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Το Ιστορικό αρχείο της εφημερίδας 
«Φωνή της Πάρου», που πρωτοκυκλο-
φόρησε την 1η Οκτωβρίου 1945 από 
τον Φραγκίσκο Γαϊτάνο, είναι πλέον 
στη διάθεση όλων των Παριανών. Η 
ζωντανή ιστορία του νησιού ψηφιοποι-
ημένη, αναρτάται σε λίγες ημέρες στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και της ΦτΠ, ενώ 
οι τόμοι του πρωτότυπου αρχείου πα-
ραδόθηκαν στο Δήμο του νησιού και θα 
εκτίθενται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη σε 
ειδική γυάλινη προθήκη. 

Η τελετή παράδοσης παραλαβής 
έγινε παρουσία κοινού στις 26 Αυγού-
στου. Στο κατάμεστο υπαίθριο θέατρο 
των Λευκών η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ 
Άννα Κάγκανη, που εκπροσώπησε 
τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, παρέλαβε από τον νέο εκδότη 
της σημερινής ΦτΠ, Νίκο Ραγκούση – Λαουτάρη όλο το 
ιστορικό αρχείο, τον οποίο ευχαρίστησε για την προσφορά. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Αντ. Αρκάς, ο οποίος διάβασε 
την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
αποδοχή της προσφοράς του Ν. Ραγκούση Λαουτάρη και την 
ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου. Η Δημοτική Σύμβουλος 
Μαρία Τριβυζά ανέγνωσε το κύριο άρθρο στο πρώτο φύλλο 
της «Φωνής» με τίτλο: «Ο τουρισμός εν Πάρω». 

Για την εφημερίδα του Φραγκίσκου Γαϊτάνου, ιδρυτή και 
Διευθυντή της Φωνής της Πάρου, μίλησαν οι συγγραφείς Νί-
κος Χρ. Αλιπράντης, Μοσχούλα Κοντόσταυλου και Ευ-
άγγελος Καστανιάς. 

Ο κ. Αλιπράντης εστίασε το λόγο του στον αείμνηστο εκδότη 
της εφημερίδας Φραγκίσκο Γαϊτάνο, ο οποίος γεννήθηκε στις 

Λεύκες το 1894 και πέθανε στην Αθή-
να στις 25 Μαρτίου 1981, σε ηλικία 87 
ετών. Γι’ αυτό, τόνισε ο κ. Αλιπράντης, 
«το ευχάριστο γεγονός της ψηφιοποι-
ήσεως από τον Δήμο Πάρου της πα-
λαίμαχης εφημερίδας, συμπίπτει με τη 
συμπλήρωση τριάντα χρόνων από το 
θάνατό του». 

Όπως είπε, η εφημερίδα ήταν πρω-
τοποριακή για την εποχή της, δεκαπεν-
θήμερη αρχικά και στη συνέχεια «μη-
νιαία ανεξάρτητος εφημερίς, όργανον 
του λαού Πάρου – Αντιπάρου». 

Ο κ. Αλιπράντης γνώρισε ως έφηβος 
τον εκδότη, όταν η εφημερίδα διένυε 
το 12ο έτος κυκλοφορίας της. Τον είχε 
επισκεφτεί στο σπίτι του στην Αθήνα 

και τον δέχτηκε «με πατρική αγάπη, το φθινόπωρο του 1957». 
Η επίσκεψη αφορούσε στην πρώτη συνεργασία του. Ένα 
ποίημα με τίτλο: Η Νεότης. Όπως είπε, σε όλα τα φύλλα της 
«Φωνής», ήταν διάχυτη η αγάπη του Φρ. Γαϊτάνου προς τη 
γενέτειρά του. « κάθε άρθρο, κάθε σχόλιο ή είδηση, έφεραν 
τη σφραγίδα της ωραίας, στιβαράς, καθαρής γραφής του. Συ-
ντεταγμένα τα κείμενά του με πατριωτικό παλμό, με σαφήνεια 
και ξεχωριστό ύφος. Ήξερε να χειρίζεται σωστά τον «έλληνα 
λόγο» και μάλιστα, τον δημοσιογραφικό κάλαμο τον τιμούσε 
δεόντως. Αγωνίστηκε με αφιλοκέρδεια και τιμιότητα τον καλό 
αγώνα, θητεύοντας για δεκαετίες στο ευγενικό, αλλά άχαρο 
και αγχώδες δημοσιογραφικό επάγγελμα». 

Όταν έφυγε από τη ζωή, είχε γραφτεί στη «Φωνή»: «Η ανα-
δημιουργία της Πάρου χάνει ένα από τα δυναμικά, ανήσυχα 
και σπινθηροβόλα πνεύματά της». 

Εξήντα έξι χρόνια στην πρώτη 
γραμμή και συνεχίζουμε…

Παραδόθηκε στο Δήμο το ιστορικό αρχείο της «Φωνής της Πάρου»
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Έντονη διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου

Ξεπουλιέται η 
Παριανή γη

Την έντονη αντίδρασή του στο σχέδιο της Κυβέρνησης για 
τη «σύνθετη κατοικία», εξέφρασε  το Δημοτικό Συμβούλιο 
Πάρου, γιατί η Κεντρική εξουσία αγνόησε πλήρως την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και με το νέο μοντέλο της “σύνθετης τουριστι-
κής κατοικίας» που προωθεί, θα πιέσει το νησιωτικό περι-
βάλλον και τους φυσικούς πόρους, θα δημιουργήσει ακόμα 
μεγαλύτερα προβλήματα στη βιωσιμότητα των μικρομεσαί-
ων τουριστικών δραστηριοτήτων και θα φορτώσει σημαντικά 
κόστη στους δήμους για την επέκταση των υποδομών, στα 
οποία δεν θα μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκφράσει την αντί-
θεσή του στο σχέδιο και να εμποδίσει την υλοποίηση αυτών 
των ρυθμίσεων στην Πάρο, που έρχονται σε αντίθεση με την 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για το Γ.Π.Σ. που έχει κατατεθεί 
εδώ και περίπου δύο χρόνια και δεν έχει ακόμη εγκριθεί. 

Συγκεκριμένα αποφάσισε κατά πλειοψηφία: 
Αντιδρά και διαμαρτύρεται έντονα κατά μέρους του νο-

μοσχεδίου: «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι-
ονομική εξυγίανση – Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείων 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης», που ψηφίστηκε από τη Βουλή 
και αφορά στη δημιουργία σύνθετων τουριστικών κατα-
λυμάτων». 

Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου θα προβάλλει προσχώ-

ματα και αντιδράσεις σε αυτού του είδους τις επιχειρή-
σεις.

Μειοψήφησαν η κ. Γρηγορία Πρωτολάτη και ο κ. Β. Πετρό-
πουλος. 

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, τόνισε 
ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο χωρίς να γίνει η περιβόητη δια-
βούλευση. Δεν ρωτήθηκε ούτε ο κλάδος του τουρισμού που 
προσφέρει το 18% στο ΑΕΠ. 
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...με τo “Highspeed” από Πάρο προς...

...Πειραιά σε 255’

* 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 26/9/2011.
Για κρατήσεις απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στην HELLENIC SEAWAYS: Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη, 18531 Πειραιάς | τηλ.: 210 4199000 | fax: 210 4117900 | www.hsw.gr
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 176
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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πένθος
Έφυγε από κοντά μας στις 4 Αυγούστου 2011 ο 
αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς 
Γεώργιος Στ. Κυδωνιεύς. Γεννήθηκε στις 03/07/1931 
στις Λεύκες Πάρου. Εργάστηκε ως οικοδόμος για να 
αναθρέψει την οικογένεια του. Η αγαπημένη του 
ασχολία ήταν η στιχοποιία και να παίζει τουμπάκι. 
Επίσης ήταν πολύ καλός ραβδοσκόπος βοηθώντας 
στο να ανοιχτούν γεωτρήσεις – πηγάδια σε όλη 
την Πάρο. Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στις 9.30   
έχουμε το σαρανταήμερο μνημόσυνό του στο Ναό 
Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου Χωριού στην Πάρο.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας.
Με εκτίμηση,
Η σύζυγος Παναγιώτα
Τα παιδιά, τα εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Φεύγεις πατέρα μακριά, σ’  ένα στερνό ταξίδι
Σε χαιρετάμε τα παιδιά, εγγόνια μα και φίλοι.

Ήσουν σε όλα μερακλής, παρέες με τουμπάκια,
Μέταλλα, κληματόβεργες  κι ένα σωρό στιχάκια.

Σκληρός ο αποχωρισμός είναι αυτή τη μέρα
Πήγαινε να ξεκουραστείς, αξέχαστε πατέρα.

Γάμοι
Ο Αντώνης Τερνιώτης του Γεωργίου και της Μαρίας το γένος Παπαδοπούλου που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Αικατερίνη Πίννα του Αποστόλη 
και της Παρασκευής το γένος Μιχέα που γεννήθηκε και κατοικεί στον Βόλο θα 
παντρευτούν στις 11 Σεπτεμβρίου στην Παροικιά.

Ο Κων/νος Δαφερέρας του Σπύρου και της Μαρίνας, το γένος Μαύρη, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Μαρία Ραγκούση του Γρηγόρη και της Ελένης, 
το γένος Ασμάνη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην  Πάρο, πρόκειται να 
παντρευτούν το Σεπτέμβριο στην Πάρο. 

Ο Παντελαίος Νικόλαος του Χαράλαμπου και της Μαρίας, το γένος Ραγκούση, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Κοτρέτσου Φωτεινή του 
Παναγιώτη και της Κων/νας, το γένος Σκαραμαγκά, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν το Σεπτέμβριο στην Πάρο.

Ο Γιώργος Γιαννάκος του Τηλέμαχου και της Αικατερίνης το γένος Γιαννάκου που 
γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κατοικεί στην Πάρο και η Γεωργία Λουκή του Αριστείδη 
και της Ερωφίλης το γένος Ρούσσου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Πάρο θα τελέσουν το γάμο τους το Σάββατο 10/9/2011 στον Ιερό Ναό Θεοτόκου 
Σκλιβάνης Ιωαννίνων.

του Χρίστου Γεωργούση

Τροπισμός της άρνησης
Μετά από πολλούς μήνες δοκιμασίας αυτό που ξεχωρίζει 
από την τρέχουσα πολιτική είναι ένας διαρκής τροπισμός 
άρνησης. Λέμε πάντα «όχι», διαφωνούμε πάντα. Η διαρ-
κής άρνηση επιδρά στο χαρακτήρα μας και στη διαχείριση 
της καθημερινότητας κι αυτό ίσως είναι δραματικότερο. 
Γιατί, αντί της συγγένειας, παράγεται έχθρα κι αντιπαλό-
τητα που επηρεάζει ποικιλοτρόπως τη ζωή μας. Ακολου-
θούν ως χαρακτηριστικά της πολιτικής η αναγωγή της σε 
θρησκοληψία (εικόνες και λάβαρα περασμένων εποχών), 
η υπερβολική επιρροή του συναισθήματος, η αντίδραση 
σε οποιαδήποτε αλλαγή, η ανικανότητα, η υποστήριξη 
συντεχνιών με αφελή επιχειρήματα, η συνωμοσιολογία. 
Πολιτική απουσίας του ορθολογισμού. 

Πολιτική παραλιών
Επανερχόμαστε στην ανάγκη εκπόνησης πολιτικής παρα-
λιών, καθώς εκτός των γνωστών παραβάσεων (καταλή-
ψεις, άπειρες ομπρέλες, κοπή δένδρων) παρατηρήσαμε 
για πρώτη φορά φέτος ρύπανση στην βορινή παραλία 
απέναντι της Παροικιάς, σε μήκος πολλών μέτρων και 
για πολλές μέρες. Οι ρύποι (αφροί και σαπουνόνερα) δεν 
έφευγαν ούτε με το βοριά. Να προσέξουμε, μη μας πά-
ρουν χαμπάρι και μουντζουρώσουν τις γαλάζιες σημαίες 
μας. 

