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«Ο κόμπος έφτα-
σε στο χτένι». Το 
παραεμπόριο, η 
μάστιγας του υγι-
ούς εμπορίου, ζει 
και βασιλεύει και οι 
αρμόδιοι περί άλ-
λων τυρβάζουν. Οι 
Εμπορικοί Σύλλο-
γοι των Κυκλάδων 
με πρώτο και κα-
λύτερο τον Εμπο-
ροεπαγγελματικό 
Σύλλογο Πάρου-
Αντιπάρου, διαμαρτύρονται, προσπαθούν, 
στέλνουν επιστολές στους αρμόδιους, κά-
νουν προτάσεις στα συνέδριά τους για την 
πάταξή του, παίρνουν υποσχέσεις, όμως το 
πρόβλημα, όχι μόνο παραμένει άλυτο, αλλά 
εντείνεται συνεχώς. 

Στην Πάρο, οι επαγγελματίες έχουν πλέον 
ν’ αντιμετωπίσουν τους διαφόρους πλανόδι-
ους που πουλούν προϊόντα αμφιβόλου ποιό-
τητας, φτηνά όμως, κάτι που ελκύει αγορα-
στές, τώρα μάλιστα που η οικονομική κρίση 
έχει χτυπήσει την πόρτα όλων μας. 

Λάδι «ύποπτο», γλάστρες, ηλεκτρικές συ-
σκευές, μηχανήματα, μπιζού, καλλυντικά και 
άλλα προϊόντα βρίσκονται στους μπόγους 
των πλανόδιων που στήνουν την «επιχεί-
ρησή» τους θρασύτατα έξω από μαγαζιά, με 
τους τσιλιαδόρους τους σε διάφορα σημεία, 

ώστε να τα μα-
ζέψουν στην εμ-
φάνιση, έστω και 
τυχαία, κάποιου 
αστυνομικού.

Και δεν είναι 
μόνο οι παράνομοι 
πλανόδιοι έμποροι. 
Είναι και οι έμπο-
ροι με άδειες από 
τις τέως νομαρχί-
ες που στήνουν τα 
τραπεζάκια τους 
και πουλούν διά-

φορα αντικείμενα χωρίς αποδείξεις και φυσι-
κά καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο τον οποίο 
δεν πληρώνουν… 

Ο Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, 
διαπιστώνοντας ότι οι προσπάθειές του να 
ενεργοποιήσει τους αρμόδιους φορείς για 
να πατάξουν το παραεμπόριο πέφτουν στο 
κενό, αποφάσισε ν’ απευθυνθεί στον Εισαγ-
γελέα Σύρου, να ζητήσει τη βοήθειά του, για-
τί, όπως τονίζει, οι επαγγελματίες δεν έχουν 
άλλη λύση εκτός από τη δικαστική οδό, στην 
οποία θα προσφύγουν για διαφυγόντα κέρ-
δη. Συγκεκριμένα στην επιστολή τονίζεται:

«Σε μια περίοδο που οι επαγγελματίες 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσι-
μότητας της επιχείρησής τους, η μάστιγα του 
παραεμπορίου έρχεται να δώσει τη χαριστι-
κή βολή.                                            συνέχεια σελ.5

Στον Εισαγγελέα
για το παραεμπόριο

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ CONSTRUCTIONS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΗΠΩΝ ΣΕ CONSTRUCTIONS & GARDEN MAINTENANCE IN

Καταρράκτες, βραχόκηποι,
συντριβάνια, λίµνες, ρυάκια,

πηγάδια, βρύσες κ.α.

Μονοκατοικίες, βίλλες,
επαγγ/κούς χώρους, γήπεδα γκόλφ.

Waterfalls, rock gardens,
fountains, ponds, wells,
streams,taps etc.

Houses, commercial spaces,
villas, residential buildings, golf terrain.

Gardens & Waterfalls
CONSTRUCTIONS

PAROS t&f: 22840 28583  m: 6980 423889
info@waterfalls.gr | www.waterfalls.gr

Η υγεία στο Ν. Αιγαίο, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Από τον Σεπτέμβριο
το μικρό ΕΣΥ στις Κυκλάδες
     ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΛΕΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Δέσμευση ότι θα υλοποιηθεί η πρόταση του  Περιφερειάρχη Γ. Μαχαιρίδη για τη δημιουργία 
άμεσα ενός μικρού εθνικού συστήματος για το Νότιο Αιγαίο, λαμβάνοντας υπόψη τη νησιω-
τικότητα, ανέλαβε ο Γ.Γ. του υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νίκος Πολύζος, 
τονίζοντας ότι θα «μπει μπροστά από τον Σεπτέμβριο».

Ο κ. Πολύζος συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έγινε στην 
Νάξο, την Δευτέρα 1 Αυγούστου, όπως και οι βουλευτές Κυκλάδων, Π. Ρήγας και Γ. Βρού-
τσης, και ο διοικητής του ΕΚΑΒ κ. Γ. Ροτζιώκος.                                                             συνέχεια σελ.3
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Αυτοκίνητα

22 €απ
ό

...µε τo “Highspeed 4” από Πάρο προς...

...Πειραιά σε 305’

* Οι προσφορές ισχύουν για περιορισµένο αριθµό θέσεων. Οι χρόνοι ταξιδίου υπολογίζονται από την έξοδο του πλοίου από τον λιµένα αναχώρησης έως και την προσέγγιση του πλοίου στον λιµένα 
άφιξης. Τα δροµολόγια ισχύουν έως 4/9/2011.
Για κρατήσεις απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στον HELLENIC SEAWAYS: Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη, 18531 Πειραιάς | τηλ.: 210 4199000 | fax: 210 4117900 | www.hsw.gr

Αναχωρήσεις κάθε µέρα στις 12:10 & στις 21:55

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Footer_I_foni_tis_Parou_PAROS_HSPD4_(260x50mm)_002.pdf   19/7/2011   12:20:35 µµ



2 Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 www.fonitisparou.gr

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: 173

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.

του Χρίστου Γεωργούση

Ιούλιος με το φωτεινό πουκάμισο
«Άξιον Εστί εορτάζοντας τη μνήμη//των αγίων Κηρύ-

κου και Ιουλίτης//ένα θαύμα να καίει στους ουρανούς τ’ 
αλώνια//ιερείς και πουλιά να τραγουδούν το χαίρε». Το 
θαύμα είναι η πανσέληνος άραγε, είναι το τρίγωνο το 
καλοκαιριού με το Βέγα, πολιούχο των ερώτων του ποι-
ητή, ένα ακόμα ακριβό πορφυρό δειλινό στις Πόρτες της 
Πάρου ή ο ίδιος ο μήνας της καρδιάς του καλοκαιριού, 
πολιούχος κι αυτός, στο ζενίθ κι αυτός, ξεχωριστός για 
όλους μας;  

Ενθάρρυνε με τη θέρμη του τζιτζίκια και τριζόνια να 
τερετίζουν ο Ιούλιος για να γυαλίσει η ρώγα των στα-
φυλιών και να γλυκάνουν τα σύκα,  κι αποσύρεται τώρα 
αφήνοντας στις παραλίες κάτασπρους κρίνους, σπάνια 
κοκκινάγκαθα και γαλανά θαλασσάγκαθα.

Αν τόσον καιρό δεν μας αποσπούσαν, απ’ την πραγ-
ματική ουσία της ζωής μας, η πολιτικοοικονομική κα-
τάσταση και η άθλια τηλεόραση με διαφημίσεις του 
κακού και σπορές φόβων δεν θα μιλάγαμε για θερινά 
μοσχάγκαθα και άσπρα φτερώματα των γερανιών, της 
πικροδάφνης, του στραμώνιου, της βουκαμβίλιας και 
του γιασεμιού. Ντυμένος στα λευκά των γλάρων ανα-
χωρεί λοιπόν κι άλλος Ιούλιος της ζωής μας, ακούμε 
τις σφυρίχτρες του πλοίου, σύρσιμο άγκυρας, άνεμο στα 
πανιά, όσο κι αν ανεπαίσθητα καταφθάνουν οι μήνες και 
τα χρόνια και αθόρυβα φεύγουν.  

Τον φίλο μας με το φωτεινό πουκάμισο τον διαδέχε-
ται ο Αύγουστος ο πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα 
σκαλιά. Τα λόγια του ίδιου του ποιητή που μερικά κα-
λοκαίρια τα πέρασε στον Έλητα, Ιουλιόπληκτου, καλο-
καιρόπληκτου, Κυκλαδόπληκτου. Πόσοι Ιούλιοι πέρασαν 
και ποιους άραγε θυμόμαστε; Τον Ιούλιο του ‘56 με τον 
σεισμό των 7,5 ρίχτερ και τα χταπόδια στο δρόμο, τον 
Ιούλιο του ‘65 με τα Ιουλιανά του, εκείνον με την εισβο-
λή στην Κύπρο του ‘73. Άλλος κανείς; Πόσοι θα έρθουν 
ακόμα, τι ιδιαίτερο θα δωρίσουν και τι θα μας πάρουν; 
«Τον Ιούλιο κάποτε μισανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες 
στα σπλάχνα μου». Ποιας άλλης επανάστασης θ’ ανοί-
ξουν τα δικά μας μάτια, για χάρη της ζωής μας που τή-
κεται με τη ζέστη, της ζωής μας χωρίς βεβαιότητες και 
δεδομένα που έλιωσαν σαν το κερί;

Ακατοίκητος ο Ιούλιος σαν τον Μάιο. («Μόνος αποί-
κησα τον εγκαταλειμμένο Μάιο»). Ακατοίκητοι μήνες, 
βιαστικά τα χρόνια, για αλλού ξεκινούμε και αλλού πά-
ντα πάμε, άλλα μας κλέβουν το χρόνο, ενώ η ζωή φωνά-
ζει το μικρό μας όνομα από μακριά. Ακατοίκητη κι αυτή 
η μικρή πατρίδα, καθώς τριβή και τύρβη και τρεχάματα 
σκεπάζουν τον ήχο των βημάτων της ώρας, της μέρας, 
των αστεριών που φεύγουν ή ξεκολλούν και πέφτουν.

«Μικρές φωνές πουλιών και υακίνθων//ή άλλα λό-
για του Ιουλίου». Ο ποιητής είναι εξόριστος, ίσως τυ-
φλός,  βλέπει όμως και ακούει υπόηχους και υπέρη-
χους, βλέπει τις μυριάδες κυανές φωνές. Ποια άραγε 
τα μυστικά του Ιουλίου, σε ποιους απευθύνεται και μιλά; 
Ποιο άσπρο φτέρωμα και ποια κόκκινα πέταλα, ποιες 
οι ξεχωριστές μυρωδιές του, ποια σκιρτήματα κυμάτων 
και αρωμάτων σημαδεύουν για πάντα τη μνήμη μας; Με 
πόσα χρώματα μαντηλιών και ποιες μουσικές κοχυλιών 
να τον αποχαιρετήσουμε;

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Η βραβευμένη ψαροταβέρνα CAPTAIN PIPINOS 
στον Άγιο Γεώργιο στην Αντίπαρο

Από τον παππού 
στους εγγονούς…

Από το 1940 
έως και σήμε-
ρα συνεχίζεται 
η παράδοση 
στην ταβέρ-
να CAPTAIN 
PIPINOS, στην 
παραλία του 
Αγίου Γεωργί-
ου στην Αντί-
παρο. Από τον 
παππού στον 
γιο και από τον γιο στους εγγονούς, η ταβέρνα έχει αλλάξει, 
έχει γίνει πιο σύγχρονη, σε ότι αφορά τον εσωτερικό και τον 
περιβάλλοντα χώρο, διατηρεί όμως την παραδοσιακή κουζί-
να, η οποία όσο και αν έχει εμπλουτιστεί με νέες γεύσεις, οι 
παλιές διατηρούν τη ...γοητεία τους. 

Κακαβιά, κοκκινιστά, αναλλοίωτα στο χρόνο, αστακομα-
καρονάδα. Η συνταγή δεν είναι κανενός μεγάλου σεφ. Εί-
ναι η συνταγή της μαμάς Χριστίνας Μαριάνου, παραδοσιακή, 
σταθερή αξία. 

Τα προϊόντα; Τα ψάρια από το καΐκι του πατέρα Γιώργου 
Μαριάνου, από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σας και το 
χταπόδι από το κανάλι Πάρου – Αντιπάρου, που φημίζεται 
για την ιδιαίτερη γεύση του. 

