι-
κιών) να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό, πράγμα για μας 
πολύ σημαντικό,  να παίξουν συμμετέχοντας σε τουρνουά 
πινγκ πονγκ, επιτραπέζια παιχνίδια, να επιλέξουν βιβλία από 
την δανειστική βιβλιοθήκη μας, να ανταλλάξουν απόψεις , 
να βρεθούν μεταξύ τους, αλλά και με μας που έχουμε δεθεί 
τόσο πολύ μαζί τους να πιούμε ζεστή σοκολάτα και να μιλή-
σουμε, να αστειευτούμε, να παίξουμε, να γίνουμε ένα μαζί 
τους.  Όμως, όλα αυτά δυστυχώς χρειάζονται οικονομική 
ενίσχυση. Η βοήθειά όλων λοιπόν, αλλά και η παρουσία σας 
είναι απαραίτητη».

Η Σταυρούλα Θεοχάρη
κοντά στους Special Olympics

Από το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουνίου μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιουλίου 2011, 
84 αθλητές, από 18 χώρες, συμμετείχαν στην αθλητική γιορτή των Παγκοσμίων Αγώνων 
Special Olympics Αθήνα 2011, στον Σχοινιά Μαραθώνα.

Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή της αθλήτριας του ΝΟΠ Σταυρούλας θεοχάρη, η οποία 
συμμετείχε με την ιδιότητα συνοδού της αθλήτριας Γκεβέζου Γεωργίας.

Μαζί κατέλαβαν το Αργυρό μετάλλιο στο  Division 2 του Level 1 της κατηγορίας 4.20.
Έτσι η Σταυρούλα Θεοχάρη εκτός από μεγάλη αθλήτρια της ιστιοπλοΐας απέδειξε και την 

μεγάλη ευαισθησία της για τα παιδιά των Special Olympics.

Συναυλία με την Ντέ-
νια Κουρούση

Η Ντένια Κου-
ρούση και το μου-
σικό της σχήμα θα 
τραγουδήσουν για 
μας την Τετάρ-
τη 20/7/11 στις 
21:30 στο Πίσω 
Λιβάδι, παραδο-
σιακά, νησιώτικα, 
σμυρναίικα και 
ρεμπέτικα τραγού-
δια. Η είσοδος θα 
είναι ελεύθερη.

Η Ντένια Κου-
ρούση (με κα-
ταγωγή από τον 
Πρόδρομο της 
Πάρου, το γένος 
Χανιώτη), είναι μια 
ταλαντούχα ερμη-
νεύτρια, με εμπει-
ρία χρόνων σε ρεμπέτικα και λαϊκά πάλκα, δίπλα σε 
σημαντικά ονόματα όπως ο Μπάμπης Τσέρτος, ο 
Γιώργος Μαργαρίτης, η Μαριώ, η Λιζέτα Καλημέρη, 
ο Δημήτρης Κοντογιάννης, η Χαρούλα Λαμπράκη και 
ο Αγάθωνας Ιακωβίδης. Έχει συμμετάσχει σε δίσκους 
του Νίκου Μαμαγκάκη, της Μαριώς, του Γεράσιμου 
Νεοφύτου και άλλων. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο 
πρώτος της προσωπικός δίσκος «Τι παράξενη κοπέ-
λα» με 11  ρεμπέτικα τραγούδια, μεταξύ των οποίων 
και το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου» (τραγούδι τίτλων 
στη σειρά «Το νησί»).

Ο Βασίλης Κορακάκης- μπουζούκι, Ελένη Φίλιππα 
σαντούρι-φωνή, Ηλίας Μαυρίκης κιθάρα-λαούτο, Πα-
ντελής Αγιουτάντης βιολί.

«Όσο, όση, όσα»

Όσο θα είμαι ζωντανός
και τ’ έχω τετρακόσια, 

για τα στραβά του καθενός
πάντα θα βγάζω γλώσσα.
Δεν τα μπορώ τα άσχημα

μ’ αρέσουν τα ωραία,
τα σοβαρά τα λογικά

και η καλή παρέα.
Όσο μπορώ πιο όμορφα
θα τραγουδώ, θα ψέλνω, 

τον σκάρτο και τον ψευταρά
θα τον διαολοστέλνω.

Και όλους αυτούς που παίζουνε
τα πονηρά παιχνίδια

και που εμείς νομίζουνε
πως τρώμε κουντουρίδια. 
Όση κι αν έχει συννεφιά

πάλι θα ξαστερώσει, 
όμως τα χρέη τα βαριά
ποιος θα τα ξεχρεώσει;

Αυτά που μας φορτώσανε
του έθνους οι πατέρες, 

που χρόνια τώρα κυβερνούν
με τις ψευτιές παντιέρες.
Μέρες καλές, ένας Θεός

ξέρει πότε θα δούμε 
κι από του χρέους το ζυγό
δεν πρόκειται να βγούμε.

Όσα κι αν έχεις έσοδα
και γίνεται σπατάλη, 
τότε αργά ή γρήγορα

φτωχός θα γίνεις πάλι.
Όταν δεν πάθει ο άνθρωπος

δεν πρόκειται να μάθει,
γι’ αυτό και γίνονται συχνά

μαθήματα τα λάθη.
Κρέμαγε το καλάθι σου

όπου το χέρι φτάνει
και με φουρτούνα να μη βγεις

ποτέ απ’ το λιμάνι.
Όσα παινέματα κι αν πεις

γι’ αυτούς που δεν αξίζουν,
είναι στον κόσμο σα να λες

πως και οι πορδές μυρίζουν.
Είναι αυτοί που τα στραβά

σερβίρουνε για ίσια
και για να κάνουνε λεφτά

μεγάλη έχουν λύσσα.
Όσο κι αν ψάξεις δεν θα βρεις

στα άχυρα έναν ψύλλο,
ειλικρινή και μπεσαλή
σε όλα εντάξει, φίλο. 

Μπέσα και ειλικρίνεια
μπρος στο συμφέρον σβήνουν

και όταν δεν είσαι τυχερός
όλες οι πόρτες κλείνουν.
Κουράγιο και υπομονή
όσο μπορείς να κάνεις, 
όπως κατάντησε η ζωή

τρέχεις και δεν προφτάνεις.   