Καφές και αγώνας
Οι γονείς που γνώρισαν την φτώχεια και την κακοπέραση 
και δεν είχαν την πολυτέλεια να σπουδάσουν, φρόντισαν 
και κατάφεραν, μετά το 1960, να δώσουν στα παιδιά τους 
αυτό που δεν χάρηκαν οι ίδιοι. Η επόμενη γενιά γονέων 
αυτή την τάση την προχώρησε. Τα χρόνια της καταναλωτι-
κής κοινωνίας το φαινόμενο ενισχύθηκε ακόμα περισσό-
τερο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τον εθισμό της νεολαίας 
στην καλοπέραση του καφενείου και στη διασκέδαση του 
ξενυχτιού. Η σχετική dolce vita δεν εμπόδισε την πορεία 
των σπουδών, αλλά έχοντας, κατά κάποιο τρόπο, γίνει 
υποχρεωτικές, έφεραν το αρνητικό, ότι δεν αγαπήσαμε 
την εργασία. Θέλαμε να γίνουμε όλοι γιατροί ή διευθυ-
ντές επιχειρήσεων ή κάτι ανάλογο και φέραμε ξένους 
να κάνουν δουλειές διάφορες. Έτσι μέρος της σημερινής 
ανεργίας οφείλεται στην απέχθειά μας στη χειρονακτική 
εργασία. Επιμένουμε στη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκ-
παίδευση, οι νέοι δεν εξοικειώνονται με την εργασία και 
μετά σπρώχνονται στην ανεργία. 
Η νεολαία που σπούδασε ή που δεν σπούδασε και περι-
μένει, είναι εκείνη που πρέπει να διαμαρτύρεται για την 
σημερινή κατάσταση και να αγωνιστεί για το καλύτερο. 
Ίσως ο καφές από το ένα καφενείο στο άλλο να έχει τε-
λειώσει και να αρχίζει τώρα ο αγώνας. Στο μεταξύ πρέπει 
ν’ αλλάξει η σχέση μας με την εργασία.

Ελλάδα των κουμπάρων
Λιμενικός παρατηρεί ψαρά και λαμβάνει την απάντηση: 
«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ»;
Αστυνομικός παρατηρεί παραβάτη και αποστομώνεται: 
«Έχω δόντι εγώ πιο πάνω και θα τα πούμε».
Αστυνομικός του Δήμου παρατηρεί πολίτη για παράνομη 
στάθμευση και ακούει: «Είμαι φίλος του Ραγκούση και θα 
σου δείξω εγώ».
Η Ελλάδα του «εγώ», των κουμπάρων, των φίλων, των 
γνωστών, της εξαίρεσης, της αδυναμίας και άρνησης 
συμμόρφωσης σε κανόνες, ανθίσταται. Αν συλλέξουμε τις 
αντιδράσεις των πολιτών, μπορούμε να σκηνοθετήσουμε 
καλό κινηματογραφικό έργο και να βγάλουμε συμπερά-
σματα για το σημερινό χαρακτήρα και την κατάστασή μας.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Πάρος 12. 08. 2011-08-30
Αρ. Πρωτ. 1670

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 115/2011 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη 
οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Επιχείρησης. 
Οι ενδιαφερόμενοι μελετητές θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία στη σύνταξη οικονομοτεχνικών 
μελετών, ενώ ειδικά για τους πτυχιούχους Οικονομολόγους Π.Ε. θα απαιτείται άδεια Λογιστή – 
Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως τις 
15 Σεπτεμβρίου 2011 και θα συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών προηγούμενης εμπειρίας στη 
σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
Στέλιος Φραγκούλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πάρος  12 Αυγούστου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ                                   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος  –  Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών)  έτους 2011.
1.- Ανακοινώνεται, ότι με σχετική Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., προκηρύχτηκε διαγωνισμός για 
την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, πέντε (05) Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
ειδικότητας Οικονομικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.  
2.- Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) , καθώς 
και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: 4Α5ΖΙ-ΟΝΔ, από όπου μπορούν να 
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. -
Ο Λιμενάρχης 
Πλωτάρχης  Λ.Σ. ΓΙΑΛΕΛΗΣ Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Πληροφορίες: Σ. Ηλιοπούλου 
Τηλέφωνο: (22810) 81206 
Φαξ: (22810) 85275
           
ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση: Προκήρυξη Εισαγωγής μαθητών – καταρτιζόμενων στον Ο.Τ.Ε.Κ. 
Προκειμένου να συμβάλλουμε στην προσπάθεια ευρύτερης ενημέρωσης των νέων σχετικά με 
την εισαγωγή μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) και καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την εκπαιδευτική περίοδο 2011-2012, σας ενημερώνουμε ότι η 
υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από 16-08-2011 και λήγει 20-09-2011. 
Η προκήρυξη είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέσω του γραφείου της Π.Υ.Τ. Κυκλάδων και στην 
ιστοσελίδα του Ο.Τ.Ε.Κ www.otek.edu.gr (στο σύνδεσμο  Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις).

Σύλληψη αλλοδαπού για 
ναρκωτικά στην Πάρο
Συνελήφθη στις 13 Αυγούστου το απόγευμα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Πάρου, ένας 31χρονος αλλοδαπός υπήκοος 
Αλβανίας, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και 
αστυνομικό έλεγχο που έγινε στον 31χρονο βρέθηκαν στην 
κατοχή του και κατασχέθηκαν: δυο (2) νάιλον σακούλες που 
περιείχαν συνολικά ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 
(432) γραμμαρίων. Ένα (1) εκριζωμένο δενδρύλλιο κάνναβης 
ύψους (1,15) μέτρα.
Επιπλέον, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 31χρονου 
στην Μάρπησα Πάρου  βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: δυο 
(2) νάιλον σακούλες που περιείχαν συνολικά ποσότητα 
ακατέργαστης κάνναβης βάρους (33,6) γραμμαρίων, δέκα 
(10) νάιλον συσκευασίες κενές περιεχομένου (διαστάσεων 
12Χ7 εκατοστά), δυο ναρκωτικά χάπια, ένας (1) αυτοσχέδιος 
ναργιλές. 
Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

Λαϊκός 
αγώνας 
Τρίαθλου
Τρεις Αθλητικοί Σύλλογοι, 
ο Ν.Ο.Π, ο Ποδηλατικός 
Όμιλος και ο Γ.Α.Σ.Π., 
με συντονιστή το 
Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό 
Πάρκο Πάρου Αϊ-Γιάννης 
Δέτης, διοργανώνουν 
στις 2/10/11 Λαϊκό 
Αγώνα Τριάθλου, στις 
εγκαταστάσεις του Πάρκου, 
στην Νάουσα Πάρου.
Κατηγορίες:
• Ατομικό εφήβων (13-18 
ετών) • Ατομικό νεανίδων 
(13-18 ετών) • Ατομικό 
ανδρών: (άνω των 18) • 
Ατομικό γυναικών(άνω 
των 18) • Ομαδικό εφήβων 
(13-18 ετών) • Oμαδικό 
ενηλίκων (άνω των 18).
Πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής:
w w w . p a r k o p a r o s . g r /
triathlon
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ΝΑΞΟΥ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ο πρώτος µαγνητικός τοµογράφος

στις Κυκλάδες!