Κουνέλια και κοτόπουλα «αλανιάρικα», δικής τους εκτρο-
φής, με τον παλιό παραδο-
σιακό τρόπο. Τα κρέατα ντό-
πια, όπως και τα λαχανικά, 
το κρασί και η παραδοσιακή 
σούμα. 

Στην κουζίνα, παραλαμ-
βάνονται από την κυρία Χρι-
στίνα, η οποία γεννημένη και 
μεγαλωμένη στην Ανάφη 
από κτηνοτρόφους γονείς, 
γνωρίζει καλά πως θα χει-
ριστεί το κρέας. Ερχόμενη 
αργότερα στην Πάρο, ως 
σύζυγος του ψαρά Γιώργου 
Μαριάνου, έμαθε και τα ψά-
ρια. Έτσι, στα χέρια της όλα 
τα προϊόντα γίνονται «ποίη-
μα» γαστρονομικό και αφή-
νουν εποχή. 

Οι δύο γιοι, Μάρκος και 
Πιπίνος, ανέλαβαν όλα τα 
υπόλοιπα. Ανέπτυξαν την 
επιχείρηση, συνεχίζουν 
όμως την παράδοση του 
παππού. Γεύσεις εκπληκτι-
κές, γλέντι και διασκέδαση…

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
ότι πήραν το 3ο βραβείο Νε-
ανικής επιχειρηματικότητας 
και το δεύτερο βραβείο κα-
λύτερης ψαροταβέρνας. Ένα 
ακόμη βραβείο, για τον πα-
τέρα Μαριάνο, δόθηκε από 
τη Γαλλική Πρεσβεία, γιατί 
με το καΐκι του στο ναυάγιο 
του ΣΑΜΙΝΑ διέσωσε και 
πολλούς Γάλλους πολίτες.  

Στην ταβέρνα CAPTAIN 
PIPINOS, δίπλα στο κύμα, 
μια δοκιμή θα σας πείσει…

Ο Εμπ/κος Σύλλογος 
… πάει διακοπές

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου 
ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι 
το γραφείο του Συλλόγου θα παραμείνει κλειστό από 01 Αυ-
γούστου έως 31 Αυγούστου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για θέ-
ματα του Συλλόγου μπορείτε να καλέσετε την γραμματεια-
κή υποστήριξη κ. Αναστασία Σκαραμαγκά στο τηλέφωνο 
6940803060.

Ανακοίνωση
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου ξεκινάει προσπάθεια να δρα-

στηριοποιήσει και πάλι το τμήμα καλαθοσφαίρισης, μετά από 
ομόφωνη απόφαση όλου του Διοικητικού του Συμβουλίου. 
Γι’ αυτό το λόγο καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν 
με οποιονδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αυτή, να επικοινω-
νήσουν με τους εφόρους μπάσκετ της ομάδας μας κ.κ. Δημ. 
Μπελέγρη και Αντ. Λάμπρου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
aoparou@gmail.com

Η πρώτη συνάντηση όλων μας θα γίνει σε ημερομηνία που 
θα γνωστοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.

Φωτοβολταϊκό πάρκο 
στην «Αλκυόνη»

Από τον Μάιο που πέρασε, ο Σύλλογος Περίθαλψης και 
Προστασίας Αγρίων Ζώων «ΑΛΚΥΟΝΗ», καλύπτει τις ενερ-
γειακές του ανάγκες από περιβαλλοντικά φιλικές,  ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, χάριν στην ευγενική χορηγία του Ιδρύμα-
τος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, εγκατέστησε φωτοβολταϊκό πάρ-
κο, το οποίο με 6,5 ΚW ισχύ, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
ενέργειας του Συλλόγου. Με τον τρόπο αυτό «υπηρετούμε 
την αρχή της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ» για σεβασμό στο περιβάλλον και  
ταυτόχρονα εξοικονομούμε σημαντικούς πόρους, τους οποί-
ους μπορούμε να διαθέσουμε για να καλύψουμε τις καθημε-
ρινές ανάγκες για τροφές των ζώων».

Η «Αλκυόνη» ευελπιστεί ότι θα συνεχίσει την περίθαλψη 
των Άγριων Ζώων, στηριζόμενη στην υποστήριξη φορέων.

Έκκληση PAWS

Μην εγκαταλείπετε τα ζώα…
O PAWS υπενθυμίζει ότι η εγκατάλειψη και η 

κακοποίηση γάτων και σκύλων είναι έγκλημα και 
κάνει έκκληση σε όσους δεν θέλουν να κρατήσουν 
τα γατάκια ή τα κουταβάκια τους,  να στειρώνουν τα 
θηλυκά ζώα τους ή να καλούν τον PAWS. Η εγκατά-
λειψη ή κακοποίηση τιμωρούνται με πρόστιμα που 
φτάνουν τα 10.000 ευρώ ή με φυλάκιση.

Αντίθετα με την ισχύουσα αντίληψη, ότι τα πε-
ρισσότερα ζώα εγκαταλείπονται από Αθηναίους που 
επισκέπτονται το νησί, διαπιστώθηκε από τον PAWS 
ότι τα περισσότερα περιστατικά αφορούν ντόπιους, συχνά κυνηγούς.  Όσοι μπορούν να επι-
σκεφθούν το καταφύγιο θα δουν τα κουταβάκια που βρίσκουν οι άνθρωποι του  PAWS μέσα 
ή δίπλα σε κάδους σκουπιδιών. Επίσης, τις τελευταίες μέρες βρέθηκαν  γατάκια και σκυλάκια 
τυλιγμένα σε πλαστικές σακούλες στα σκουπίδια. 

Η αστυνομία είναι πλήρως ενημερωμένη για τις υποχρεώσεις της σε σχέση με την κακο-
ποίηση ζώων και σε συνεργασία με τον κρατικό κτηνίατρο και τον PAWS θα διώξει νομικά 
όσους εξακολουθούν να κακοποιούν ζώα, αποτρέποντας τους τουρίστες να επισκέπτονται 
την Πάρο. Tηλέφωνα του PAWS: για γάτες: 6951 851 575 -  για σκύλους: 69750 60927.

Ιταλική ταινία γυρίζεται στην Πάρο

Ζητούνται κομπάρσοι
Στις 22 Αυγούστου αρχίζουν στην Πάρο τα γυρίσματα της 

κινηματογραφικής ταινίας «IMMATURI - Το ταξίδι». 
Για τα γυρίσματα που θα γίνουν σε όλο το νησί, χρειά-

ζεται η συμμετοχή κομπάρσων ανδρών και γυναικών, όλων 
των ηλικιών για βοηθητικούς ρόλους. Η επιλογή θα γίνει σε 
συνεννόηση με τον βοηθό σκηνοθέτη, κατόπιν συνάντησης 
μαζί του. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 
με τον κ. Νίκο Ελληνικάκη στο τηλ.: 6980611223 ή επισκε-
φθείτε από 1 έως 25 Αυγούστου (10 π.μ. – 8 μ.μ.), την αίθου-
σα του Νηρέα στην Νάουσα, τηλ.: 22840 – 53143.

Τρεμόπουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Να προωθηθεί
το μεταφορικό ισοδύναμο 

Το θέμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, ώστε τα εισιτήρια στις 
θαλάσσιες συγκοινωνίες να κοστίζουν όσο τα αντίστοιχα των χερ-
σαίων μεταφορών ίσης απόστασης, φέρνουν στο ευρωκοινοβού-
λιο οι Οικολόγοι Πράσινοι. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο ισχύει ήδη 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, συμ-
βάλλοντας σοβαρά στη στήριξη των νησιωτικών τους περιοχών.

Εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή διάσταση, ο ευρωβουλευτής 
ρωτά την Κομισιόν αν η μέχρι τώρα ελληνική πρακτική είναι σύμ-
φωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν οι νησιωτικές περιφέρειες 
μπορούν να προωθήσουν και οι ίδιες δράσεις για το Μεταφορικό 
Ισοδύναμο σε συνεργασία με την Ε.Ε., καθώς και αν σκοπεύει να 
προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθεσία με πληρέστερο πλαίσιο για τις 
αναγκαίες πολιτικές νησιωτικότητας. Ρωτά, επίσης, αν η Κομισιόν 
είναι διατεθειμένη να προτείνει ειδικές ρυθμίσεις τουλάχιστον 
για τις χώρες με οικονομικά προβλήματα όπως η Ελλάδα, ώστε 
δράσεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο να μπορούν να έχουν ευ-
ρωπαϊκή συγχρηματοδότηση.
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συνέχεια από σελ.1
Το θέμα που κυριάρχησε στο Συμβούλιο, ήταν αυτό της Υγεί-

ας στις Κυκλάδες. Ο Περιφερειάρχης Γ. Μαχαιρίδης, αναφέρθηκε 
στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου και εξέφρασε για ακό-
μη μια φορά την ανάγκη δημιουργίας ειδικού συστήματος υγείας 
για το Νότιο Αιγαίο. Την πρότασή του αποδέχτηκε κατά πλειοψη-
φία το Π.Σ. την οποία συμπεριέλαβε στο ψήφισμα που ενέκρινε.

Η πρόταση μεταξύ άλλων, προβλέπει:
• Ένα νησιωτικό ΕΣΥ με προσαρμογή των δομών υγείας στις 

ανάγκες των νησιών με πλήρη στελέχωση των δυο νοσοκομείων 
Ρόδου και Σύρου, με ανάπτυξη νέων κλινικών, όπως εντατικές 
μονάδες θεραπείας και μονάδες εμφραγμάτων, ακτινοθεραπείας 
που θα αντιμετωπίζουν παθήσεις που οδηγούν σήμερα τους νη-
σιώτες στην Αθήνα.
• Τη στελέχωση των μικρών νοσοκομείων. 
• Πλήρη ανάπτυξη της τηλεϊατρικής και σύνδεση των μικρών 

νησιών με κέντρο αναφοράς τα μικρά νοσοκομεία, με βασικό κέ-
ντρο αναφοράς το 401 στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
• Επιστημονική στήριξη των δομών υγείας στο Νότιο Αιγαίο 

από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό και το Πανεπιστημια-
κό Νοσοκομείο Κρήτης.
• Μοριοδότηση με ποσοστό που θα φτάνει το 50% για πρόσλη-

ψη στο ΕΣΥ, γιατρών ειδικότητας που θα έχουν υπηρετήσει για 
τρία χρόνια σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές.
• Προγραμματισμός για τελειόφοιτους ιατρικών σχολών που 

θα δεσμεύονται να υπηρετήσουν στα νησιά, να ενταχθούν άμεσα 
στα προγράμματα εκπαίδευσης για απόκτηση ειδικότητας.
• Δημιουργία συστήματος αεροδιακομιδών ασθενών, πλωτά 

και εναέρια μέσα Νοτίου Αιγαίου, υγειονομικό ελικόπτερο super 
puma και πλωτά υγειονομικά μέσα. 
• Επικαιροποίηση των Οργανισμών των δομών υγείας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Πουσσαίος, στην 

εισήγησή του παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα 
υγείας και τα προβλήματα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας 
ανά νησί.

Παρουσίασε επίσης θέματα που άπτονται των διακομιδών ανα-
φέροντας το υπέρογκο κόστος που μόνο το 2009 στοίχισαν στο 
ελληνικό δημόσιο 17.869.965 ευρώ, ενώ μέσα σε τρία χρόνια από 
το 2007 έως το 2010 το κόστος διπλασιάστηκε. Ο κ. Πουσσαίος 
έκανε λόγο για την ανάγκη νέου σχεδιασμού του ΕΚΑΒ. 

Στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα υγείας στα νησιά 
μας Πάρο και Αντίπαρο αναφέρθηκαν, ο υπεύθυνος της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πάρου Π. Τζανακόπουλος και ο Περιφερεια-
κός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς. 

Ο κ. Τζανακόπουλος έκανε αναφορά στο νέο νοσοκομείο Πά-

ρου, που ενώ φαινόταν ότι προχωράει, σήμερα 3 χρόνια μετά, 
δεν έχει γίνει ούτε καν η παραχώρηση του οικοπέδου από την 
Μονή Λογγοβάρδας. Αναφέρθηκε επίσης, στην υποστελέχωση 
του Κέντρου Υγείας Πάρου και στην υποβάθμιση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην ανασφάλεια των κατοί-
κων και των επισκεπτών. 