Κων/νος Γ. Δεληγραμμάτης
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Μεγάλη συμμετοχή στον κολυμβητικό Διάπλου Πούντας – Αντιπάρου 
Αθλητική γιορτή

Μεγάλη ήταν και φέτος η συμμετοχή  στον κο-
λυμβητικό Διάπλου Πούντας (Πάρου) - Λιμένος 
Αντιπάρου, απόστασης 1450 μέτρων, που  διεξή-
χθη το Σάββατο 9 Ιουλίου, στις 6 μμ. 

Οι κολυμβητές ήσαν 182 και τερμάτισαν οι 165, 
με τελευταία την Antony Gail (μιάμιση ώρα), στην 
οποία προσφέρθηκε συμβολικά μία χελωνίτσα. 
Την κολυμβήτρια συνόδευε έως και την τελευταία 
στιγμή το σκάφος του Ν.Ο. Αντιπάρου με τον προ-
πονητή Κοσμά Χατζηγεωργίου. 

Ο πρώτος κολυμβητής Λένια Βασίλης βγήκε 
στην ακτή σε 24.40’’, δεύτερος ο Παναγιώτης Κε-
φάλας 24.47’’, τρίτος ο Γκεμπόρης Εμίλ 26.29’’. 

Στις Γυναίκες, πρώτη η Wolff Coralia 24.40’’, 
δεύτερη η Charlotte Branthonne - Peju 24.47’’ και 
τρίτη η Ιωάννα Λάπη 27.57’’. 

Στα παιδιά κάτω των 15 ετών, πρώτη ήταν η 
Θεοδώρα Μανέτα με 29.51’’, δεύτερη η Δήμητρα 
Τσόλη με 30.33’’ και τρίτος ο Ορέστης Κοτσάφτης 
με 31.28’’. Στους τρεις πρώτους από κάθε κατηγο-
ρία, δόθηκαν κύπελλα, ενώ σε όλους τους κολυμ-
βητές δόθηκαν μετάλλια. 

Παρόντες στη γιορτή, ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντά-
κης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. 
Φαρούπος, οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ν. 
Μαριάνος και Π. Σφαλαγκάκος, η Αντιδήμαρχος 
Ελένη Βιάζη, η υπεύθυνη του τομέα Πολιτισμού 
Λίτσα Βιάζη, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολύς κό-
σμος, Αντιπαριώτες και τουρίστες έλληνες και ξέ-
νοι, οι οποίοι απόλαυσαν μαζί με τους αθλητές την 
κακαβιά που σιγοψήθηκε στο λιμάνι της Αντιπά-
ρου, τα ψάρια και το χταπόδι στη σχάρα, το κρασά-
κι και τη σούμα, υπό τους ήχους των νησιώτικων 
τραγουδιών. Έλαμψαν δια της απουσίας τους, οι 
τοπικοί άρχοντες της Πάρου, οι οποίοι αν και προ-
σκλήθηκαν δεν… κατάφεραν να παραστούν!

Ο Πρόεδρος του ΝΟΑ Τάσος Φαρούπος με τους συνεργάτες του και τη βοήθεια της κ. 
Λίτσας Βιάζη έκαναν ότι μπορούσαν και κατάφεραν και φέτος να πραγματοποιήσουν μια 
όμορφη αθλητική γιορτή. 

Παροικία Πάρου  τ: 22840 27204  κ: 6972.051890  w: www.homeland-e.gr

ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΑΖΟΥΝ
50%... και πάλι

ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΤΑΝΟΥΝ!!!

Ξύλινο Τραπέζι 1,45 έως 1,85 χ 0,80
από φουρνιστή οξιά
6 Πτυσσόμενες καρέκλες 5 θέσεων
6 μαξιλάρια πλάτης
6 σουπλά
6 σουβέρ = 649

Απλές προσθέσεις HomeLand:

αλλά και δεκάδες ιδέες για όλο το σπίτι!

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ 

Πατρίς - θρησκεία
-  τοκογλυφία!!!

Ξέρετε ποιοί είναι οι μεγαλύτεροι κερδο-
σκόποι; Οι μεγαλύτεροι τοκογλύφοι; Αυτοί 
που κατέχουν με τη μορφή κρατικών ομο-
λόγων τεράστιο μέρος του ελληνικού δημό-
σιου χρέους; Ποιοί βρίσκονται στην πρώτη 
θέση μεταξύ εκείνων που πίνουν το αίμα 
του ελληνικού λαού; Οι μεγαλύτεροι πιστω-
τές – γδάρτες του ελληνικού κράτους, που ο 
Πρωθυπουργός θα πατάξει όπου Γης, είναι 4 
ελληνικές Τράπεζες.

Συγκεκριμένα, η «Εθνική», η «Αλφα», 
η «Πειραιώς» και η «Eurobank». Δηλαδή, 
την πρώτη θέση μεταξύ των δανειστών, 
σε ποσοστό 23%, την έχουν οι Έλληνες... « 
επενδυτές». Αυτοί είναι οι «πατριώτες» ( ! ) 
πλουτοκράτες που μαζί με Άγγλους, Γάλ-
λους, Γερμανούς και Πορτογάλους της ίδιας 
συνομοταξίας, έβαλαν το χεράκι τους για να 
εκτιναχθεί το επιτόκιο στα επίπεδα που εκτι-
νάχθηκε. Αυτοί είναι που θα εισπράξουν τη 
μερίδα του λέοντος από την τοκογλυφία.

Αυτά τα 4 ευαγή ιδρύματα αφενός διαθέ-
τουν κρατικά ομόλογα άνω των 36 δις., τα 
οποία χρησιμοποιούν ως βάση ασφαλείας 
και αφετέρου, από κει και πέρα, διαθέτουν 
περί τα 45 δις. κρατικά ομόλογα με τα οποία 
υπό μορφή εγγυήσεων προσφεύγουν στην 
ΕΚΤ, δανείζονται με επιτόκιο 1% και κατόπιν 
με τα ίδια αυτά χρήματα δανείζουν το ελληνι-
κό κράτος με εξαπλάσιο ( ! ) επιτόκιο και τους 
Ελληνες καταναλωτές με εικοσαπλάσιο!.