⇢ Ακτινογραφίες
⇢ Πανοραµικές-Κεφαλοµετρικές ακτινογραφίες
⇢ Μαστογραφίες
⇢ Υπερηχογράφηµα µαστών
⇢ Υπερηχογράφηµα σώµατος
⇢ Υπερηχογράφηµα κύησης
⇢ Triplex αγγείων
⇢ Μέτρηση οστικής πυκνότητας
⇢ Μαγνητική τοµογραφία
⇢ Μαγνητική χολαγγειο-παγκρεατογραφία
⇢ Μαγνητική αγγειογραφία

✓ Ιατρικά διαγνωστικά µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας
✓ Άµεσες απαντήσεις

✓ Δυνατότητες πρόσβασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες
✓ Εξειδικευµένο προσωπικό

✓ Άµεσο ραντεβού ακόµα και εκτός ωραρίου
✓ Εξυπηρέτηση των Παριανών βάση των δροµολογίων του καραβιού

MEDISCAN NAXOS
∆ρόµος Νάξου-Γλινάδου, θέση Πλάτανος

Τηλ.: 22850 27343-45 (Όλο το 24ωρο)
E-mail: info@mediscan-naxos.gr

PHILIPS INTERA 1.5T

12-19/9 Εβδοµάδα ελέγχου οστεοπόρωσης
26-30/9 Εβδοµάδα ελέγχου προστάτη

!Σας ενδιαφέρει
* εκτυπώσεις έτοιµου αρχείου εντός µιας ηµέρας

Το θυµήθηκες
τελευταία στιγµή...

...και το απόγευµα
θα µπορείς να τα παραλάβεις!

Χρειαζόµαστε
µόνο λίγο χρόνο...

...και µας τα παρήγγειλες
πριν από λίγο.

Τα αποτελέσµατα που θες
σε χρόνους που... δεν φαντάζεσαι!!!

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αγ. Απόστολοι Νάουσας, τηλ.: 22840 53555

Η «Φωνή της Πάρου», είπε ο κ. Αλιπράντης, υπήρξε το βήμα από το οποίο προβλήθηκαν, 
σχολιάστηκαν και προτάθηκαν λύσεις για θέματα που αφορούσαν στον τουρισμό, στον πολι-
τισμό, στις τέχνες… Έγραψε πραγματική ιστορία η εφημερίδα αυτή, γι’ αυτό δίκαια ο Δήμος 
Πάρου προέβη στην ψηφιοποίησή της ως έκφραση αναγνώρισης του πολύτιμου έργου που 
έχει επιτελέσει και συνεχίζει να επιτελεί, έως τις μέρες μας». 

Η «Φωνή», είχε καλή τύχη στην πορεία των 66 χρόνων που διένυσε έως σήμερα, γιατί όπως 
είπε ο κ. Αλιπράντης, μετά την παραίτηση του αείμνηστου Γαϊτάνου λόγω υγείας, στα 1968, την 
παρέλαβε ο ανιψιός του Αντώνης Γαϊτάνος, ο οποίος συμμετείχε από την αρχή της έκδοσής 
της, στα 1995 συνέχισε να εκδίδεται από τον γιο του Μανώλη Γαϊτάνο με τίτλο: «Θαλασσινή 
Φωνή της Πάρου», για να επανέλθει στον αρχικό της τίτλο από την εταιρία «Ασπάλαθος». Το 
2004 διακόπηκε η έκδοσή της και επανεκδόθηκε στις 12 Μαρτίου 2008, πάλι από Λευκιανό, 
τον Νίκο Ραγκούση Λαουτάρη, ως εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου – Αντιπάρου. Ο 
σημερινός πηδαλιούχος της τέταρτης εξουσίας, ιδιοκτήτης, εκδότης, διευθυντής κ. Ραγκού-
σης, προχωρά με αισιοδοξία και πίστη στο δρόμο, άοκνος εργάτης της καλώς εννοούμενης 
δημοσιογραφίας, τολμηρός και ρηξικέλευθος στις ιδέες του, τόσο ως εκδότης βιβλίων και 
άλλων εντύπων (Δούναι λαβείν), όσο και ως διευθυντής της «Φωνής της Πάρου». 

Στις εφημερίδες τις παλιές και τις σημερινές, αλλά και στους δημοσιογράφους του τότε και 
του τώρα, αναφέρθηκε στην ομιλία της η κ. Μοσχούλα Κοντόσταυλου, καθώς και στην ανάγκη 
του Παριανού της διασποράς, του Φραγκίσκου Γαϊτάνου, που «έψαχνε τρόπους ν’ αντέξει». 
Έτρεξε, γύρευε, μάθαινε τα νέα από την ιδιαίτερη πατρίδα και άγνωστο αν ήταν δική του η ιδέα 
ή «έπεσε» σε κανένα από εκείνα τα παρηγορητικά του βίου και της μοναξιάς ανταμώματα. Η 
ιδέα, να διακινούνται γραπτώς όλα τα μαντάτα και έτσι, η πρώτη εφημερίδα με τίτλο η «Φωνή 
της Πάρου», άρχισε την πορεία της που κρατάει ακόμη. 

Η κ. Κοντόσταυλου, έκανε αναφορά σε εκδόσεις μετά το τέλος του πολέμου, που οι συγ-
γραφείς έψαχναν καινούριους τρόπους καταγραφής της εφιαλτικής εμπειρίας του πολέμου 
που μόλις είχαν βιώσει. Αλλά και στα Μ.Μ.Ε, με πρώτη εφημερίδα τον «Εθνικό Κήρυκα» του 
Αχιλλέα Παράσχου. Μέσα ελπιδοφόρα μετά τη συμφορά… Την πρώτη μεταπολεμική περίοδο 
των εφημερίδων, εκδόθηκε και η «Φωνή της Πάρου», το πρώιμο αρχείο της οποίας, έχει την 
ευαισθησία να δωρίσει ο σημερινός της ιδιοκτήτης Ν. Ραγκούσης στον Δήμο. 