Ο κ. Τζανακόπουλος, ζήτησε να θεσπιστούν κίνητρα στο πλαίσιο 
της νησιωτικότητας, ώστε να μην αποβαίνουν άκαρπες οι προκη-
ρύξεις για θέσεις γιατρών και σημείωσε: «…οι επενδύσεις στην 
υγεία, όχι μόνο εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας των κατοί-
κων, αλλά αποτελούν ίσως τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης του 
τουρισμού και επομένως της εν γένει οικονομίας των νησιών». 

Στα προβλήματα αναφέρθηκε και ο κ. Μπιζάς, τονίζοντας πρω-
τίστως, ότι «ο τομέας της Δωρεάν Δημόσιας Υγείας  είναι ένα από 
τα σημαντικότερα θέματα που θα πρέπει ν’ απασχολούν ένα κρά-
τος πρόνοιας και αλληλεγγύης». 

Στο Κ.Υ. Πάρου βιώνουμε, τόνισε ο κ. Μπιζάς, την εγκατάλει-
ψη της Κεντρικής Κυβέρνησης και επισήμανε αναλυτικά όλα τα 
προβλήματα και τις ελλείψεις,  προβάλλοντας κυρίως την έλλειψη 
παιδιάτρου, με την επισήμανση: «Τα παιδιά των Παριανών, των 
Αντιπαριωτών και των χιλιάδων οικονομικών μεταναστών που 
ζουν στα νησιά μας δεν εμβολιάστηκαν την προηγούμενη σχολι-
κή χρονιά». Τονίζει ότι «όλο το υγειονομικό προσωπικό βρίσκεται 
στα όρια της σωματικής και ψυχικής του αντοχής, ότι τα έκτακτα 
περιστατικά μεταφέρονται με ψαροκάικα που στοιχίζουν στο Ελ-
ληνικό Δημόσιο 3500 € / μεταφορά και κάνει μνεία στο υγειο-
νομικό αεροσκάφος του Βελέντζειου Ιδρύματος, ζητώντας από 
την Περιφέρεια σε συνεργασία με τον Δήμο, να διεκδικήσουν την 
ένταξή του στη δύναμη του ΕΚΑΒ, με έδρα την Πάρο. 

Διεκδικητική Περιφέρεια
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χ. Κόκκινος, ζήτησε 

από την περιφερειακή αρχή να λειτουργήσει διεκδικητικά και όχι 
παθητικά απέναντι στις αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές και 
έθεσε τα εξής ερωτήματα:

•Ποιός είναι ο προγραμματισμός για στελέχωση των μονάδων 
υγείας στο Νότιο Αιγάιο; •Γιατί δεν προχωρούν τα έργα της υγεί-
ας (Νοσοκομείο Πάρου, Θήρας, Κω, Καρπάθου κ.ά.); •Γιατί δεν 
δίνονται κίνητρα για την τοποθέτηση και παραμονή ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού στα νησιά μας; •Γιατί δεν εφαρμόζεται 
η τηλεϊατρική στα νησιά μας; •Πως θα ενισχυθούν οι υπηρεσίες 
του ΕΚΑΒ για τις διακομιδές ασθενών στο Νότιο Αιγαίο; •Γιατί πα-
ρατηρούνται ελλείψεις φαρμάκων και υγειονομικού υλικού στις 
μονάδες υγείας των νησιών μας; •Πότε σκοπεύει το Υπουργείο 
Υγείας να επικαιροποιήσει και να εγκρίνει τους  Οργανισμούς Λει-

τουργίας των μονάδων υγείας;

Αγώνας ή συνένοχοι;
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Συρμαλένιος και Παύλος 

Χρυσαφίδης, (Πολίτες Κόντρα στον Καιρό), εκτιμούν ότι «με την 
τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Πολύζου, 
δεν υπήρξε ουσιαστική δέσμευση για μη συγχώνευση νοσοκο-
μείων». Τόνισαν επίσης, ότι «η Ελληνική πολιτεία, οι ελληνικές 
κυβερνήσεις αγνόησαν συστηματικά τη δημόσια υγεία στη νη-
σιωτική Ελλάδα».  Όπως είπαν, «κοινός παρανομαστής της τραγι-
κής κατάστασης που βιώνουν οι νησιώτες είναι η μεγάλη έλλειψη 
γιατρών, η ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπι-
κού, η σοβαρή έλλειψη των υποδομών του ΕΚΑΒ, η τριτοκοσμική 
πολλές φορές διακομιδή έκτακτων περιστατικών, οι απλήρωτες 
εφημερίες και υπερωρίες, η έλλειψη εξοπλιστικών μέσων, αλλά 
και στοιχειωδών υλικών πρώτης ανάγκης (γάζες κλπ)».

Γι’ αυτό τόνισαν: «ή  με τον δρόμο του αγώνα και τις προτάσεις 
μας, κρατάμε ζωντανό το δημόσιο σύστημα υγείας ή με τη στάση 
μας γινόμαστε συνένοχοι στην οριστική διάλυση του ΕΣΥ”.

Έκθεση ιδεών
Ο επικεφαλής του «Οικολογικού Ανέμου» Ν. Χρυσόγελος τό-

νισε μεταξύ άλλων: «Τελικώς, το Περιφερειακό Συμβούλιο κατέ-
ληξε σε μια έκθεση ιδεών, που έχουν ακουστεί πολλές φορές, 
αλλά δεν γίνονται πράξη. Και στο μεταξύ, τα τεράστια προβλήματα 
που όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ανέφεραν  για τα νησιά, δεν 
αντιμετωπίζονται από το υπουργείο Υγείας αλλά παραπέμπονται 
σε “υπηρεσιακούς”, λες και δεν τα ξέρουν”.

«Όχι» στην κατεδάφιση της υγείας
Την έντονη αντίδρασή της στις συγχωνεύσεις των νοσοκομεί-

ων εξέφρασε η κ. Λίλα Καφαντάρη, επικεφαλής της Λαϊκή Συ-
σπείρωσης και τόνισε «ότι μόνο ο ανυποχώρητος αγώνας του ερ-
γαζόμενου λαού μπορεί να σταματήσει την πολιτική διάλυσης της 
δημόσιας υγείας. Η κ. Καφαντάρη τόνισε επίσης, πως «αποτελεί 
ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση η στάση της κυβερνητικής πλειο-
ψηφίας στο Π.Σ. που, λειτουργώντας ως μακρύ χέρι της πολιτικής 
διάλυσης της δημόσιας υγείας, μιλά εισηγητικά για «αξιοποίηση» 
του εθελοντισμού (δηλαδή της τσάμπα εργασίας ) προκειμένου 
να στηριχτεί, δήθεν, η δημόσια υγεία και πρόνοια…. Προφανώς, 
καμία σχέση δεν μπορεί να έχει η εθελοντική προσφορά με την 
κάλυψη πάγιων αναγκών με απλήρωτη εργασία». 

Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι με τον συνδυασμό της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης Νοτίου Αιγαίου «καλούν τους εργαζόμενους, τους 
φτωχούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους των νησιών μας 
που υποφέρουν από την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, να αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις για να 
μην περάσουν τα μέτρα για την κατεδάφιση της δημόσιας υγείας, 
έχοντας στο μυαλό ότι, μόνο με στόχους πλήρους ανατροπής της 
αντιλαϊκής πολιτικής, για την οικοδόμηση της Λαϊκής Εξουσίας 
και Οικονομίας, μπορούν να καλυφθούν οι σύγχρονες λαϊκές 
ανάγκες». 

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
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Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ ΤΑ Δ Ι Ο  Π Α Ρ Ο Υ
ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Η υγεία στο Ν. Αιγαίο, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Από τον Σεπτέμβριο το μικρό ΕΣΥ στις Κυκλάδες
     ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΛΕΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
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Ψηφιοποιήθηκε
«η Φωνή μας»

Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης σας προσκαλεί 
να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή παράδο-
σης- παραλαβής του ιστορικού – αυθεντικού αρχείου της 
εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», από την 1η Οκτωβρίου 
1945 που πρωτοκυκλοφόρησε έως τις μέρες μας. 

Η εκδήλωση θα λαβει χώρα την Παρασκευή 26 Αυ-
γούστου στις 20.30 μ.μ. στο ανοιχτό θέατρο Λευκών, 
όπου θα παρουσιαστεί η ψηφιοποιημένη μορφή του ιστο-
ρικού αρχείου της εφημερίδας.

Εκδηλώσεις
για Παπαδιαμάντη 
και Μαυρογένους 

Με αφορμή το έτος Παπαδιαμάντη, ο Σύνδεσμος Μαρ-
πησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου διοργανώνει εκδηλώσεις 
σε Μάρπησσα και Μάρμαρα με τη μορφή ενημερωτικών και 
μορφωτικών ομιλιών.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Κυριακή 7 Αυγούστου στις 8.30 μ.μ. Ομιλία με θέμα: Φως 

Ιλαρόν, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με ομιλητές τον φιλόλο-
γο – συγγραφέα Γιάννη Κωβαίο και την εκπαιδευτικό Ευ-
αγγελία Καλογεράκη. Η εκδήλωση θα γίνει στην πλατεία 
παπα-Γιώργη Στάμενα στην Μάρπησσα. 

Δευτέρα 8 Αυγούστου στις 8.30 μ.μ. στο προαύλιο του Γυ-
μνασίου Μαρμάρων θα γίνει ομιλία με θέμα: Ατενίζοντας την 
Μαντώ, τη ζωή και τους αγώνες της. Ομιλήτρια είναι η φιλό-
λογος Αθηνά Πέππα – Μεσσήνη.

Έκθεση καλλιτεχνών 
Έκθεση με τίτλο «ΕΑΥΤΟΣ» ξεκινά στις 5 Αυγούστου (σή-

μερα),   στο κτίριο Δημητρακόπουλου, στην Παροικία.
Σ’ αυτή Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Σαντάλ Zαρμπή, Ζαχαρίας Λαμπράκης, Καλλιόπη Παπα-

δάτου,  Βέρα Νταουτλαρή, Κωνσταντίνος Μαύρης, Παναγιώ-
τα Κουφοβασίλη, Ιάσων Δαβρής, Μαρουσώ Μαούνη, Φώτιος 
Παναγιωτόπουλος, Μιχαήλ Σαρόγλου, Δημήτρης Καπούτσος, 
Εβελίνα Μαροπουλάκη. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Παρασκευή 5 Αυ-
γούστου στις 20.00. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι έως τις 
15 Αυγούστου και οι ώρες λειτουργίας είναι: Δευτέρα – Κυ-
ριακή 19.30 – 22.30.

Τον Νοέμβριο στην Αθήνα 

Εικαστική έκθεση
Παριανών καλλιτεχνών

Η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων, υπενθυμίζει με ανα-
κοίνωσή της την εικαστική έκθεση Παριανών καλλιτεχνών 
που θα πραγματοποιήσει από 14 έως 26 Νοεμβρίου στην αί-
θουσα του φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός», στην Αθήνα 
(πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση). 

Στην έκθεση μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι καλλιτέ-
χνες που κατάγονται από την Πάρο και οι εξ αγχιστείας συγ-
γενείς τους. 

Δηλώσεις για συμμετοχή δέχεται ο Σύλλογος έως τις 
30 Αυγούστου στα τηλέφωνα: 6972833535, 6977073869, 
6974395596, 6973759494, 6937143510, 6932981850. Μαζί με 
τη δήλωση συμμετοχής, ο κάθε καλλιτέχνης να στείλει και 
το βιογραφικό του και τα τηλέφωνά του (σταθερό και κινητό) 
στη διεύθυνση: Νικόλαος Πούλιος  Αραπάκη 127 Α, 17675 
Καλλιθέα. Επίσης να στείλει φωτογραφία υψηλής ανάλυσης 
(μορφή tiff, ανάλυση 300dpi) ή σε οποιαδήποτε μορφή jpg 
των έργων που θα τοποθετηθούν στην έκθεση και τις ακρι-
βείς διαστάσεις. 