Και  γι’ αυτούς το ελληνικό κράτος προ-
σφεύγει στις διεθνείς χρηματαγορές, για να 
δανείζεται με ληστρικά επιτόκια, ώστε να 
πληρώνει τα χρέη του απέναντί τους.

Θα πρέπει πάντα να θυμάστε ότι:
Εκτός από τους τραπεζίτες της Γαλλίας, 

που κατέχουν περί τα 75 δις. του ελληνικού 
δημόσιου χρέους ( εξού και η « αγάπη» του 
Σαρκοζί ), της Ελβετίας που κατέχουν περί τα 
64 δις., της Γερμανίας που κατέχουν 43 δις. ( 
εξού η « συμπάθεια» της Μέρκελ ), των ΗΠΑ 
που κατέχουν περί τα 13 δις. ( εξού η « φρο-
ντίδα» των Ομπάμα – Κλίντον ),

Υπάρχουν και 4 ελληνικές τράπεζες, στο 
μετοχολόγιο των οποίων δεσπόζουν τα ονό-
ματα επιφανών Ελλήνων πετρελαιάδων, βιο-
μηχάνων, εργολάβων και λοιπών « πατριω-
τών – νταβατζήδων», που ελέγχουν το 20% 
- 30% του ελληνικού δημόσιου χρέους και 
που για το δικό τους, τελικά, « εξευμενισμό», 
οι εργαζόμενοι χάνουν τον 14ο, τον 13ο, και 
τον 12ο μισθό τους!

Με άλλα λόγια, όταν θα ακούτε τον Πρω-
θυπουργό να απευθύνεται στο « φιλότιμο» 
των μισθωτών, όταν θα ακούτε τον κ. Βενι-
ζέλο να απευθύνεται στον « πατριωτισμό» 
των Ελλήνων, όταν θα ακούτε το Πάγκαλο 
να ζητά να βάλουμε πλάτη « όλοι μαζί» για 
να ξεπεράσουμε την κρίση, να θυμάστε ότι 
το κάνουν για τα συμφέροντα όλων των πα-
ραπάνω και όχι για τα συμφέροντα της συ-
ντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων εργα-
ζομένων που τους οδηγούν με μαθηματική 
ακρίβεια στην φτώχεια και  στην εξαθλίωση.

Όλα τα άλλα που καθημερινά λέγονται από 
τα παπαγαλάκια στα δελτία των οκτώ ή από 
διάφορους πρόθυμους είναι για « μεσοπρό-
θεσμη» εξαπάτηση... και τίποτα περισσότερο.

Ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις μετεγγραφές νησιωτών φοιτητών 

Να αρθεί η ανισότητα
Την πρότασή τους με στόχο την άρση της ανισότητας σε βάρος των 

φοιτητών που κατάγονται από νησιά, κατέθεσαν προς το υπουργείο 
Παιδείας, με πρωτοβουλία του βουλευτή Σάμου Χ. Βαρδίκου, οχτώ 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που εκλέγονται σε νησιωτικές περιοχές, μετα-
ξύ των οποίων, ο βουλευτής Κυκλάδων Γ. Παπαμανώλης. .

Στην ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας επισημαίνεται ότι:
«Η εφαρμογή της νέας ρύθμισης για τις μετεγγραφές των φοιτητών 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικών περιπτώσεων, ανέδειξε μια δι-
άσταση που δεν ήταν από την αρχή ορατή και ευνοεί πρωτίστως την 
Αθήνα και δευτερευόντως άλλες στεριανές μεγάλες περιοχές, ενώ 
ουσιαστικά αφήνει έξω, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, τα νησιά. Για 
την οικονομική διευκόλυνση, δεν είναι θέσφατο η οικογενειακή κατοι-
κία. Είναι δυνατόν, π.χ. πολύτεκνος που κατοικεί στη Σάμο να έχει και 
σπίτι στην Αθήνα ή κάτοικος της Αθήνας να έχει τέκνο που σπουδάζει 
σε άλλη πόλη, αλλά να μένει σε φοιτητική εστία δωρεάν; Πρόσθετη δε 
και πραγματική οικονομική επιβάρυνση, έχουν οι νησιώτες που σπου-
δάζουν εκτός Αθηνών και για να μετακινηθούν από το πατρικό τους 
στον τόπο σπουδών χρησιμοποιούν δύο και σε περιπτώσεις μικρών 
νησιών τρία μεταφορικά μέσα, ενώ οι Αθηναίοι μόνο ένα. Τέλος, δεν 
διασφαλίζεται ούτε η αξιοκρατία, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην μετεγ-
γράφεται νησιώτης με περισσότερα μόρια και να μετεγγράφεται στην 
Αθήνα που υπάρχουν όλες οι σχολές, ο εξ Αθηνών με λιγότερα».

Οι βουλευτές προτείνουν στην ερώτησή τους να έχουν όλοι – ανε-
ξάρτητα από τον τόπο κατοικίας – τη δυνατότητα να δηλώνουν όλες τις πόλεις που επιθυμούν  
να φοιτήσουν στον πίνακα με τις καθορισμένες θέσεις και αυτός που έχει συγκεντρώσει πε-
ρισσότερα μόρια να μετεγγράφεται και ρωτούν την υπουργό: " Θα προχωρήσει στην άρση της 
ανισότητας που δημιουργείται σε βάρος των νησιωτών;"

Για το ίδιο θέμα κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή και ο Βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ, 
Παναγιώτης Ρήγας.
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 ΠΩΛηΣΕΙΣ ΑΚΙΝηΤΩΝ                    
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                                      

ΑΛυΚη, πέτρινη οικία πρώτου ο-
ρόφου 84τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
2 υπνοδωμάτια, μεγάλο μπάνιο, 
κουζίνα, καλοριφέρ, air condition, 
θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
155.000€. Έτερη οικία 150τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, βερά-
ντες, πέργολες, κήπος, πισίνα. Τιμή 
225.000€  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κα-
τασκευαστής  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768.

μΑΡΠηΣΣΑ, πωλείται, παραδοσι-
ακή οικία 49 m2, εντός οικισμού, 
επισκευασμένη, άμεσα κατοικήσιμη. 
Τιμή: 65.000€ Τηλ.: 6956029102.