Με αφορμή μία φράση δημοσιογράφου της «Καθημερινής», «Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό που 
ζητάει κάτι μεταξύ της γνώμης και του πολιτισμού», η κ. Κοντόσταυλου επισημαίνει πως «ο 
κόσμος αν δεν υποστεί ολική διαστροφή και εκφυλισμό, θ’ απαιτεί πια την ποιότητα και υπο-
χρεωτικά οι εφημερίδες για να διασωθούν, θα πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς. Και καλό 
είναι, να ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, οι αναγνώστες, διότι καλύτερα να ταξινο-
μούνται οι πληροφορίες για λογαριασμό μας, να οργανώνονται, ακόμη και να χρωματίζονται 
από τις εφημερίδες, παρά από τα ηλεκτρονικά με το αδιευκρίνιστο νομικό καθεστώς και από 
την τηλεόραση με τον ξεδιάντροπο επιχειρηματικό χαρακτήρα και την προπαγανδιστική μετά-

δοση της πραγματικότητας».  
Τόνισε επίσης, πως οι επαρχιακές εφημερίδες, μπορούν, μέσα στην επικρατούσα νοσηρό-

τητα να υπερβούν μερικά καθιερωμένα, μιας και δεν έχουν ακόμη την υπαρξιακή ανάγκη 
να σκύβουν το κεφάλι στα κέντρα, στα κόμματα, στην εξουσία… Μπορούν να διατηρήσουν 
κάποια επικοινωνιακή αυτοδιάθεση και αυτονομία, να κάνουν τις έστω μικρές, όμως δικές 
τους ρωγμές και τομές και να φτάσουν σε κάτι καινούριο και απροσδόκητο». Παρήγορο και 
ενθαρρυντικό παράδειγμα είπε, είναι η πρωτοβουλία, που με αφορμή της είμαστε εδώ απόψε. 
Να υπάρξουν και άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις πρότεινε η κ. Κοντόσταυλου, όπως και 
οργανώσεις συζητήσεων και κατέληξε: «Στην Πάρο κυκλοφορούν κιόλας τρεις εφημερίδες 
και δύο περιοδικά. Ευχή, να συμβάλουν στο άνοιγμα των ορίων της σκέψης των αναγνωστών 
τους». 

Στην προσπάθεια των Φραγκίσκου και Αντώνη Γαϊτάνου, να εκδώσουν την εφημερίδα, όταν 
η οικονομική κατάσταση της χώρας, μετά τον πόλεμο δεν ήταν καθόλου καλή, αναφέρθηκε 
στην ομιλία του ο κ. Ευάγγελος Καστανιάς. Σκοπός τους είπε, ήταν, να καλύψουν τα κενά στην 
ενημέρωση και στην επικοινωνία των απανταχού Παριανών. Ο κ. Καστανιάς διάβασε ένα από-
σπασμα από το πρώτο σημείωμα του Φραγκίσκου Γαϊτάνου στο πρώτο φύλλο της «Φωνής» 
με τίτλο «Με ΒΗΜΑΤΑ, σταθερότερα επί το έργον». 

Η εφημερίδα, είπε, έτυχε αμέσως της αποδοχής των Παριανών και τόνισε: «Η έκδοση της 
«Φωνής της Πάρου», το 1945 αποτελεί σημαντικό γεγονός και σταθμό στην ιστορία του νη-
σιού μας, γιατί εκτός από την συμπλήρωση του κενού της ενημέρωσης των παριανών για τα 
γεγονότα που τους ενδιέφεραν, συνέβαλε και στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
Πάρου και των κατοίκων της και αποτέλεσε έναν ισχυρό, συνδετικό κρίκο επικοινωνίας όλων 
των παριανών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.». 

Τέλος ο κ. Καστανιάς, επαίνεσε τον σημερινό εκδότη της «Φωνής» για την παράδοση στο 
Δήμο του αυθεντικού αρχείου της εφημερίδας και ευχήθηκε η ΦτΠ, να συνεχίσει να κυκλο-
φορεί απρόσκοπτα για πολλά – πολλά χρόνια και να εκπληρώνει με συνέπεια την πολυσχιδή 
αποστολή της, για το καλό των δύο νησιών μας.  

Τιμούμε σήμερα μια 66χρονη έφηβο, τόνισε στη σύντομη παρέμβασή του, ο νέος εκδότης 
της ΦτΠ Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης. Στη σημερινή εκδήλωση θα ήθελα να ευχαριστήσω 
δημοσίως τον κ. Στέφανο Πανώριο, ο οποίος πριν από περίπου 10 χρόνια με παρότρυνε ν’ 
αγοράσω την εφημερίδα.

Με ρώτησαν είπε, το πρωί στον ΗΧΩ FM, αν είμαι ευχαριστημένος από την πορεία της «Φω-
νής», στη σύγχρονη έκδοσή της. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς ν’ απαντήσει πως είναι ευχαρι-
στημένος μετά από όσα ειπώθηκαν από τους προλαλήσαντες. Η  66χρονη πορεία και η ίδια η 
ιστορία της «Φωνής της Πάρου», έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη και εμείς όλοι κάνουμε 
σοβαρές προσπάθειες να περνάμε πάνω από τον πήχη. Εσείς όμως θα κρίνετε αν βρισκό-
μαστε σε σωστό δρόμο. Ίσως τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας του Google, να είναι 
ενδεικτικά της αποδοχής της δουλειάς μας. Με βάση αυτά τα στοιχεία έως σήμερα έχουμε 
28525 επισκέψεις στην ηλεκτρονική έκδοση από 48 χώρες και έχουμε αποκτήσει 
8.532 νέους αναγνώστες. Εντυπωσιακά νούμερα, για μια εντυπωσιακή πορεία. 

Μηνύματα έστειλαν οι βουλευτές Κυκλάδων Π. Ρήγας και Γ. Παπαμανώλης και ο Δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος ήταν, λόγω προσωπικών του υποχρεώσεων, εκτός Πάρου.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Κ. Ροκονίδας. Παραβρέθηκαν, οι Αντιδήμαρχοι Μ. Κωβαίος 
και Π. Κουτσουράκης, ο κ. Μανώλης Γλέζος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κ. Μπιζάς και 
Π. Τζανακόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Λουκής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότη-
τας Λευκών Απ. Παντελαίος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Μαρία Χανιώτη. 