Ο κάθε καλλιτέχνης θα προσκομίσει τα έργα του στον 
«Παρνασσό» με δική του ευθύνη στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα 
Δευτέρα, το πρωί από τις 9,30 έως τις 12.30 μ.μ., τα οποία θα 
παραλάβουν μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Ο καλλιτέχνης 
θα παραλάβει τα έργα του στις 26 Νοεμβρίου το πρωί, από 
τις 10.30 έως τις 12 το μεσημέρι από τον «Παρνασσό» με τη 
λήξη της έκθεσης. 

Κάθε καλλιτέχνης θα συμμετέχει με δύο έργα και αν επι-
θυμεί να τα πουλήσει, να το δηλώσει. Στο πίσω μέρος κάθε 
έργου θ’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καλλιτέχνη και 
ο τίτλος του έργου.

Για την αντιμετώπιση μερικών εξόδων της έκθεσης, το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, με λύπη του σκέφτηκε, ο κάθε καλλι-
τέχνης να προσφέρει το ελάχιστο ποσό των 40 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός’, 
δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη και προστασία των 
εκθεμάτων. 

Σημειώνεται επίσης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας, γνωρίζει ότι στην Πάρο διαμένουν καλλιτέχνες μη 
Παριανοί και αναγνωρίζει το αξιόλογο έργο τους και τη μεγά-
λη τους προσφορά στα δρώμενα του νησιού, λυπάται ειλικρι-
νά, διότι δεν μπορεί να τους συμπεριλάβει στην εικαστική έκ-
θεση λόγω έλλειψης χώρου. Ελπίζει, σε νέα έκθεση το Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας να έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει και 
μη Παριανούς. 

Για περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Νικόλαο Πούλιο, τηλ.: 6977284273 ή 210 9566934.

«Φίλοι της Πάρου» 

Εκδήλωση για
φιλανθρωπικό σκοπό

Την ετήσια εκδήλωσή τους πραγματοποιούν και φέτος. Οι 
«Φίλοι της Πάρου», σε συνεργασία με τον Δήμο του νησιού. Η 
εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 11 Αυγούστου, στις 8 μ.μ. στο 
ξενοδοχείο SWISS ΗΟΜΕ κοντά στην Νάουσα. 

Στην εκδήλωση θα δοθούν οι διακρίσεις των Φίλων της Πά-
ρου για το 2011. Φέτος αποφάσισαν να διακρίνουν τον ιστότο-
πο «Paros life» και το περιοδικό «Παριανά» για τη συμβολή 
τους στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί ο Υπουργός Υποδομών Γ. 
Ραγκούσης, οι βουλευτές των Κυκλάδων, εκπρόσωποι των 
τοπικών αρχών όλων των βαθμίδων, ο Δήμαρχος Παρίων Χ. 
Βλαχογιάννης, οι τοπικές αρχές του νησιού κ.α., οι οποίοι και 
θα πραγματοποιήσουν την απονομή.

Οι «Φίλοι της Πάρου» καλούν όλους τους Παριανούς να 
παρευρεθούν στην εκδήλωση αυτή και ενημερώνουν, ότι οι 
γεύσεις που θα απολαύσουν  θα είναι Παριανές και πως θα 
υπάρχει Μουσικό Πρόγραμμα με Ελληνική και ξένη μουσική 
και τραγούδια. 

Στο χώρο της εκδήλωσης οι παραβρισκόμενοι θα θαυμά-
σουν μερικές από τις περίφημες «καράβες» που φιλοτέχνη-
σαν τα παιδιά της Νάουσας μαζί με τον Μανώλη Σομαρίπα και 
τους  φίλους  του.

Τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν για την ενίσχυση κυρίως 
του μη κερδοσκοπικού συλλόγου των ΑΜΕΑΙ (Άτομα Με Ειδι-
κές Ανάγκες –Ικανότητες)  της Πάρου.  Η ενίσχυση του έργου 
του συλλόγου θα εξαρτηθεί από τις εθελοντικές προσφορές 
και δωρεές των ευαισθητοποιημένων πολιτών και ιδρυμάτων.  
Γι αυτό η συμμετοχή στην «Παριανή βραδιά» καθορίστηκε στο 
χαμηλό ποσό των € 25 κατ’ άτομο, με την ελπίδα ότι όσοι μπο-
ρούν,  θα προβούν και σε δωρεές ή χορηγίες για την ενίσχυση 
του αξιοθαύμαστου έργου του συλλόγου ΑΜΕΑΙ.

Συναυλία
Γιάννη Αγγελάκα
στο Πάρκο Πάρου

Το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου  υπο-
δέχεται τη Δευτέρα  8 Αυγούστου στις 21.30μ.μ στο θέατρο 
‘’Αρχίλοχος’’ του Πάρκου, τον μουσικό και τραγουδιστή Γιάννη 
Αγγελάκα. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες 
της σύγχρονης Ελλάδας, με χειμαρρώδη παρουσία πάνω στη 
σκηνή, ένας ξεχωριστός τραγουδιστής με “ψυχή βαθιά”, που 
καταφέρνει να συνεπαίρνει με την ξεχωριστή ερμηνεία του. 

Ο Γιάννης Αγγελάκας με τους συνεργάτες του, τον Ντίνο 
Σαδίκη στο μπαγλαμά, τον Στάθη Αραμπατζή στην κιθάρα 
και τον Τίτο Καργιωτάκη στην κονσόλα, θα …σκαλίσουν τις 
μουσικές τους μνήμες και θα θυμηθούν τραγούδια παλιά και 
αγαπημένα. Το εισιτήριο είναι 15 €, ενώ ελεύθερη είναι η εί-
σοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Γιορτή του καράβολα 
στις Λεύκες

Ο ΜΕΑΣ Υρία και το Τοπικό Διαμέρισμα Λευκών, διοργα-
νώνουν και φέτος τη γιορτή του «Καράβολα». Η εκδήλωση 
θα γίνει την Παρασκευή 19 Αυγούστου δίπλα στο Κοινοτι-
κό Μέγαρο, με τη συμμετοχή του παριανού συγκροτήματος 
DELAPARO. Η είσοδος είναι 15 ευρώ και συμπεριλαμβάνο-
νται φαγητό και κρασί.

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
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συνέχεια από σελ.1
»Είναι φυσικό, την καλοκαιρινή περίοδο 

να επιλέγουν τις τουριστικές αγορές όλοι 
αυτοί οι πλανόδιοι φοροφυγάδες για να 
ολοκληρώσουν την «εγκληματική» τους 
δράση. Μετά δε τo διωγμό τους από την 
περιοχή της πρωτεύουσας το φαινόμενο 
στην περιοχή μας έχει ιδιαίτερα ενταθεί.

»Εμείς όμως, οι νομοταγείς επαγγελ-
ματίες, που σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο, 
περιμένουμε την καλοκαιρινή σαιζόν για 
να ανακάμψουμε και να «ζεστάνουμε» τα 
ταμεία μας, με λύπη, αλλά και αγανάκτηση 
διαπιστώνουμε ότι έχουμε ν’ ανταγωνι-
στούμε όλο αυτό τον συρφετό των παρά-
νομων, τους οποίους κανείς δεν σταματά.

»Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο, μετά και την τελευταία τροποποί-
ηση (Ν.3982/2011)είναι αρκετό για την 
πάταξη του φαινομένου, δυστυχώς όμως 
τα εντεταλμένα όργανα, για δικούς τους 
λόγους, δεν το εφαρμόζουν. Η Δημοτική 
Αστυνομία δηλώνει αδυναμία λόγω έλλει-
ψης προσωπικού. Η Ελληνική Αστυνομία, 
η οποία είναι υποστελεχωμένη, δηλώνει 
αναρμοδιότητα. Το Λιμεναρχείο χρειάζεται 
μικτό κλιμάκιο για να ελέγχει τη μοναδική 
είσοδο του νησιού. Η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου μέχρι και σήμερα δεν έχει δείξει 
κανένα ενδιαφέρον για τη στελέχωση των 
μικτών κλιμακίων ελέγχου της Περιφέρει-
ας (ΚΕΛΑΥΕ).

»Κύριε Εισαγγελέα, είναι φανερό ότι οι 
επαγγελματίες είμαστε ξεκρέμαστοι και γι’ 
αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας. Το παραεμπό-
ριο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν πλήτ-
τει μόνο τη δική μας οικονομία, αλλά και 
τα οικονομικά του κράτους. Η οικονομική 
κρίση επιβάλλει την πάταξη του φαινομέ-
νου αυτού. Για άλλη μια φορά σας ζητάμε 
να παρέμβετε, ώστε να ενεργοποιηθούν οι 
μηχανισμοί που ο νόμος προβλέπει και οι 
οποίοι δεν τον εφαρμόζουν με το πρόσχη-
μα της αδυναμίας λόγω έλλειψης προσω-
πικού κ.λ.π, για να σταματήσει αυτή η μά-
στιγα. Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, 
ώστε να προληφθούν πιθανές περιπτώσεις 
αυτοδικίας εκ μέρους των θιγόμενων συ-
ναδέλφων και να μην αναγκαστούν τα μέλη 
μας να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για δι-
αφυγόντα κέρδη, κατά όλων όσων αδιαφο-
ρούν στην παρανομία». 

Νωρίτερα ο Εμπ/κος Σύλλογος είχε στεί-
λει επιστολή προς τους Δημάρχους Πάρου 
και Αντιπάρου, Χρ. Βλαχογιάννη και Γιάν-
νη Λεβεντάκη,  στη Δημοτική Αστυνομία 
των δύο Δήμων, στην Περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου – Τμήμα Εμπορίου, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πάρου και στο Αστυνομικό Τμήμα 
Πάρου, ζητώντας την «άμεση πάταξη πα-
ράνομου παραεμπορίου».

Με την επιστολή του ο Σύλλογος διαβι-
βάζει και τη διευκρινιστική εγκύκλιο της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου επί του 
νόμου 3982/2011 για «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες δια-
τάξεις», που αφορά στην κατάσχεση και 
καταστροφή εμπορευμάτων παράνο-
μου υπαίθριου εμπορίου.

Τονίζεται, ότι «η εισαγωγή του νέου 
νόμου, που προωθεί την αμεσότητα της 
καταστροφής προϊόντων παραεμπορίου, 
ακόμα και με σπρέι ή με άμεση απόρριψη 
στα απορριμματοφόρα, δικαιώνει τις προ-
σπάθειες και την επιμονή της ΕΣΕΕ, που το 
ζητούσε με επίταση και θα αποτελέσει ένα 
ισχυρότατο εργαλείο, για την πάταξη του 
παράνομου παραεμπορίου. Η επί τόπου 
καταστροφή ισχύει τόσο για τις παράνομες 
απομιμήσεις, όσο και για τα νόμιμα παρα-
σκευασθέντα προϊόντα, τα οποία κυκλοφο-
ρούν χωρίς τα απαιτούμενα συνοδευτικά 
παραστατικά». 

Σύμφωνα με το νέο νόμο, «αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα είναι τα μικτά κλιμάκια 
ελέγχου των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ) και 
η Δημοτική Αστυνομία.  Κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, έχουν ανακριτικά 
καθήκοντα (όπως το ΣΔΟΕ), ενώ συνδρά-
μονται από την Ελληνική Αστυνομία, όπου 
αυτό κριθεί απαραίτητο». 

Ο Εμπ/κος Σύλλογος κάνει έκκληση για 
«την άμεση εφαρμογή του νέου νόμου».  

Άρχισαν οι επιχειρήσεις
Οι διαμαρτυρίες βέβαια, έφεραν κά-

ποιο αποτέλεσμα. Ο Αντιδήμαρχος Π. 
Κουτσουράκης, σε συνεργασία με την 
αστυνομία Νάουσας, τη Δημοτική Αστυ-
νομία, τη συνδρομή του κ. Παπαδάκη και 
δημοτικών υπαλλήλων με μικρό απορ-
ριμματοφόρο, οργάνωσε επιχείρηση. Με 
συντονισμένες ενέργειες, τη Δευτέρα 1 
Αυγούστου, γύρω στις 12.30 μ.μ. έγινε το 
πρώτο «ντου» στην πλατεία της Νάουσας. 
Δυο τρεις μικροπωλητές κατάφεραν να 
ξεφύγουν, συνελήφθησαν όμως ορισμένοι 
των οποίων κατασχέθηκαν και καταστρά-
φηκαν τα εμπορεύματά τους. Μάλιστα ένας 
από τους μικροπωλητές μαζί με τον μπόγο 
του πήδηξε στο λιμάνι της Νάουσας και δεν 
έβγαινε ούτε με την εντολή των αστυνομι-
κών…

Την Τετάρτη, 3 Αυγούστου όλοι οι εκπρό-
σωποι των φορέων ( ΔΟΥ, Λιμεναρχείο, 
Αστυνομία, κ.λπ.), συμμετείχαν σε σύσκε-
ψη στο Δημαρχείο με τον Αντιδήμαρχο Π. 
Κουτσουράκη και συμφώνησαν συντονι-
σμένα να πατάξουν το παραεμπόριο. 