ΚΑμΠΟΣ ΒΟυΤΑΚΟΣ, πωλεί-
ται κατοικία 156m2 σε οικόπεδο 
740m2 με 4 υπνοδωμάτια, 2 σαλόνι 
– κουζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 50m2. 
Τιμή: 280.000€. Τηλ.: 6940622456 & 
6958684932. Κος Κοντάη Βασίλης.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 κατοικίες 156m2, 148m2, 147m2 
σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων η κάθε 
μία και με πηγάδι. Πωλούνται μαζί 
ή ξεχωριστά. Τιμή: 650.000€. Τηλ.: 
6940622456 & 6958684932. Κος Κο-
ντάη Βασίλης.

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 ευκαιρίας. Τηλ.: 
22840 53044, 22840 52605.

ΕΛηΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες 
κρεβατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 
4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, καλορι-
φέρ, πισίνα, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 255.000€. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΚΑΛΑμΑυΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 47τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλο-
ριφέρ, κήπος 65.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΚΑμΠΙ, οικία 75τμ2 πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.400τμ2, 2 κρεβ/ρες, 2 μπά-
νια, βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 135.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932-
285768.

ΑΛυΚη, πωλείται τριάρι 70τ.μ. νε-
όκτιστο σε 250,00τ.μ. οικόπεδο, 
εντός σχεδίου. Τιμή: 160.000€. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626. 

ΑθηΝΑ - ΒΟυΛΑ, στο κέντρο, 2 δι-
αμερίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 44τ.μ. 
85.000€, επιπλωμένα, κήπος, πλησί-
ον θαλάσσης. Ευκολίες, ανταλλαγή, 
καλύτερη τιμή στα μετρητά. Τηλ.: 
6932285768.

ΑθηΝΑ – ΚΟΡυΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 Επί-
σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 
μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστική Εται-
ρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

ΛΕυΚΕΣ, πωλείται παλαιά οικία με 
θέα, 73m2 με 30m2 υπόγειο και 
400m2 οικόπεδο. Τηλ.: 22840 42423, 
6971962021.

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

3,5 ΧΛμ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται 
βίλλα διώροφη ημιτελής (στα τούβλα) 
οικόπεδο 1100τ.μ. εντός οικισμού, 
πανοραμική θέα. Μεγάλος χώρος υ-
ποδοχής, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 
wc, κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. 
Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές 
σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

ΚΑμΠΟΣ ΒΟυΤΑΚΟυ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 
2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπα-
στή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 165.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΝΑΟυΣΑ, βίλλα σε αμμώδη παρα-
λία 120τ.μ. με οικόπεδο 2000m2 με 
πισίνα εκκλησάκι, πηγάδι, μεγάλες 
βεράντες, διαμορφωμένος κήπος. 
Τηλ.: 22840 23353, 6977200338.

ΒΟυΤΑΚΟΣ, 125m2 συν, μεζονέτα 
3 επιπέδων με 3 κρεβατοκάμαρες, 

3 μπάνια, 3 w.c. γκαράζ 300μ. από 
θάλασσα, απεριόριστη θέα 50m2 
βεράντα ιδιόκτητη κατασκευή με 
εκλεγμένα υλικά Α’ ποιότητας, προ-
σεγμένη. Τιμή: 236.000€ - 255.000€ 
(Συζητήσιμη). Επίσης 2η ημιτελείς με 
όλες τις παροχές. Χρειάζεται δάπεδα 
& κουφώματα της αρεσκείας σας. 
Τιμή: 180.000€ (Συζητήσιμη).Τηλ.: 
6943511925 Κος Βασίλης.

ΠΩΛηΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                           
& ΑΓΡΟΤΕμΑΧΙΩΝ                      

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ, πωλούνται 2 διπλανά 
οικόπεδα 11 στρέμματα (5,5 στρέμ-
ματα το καθένα) με άδεια οικοδομής. 
Τιμή: 130.000€ & τα 2 μαζί. Τηλ.: 
6972254651.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑμΠΕΛΑ & ΤΟ υΣ-
ΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 2.000τ.μ. 
με άδεια διώροφης οικοδομής 
100τ.μ. με θέα στη θάλασσα και τη 
Νάξο. Τηλ.: 6932303423. 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, παραδοσιακός οικισμός, 
πωλείται οικόπεδο 500τ.μ. με άδειες 
οικοδομής και απεριόριστη θέα. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6937436322. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟυμΕΝΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 4800τ.μ. με πη-
γάδι μέσα. Πολύ καλή ευκαιρία. 
Τιμή: 50.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.:  
6976818757.

ΚΑμΑΡΕΣ, κεντρικός δρόμος, πω-
λείται αγρόκτημα 8,5 στρέμματα. 
Κατάλληλο και για επιχείρηση. Τηλ.: 
22840 21789, 6944130223.

ΛΟΛΑΝΤΩΝηΣ, πωλείται αγροτεμά-
χιο 4 στρέμματα, οικοδομήσιμο, 300 
μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 22840 
42423, 6948511546. 

ΑμΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπεδο 8,5 
στρέμματα με θέα τη Νάξο, 100 μέτρα 
από την θάλασσα. Τηλ.: 6932346544.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δίπλα στην εκκλησία του 
Αγ. Γεωργίου, πωλείται οικόπεδο 2 
στρεμμάτων εντός οικισμού. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΚΑμΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
8 περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, οι-
κοδομήσιμο. Τιμή 65.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

θΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά α-
πό Παροικιά) 15.604τμ2 με κατοικιά, 
αποθήκες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 
220 ελιές και πολλά οπωροφόρα. Η-
λεκτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. 
Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

μΑΡΠηΣΣΑ – ΑΓ. ΕΛΕυθΕΡΙΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 10,250 στρέμματα 
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 28320, 
6944558581.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝηΤΩΝ               
- ΖηΤηΣη            

μΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ζητείται προς 
ενοικίαση με 4 υπνοδωμάτια, αυτό-
νομη θέρμανση, τουλάχιστον για 2 
χρόνια, μεταξύ περιοχή Πεταλούδες 
και Αγκαιριά. Τηλ.: 6979819470.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝηΤΩΝ                      
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΝΑΟυΣΑ – ΒΟυΝΑΛΙ, ενοικιάζεται 

σπίτι 130τ.μ. 4άρι, με αυτόνομη θέρ-
μανση & τζάκι. Τηλ.: 6947401120.