Εξήντα έξι χρόνια στην πρώτη 
γραμμή και συνεχίζουμε…

Παραδόθηκε στο Δήμο το ιστορικό αρχείο της «Φωνής της Πάρου»

28525 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 48 ΧΩΡΕΣ – 8532 ΝΕΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ συνέχεια από σελ.1
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Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Σχολή Επιτυχίας

ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ               ΕΙΡΗΝΗ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΜΙΧΑΗΛ    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΛΣΑΜΑΗΛ                ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ     ΣΑΜΙΡ ΙΩΑΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ               ΓΕΩΡΓΙΑ       ΑΝΔΡΕΑΣ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΠΑΤΡΑΣ

ΓΡΑΒΑΡΗ                 ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ                   ΗΛΙΑΣ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ

ΖΑΧΙΩΤΗ                 ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΙΚΟΛΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ               ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ               ΦΩΤΕΙΝΗ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ               ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ               ΘΕΟΔΩΡΑ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ               ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΑΝΔΡΕΑΣ   ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ               ΜΑΡΙΑ         ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΡΙΤΣΙ                ΟΛΕΓΚ         ΓΙΟΥΡΙ    ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΚΑΤΣΙΑΚΟΥΔΗ             ΜΑΡΙΑ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)

ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ              ΑΝΔΡΕΑΣ       ΜΑΡΚΟΣ    ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ              ΙΑΚΩΒΟΣ       ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ)

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ               ΜΑΡΙΑ         ΑΝΔΡΕΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΡΙΖΟΥ             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΡΑΛΛΗ                  ΝΕΦΕΛΗ        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΚΡΗΤΙΚΟΣ                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ  ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ                ΣΤΑΥΡΟΣ       ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ.& ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΑΒΔΑ                   ΔΕΣΠΟΙΝΑ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΕΟΝΤΗΣ                 ΜΙΧΑΗΛ        ΜΙΚΕΣ     ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΛΟΥΚΗ                   ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΜΑΡΚΟ                   ΟΛΣΙ          ΑΛΕΚΟ     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ)

ΜΑΥΡΗΣ                  ΗΛΙΑΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ             ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     ΘΩΜΑΣ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΜΠΑΛΚΑΣ                 ΠΑΥΛΟΣ        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ)

ΜΠΙΖΑΣ                  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ   ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ.& ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ             ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ΔΑΜΙΑΝΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ            ΖΑΧΑΡΩ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΟΥΛΙΟΣ                 ΑΓΑΠΗΤΟΣ      ΖΗΣΗΣ     ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΡΑΓΚΟΥΣΗ                ΜΑΡΙΑ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΡΟΥΜΠΑΝΟΥ               ΒΑΣΙΛΙΚΗ      ΜΙΧΑΗΛ    ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΑΛΕΞΙΟΣ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ)

ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΑΡΡΗ                   ΕΙΡΗΝΗ        ΑΡΣΕΝΙΟΣ  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΣΑΡΡΗ                   ΕΛΕΝΗ         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝ.& ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΣΑΡΡΗ                   ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΡΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΣΑΡΡΗΣ                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΣΙΕΤΤΟΥ                 ΒΙΟΛΕΤΤΑ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

ΣΚΑΝΔΑΛΗ                ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΙΩΑΝΝΗΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ               ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΣΚΙΑΔΑ                  ΑΣΗΜΙΝΑ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΚΙΑΔΑ                  ΧΡΙΣΤΙΝΑ      ΦΩΤΙΟΣ    ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΠΙΤΕΡΗ                 ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΣΤΡΑΤΗΣ                 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     ΜΙΧΑΗΛ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ)

ΤΟΥΜΑΣΗ                 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ     ΦΩΤΙΟΣ    ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.  ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ           ΕΙΡΗΝΗ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ  ΛΑΜΙΑΣ

ΤΡΙΒΥΖΑ                 ΕΡΓΙΝΑ        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΦΑΡΟΥΠΟΥ                ΜΑΡΙΑ         ΙΩΑΝΝΗΣ   ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΡΑΓΚΕΔΗΣ               ΙΩΑΝΝΗΣ   ΛΑΜΠ ΜΙΧΑΗΛ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ)

ΧΑΛΑΡΗΣ                 ΠΑΝΤΕΛΑΙΗΜΩΝ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΩΣΚΙΝΗΣ                ΡΩΜΑΝΟΣ       ΓΑΙΤΑΝΟΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΧΑΝΙΩΤΗΣ                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ             ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 

Οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ των σχολείων της Πάρου Αλλαγές στην εκπαίδευση με το νέο νόμο

Στην εφαρμογή 
θα… δείξει
Αλλαγές στην εκπαίδευση φέρνει ο νέος νόμος του 
Υπουργείου Παιδείας και στην πράξη θα φανεί εάν θα 
λύσουν ή θα δημιουργήσουν προβλήματα. Ο νόμος 
δεν έχει φτάσει ακόμη στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί 
στα «τυφλά» θα προσπαθήσουν ν’ ανταπεξέλθουν στις 
ανάγκες της νέας χρονιάς. 
Ο νέος νόμος καταργεί τα γραφεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτά θα παραμείνουν 
όμως, έως ότου μεταφερθούν οι αρμοδιότητές 
τους και ο Δ/ντής του Λυκείου θα εκτελεί και χρέη 
προϊσταμένου. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αριστείδης 
Βαρριάς, είναι ο νέος Δ/ντής του Γενικού Λυκείου 
Παροικίας και εποπτεύον της υπηρεσίας, στην οποία 
ήταν προϊστάμενος. 
Ο ίδιος, ο οποίος μίλησε στη ΦτΠ, εκφράζει την 
ευχή, να μην υπάρξουν προβλήματα. Ωστόσο είναι 
αισιόδοξος. Τα σχολεία λέει, θα λειτουργήσουν καλά 
και αυτό γιατί δεν υπάρχουν κενά στις οργανικές 
θέσεις εκπαιδευτικών πλην δύο συνταξιοδοτήσεων 
(φιλόλογος και οικιακή οικονομία), όμως πιστεύει ότι 
θα καλυφθούν σύντομα. 
Την καλή λειτουργία των σχολείων τη φετινή χρονιά, 
ο κ. Βαρριάς την αποδίδει στο προσωπικό. Έχουμε, 
τονίζει, καλούς εκπαιδευτικούς και όσα στραβά και 
ανάποδα γίνουν από την κεντρική εξουσία, η δουλειά 
θα βγαίνει από τους καθηγητές. 
Υπάρχουν όμως και δυσκολίες. Ο κ. Βαρριάς εκτιμά 
ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα από την κεντρική 
εξουσία (υπουργείο Παιδείας) και από τους Δήμους 
και εξηγεί: Από το υπουργείο δεν έχει σταλεί ακόμη 
ο νόμος και συνεπώς δεν γνωρίζουμε πως θα 
λειτουργήσει με το νέο σύστημα η 1η Λυκείου. 
Επίσης, υπάρχει καθυστέρηση στις αποσπάσεις γιατί 
δεν έχει συνεδριάσει ακόμη η ΠΥΣΔΕ. Καθυστέρηση 
θα υπάρξει και στα βιβλία καθώς δεν έχει ξεκινήσει 
ακόμη η εκτύπωσή τους. 
Σε ότι αφορά στα προβλήματα που θα υπάρξουν από 
τους Δήμους, αναφέρει. Καταργήθηκαν οι Σχολικές 
Επιτροπές, αλλά δεν έχει συσταθεί ακόμη η Σχολική 
Επιτροπή η οποία θα εποπτεύει και τις δύο βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, η οποία θα εδρεύει στο Δήμο. 
Αυτό σημαίνει, ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις 
όπως το βάψιμο των σχολείων, που άλλοτε τέτοια 
εποχή κόντευε στην ολοκλήρωσή του, η πρόσληψη 
καθαριστριών κ.λπ.
Ο κ. Βαρριάς εύχεται να συσταθεί άμεσα η Σχολική 
Επιτροπή και να στελεχωθεί από πρόσωπα με 
ικανότητα και θέληση, πιστεύει ωστόσο, ότι όλα θα 
πάνε καλά. 
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον 
τέως προϊστάμενο κ. Μαρινάκη, δεν υπάρχει ακόμη 
σαφής εικόνα των κενών θέσεων σε προσωπικό. Το 
κλίμα πάντως, μας είπε, είναι όπως και την περσινή 
χρονιά, εκτιμά δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα 
προβλήματα. 
Σίγουρα χρειάζονται τα σχολικά κτίρια βάψιμο και 
κάποιες μικροεπισκευές, που δεν έχουν ξεκινήσει 
ακόμη, ενώ σε ότι αφορά στα βιβλία, όπως μας είπε 
η Δ/ντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας, 
Παλασία Γεωργιάδου, ήρθε ήδη η πρώτη δόση 
βιβλίων.