Άλλωστε, ο κ. Γαβαλάς, από το Τμή-
μα Εμπορίου της Περιφέρειας, δήλωσε 
στη ΦτΠ, πως στα νησιά των Κυκλάδων, 
εφόσον υπάρχουν μικτά κλιμάκια πρέπει 
να δουν τι μπορούν να κάνουν, όπως και 

η Δημοτική Αστυνομία. Με 
λίγα λόγια πρέπει το κάθε 
νησί ( ο Δήμος), να συστήσει 
μικτό κλιμάκιο. 

Πάντως η  πρόθεση όλων 
των συναρμόδιων φορέων 
να βοηθήσουν στην πάτα-
ξη του παραεμπορίου, εί-
ναι δεδομένη. Το θέμα είναι 
η έλλειψη προσωπικού. Η 
έφορος Πάρου κ. Ξένου μας 
είπε, πως σε μικτό κλιμάκιο 
η εφορία δεν μπορεί να συμμετέχει. Εμείς, 
είπε, πέρσι είχαμε βοηθήσει και θα το ξα-
νακάνουμε… Όταν κληθεί η ΔΟΥ, θα συμ-
μετάσχει. 

Ο Λιμενάρχης Κ. Γιαλελής, είναι επίσης 
πρόθυμος να βοηθήσει. Εμείς, μας λέει,  
έχουμε ήδη προτείνει, από πέρσι και το 
επαναλάβαμε και φέτος πριν από τη θερινή 
σεζόν, να γίνει ένα μικτό κλιμάκιο από όλες 
τις αρχές που εμπλέκονται και να κάνου-
με σε συγκεκριμένα σημεία στοχευμένες 
ενέργειες και ελέγχους. Είναι όμως δύσκο-
λο για ένα όχημα που κάνει απλή διέλευ-
ση από το λιμάνι να το ελέγξουμε… Στην 
ερώτηση, γιατί δεν έγινε αυτό το κλιμάκιο, 
απάντησε: Η απορία σας είναι και δική μου 
και πρόσθεσε, πως το μικτό κλιμάκιο είναι 
η πλέον ενδεδειγμένη λύση και η νόμιμη. 

Την αρωγή της είναι πρόθυμη να προ-
σφέρει και η Αστυνομία Πάρου, σύμφωνα 
με τον Διοικητή κ. Νικολάου. 

Παραεμπόριο στην πλατεία Νάουσας
Η μεγαλύτερη δράση παραεμπορίου 

εξελίσσεται στην Νάουσα. Η πλατεία της 
Νάουσας κατακλύζεται, κυρίως τις βραδι-
νές ώρες από παράνομους μικροπωλητές, 
αλλά και από μικροεμπόρους με άδειες, 
χωρίς αποδείξεις και φυσικά καταλαμβά-
νουν παράνομα Δημοτικό χώρο. Τα παρά-
πονα των επαγγελματιών πολλά, όχι μόνο 
προς τον εμπ/κό Σύλλογο, αλλά και προς 
την Δημοτική Κοινότητα, ο πρόεδρος της 
οποίας Γ. Παπαδάκης, με επιστολή του στις 
22 Ιουλίου προς το Δήμαρχο, εξέθετε το 
πρόβλημα και ζητούσε άμεση λύση, προ-
τείνοντας παράλληλα, τη σύσταση μικτού 
κλιμακίου για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. 

Η απάντηση του Δήμου ήταν ότι: «Κλι-
μάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαί-
θριου Εμπορίου δεν δύναται να συσταθούν 
στο πλαίσιο του Δήμου Πάρου, διότι δεν 
έχει ιδρυθεί θεσμοθετημένη Λαϊκή Αγορά 
στην Πάρο, όπως και στον Ν. Κυκλάδων 
και ότι η Δημοτική Αστυνομία, ως αρμό-
διο όργανο του Δήμου Πάρου, στο πλαίσιο 
του ωραρίου της Υπηρεσίας (από 07.30 
π.μ. έως 24.00), διενεργώντας συνεχούς 
ελέγχους, έχει προβεί σε κατασχέσεις 
εμπορευμάτων, που συνιστούν παράνομη 

απομίμηση προϊόντων». 
Η απάντηση αυτή, σαφώς δεν ικανοποί-

ησε τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότη-
τας Νάουσας Γ.Παπαδάκη, ο οποίος στις 
28 Ιουλίου, ανταπάντησε: «Μετά το παρα-
πάνω έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι 
οι αντιδράσεις των καταστηματαρχών κατά 
του παράνομου υπαίθριου εμπορίου, μπο-
ρεί να είναι ανεξέλεγκτες. Είναι προφανές, 
ότι θα έχουμε αδυναμία των επιχειρήσεων 
ν’ ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, 
με αλυσιδωτές και ολέθριες συνέπειες για 
όλο τον οικονομικό κύκλο του νησιού.

»Παρακαλούμε και πάλι, για την άμεση 
αντιμετώπιση του προβλήματος που αφο-
ρά το παραεμπόριο στη Δημοτική Κοινότη-
τα Νάουσας. 

Στην Αντίπαρο
Στην Αντίπαρο, δεν είναι εύκολο να δη-

μιουργηθεί μικτό κλιμάκιο, γιατί Εφορία 
δεν υπάρχει, ούτε δημοτική αστυνομία και 
η αστυνομική δύναμη είναι μικρή… όμως 
το παραεμπόριο το καταπομελούν. Όπως 
μας είπαν από το Δήμο: «Εδώ έχουμε μια 
συνολική άποψη. Δεν επιτρέπουμε γενι-
κώς τη διακίνηση προϊόντων μέσω παρά-
νομων πλανόδιων πωλητών. Βέβαια, δεν 
έχουμε δημοτική αστυνομία για να μπορεί 
να το ελέγχει στο σύνολό του, σε συνερ-
γασία όμως των υπηρεσιών του Δήμου 
μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους, τα 
αστυνομικά όργανα και τα όργανα του λι-
μενικού, διαφυλάσσουμε όσο μπορούμε 
τους τοπικούς επιχειρηματίες. Μόλις πέσει 
στην αντίληψή μας, πλανόδιος παράνομος 
πωλητής, αμέσως κινητοποιούμαστε και 
τους διώχνουμε από το νησί.  Για να κατά-
σχουμε βέβαια τα προϊόντα και να τα κα-
ταστρέφουμε, απαιτείται κλιμάκιο, που δεν 
είναι εφικτό να γίνει. Ωστόσο, η ελεύθερη 
διακίνηση παραεμπορίου στην Αντίπαρο, 
είναι περιορισμένη, διότι ελέγχεται και 
εποπτεύεται από και από τους ίδιους τους 
τοπικούς εμπόρους με τους οποίους συ-
νεργαζόμαστε άψογα ως Δήμος. Είναι βού-
ληση του Δημάρχου και έχει δοθεί ρητή 
εντολή για την πάταξη του παραεμπορίου 
στο νησί μας, για να μην πλήττονται οι δικοί 
μας έμποροι, πάντα ασφαλώς, στο πλαίσιο 
της νομιμότητας».

SERVICES

Καθαρισµοί κτιρίων
Συντήρηση και αερισµός κατοικιών
Κατασκευή και συντήρηση κήπων
Επισκευές υδραυλικών & ηλεκτρικών
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Στον Εισαγγελέα για το παραεμπόριο
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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1. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 60%  ΓΙΑ 5ΕΤΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΩΣ 300.000€
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ, ΦΟΥΡΝΟΙ , ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, Κ.Α.), ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΣ.ΧΩΡΟΥ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η/Υ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ Κ.Α.)    
2. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 70% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑBLETS PC (∆ΡΑΣΗ DIGI MOBILE)
3.ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ)
4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 45% ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ, 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΝΕΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ:
Α. ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
B. THN ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΑΣ
Γ. ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

!

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. Πάρου του  

Θωρακίζουν την ΕΛ.ΑΣ. 
ενόψει φθινοπώρου... 
Λέτε να ξέρουν
κάτι παραπάνω;

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το « Πρώτο 
Θέμα», το οπλοστάσιο της ΕΛ.ΑΣ. θα εμπλουτιστεί με και-
νούρια, πιο αποτελεσματικά ( διάβαζε δολοφονικά) όπλα. Στα 
επιχειρησιακά σχέδια καταστολής  της ΕΛ.ΑΣ. θα προστεθεί 
η χρήση του ειδικού οχήματος εκτόξευσης νερού κατά των 
διαδηλωτών. Οπως είναι γνωστό, η πίεση είναι τέτοια που 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των διαδηλωτών.

Επίσης επαναξετάζεται η χρησιμοποίηση εκπαιδευμένων 
σκύλων που αγοράστηκαν πριν από δύο χρόνια.

Ανασύρουν από τα συρτάρια τα σχέδια για τη χρήση όπλων 
με χρωμόσφαιρες ή πλαστικές σφαίρες, αλλά και χειροβομ-
βίδες από καουτσούκ. Επίσης οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. ζητάνε 
να αγοραστεί ένας ακόμα φράκτης από πλεξιγκλάς, όπως 
αυτός που είχε στηθεί στις τελευταίες διαδηλώσεις στη συμ-
βολή των λεωφόρων Αμαλίας και Βασ. Σοφίας.

Εννοείται πως λεφτά για τους μηχανισμούς καταστολής 
υπάρχουν. Χρήματα όμως για να είναι ασφαλή και σωστά συ-
ντηρημένα τόσο τα περιπολικά όσο και οι μηχανές της Αστυ-
νομίας δεν υπάρχουν. Χρήματα για την αγορά αλεξίσφαιρων 
γιλέκων για την προστασία των αστυνομικών δεν υπάρχουν. 
Χρήματα για την επάνδρωση του Α.Τ.Πάρου με έμψυχο δυνα-
μικό δεν υπάρχουν... Μακρύς ο κατάλογος με τα ΔΕΝ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ...

Μην έχετε αυταπάτες. Ετσι λειτουργούσαν πάντα. Πόσο 
μάλλον τώρα που οι καιροί είναι δύσκολοι. Το κράτος τους 
πάνε να προφυλάξουν από τον « εχθρό» εργαζόμενο που 
θέλει να διεκδικήσει.

Επειδή το φθινόπωρο προβλέπεται καυτό παίρνουν...τα 
μέτρα τους για να καταστείλουν τους επερχόμενους αγώνες 
των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, όλα αυτά τα μέτρα καταστολής 
την αδυναμία τους μαρτυράνε...

Λαϊκή  Συσπείρωση  Πάρου

Απαγορευτικές
οι διακοπές για
τους εργαζόμενους

Σύμφωνα με πανελλαδική 
έρευνα του ΙΝ.ΚΑ., το  62% 
των Ελλήνων δεν προγραμ-
ματίζει διακοπές για φέτος. 
Οι αιτίες για τη μη πραγμα-
τοποίηση των διακοπών εί-
ναι: Οικονομικοί  λόγοι και 
επαγγελματική αστάθεια 
82%, επαγγελματικές υπο-
χρεώσεις 10% και άλλοι λόγοι 8%.

Σημαντικό, επίσης, στοιχείο της έρευνας είναι 
αυτό που αναδεικνύει το γεγονός ότι ακόμα και 
αυτοί που θα πάνε περιορίζουν όλο και περισ-
σότερο τη διάρκεια των διακοπών τους. Συγκε-
κριμένα, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 
προκύπτει ότι το 46% θα πάει 7 μέρες διακοπές, 
το 25% 10 μέρες, το 23% 15 μέρες, το 5% 20 μέρες 
και μόλις το 1% θα κάνει διακοπές για 30 μέρες.