ΠΟυΝΤΑ, ενοικιάζεται μονοκατοικία 
με 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
2 μπάνια, θέρμανση, τζάκι & θέα θά-
λασσα. Τηλ.: 6977157381.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ενοικιάζεται κατοικία 
3άρι, με αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
22840 91935.

ΚΟΛυμΠηθΡΕΣ, ενοικιάζονται ε-
πιπλωμένα διαμερίσματα για μήνα 
σεζόν ή χρόνο 100 μέτρα από την 
καλύτερη θάλασσα με απεριόριστη 
θέα. Τηλ.: 210 4511861, 6947424831, 
6934049499.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται τριάρι σε ά-
ριστη κατάσταση. Τηλ.: 22840 24983, 
6949306161.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πλησίον ΙΚΑ, ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα, επιπλωμένη. Τηλ.: 
22840 21524, 6977690252. 

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται ισόγειο διαμέ-
ρισμα, τριάρι με αυτόνομη θέρμανση 
και κήπο. Τηλ.: 6977831929.

ΝΑΟυΣΑ – ΑΛΩΝΙΑ, ενοικιάζεται 
σπίτι 70τ.μ. με βεράντα, αυτόνομη 
θέρμανση και a/c. Τηλ.: 22840 52425 
(Μόνο πρωινές ώρες).

ΑΛυΚη, ενοικιάζονται γκαρσονιέρες 
και δυάρι επιπλωμένα 90 μ. από την 
παραλία για σεζόν ή για μόνιμα. Τηλ.: 
6937436326.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται δυάρι δια-
μέρισμα σε άριστη τοποθεσία. Τηλ.: 
22840 21569, 6977367790.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα δίχωρη πλήρως εξοπλισμένη 
για σεζόν, 1 χλμ από την πόλη. Τηλ.: 
22840 22627. 

ΑθηΝΑ – ΑΓ.μΑΡΙΝΑ ηΛΙΟυ-
ΠΟΛηΣ, ενοικιάζεται ρετιρέ δυάρι 
με μεγάλο μπαλκόνι και πέργκολα, 
τζάκι και αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6938912440.

ΛΕυΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ενοικιάζε-
ται ολοκαίνουργιος επαγγελματικός 
χώρος 80τ.μ. σε πολύ λογική τιμή. 
Τηλ.: 6974705915.

ΑθηΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι, πλήρως επιπλωμένο. Τηλ.: 
6942432446, Κα  Ματίνα.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis@yahoo.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛημΑΤΑ, ενοικιάζε-
ται οικία 120τ.μ. με κουζίνα, σαλόνι, 3 
υπνοδωμάτια, 2 wc και μπάρμπεκιου. 
Τηλ.: 6936670555.

ΑΛυΚη, ενοικιάζεται κατάστημα 
γωνιακό, μεγάλο 30 μέτρα από την 
θάλασσα, έναντι στάση κτελ. 2 είσο-
δοι, δυνατότητα 2 καταστημάτων. 
Τηλ.: 22840 91407. 

ΠΡΟΔΡΟμΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΡΟμΟΣ, απέναντι από τυροκο-
μείο, ενοικιάζεται κατάστημα για 
επαγγελματική χρήση (φροντιστήρι-
ο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 41332, 
6977900901.

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

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

ΕΠΙ ΤΟυ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΔΡΟμΟυ 
ΑΣΠΡΟυ ΧΩΡΙΟυ, ενοικιάζεται κτί-
ριο για επαγγελματική χρήση 240τ.μ. 
ή 80τ.μ. και 160τ.μ. με χώρο στάθ-
μευσης. Τηλ.: 6976336421, 22840 
91468.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα κοντά στο 
Ι.Κ.Α. Τηλ.: 6977269614.
 
ΝΑΟυΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΔΡΟμΟΣ, ενοικιάζεται ολόκλη-
ρος ή τμηματικά επαγγελματικός 
χώρος 600τ.μ., με αποθήκες. Τηλ.: 
6977200338.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, διασταύρωση Γκίκα, ε-
νοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 
70τ.μ. Τηλ.: 6978602837.

ΑθηΝΑ – ΑμΠΕΛΟΚηΠΟΙ, όπισθεν 
ξενοδοχείου President, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα 4ου ορόφου 50τ.μ.  
2 κυρίων δωματίων με ευρύχωρο 
χολ, 100μ. από τη λεωφ. Κηφισίας 
και πλησίον μετρό Αμπελοκήπων & 
Πανόρμου. Τηλ.: 6944522337.

ΑθηΝΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.μΑΡΚΟυ, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 3ου ορό-

φου με ευρύχωρο χολ και μεγάλα 
κουζίνα και μπάνιο 200μ. από τον ηλ. 
σταθμό Αγ. Νικολάου Αχαρνών σε 
ύσυχη περιοχή, οικογενειακή πολυ-
κατοικία. Τηλ.:  6944522337.         

ΑθηΝΑ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝη, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα δυάρι 53τ.μ. κοντά στο 
Πανεπιστήμιο, κατάλληλο για φοιτη-
τές. Τηλ.: 22840 42216.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΕμΠΕΙΡΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ, προ-
σφέρεται για εργασία σε ταβέρνα ή 
ξενοδοχείο στην Πάρο, με χαμηλό 
ημερομίσθιο και εξασφαλισμένη 
διαμονή. Τηλ.: 6972356435, Κος Χρή-
στος. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μΑθημΑΤΑ παραδίδει 
Ελληνο-γαλλίδα, έμπειρη, με πτυχία 
από Γαλλικό πανεπιστήμιο. Ειδικές 
εκπαιδεύσεις για τουριστικά επαγ-
γέλματα. Τηλ.: 6948238582.

ΚΟΠΕΛΑ, με πτυχίο στις ξενοδο-
χειακές υπηρεσίες & τροφοδοσίας, 
με άριστες γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου, με προϋπη-
ρεσία ως υπεύθυνη υποδοχής, 
εμπειρία στη φύλαξη παιδιών & ε-
μπειρία ως πωλήτρια, ζητεί εργασία. 
Τηλ.: 6988006478.

ΝΕΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών 
με 5ετή προϋπηρεσία γραμματειακής 
υποστήριξης, τηλεφωνικό κέντρο-υ-
ποδοχή, ζητεί μόνιμη εργασία. Τηλ.: 
6986641717.

ΝΕΟΣ, με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
με προϋπηρεσία σαν οδηγός και υ-
πεύθυνος  πωλήσεων, ζητεί μόνιμη 
εργασία. Τηλ.: 6986643131. 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤηΝ ΠΑΡΟ, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ και 
προϋπηρεσία ως πωλήτρια ζητά ερ-
γασία για την καλοκαιρινή περίοδο. 
Τηλ.: 6944292815.

ΚηΠΟυΡΟΣ αναλαμβάνει συντήρηση 
και φροντίδα κήπων σε συμφέρου-
σες τιμές. Τηλ.: 6936414437. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια κάτοχος ε-
πάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατομικά και ο-
μαδικά. Ειδικές τιμές για μαθητές 
Γυμνασίου - Λυκείου. Προετοιμασία 
εξετάσεων και αντίστοιχων διπλω-
μάτων, κρατικών & ιταλικών. Τηλ.: 
6974365805. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖηΤηΣη                      

μΠΟυΦΕΤΖΟυ ζητείται για καλοκαι-
ρινή εργασία σε παραλιακή καφετέρια 
της Παροικίας. Καλές αποδοχές. Τηλ.: 
6970456033, Κος Θεόδωρος. 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για σέρβις σε μα-
γαζί στον Κριό. Τηλ.: 6982178877. 

ΠΩΛηΤΡΙΑ, ζητείται για πλήρης α-
πασχόληση σε κατάστημα παιδικών 
υποδημάτων. Τηλ.: 6945808398.

υΠΑΛΛηΛΟΣ, ζητείται σε κατάστημα 
ψιλικών. Τηλ.: 22840 23721.

 ΔΙΑΦΟΡΑ             

MITSUBISHI COLD, πωλείται, 
1300cc, μοντέλο 2ος 2009’, πρώτο 
χέρι, 11.000χλμ. Τιμή: 8.500€ Τηλ.: 
6983605007, 6944449741.

ΕΠΑΓΓΕΛμΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣμΟΣ, 
πωλείται. Βιτρίνες, ντουλάπες, γρα-
φεία, φωτισμός, βιτρίνες – νησίδες. 
Τηλ.: 22840 22673, 6944167104.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, πωλού-
νται από αγροικία. Τηλ.: 6945131056.

ΚΟυΖΙΝΑ μΑΡΚΑΣ CANDY, 
ολοκαίνουργια, πωλείται ημερ. Α-
γοράς 7/7/2011. Διαθέτει 3 εστίες 
υγραερίου και μία ηλεκτρική. Επίσης 
ηλεκτρικός φούρνος, grill κλπ. Τι-
μή: από 340€ διατίθεται 200€ λόγω 
αναχώρησης. Τηλ.: 22840 52069, 
6938455073.

ΕΠΙΧΕΙΡηΣη με άδεια καφέ – μπαρ 
– εστιατόριο εν λειτουργία, πωλείται 
στον Λογαρά, πλήρως εξοπλισμένο 
με πολλές δυνατότητες. Τιμή: 50.000€ 
(Συζητήσιμη). Τηλ.: 6944898790 (Από 
τις 17:00 – 19:00).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟυΡΙΟΣ ΤΡΙθΕ-
ΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ που 

γίνεται διπλό κρεβάτι. Τηλ: 22840 
41605, 6972010078.

ΕΠΙΧΕΙΡηΣη με οικιακό εξοπλισμό, 
είδη δώρων κ.λπ. άρτια εξοπλισμένο 
σε άριστη κατάσταση, στην Παροικία, 
πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Τι-
μή λογική. Τηλ.: 6984048498. 

ΕΠΙΧΕΙΡηΣη ΤΑΧυμΕΤΑΦΟΡΩΝ 
πωλείται. Τηλ.: 22840 22634

μΕΤΟΧΟΣ ΤηΣ ΚΤΕΛ Α.Ε. που-
λάει μισό ή ολόκληρο μερίδιο. Τηλ.: 
6973879393.

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

ΠΩΛΟυΝΤΑΙ σε άριστη κατάσταση, 
air condition 18.000 B.T.W μάρκα 
MIDEA. Τιμή: 400€. Παραδοσιακός 
μπουφές (2 κομμάτια). Τιμή: 400€. 
Καναπές κρεβάτι με στρώμα και 
μαξιλάρια. Τιμή: 250€. Βιτρίνα γω-
νιακή κλασική. Τιμή: 200€.  Τηλ.: 
6980497292.

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβικά, 
μοντέλο 2005΄, 45000χλμ, full extra, 
πωλείται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6973061083, 22840 41743.

ΨηΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟυΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ πωλείται, στην παραλία της 
Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

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

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

ΕμΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤημΑ,  πω-
λείται στην Παροικία 70τ.μ. λόγω 
συνταξιοδότησης. Διαθέτει εμπόρευ-
μα από χρώματα, εργαλεία, αντλίες 
και ενεργειακά προϊόντα. Τηλ.: 22840 
23810, 22840 24370, 6979577109. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΚΟΡΟΝΕΛΑΙΟ, φε-
τινής σοδειάς, πωλείται. Τιμή: 4.00€ 
Τηλ.: 6932127470.

HONDA SHADOW, American 
Classic Edition, 1100 cc, μοντέλο 
1999, 12.000 km, πωλείται σε άρι-
στη κατάσταση! Τιμή:  5.500€. Τηλ.: 
6932285768.

TIARA 40› MID CABIN 96 μοντέ-
λο με 2 340 ίππους και 700 ώρες 
λειτουργία σε άριστη κατάσταση και 
όλο τον εργοστασιακό εξοπλισμό 
πωλείται. Τηλ.: 6946507323 Κος Ιω-
ακειμίδης Βασίλης. 

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

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤημΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ υ-
ΠΟΔημΑΤΩΝ “CROCODILINO”, 
πωλείται. Τηλ.: 6945808398.

ΤΖΙΠ RAV4, πωλείται, χρώματος 
μαύρο μεταλλικό 2000CB, 152 ίπποι. 
Τιμή: 16.000€ Τηλ.: 6977200338.