Και πως θα γινόταν διαφορετικά όταν, το ελά-
χιστο κόστος για διαμονή – διατροφή 15 ημερών 
μιας τετραμελούς οικογένειας αγγίζει πλέον τα 
3.500 ευρώ! Ποσό απλησίαστο για τη μέση οικο-
γένεια, πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση, σε 
συνεργασία με την τρόικα, φρόντισε να περικό-
ψει ακόμη περισσότερο τους μισθούς και τις συ-
ντάξεις, ώστε να μη φτάνουν ούτε για τα πλέον 
απαραίτητα. (Και αυτό βέβαια χωρίς καθόλου να 
υποτιμούμε ότι και η ξεκούραση είναι απολύτως 
απαραίτητη για όλους τους εργαζόμενους ).

Τα συμπεράσματα της έρευνας ας τα διαβά-
σουν καλύτερα και κάποιοι επαγγελματίες του 
νησιού μας, για να μάθουν ποιά είναι η αιτία της 
δραστικής μείωσης του τζίρου τους.

Να καταλάβουν επιτέλους ότι δε φταίνε ούτε 
οι διαδηλώσεις των εργαζομένων, ούτε οι κινη-
τοποιήσεις των ναυτεργατών, ούτε η απεργία των 
ταξιτζήδων... 

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Απορίες…
του ζωγράφου Άλκη Γκίνη

Πολύ καλά τα νέα περί την τέχνη το 2011 και στην Πάρο!, η οποία για 
χρόνια παρεπιδημούσε αλλού. Κάτι ήξερε ο κ. Δήμαρχος όταν τοποθέ-
τησε επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτισμού, την πανταχού παρούσα και 
ακραία φίλεργη κ. Άννα Κάγκανη.

Εφέτος, κορυφαίες πρωτοβουλίες στον πολιτισμό υπήρξαν: το Συμπό-
σιο Γλυπτικής στα αρχαία λατομεία, γεγονός που άφησε στο νησί σπου-
δαία παρακαταθήκη έξι μεγάλων διαστάσεων γλυπτά από παριανό μάρ-
μαρο. Οι δε καλλιτέχνες, γνωστοί και καταξιωμένοι. 

Σκέπτομαι, ότι ιθαγενείς αυτοπροσδιοριζόμενοι θεράποντες την τέχνη 
της γλυπτικής να έλαβαν το μάθημά τους. 

Επίσης, σπουδαίο γεγονός υπήρξε η έλευση της συμφωνικής ορχή-
στρα της ΕΡΤ. Ασφυκτικά γεμάτο το θεατράκι στον Άη Γιάννη Δέτη. Ελπί-
ζω, ανάλογη επιτυχία να έχει και η πρωτοβουλία των παριανών συλλόγων 
στην αίθουσα του «Παρνασσού», με ντόπιους εικαστικούς καλλιτέχνες, 
κάτι που εάν πραγματοποιηθεί, θ’ αποτελέσει γεγονός μείζονος καλλιτε-
χνικής σημασίας. 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα ν’ αναφερθώ σε κάποιες επιμέρους απορί-
ες μου σε σχέση με την οργάνωση, όπως: γιατί συμμετέχουν μόνο οι γεν-
νηθέντες στην Πάρο καλλιτέχνες, ενώ οι μη ιθαγενείς, των οποίων επίσης 
το έργο εμπεριέχει και εμπνέεται από την Πάρο, να εξοστρακίζονται; Η δε 
δικαιολογία, ότι δεν επαρκεί ο χώρος, επίσης είναι αίολη. 

Γνωρίζω καλά τους εκθεσιακούς χώρους του Παρνασσού από το 1950 
έως το ’70, όπου ήταν πολύ της μόδας. Η μεγάλη αίθουσα, άνετα μπορεί 
να συμπεριλάβει πολλά έργα. Εικάζω δε, ότι οι διοργανωτές δεν γνω-
ρίζουν ούτε πόσοι παριανοί καλλιτέχνες θα δεχτούν να συμμετάσχουν, 
αλλά ούτε είναι και τόσο πολλοί. Ακόμη, στα μείον της οργάνωσης είναι: 
η προϋπόθεση της καταβολής 40 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα! Φαντάζο-
μαι, ότι δεν ελήφθη υπόψη ότι ο υποψήφιος εκθέτης θα πρέπει να προ-
σθέσει στο ποσό αυτό, δαπάνες όπως: έξοδα κορνιζών, φωτογραφίσεις 
των έργων, εισιτήρια, ξενοδοχεία, σίτιση, κάτι που εύκολα το ποσό θα 
ανέλθει  στα 300 ευρώ. 

Βεβαίως, η οργάνωση μιας ανάλογης έκθεσης, έχει τα έξοδά της. Εάν 
η Ομοσπονδία δεν διαθέτει δικούς της πόρους, μήπως θα έπρεπε ν’ ανα-
ζητηθούν κάποιοι χορηγοί;

Ένα ακόμη σημείο, που κατά τη γνώμη μου δημιουργεί ερωτήματα, 
είναι το ότι οι οργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την ασφά-
λεια των έργων κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Και μιας και μιλάμε για 
διάρκεια, οι δώδεκα ημέρες που θα διαρκέσει η έκθεση, είναι ελάχιστες. 
Τέτοια διάρκεια εφαρμόζουν οι πλέον εμπορικές γκαλερί της Αθήνας. 

Αναρωτιέμαι εάν η έκθεση αυτή, θα μπορούσε να μετατεθεί κοντά 
στην περίοδο των εορτών, όταν όπως είθισται, πλήθος παριανών περνούν 
από την Αθήνα και θα μπορούσαν να την επισκεφθούν.

Εύχομαι οι επισημάνσεις να βοηθήσουν στην επιτυχία της έκθεσης.

Το βιβλίο του Νίκου Χρ. Αλιπράντη
“Χρονολογικό Πανόραµα της Ιστορίας
της Πάρου (5000π.Χ. - 1850 µ.Χ.)”
ένα βιβλίο - σταθµός στην ιστορία
της πνευµατικής Πάρου, που πέρυσι
εξαντλήθηκε µέσα σε δύο µήνες,
επανακυκλοφορεί τώρα σε µια

β’ εµπλουτισµένη έκδοση.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Βιβλιοπωλείο “Αναγέννηση”
Βιβλιοπωλείο Εκατονταπυλιανής
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Βιβλιοπωλείο “Παρία Λέξις”
Μουσείο “Όθωνα Κάπαρη”
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Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23

Τηλ: 22840 41504 / fax: 22840 28662
efar@hol.gr / www.efar.gr     

The mark for products from 
well managed forests.

ΜΕ 30 ETH ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΜΕ               ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ                  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

Κ Λ Α Σ Η  4

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

CE CE : δύο γράµµατα, µια απλή συντοµογραφία της γαλλικής 
φράσης “Communauté européenne”  (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) που 
έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήµατα και απορίες στην 
ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά. Σε κάποιες από 
αυτές τις απορίες θα επιχειρήσουµε να δώσουµε παρακάτω 
απαντήσεις.  Για πολλά δοµικά υλικά (όπως π.χ. διπλοί-πολλαπλόι 
µονωτικοί υαλοπίνακες, ρολά, γκαραζόπορτες και άλλα), 
υπάρχουν τα αντίστοιχα εναρµονισµένα πρότυπα (ΕΝ …) και οι 
προθεσµίες τους για να σηµανθούν µε CE έχουν λήξει προ 
πολλού. Στην Ελλάδα όµως, δυστυχώς, υπάρχει µια αδράνεια σε 
αυτό το θέµα (όπως και σε πολλά άλλα), που συντηρείται από την 
έλλειψη πληροφόρησης και οργάνωσης. Μετά την τελευταία 
παράταση για ένα (1) έτος ακόµα, η σήµανση CE για τα παράθυρα 
και τις εξωτερικές πόρτες θα είναι υποχρεωτική, για όλες τις 
χώρες-µέλη της Ε.Ε. από την 01/02/2010. Η βάση για τη σήµανση 
CE είναι η ευρωπαϊκή οδηγία για τα δοµικά υλικά 89/106/EEC και 
το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14351-1, που ισχύει για όλα τα 
παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες, ανεξάρτητα από τον τύπο 
τους (π.χ. τοξωτά, µε φεγγίτες) και του υλικού κατασκευής τους 
(αλουµίνιο, συνθετικό, ξύλο). Εξαιρούνται τα προϊόντα µε 
απαιτήσεις προστασίας έναντι φωτιάς ή καπνού.

Ανταπάντηση Πρωτολάτη
στον Στ. Φραγκούλη

Με επιχειρήματα είχε αντικρούσει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ 
Στ. Φραγκούλης, την ευθεία βολή της επικεφαλής της Πάρος 
ΑΞΙΑ Γρηγορίας Πρωτολάτη, για «κακοδιαχείριση» της Δημο-
τικής Επιχείρησης. Με ανακοίνωσή του, είχε αναφερθεί στα 
δάνεια που έχει πάρει η ΔΕΥΑΠ και στα έργα που πραγματο-
ποίησε με αυτά και ρωτούσε την κ. Πρωτολάτη, αν συμφωνεί 
με τα έργα, αν αυτά θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς δάνεια 
και γιατί τον κατηγορεί για κακή διαχείριση, όταν τα απο-
τελέσματα των οικονομικών ισολογισμών να έχουν θετικό 
πρόσημο; 

Η κ. Πρωτολάτη όμως ανταπαντά, πως ο κ. Φραγκούλης 
προσπαθεί να «θολώσει τα νερά» και «ν’ αποσπάσει την προ-
σοχή των πολιτών που παρακολουθούν το πρωτοφανές γε-
γονός ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ από τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς της δημοτικής μας επιχείρησης, 
λόγω οφειλών της…».

Κατηγορεί επίσης τον κ. Φραγκούλη, πως «αν και γνώριζε, 
δεν έκανε τίποτα τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσει 
έγκαιρα και με το μικρότερο δυνατό κόστος τις οφειλές της 
ΔΕΥΑΠ που τώρα διογκώθηκαν, αλλά και εξασφαλίστηκαν 
από τους δικαιούχους με δικαστική απόφαση που σήμερα 
ισχύει».

Η κ. Πρωτολάτη εκτιμά ότι ο πρόεδρος της Δημοτικής Επι-
χείρησης, δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα «που δημιούρ-
γησε τόσο ο ίδιος, όσο και η διοίκηση του Δήμου της οποίας 
είναι δημοτικός σύμβουλος».  Τονίζει τέλος, πως η ΔΕΥΑΠ, 
«αν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει τις υποχρε-
ώσεις, έπρεπε να πάρει τα δάνεια. Αν δεν είχε, το αντίθετο».

Γιορτή Ψαριού
Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, η Τοπική Κοινό-

τητα Αγκαιριάς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς, στα 
πλαίσια του εορτασμού της «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος» 
σας προσκαλούν στην «γιορτή του ψαριού» στην Αλυκή, το 
Σάββατο 6 Αυγούστου στις 21.30. Η βραδιά θα περιλαμβά-
νει παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια από Ήπειρο και Πα-
ροναξία, βεγγαλικά, κεράσματα από τα μέλη του Συλλόγου, 
φρεσκοτηγανισμένο μαριδάκι, Παριανό κρασί, και ζωντανή 
μουσική από Παριανό συγκρότημα.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Πάρου, Τοπική Κοινότητα Αγκαι-
ριάς, ΚΔΕΠΑΠ, Πολιτιστικός Συλλογος Αγκαιριάς.

Οι Γιατροί χωρίς σύνορα στην Πάρο

Ζητούν στήριξη
για να συνεχίσουν 
την προσφορά…

Η ομάδα Face to Face της διεθνούς, ιατρικής, ανθρω-
πιστικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) επισκέ-
φθηκε την Πάρο από τις 2 έως τις 4 Αυγούστου με στόχο 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του 
νησιού γύρω από το έργο και τη δράση της, με στόχο την 
υποστήριξη των ανθρώπων της Περιφέρειας σ’ αυτό που 
κάνουν. 

Η υπεύθυνη της ομάδας F2F των ΓΧΣ, Φανή Παπα-
γιαννοπούλου, αναφέρει: «Είναι σημαντικό να έρθουμε 
κοντά σε όλους εκείνους που βρίσκονται ή επιθυμούν να 
βρεθούν κοντά στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, αναγνωρί-
ζοντας και υποστηρίζοντας έμπρακτα την ανεξάρτητη αν-
θρωπιστική δράση.  Σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία 
η υποστήριξη της δράσης μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη 
σημασία, υπενθυμίζοντας ότι παρά τις δικές μας δοκι-
μασίες δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που δεν 
έχουν περιθώριο και επιλογή παρά μόνο μεταξύ ζωής και 
θανάτου». 

Στόχος της δράσης αυτής είναι τα μέλη της ομάδας να 

επικοινωνήσουν με όλους να μοιραστούν μαζί τους εμπει-
ρίες και απόψεις και να ζητήσουν την υποστήριξή τους, 
που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίσουν το 
έργο τους, προσφέροντας ανθρωπιστική και ιατρική βοή-
θεια σε συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σκληρά σε 
διάφορα σημεία του πλανήτη.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) ιδρύθηκαν το 1971 με 
πρωτοβουλία μιας ομάδας γιατρών και δημοσιογράφων 
που πίστευαν στην αποτελεσματική ιατρική και ανθρωπι-
στική δράση, αλλά και στη δύναμη της μαρτυρίας. Σύντομα 
εξελίσσονται σε μια διεθνή ανεξάρτητη ιατρική ανθρω-
πιστική οργάνωση που στόχο έχει την παροχή ιατρικής 
βοήθειας στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, 
ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις ή 
φύλο. Η δράση της οργάνωσης διέπεται από τις αρχές της 
ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της ουδετερότητας 
και γίνεται πραγματικότητα χάρη στους υποστηρικτές της 
σε όλο τον κόσμο. Μέσα από την εμπειρία και τη μαρτυ-
ρία των εθελοντών ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν την 
κοινωνία για όσα βλέπουν να συμβαίνουν στις περιοχές 
παρέμβασης και δράσης τους. 

Το ελληνικό τμήμα των ΓΧΣ δημιουργήθηκε το 1990 και 
αποτελεί ένα από τα 19 τμήματα της οργάνωσης συμπλη-
ρώνοντας 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα χάρη στην 
πολύτιμη ηθική και οικονομική υποστήριξη της ελληνικής 
κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ιδιωτικές δωρεές 
που αποτελούν το 99% των εσόδων του ελληνικού τμήμα-
τος των ΓΧΣ, μπορούν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία 
της δράσης τους.
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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.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μονοκατοικί-
α 121τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 
ενδοδαπέδια  θέρμανση όλες τις 
ηλεκτρικές συσκευές, με απεριόρι-
στη θέα και σε εξαιρετική τιμή. Τηλ.: 
6942985111, info@paroshouses.eu. 

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

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, πωλείται κατοικία 
σε συγκρότημα, άμεση πρόσβαση σε 
αμμώδη παραλία 120τ.μ. με οικόπε-
δο 2000m2. Τηλ.: 6977200338.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται 
μονοκατοικία, πολύ ωραίας αρχιτε-
κτονικής 200τ.μ. με θέα και κήπο 3 
στρέμματα με οπωροφόρα δέντρα. 
Τηλ.: 210 3631900.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πωλείται παραδοσιακή 
οικία 49m2 εντός οικισμού, επισκευ-
ασμένη, άμεσα κατοικήσιμη. Τιμή: 
65.000€. Τηλ.:  6956029102.

ΛΕΥΚΕΣ, Εντυπωσιακή Ευκαιρία. 
Κατοικία, 400τμ σε οικόπεδο 3,2στρ, 
με εκπληκτική ανεμπόδιστη θέα 
προς Νάξο, και μόλις 500m από το 
πανέμορφο χωριό των Λευκών. Α-
ποτελείται από ένα διαμέρισμα 70τμ 
τελειωμένο (1ος όροφος), 2 διαμε-
ρίσματα των 145τμ έκαστο στους 
σοβάδες (ισόγειο) και ένα διαμέρισμα 
50τμ και αυτό τελειωμένο (υπόγειο). 
Κωδ.: 572  RE/MAX ALL STAR www.
parosrealestate.net 22840 28530/1.

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 
Κοντάη Βασίλης.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται σε 
οικόπεδο 580m2 με μάνδρα, ι-
σόγειο 6 γκαρσονιέρες πλήρως 
εξοπλισμένες 1ος όροφος 80m2 με 
2 κρεβατοκάμαρες, σαλοτραπεζαρία 
και καθιστικό δεξαμενή, αυτόματο 
πότισμα και δένδρα ελιές, ροδάκινα, 
ρόδια, ευκάλυπτος και παρκινγκ. 
Τιμή: 290.000€ Τηλ.: 6934298244, 
6979581879, 22840 42718.

ΑΘΗΝΑ – ΚΥΨΕΛΗ, πωλείται δι-
αμέρισμα 65τ.μ. 3ος όροφος, 3άρι, 
κατάλληλο και για ιατρείο. Τιμή: 
75.000€ Τηλ.: 6978940151.

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΕΝΤΡΟ, μοναδική πε-
ρίπτωση, πλησίον πλατείας, ησυχία, 
περιοχή μόνο κατοικίες, διώροφη 

οικία 80τ.μ., με 2 υ/δ, τζάκι, 2 μπά-
νια, θέα, βεράντες, παραδοσιακά 
ταβάνια ξύλο καλάμι. Σοβαντισμένη, 
χωρίς κουφώματα, κουζίνα, μπάνια. 
Πωλείται ως έχει ή αποπερατωμένη. 
Τηλ.: 6944856105, 210 7213500, 
2284052225.

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

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.

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

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

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                      

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΡΙΟΣ, οικόπεδο με 
εξαιρετική θέα, άμεση πρόσβαση και 
όλες τις παροχές. Τηλ.: 6977200338.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, σε παραδοσιακό οικι-
σμό, πωλείται οικόπεδο 800τ.μ. με 
άδειες οικοδομής και απεριόριστη 
θέα θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6937436322. 

Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ 
ΚΑΘΑΡΑ ΦΡΟΥΤΑ όλων των ει-
δών που αγαπούν την ποιότητα, 
περιβόλι 855τ.μ. με 2 πηγάδια και 
νερό ΔΕΥΑΠ, με σπίτι 35τ.μ. δίπλα 
σε ποταμάκι, εντός σχεδίου. Τηλ.: 
6932319774.

ΛΟΓΑΡΑΣ, πωλείται οικόπεδο 
500m2 εντός σχεδίου αμφιθεατρι-
κό, 50 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6937207822. 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
οικόπεδο 4 στρεμμάτων με θέα την 
Αντίπαρο με 20 ελιές, φως, νερό. 
Τιμή: 200.000€ (Συζητήσιμη).Τηλ: 
6972755828.

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

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

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείται αγροτε-
μάχιο 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 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 με 
κατοικιά, αποθήκες και παλαιό μύ-
λο (ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ               
- ΖΗΤΗΣΗ            

ΝΑΟΥΣΑ, ζητείται σπίτι προς ε-
νοικίαση, από ένα ζευγάρι από την 
Ρουμανία με ένα παιδί  με 1 ή 2 δω-
μάτια, με βεράντα, μπαλκόνι ή κήπο, 
για ένα χρόνο τουλάχιστον. Τηλ.: 
6937728229.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                      
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΓΛΥΣΣΙΔΙΑ, μονοκατοικία 80m2, με 
2 υ/δ, ενιαία σαλονοτραπεζαρία με 
τζάκι, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, 
1 μπάνιο σε οικόπεδο 350m2 με θέα 
την Αντίπαρο. Τιμή: 500€ τον μήνα. 
Τηλ.: 210 8021797, 6944667058.

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται ολόκλη-
ρος ή τμηματικά επαγγελματικός 
χώρος 600τ.μ. με αποθήκες. Τηλ.: 
6977200338.

ΑΘΗΝΑ – ΤΟΥΦΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 
ενοικιάζεται ημιυπόγειο 50τ.μ. Τηλ.: 
6977200338.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται δυάρι. 
Τιμή: 170€. Τηλ.: 6943020582.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΣΤΡΟ, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 30τ.μ. πλήρως 
ανακαινισμένο και επιπλωμένο, 
πολύ ωραίας αρχιτεκτονικής. Τιμή: 
190€. Τηλ.: 6974628981.

ΑΛΥΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία με κήπο, μέχρι 2 ά-
τομα, ιδανική  για κατοικίδιο. Τηλ.: 
22840 91360. 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται επιπλωμένο 
δυάρι στον 1ο όροφο με το μήνα ή 
σεζόν. Τηλ. : 6944105828.

ΝΑΟΥΣΑ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ενοι-
κιάζεται οικία με το χρόνο 110τ.μ. 
περίπου, κοντά στη θάλασσα, με 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 3 υ/δ, 
2 μπάνια, αποθήκη, w.c. με αυτόνο-
μη θέρμανση, χωρίς έπιπλα.  Τηλ.: 
22840 51894.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
2άρι 45τμ, κοντά στο Πανεπιστήμιο. 
Τηλ: 6944.548017.

ΝΑΟΥΣΑ - ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι. Τηλ.: 6946688388.

ΑΘΗΝΑ  - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 136 (Στάση 
Κεφαλληνίας), ενοικιάζεται ανα-
καινισμένο διαμέρισμα 120τ.μ. 4ου 
ορόφου θέρμανση με φυσικό αέριο, 
2 υ/δ, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, α-
ποθήκη, μπάνιο, w.c. και αποθήκη 
στο υπόγειο. Ενοικιάζεται και ως 
επαγγελματική στέγη. Τιμή: 500€. 
Τηλ.: 6939287288.

ΑΘΗΝΑ – ΣΕΠΟΛΙΑ, διαμέρισμα 
48τ.μ., ιδανικό για φοιτητές, σε 
άριστη κατάσταση κοντά στον ηλε-
κτρικό και στο σούπερ μάρκετ. Τηλ.: 
6982378390.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα με 2 δωμάτια 
και κουζίνα. Τηλ.: 6937442566.

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

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

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, ενοικιάζονται 
επιπλωμένα διαμερίσματα για 
μήνα σεζόν ή χρόνο 100 μέτρα 
από την καλύτερη θάλασσα με α-
περιόριστη θέα. Τηλ.: 210 4511861, 
6947424831, 6934049499.

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

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται γκαρσονιέ-
ρες και δυάρι επιπλωμένα 90 μ. από 
την παραλία για σεζόν ή για μόνιμα. 
Τηλ.: 6937436326.

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗΣ, ενοικιάζεται ρετιρέ δυάρι 
με μεγάλο μπαλκόνι και πέργκολα, 
τζάκι και αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6938912440.

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

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα 
γωνιακό, μεγάλο 30 μέτρα από την 
θάλασσα, έναντι στάση κτελ. 2 εί-
σοδοι, 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 διαμέρισμα 
πλήρως εξοπλισμένο, κατασκευ-
ής 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.
 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ, διασταύρωση Γκίκα, ε-
νοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 
70τ.μ. Τηλ.: 6978602837.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓ-
ΓΛΙΚΩΝ, παραδίδονται σε πολύ 
καλές τιμές για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 
6948448274. 

ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία αναλαμβάνει 
ηλικιωμένους για εσωτερική. Τηλ.: 
6940634465. 

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. 

ΚΗΠΟΥΡΟΣ αναλαμβάνει συ-
ντήρηση και φροντίδα κήπων 
σε συμφέρουσες 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                      

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται σε κατάστη-
μα ψιλικών. Τηλ.: 22840 23721.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                

1 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ , 5 τεμαχίων, 
πωλείται. Καναπές 3ον θέσεων, 2 
πολυθρόνες με μπράτσα και 2 χωρίς. 
Τα σκελετά είναι από οξιά φουρνιστή. 
Τηλ.: 6976139673. 

ΔΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ. Προσωπι-
κά και επαγγελματικά ανεξαρτήτως 
Τειρεσία μόνο με ΑΦΜ ή έναρξη ε-
παγγέλματος. Τηλ.: 6972364794, Κος 
Γιώργος.

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

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ σε άριστη 
κατάσταση, πωλείται λόγω αναχώ-
ρησης. Ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο 
ρούχων, πλυντήριο πιάτων, σαλόνι, 
κρεβάτια παιδικά, βιτρίνα κ.α. Τηλ.: 
6940874395.

ΨΥΓΕΙΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, πωλεί-
ται. Τιμή: 120.00€. Τηλ.: 6948701070. 