ΕΠΙΧΕΙΡηΣη – ΣΟυΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
πωλείται εν λειτουργία στις Λεύκες. 
Τηλ.: 22840 41000, 6974415928.

ΕΞΟΠΛΙΣμΟΣ ΒΑΦΕΙΟυ πωλείται, 
καμπίνα βαφής, 1 κομπρεσέρ, 1 α-
ντλία πιέσεως (VAGNER), 1 πάγκος 
αναρροφήσεως, τριβία, πάγκοι, κα-
βαλέτα. Τηλ.: 6977316022.

BMW 116i, μοντέλο 2007’, ατρακα-
ριστο, πωλείται σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.:  22840 28320, 6944558581.

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

Σταμάτης & Γιάννης Βιτζηλαίος 
Μάρπησσα, τηλ.: 22840 42195, e-mail: tehnofos@gmail.com

Ελλανίκου 20, Αθήνα 116 35, 
e-mail: info@photovoltaic.gr, http://www. photovoltaic.gr

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αντιπρόσωπος, Πάρου - Αντιπάρου

Φωτοβολταϊκά & αιολικά συστήματα

Με φωτοβολταϊκά στις στέγες
...θα σας πληρώνει η ΔΕΗ!
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
15-22 JULY 2011
15 Jul, 8pm, Full moon celebration, Molos 
Beach with swimming, music and dancing.   
15 Jul, 9.30pm, Performance by the national sym-
phony orchestra of the Greek public broadcaster 
(ERT) with conductor and piano soloist Vasilis Tsa-
bropoulos at the Environmental & Cultural Park 
near Naoussa. Entrance 15€ (free for children un-
der 12). Info: 22840-53573, www.parkoparos.gr

15-17 Jul, 3-day celebration in Antiparos for 
festival of Aghia Marina with swimming & sailing 
competitions, races, traditional dancing, live mu-
sic, food and drinks. Info: Chrysoula 22840-61570, 
www.antiparos.gr
 
16 Jul, Opening of N. Botsi art exhibition at 
Aghios Athanasios Hall, Naoussa. Until 31/7. Info: 
KDEPAP 22840-22860.
 
16-17 Jul, Local festival of Aghia Marina in Ko-
stos, starting on the evening of 16/7. Info: KDEPAP 
22840-22860.
 
17-23 Jul, Yoga workshop with Oona Giesen in 
Alyki. Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.com
 
17-30 Jul, University of the Aegean's 8th Sum-
mer School on “Contemporary immigration issues 
and the effect on the islands of Greece” in Lefkes.
 
17 Jul, 8pm, Opening of group exhibition 'Com-
passion' - Stephanos Petridis, Thodoros Daskala-
kis & Dimitra Skandali,   Dimitracopoulos Building, 
Paroikia. Until 4/8, daily 7pm-12am.
 
18 Jul, Opening of “Sea, Sun, Sky” jewellery work-
shop & exhibition by "my Precious" at Apothiki Art 
Center, Paroikia. Until 24/7. Info: 697-681-0127, 
www.apothiki.com, www.myprecious.gr
 
20-24 Jul, Butoh with Ioanna Garagouni at Tao's 
Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-
greece.com
 
20 Jul, 10pm, Denia Kourousi concert (Nisio-
tika, Smyrneika, Rebetika) in Piso Livadi.  Free En-
trance. Info: 22840-41217. 

21 Jul, 9pm, Presentation by Evi Beloyianni ex-
ploring biodiversity and  stone bridges of Greece 
at Environmental & Cultural Park near Naoussa. 
Entrance free. Info: 22840-53573, www.parkopa-
ros.gr

22-27 Jul, Bazaar of traditional products on the 
beach of Alyki.#

22 Jul-26 Aug, Jan Mulder Open Studio every 
Fri 8-11pm, Paroikia. Info: 22840-22700, www.
janmulder.info 

22 Jul, 8pm, Opening of 'Pandemonium'  art 
exhibition, ‘The Paros Room’ and ‘Art of Vintage’ 
& photo shoot at Holland Tunnel Gallery, Paroikia. 
Until 26/8. Hours: Fridays 8-11pm. Info: 22840-
22700, 22195. www.heleenschuttevaer.nl, www.
hollandtunnelgallery.com

22 Jul, 9.30pm, 'Musical dialogues' concert 
- Stella Koukou (piano) & Loukia Loulaki (cello) 
at  Environmental & Cultural Park near Naoussa. 
Entrance 10€ (children under 12 free). Info: 22840-
53573, www.parkoparos.gr IT'S ALL

GREEK TO ME
(Local News
& Press Releases)
by Massaliotis

New Airport 
New Minister of Transport Yiannis Rangousis held 
a meeting last week with representatives of local 
authorities lobbying for the construction of a new 
airport in their area. Paros is one of the airports  
selected to have its runway extended, but to do 
this the state needs to expropriate 22 houses in 
the vicinity. Studies for the construction of the new 
1,800m airfield and new terminal building must 
be finalised before work can begin. Sources of 
funding – EU or national – will also need to be se-
cured by the Ministry of Transport. Of the 22 home 
owners, 12 have already been informed they will 
have to relocate; 10 remain to be contacted. Paros 
Mayor Christos Vlachoyiannis is in touch with the 
Civil Aviation Authority (YPA) and the Ministry of 
Transport department responsible for expropri-
ating private property.  The YPA is also in contact 
with the Court of Appeal in Syros and following the 
progress of court cases launched by some home 
owners affected by the decision to extend the 
runway. Three of the remaining ten owners who 
have yet to be contacted own houses within the 
airport’s boundaries. The municipality’s objective 
is to locate these owners as soon as possible and 
ensure that plans to construct the new runway 
(for which the YPA is responsible) are finalised by 
the beginning of next year. If all goes according to 
plan, there will be a call for tender for the runway 
extension next year which will enable the airport 
to receive Boeing 737/400 or 737/700, or Airbus 
A130 or A320 aircraft which can carry 130-150 
passengers. The project is estimated to be worth 
73-75 million euros. 
 