ΒΑΡΚΑ, πωλείται 4,40 μέτρα με μη-
χανή Mercury 10 ίππων. Τηλ.: 22840 
42413.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, στην 
Αλυκή, πωλείται με πανοραμική θέ-
α, 30 μέτρα από την παραλία. Πολύ 
καλή τιμή. Τηλ.: 22840 92225. (Μετά 
τις 17:00).

HONDA FMX 650cc, πωλείται, 
μοντέλο 2007’ σε άριστη κατάστα-
ση. Τιμή: 2.600€ (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6974888794.

BMW X5 3.0, πωλείται, μοντέλο 
8ος 2005, Ελληνικής αντιπροσω-
πείας, άριστο. Τιμή: 17.000€ Τηλ.: 
6947943913.

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΠΡΟΚΑΤ, πωλεί-
ται από ενισχυμένο μπετόν 3χ2,5 
τ.μ. και μία πισίνα προκάτ με α-
λουμινένιες αντηρίδες και λάϊνερ 
διάσταση 7,30χ3,90. Δεν απαιτείται 
άδεια οικοδομής. Τιμή: 1.600€  Τηλ.: 
6937098076.

3 ΞΥΛΙΝΑ ΜΟΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ, 
εξπα-media strom και παιδική κου-
κέτα. Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 22840 21878. 

MITSUBISHI COLD, πωλείται, 
1300cc, μοντέλο 2ος 2009’, πρώτο 

χέρι, 11.000χλμ. Τιμή: 8.500€ Τηλ.: 
6983605007, 6944449741.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΣ, πωλείται. Βιτρίνες, ντουλάπες, 
γραφεία, φωτισμός, βιτρίνες – νησί-
δες. Τηλ.: 22840 22673, 6944167104.

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 ε-
ξοπλισμένο με πολλές δυνατότητες. 
Τιμή: 50.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6944898790 (Από τις 17:00 – 19:00).

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, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – κα-
λοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,  πω-
λείται στην Παροικία 70τ.μ. 
λόγω συνταξιοδότησης. Διαθέτει 
εμπόρευμα από χρώματα, εργαλεί-
α, 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.

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.

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.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις, ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
5 - 12 AUGUST 2011
5 Aug, 8pm, Opening of Municipal Art Workshop 
student exhibition at Dimitracopoulos Building, Par-
oikia. Duration 5-15/8, daily 7.30-10.30pm. Info: 
22840-22860. 

5 Aug, 8.30pm, Violin & Piano Concert with 
Andreas Haniotis, Spyros Souladakis & Roxani Pa-
padimitriou at Archilochos Hall, Paroikia. Info: David 
690-866-3591.

5-14 Aug, Book fair at Alyki beach. Info: 22840-
22860.

5 Aug, 8pm, Opening reception ‘1001 Dreams’ & 
vintage photo shoot by Lliam Storms, jazz by Heleen 
Schuttevaêr, Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Info 
22840-22700/22195.
 
6 Aug, 9.30pm, Fish festival of Sotiros at Alyki 
beach with music, fish & local wine. Info: Maria 
22840-92217.
 
6 Aug, 9.30pm, Festival of Sotiros in Papa-Geor-
gi Stamena Square, Marpissa. Live traditional music 
& dancing. Info: Anna 22840-41217.
 
6 Aug, evening, Festival of Sotiros in Kambos, 
Antiparos. Info: 22840-61005.
 
7-13 Aug, Yoga workshop with Oona Giesen, 
Alyki. Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.com
 
7 Aug, 8.30pm, Ioannis Kovaios & Evangelia 
Kalogeraki-Rodopoulou talk on Alexandros Papa-
diamandis, Papa-Georgi Stamena Sq.,Marpissa. 
Info: 22840-22860.
 
8 Aug, 8.30pm, Athina Peppa-Messini talks 
about Mando Mavrogenous, Archilochos High 
School, Marmara.
 
8-14 Aug, Paros Tennis Open Tournament August 
2011 at the Aghia Eirini Tennis Club. Info: Aris 22840-
24280, www.parostennisclub.com

8 Aug, 9.30pm, ‘Yannis Angelakas 3’ Modern 
Greek music concert with Yannis Aggelakas, Nikos 
Sadikis (baglama), Stathis Arabatzis (guitar) at En-
vironmental & Cultural Park near Naoussa. Info: 
22840-53573, www.parkoparos.gr 

10 Aug, Opening of Hara Angelidis photography 
exhibition at Anemomilos Gallery, Angeria. Until 
31/8. Info: 22840-91089.

11 Aug, The Friends of Paros Association ceremo-
ny to award 'Pariana' and 'Paros Life' at the Swiss 
Home Hotel, Naoussa. Info: 22840-22860.

12 Aug, 8.30pm, Piano concert with Evanthia 
Kyriazidou at Archilochos Hall, Paroikia. Info: David 
690-866-3591, www.myspace.com/evikiriazidou

12 Aug, 8.30pm, Violin & Viola concert with 
Kristalia Gaitanou & Alexandros Sakarellos at the 
Perantinos Museum, Marpissa. Info: 22840-22860.

12 Aug, 9pm, Holland Tunnel Jazz Night with 
Heleen Schuttevaêr (piano, vocals), Marc Buron-
fosse (bass) and guests; opening by Jeffrey Carson 
(poems on jazz), Holland Tunnel Gallery, Paroikia.  
Info 22840-22700/22195.

12 Aug, 9.30pm, Theatrical monologue (in 
Greek) by Yiannis Simonidis ‘Socrates' Apology’ at 
Environmental & Cultural Park near Naoussa. Info: 
22840-53573, www.parkoparos.gr

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

Medical Director Resigns
The resignation of Dr Gabriel Adrone as scientific/
medical director of the Paroikia health centre on 26 
July owing to disagreements over procedures to be 
followed when deploying the air ambulance, adds 
to the problems facing the island’s health centre. In 
his reply to the director of the Syros hospital setting 
out the reasons that led him to resign from his post 
Adrone claims: “I cannot comply with the proce-
dures you have requested I follow for the airlifts as 
these do not conform to legal requirements," adding: 
“conflicts of interest and disputes arising from differ-
ing personal or political interests are of little concern 
to me, as I have always followed the rule of law and 
am motivated by a desire to serve my fellow citizens 
in a transparent way.” Adrone believes the issues he 
raised in his report of April 2011 on the state of the 
island’s healthcare system fell on deaf ears and for 
this reason decided to resign “but will continue to 
provide my services as a simple doctor responding 
to the call of duty and serving my fellow citizens as 
best I can.” Adrone also resigned from posts he held 
in municipal committees for health and immigration 
issues “choosing silence, which will be louder than 
words and will give an answer to the misery of client 
based relationships that are prevalent in the political 
arena.”  Responding to these allegations the director 
of the Syros hospital, Mr Tsirgis, said: “I don't agree 
with Mr Adrone. Nobody chose to remain silent over 
the issues he raised in his report and this is dem-
onstrated by the replies we sent him which will be 
included in a future letter from us.” Regarding the air 
ambulance Mr Tsirgis argued that the formula for its 
operation has already been found. According to this 
formula EKAB (National First Aid Centre) will retain 
the general overview of the flights of the air ambu-
lance, while the Civil Aviation Authority (YPA) will re-
main responsible for authorizing the flights. Health 
Centre doctors will be responsible for requesting the 
air ambulance in case of an emergency. “In other 
words the doctor on duty needs to call EKAB, which 
will in turn contact the Velentzio Institute to obtain 
permission from the YPA to carry out the transfer. 
An EKAB ambulance will be put on standby to pick 
up the patient from the airstrip once the airplane has 
landed and take him/her to the hospital... Isn’t this 
why we have the air ambulance?”

New Findings at Despotiko
Important discoveries were made during excava-
tions by Yiannis Kouragios and his team between 
2/6 and 8/7 on the island of Despotiko, including the 
upper body of an archaic kouros and parts of the left 
leg of the statue preserved in excellent condition. 
The kouros is a typical example of statues produced 
by Parian workshops in the 6th century BC testifying 
to the Parian origins of the temple erected on the 
site. It is the third kouros of its kind that has been 
unearthed by archaeologists (the other two are on 
display in the Paros Museum and the Carlsberg 
Glyptotek Museum in Copenhagen).  A marble base 
used for ritual sacrifices was also discovered and 
parts of six new walls pre-dating those of the ar-
chaic temple, signifying worship of an earlier deity 
on the site, dating back to the 8th-9th centuries BC. 

Βίντζι Παροικίας (δίπλα στο Λιµεναρχείο)

Ενημερωτική επιστολή Μπιζά 

Κινδυνεύει να χαθεί
ένα σημαντικό έργο

Μία δυσάρεστη είδηση ανακοινώνει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς με επιστο-
λή του προς τον Δήμαρχο και τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, που αφορά στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 
Αρχιλόχου – Μάρπησσας. 

Σύμφωνα με τον κ. Μπιζά, το έργο αυτό, αν δεν … τρέξουμε, θα μείνει μόνο ως σχέδιο 
στα χαρτιά!

Δημοσιεύουμε την επιστολή: «Σας ενημερώνω ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο την 1η Αυγούστου 2011, συ-
ζήτησα με τον προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, για τα έργα της Πάρου και της Αντιπάρου. Σε ερώτησή μου για το έργο της κα-
τασκευής  αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του 
Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας, μου απάντησε ότι το έργο δεν τυγχάνει 
υψηλής βαθμολόγησης στην αξιολόγησή του.

»Προσωπικά εκτιμώ ότι αν δεν γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις από τον 
Δήμο Πάρου, το έργο δεν θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Σας στέλνω την παραπάνω επιστολή,  διότι  
θεωρώ το συγκεκριμένο έργο υψηλής προτεραιότητας, αλλά και υποχρέωση όλων μας απέ-
ναντι στην νεολαία των νησιών μας».

Σε αναμμένα κάρβουνα
οι κάτοικοι της Αγκαιριάς

Επί ποδός είναι 
οι κάτοικοι στην 
Τοπική Κοινότητα 
Αγκαιριάς,  διότι 
καθημερινά πληρο-
φορούνται ότι ένα 
ακόμη φωτοβολτα-
ϊκό πάρκο θα γίνει 
στον οικισμό τους. Ο 
ίδιος επιχειρηματίας 
που θα εγκαταστή-
σει δύο φωτοβολ-
ταϊκά πάρκα μέσα 
στον παραδοσιακό 
οικισμό, θα εγκατα-
στήσει και ένα τρίτο 
στον Φάραγγα, ενώ 
άλλος επιχειρηματί-
ας ετοιμάζει εγκα-
τάσταση φωτοβολ-
ταϊκών κοντά στο αεροδρόμιο.

Οι κάτοικοι έχουν αναρτήσει δύο πανό, ένα στην είσοδο της παραλιακής στην 
Αλυκή και ένα έξω από το Κοινοτικό Μέγαρο στην Αγκαιριά, στα οποία αναγράφεται: 
«Όχι στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων - Όχι στην αισθητική 
υποβάθμιση του τόπου μας».

Οι κάτοικοι επαναλαμβάνουν ότι δεν είναι κατά των φυσικών πηγών ενέργειας, 
αλλά διαφωνούν με την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πάρκων μέσα και γύρω από τον 
παραδοσιακό οικισμό τους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 40 φωτοβολταϊκά πάρκα θα δημιουργη-
θούν σε όλο το νησί, αλλά οι Παριανοί δεν θα κερδίσουν κάτι από αυτές τις εγκατα-
στάσεις. Η ΔΕΗ θα εξακολουθεί να λειτουργεί το εργοστάσιό της και να ρυπαίνει, το 
ηλεκτρικό δεν θα είναι φθηνότερο για τους Παριανούς, το περιβάλλον θα αλλοιωθεί 
και οι μόνοι που θα κερδίσουν θα είναι οι ιδιώτες.

Σημαντικά μειωμένη είναι η κίνηση των επιβατών με τα πλοία της γραμμής στην Πάρο τον 
Ιούνιο και τον Ιούλιο, εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία που δόθηκαν από το λιμεναρχείο με τους 
αντίστοιχους περσινούς μήνες. Συνολικά η μείωση των επισκεπτών είναι περίπου στις 26.000. 

ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 65.953 50.824 125.810 114.144
Ι.Χ. 4.230 4.656 10.341 9.837

ΦΟΡΤΗΓΑ 880 1.007 956 1.127
ΔΙΚΥΚΛΑ 1444 2.484 3.006 2.711