Blue Star Delos
Daewoo shipbuilders announced that the launch-
ing of the Blue Star Delos will be delayed until the 
second week in August. The new ferry will start 
serving the Piraeus-Paros-Naxos-Ios-Santorini 
route at the beginning of September as it will need 
approximately 20 days to cover the distance from 
South Korea to Piraeus. Blue Star Ferries have an-
nounced they will deploy the Ithaki and Diagoras 
in July-August to meet the increased travel de-
mand: the Ithaki from Piraeus to Paros at 9pm on 
Tuesday, Thursday and Friday, returning the same 
day; the Diagoras from Piraeus to Paros at 3pm 
Mondays and Paros-Piraeus at 6.30pm Sundays. 
Passenger tickets will cost 24.50 and car tickets 
65 euros.
 
Aegean Music and Dance in Strasburg
During a plenary session of the European Par-
liament in Strasburg on 5-6 July, an exhibition 
of photographs from Giorgos Pittas’ latest book 
“Festivals of the Aegean" and performances by 20 
young musicians from the Aegean area were held 
for MEPs and EU staff. Speaking on the occasion 
MEP Kriton Arsenis said: “A team of young musi-
cians from around the Aegean breathes life into 
traditional instruments. I am organising an event 
in the European Parliament in order to honour 
these instruments and present the ‘other Greece’ 
to all of Europe. 736 MEPs, the European commis-
sioners, over 3,000 staff of the European Parlia-
ment and thousands of guests enjoyed traditional 
mezedes from the Aegean, heard authentic per-
formances by young musicians and danced to 
their tunes.” Giorgos Pittas will present his latest 
book at the Lefkes Village Hotel on 23 July.

ΝΑΟΥΣΑ ● ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

 121 τμ2 & 128  τμ2

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

→ 3 Υ/Δ
→ Ενδοδαπέδια Θέρμανση & Τζάκι
→ Πλήρως εξοπλισμένα
→ Μεγάλες βεράντες & Πέργκολες
→ Απεριόριστη Θέα
→ Κατοικήσιμα όλο το χρόνο

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu / τηλ: 6942.985.111

Δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στον παραδοσιακό οικισμό 

Αναστάτωση στην Αγκαιριά 
Αναστάτωση επικρατεί στην Αγκαιριά μετά την πληροφορία ότι σε 

δύο περιοχές, μία εντός οικισμού και μία στα όρια του οικισμού, θα 
δημιουργηθούν από ιδιωτική εταιρία δύο φωτοβολταϊκά πάρκα. Οι κά-
τοικοι αντιδρούν σ’ αυτή την προοπτική, η οποία ωστόσο έχει πάρει το 
δρόμο της, αφού η εταιρία έχει ήδη τις άδειες που απαιτούνται, ενώ η 
ΔΕΗ έχει τοποθετήσει μετασχηματιστές σε κολόνες που βρίσκονται στα 
δύο επίμαχα οικόπεδα. 

Οι κάτοικοι, που συγκεντρώνουν υπογραφές (40 οικογένειες υπέ-
γραψαν προς το παρόν), απευθύνθηκαν στον Δήμο και το θέμα θα συζη-
τηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ με επιστολή 
τους προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διατυπώνουν τις ενστάσεις 
τους και δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν όλα τα νόμιμα μέσα για να 
προστατεύσουν τον παραδοσιακό οικισμό τους. 

Σύμφωνα με την αίτηση – ένσταση των κατοίκων, ιδιωτική εταιρία πρόκειται να εγκαταστήσει 
ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 1.250 πλαισίων σε γήπεδο έκτασης 4.059,00 τ.μ. μέσα στα όρια του 
οικισμού, ισχύος 100 KWp και ένα δεύτερο πάρκο ίδιας ισχύος σε γήπεδο έκτασης 13.221,00 τ.μ. 
στη θέση «Καβαλέτος», εκτός των ορίων του οικισμού.

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι «κατανοούν την ανάγκη δημιουργίας σταθμών ΑΠΕ, και αναγνω-
ρίζουν τη σπουδαιότητά τους ως πηγές ενέργειας, κατ’ αρχήν φιλικές προς το περιβάλλον. Στην 
προκειμένη όμως περίπτωση διαπιστώνουν ότι είναι απλοί θιασώτες στον επικείμενο «βιασμό» 
και δη ανεπανόρθωτο του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής του, που αποτελεί ένα από τα 
τελευταία αντιπροσωπευτικά δείγματα παραδοσιακού νησιωτικού οικισμού που δεν έχει επηρε-
αστεί από την ολοένα αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη». 

Με τη δημιουργία των δύο πάρκων, εκτιμούν ότι «θα υποβαθ-
μιστεί το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και 
αυτό θα επηρεάσει την ανάπτυξη και αξιοποίηση του οικισμού, τη 
ζωή των κατοίκων και παράλληλα θα απαξιώσει τα όμορα προς τα 
πάρκα ακίνητα, τα οποία εκτός των άλλων καλλιεργούνται συστη-
ματικά». Σημειώνουν επίσης, ότι «ο οικισμός της Αγκαιριάς είναι 
ένας από τους ελάχιστους οικισμούς που διατηρούν ακόμη πρωτο-
γενή τομέα αγροτικής γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής».

Τέλος οι κάτοικοι σημειώνουν, «ότι και οι δύο θέσεις χωροθέτη-
σης δεν ενδείκνυνται, λαμβανομένων υπ’ όψη των προϋποθέσεων 
της Υπουργικής Απόφασης αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ Β2464), γιατί, 
αφενός γειτνιάζουν άμεσα με τις οικίες της περιοχής, αφετέρου κα-
θιστούν τα πάρκα άμεσα ορατά και μάλιστα από όλα τα πολυσύχνα-
στα σημεία του οικισμού, αλλά και από αρκετά μεγάλη απόσταση, 
απαξιώνοντας, εκτός από τα όμορα καλλιεργήσιμα κτήματα και όσα 
ακίνητα έχουν μικτή χρήση και δύναται ν’ αξιοποιηθούν οικιστικά». 

Οι κάτοικοι ζητούν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιο-
τήτων της, να ενεργήσει κάθε τι νόμιμο για τη διασφάλιση της προστασίας του οικισμού τους». 

Η πιθανότητα ωστόσο να αλλάξει κάτι είναι μηδαμινή, καθώς όπως προαναφέραμε η εταιρία 
έχει ήδη τις νόμιμες άδειες στην κατοχή της. 
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