Αποχαιρετιστήρια επιστολή
Ο Προϊστάμενος του 5ου Γραφείου Δ.Ε. Κυκλάδων 
Αρ. Βαρριάς έστειλε αποχαιρετιστήρια επιστολή 
στους εκπροσώπους των φορέων της Εκπαίδευσης, 
στους Δημάρχους Πάρου – Αντιπάρου και στην τέως 
Έπαρχο. Σ’ αυτήν τονίζει πως από τη θέση που κατείχε 
τα τέσσερα αυτά χρόνια, προσπάθησε να συμβάλει 
στην καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, 
να εμπνεύσει και να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία 
αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να 
προωθήσει την επίλυση προβλημάτων υποδομής 
των σχολείων. Δηλώνει ικανοποιημένος γιατί 
πολλά επιτεύχθηκαν και ευχαριστεί θερμά τους 
εκπαιδευτικούς και τους Δ/ντές των σχολείων για το 
υψηλό έργο που προσέφεραν, αλλά και για τη γόνιμη 
συνεργασία που είχαν. Επίσης ευχαριστεί όλους 
τους φορείς με τους οποίους συνεργάστηκε, τους 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, τους συνεργάτες 
του στο 5ο Γραφείο και τους Τοπικούς άρχοντες. 
Ο κ. Βαρριάς, φοβάται ότι η κατάργηση του Γραφείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πάρο και 
την Αντίπαρο θα δυσκολέψει τα πράγματα της 
εκπαίδευσης στα νησιά μας, αλλά τονίζει παράλληλα, 
πως τον «καθησυχάζει το γεγονός ότι στο τιμόνι 
της εκπαίδευσης των Κυκλάδων βρίσκονται 
προσωπικότητες με ακεραιότητα, πείρα και σοφία». 
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ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ               ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΡΙΝΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΟΥΣΑΚΗ                ΑΝΝΑ          ΝΙΚΗΤΑΣ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ             ΑΝΔΡΕΑΣ       ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)

ΑΡΚΟΥΛΗ                 ΝΙΚΟΛΙΝΑ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗ                ΜΟΣΧΟΥΛΑ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΜΙΧΑΗΛ    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ               ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΘΩΜΑΣ     ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΖΩΤΟΥ                   ΕΛΕΝΗ         ΣΙΜΟΣ     ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ               ΑΝΝΑ          ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΙΣΙΓΩΝΗ                 ΕΛΕΝΗ         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ

ΙΤΣΟΔΕΛΗΣ               ΚΥΡΟΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΠΑΡΟΥ                 ΚΥΡΙΑΚΗ       ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΡΡΑ                   ΑΝΔΡΙΑΝΗ      ΙΩΑΝΝΗΣ   ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΚΡΗΤΙΚΟΥ                ΕΛΕΝΗ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ            ΚΥΒΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ            ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΗΓΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΝΙΚΗΤΑΣ   ΘΕΑΤPΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΝΤΗΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΣΕΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΜΟΡΑΙΤΙ                 ΜΑΡΙΟ         ΑΛΜΠΕΡΤ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΜΠΙΜΠΑ                  ΓΚΕΡΓΚΙ       ΘΩΜΑ      ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΛΝΤΑΣΙ                ΟΡΝΕΛΑ        ΓΙΑΝΝΗ    ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΝΤΑΣΟΥΛΑ              ΔΗΜΗΤΡΑ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ       ΗΛΙΑΣ     ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΠΠΑ                   ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΝΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΑΚΗ                  ΙΩΑΝΝΑ        ΙΩΑΝΝΗΣ   ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ)

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ             ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΑΘΗΝΑΣ

ΣΑΡΗΚΩΣΤΑ               ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΣΚΑΝΔΑΛΗ                ΜΑΡΙΑ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)

ΣΠΑΝΟΥ                  ΓΕΩΡΓΙΑ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΑΝΟΥ                  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ              ΑΝΔΡΕΑΣ       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Συγχαρητήρια
Στον εγγονό μου Αρκουλή Δημήτριο του Θωμά από τις Λεύκες που πέρασε στη 
Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
Ο παππούς του Χαράλαμπος Παντελαίος

Νέοι Δ/ντές 
στα σχολεία της Πάρου
Αριστείδης Βαρριάς στο Γενικό Λύκειο Πάρου
Ηλίας Γουρδούκης στο Γυμνάσιο Παροικίας
Λάκης Σαραντινός στο Λύκειο Νάουσας
Παραμένει ο κ. Ηρακλής Χατζόπουλος στο Γυμνάσιο Νάουσας 
Παραμένει η κ. Μοσχούλα Μαρμαρά στο Γυμνάσιο Μαρμάρων 
Μαρία Βενιέρη στο Γυμνάσιο με μία τάξη Λυκείου Αντιπάρου
Παραμένει ο κ. Νίκος Φλέσσας στο ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.

Εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ. Πάρου
Η Επαγγελματική σχολή Πάρου σας ενημερώνει πως οι εγγραφές της νέας σχολικής χρονιάς 2011-2012 για 
την Α΄και τη Β΄τάξη έχουν αρχίσει και θα συνεχιστούν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. 
Σας πληροφορούμε ότι πλέον έχουν δικαίωμα απευθείας εγγραφής στην τελευταία τάξη της ΕΠΑ.Σ. οι 
απόφοιτοι Α΄κύκλου Τ.Ε.Ε., σε αντίστοιχη ειδικότητα του πτυχίου τους. 
Υπενθυμίζουμε ότι στο σχολείο μας λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Εργασιών
2. Αμαξωμάτων
3. Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
4. Κομμωτικής Τέχνης
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να προσέρχεστε στα γραφεία του ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. τις καθημερινές 
από 01-9-2011 έως 12-9-2011, ώρες 09.00-13.00, ή να επικοινωνείτε στο 2284024124 με τον υπεύθυνο κ. 
Κοζομπόλη Νικόλαο.

Σύσκεψη για το νέο αεροδρόμιο της Πάρου στο Υπουργείο Υποδομών

Να ξεκαθαριστούν οι 
απαλλοτριώσεις
Το ξεκαθάρισμα των εκκρεμοτήτων σχετικά με τις απαλλοτριώσεις 
που αφορούν στο νέο αεροδρόμιο της Πάρου, ήταν το αντικείμενο που 
απασχόλησε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών, ώστε να προχωρήσει η 
υλοποίηση του έργου.
Σε ανακοίνωση του Δήμου Πάρου αναφέρεται:
«Χθες, Πέμπτη, 18 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Επίλυση εκκρεμοτήτων 
σχετικά με την απαλλοτρίωση εκτάσεων που προορίζονται για την 
κατασκευή του νέου αεροδρομίου Πάρου». Στη σύσκεψη που συγκάλεσε 
ο Υπουργός κ. Γιάννης Ραγκούσης, συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες 
του Υπουργείου, η Διοικητής της Υ.Π.Α. κ. Φώφη Παπαδημητροπούλου, ο 
Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης και ο Νομικός Σύμβουλος κ. 
Κων/νος Φιφλής.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διευκρινίστηκε επακριβώς ποιες είναι οι 
ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν είχε συντελεστεί η απαλλοτρίωση το 2006, 
ανατέθηκε στους συμμετέχοντες η ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών 
για την άμεση απεμπλοκή του θέματος.
Κοινή εκτίμηση είναι ότι έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση 
του μεγάλου στόχου, που είναι η κατασκευή του νέου αεροδρομίου 
Πάρου».

Μεμψιμοιρία    
Ομολογία αποτυχίας και λανθασμένων χειρισμών της Δημοτικής αρχής για 
την υλοποίηση του έργου βλέπει η επικεφαλής της Πάρος ΑΞΙΑ Γρηγορία 
Πρωτολάτη. Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε,  κατηγορεί τη Δημοτική αρχή 
για αδράνεια και αναντιστοιχία λόγων και έργων και  συνιστά στο μέλλον 
ν’ αποφεύγονται «λάθη και παραλήψεις όπως στην περίπτωση του έργου 
του Νέου Αεροδρομίου, που έχουν κόστος και επιπτώσεις όχι μόνο 
στην βαριά βιομηχανία του νησιού μας που είναι ο  τουρισμός, αλλά σε 
ολόκληρο το νησί μας».

Σκηνή 

από τα 

γυρίσματα 

της Ιταλικής 

ταινίας 

Immaturi: il 

viaggio στις 

Λεύκες.
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ΝΑΟΥΣΑ, STUDIO, ισόγειο, βε-
ραντάκι, κέντρο, ησυχία. 42.000€. 
Μονοκατοικία μικρή, δύο δωμάτια 
με 190τμ οικόπεδο.94.000€. Τηλ.: 
6944856105.

ΑΛΥΚΗ, πωλείται μεζονέτα 150m2, 
100 μέτρα από τη κεντρική παραλία. 
Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, 
3 κρεβατοκάμαρες, 3 μπάνια, υπό-
γειο γκαράζ και αποθήκη 100m2. 
Τηλ.: 6932901931.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, πωλείται μεζονέτα 
ανεξάρτητη, 160τ.μ. 2 ετών, με κήπο, 
γκαράζ, αποθήκη. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6944150060.

ΠΟΥΝΤΑ (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟ), πω-
λείται βίλλα 140m2 + 50m2 ξενώνας, 
σε 2 στρέμματα οικόπεδο, 100 μέτρα 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6972261949.

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.

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.

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

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.

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, 125τ.μ. 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.

ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ πωλείται 130 
τ.μ. στην Παροικία, κοντά στο λιμάνι. 
Τηλ.: 6977070920

ΝΑΟΥΣΑ, 1. παλαιά ανακαινισμένη 
76τ.μ., 2. μεζονέτες δυο από 75τ.μ., 
τρία υπνοδωμάτια, τρία μπάνια, 3. 
Τσουκαλιά, παραθαλάσσια μονο-
κατοικία 100τ.μ., κήπος 170.000€, 
6944856105.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                           
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                      

ΔΡΥΟΣ, 1. εντός σχεδίου με θέα, 
1.000τ.μ. 150.000€ και 1.000τ.μ. 
με άδεια 8 σπίτια με πισίνα, 2. πα-
ραθαλάσσιο 1.000τ.μ. πρώτο, 
κτίζει 800τ.μ., 6944856105, www.
gr8homes.gr

ΜΗΛΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΒΙΤΕΣ, 
πωλείται ένα αγροτεμάχιο άρτιο & 
οικοδομήσιμο που έχει πρόσοψη σε 
δημοτικό δρόμο. Η επιφάνειά του 
είναι 8.688τ.μ. Απέχει 4 χιλ. από το 
λιμάνι του Αδάμαντα & 1000 μέτρα 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6944718027 
Κα Άννα Ρεστέμη. 

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. Τι-
μή: 300.000€.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. 

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                      
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 35 τ.μ., στον 3ο όροφο, 
ανακαινισμένη με κλιματισμό και 
κεντρική θέρμανση, 6946468656.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
για επαγγελματική χρήση, 100τ.μ. 
με πάρκινγκ στην διαστάυρωση του 
Γκίκα, 2284021362.

ΝΑΟΥΣΑ, 1.καινούριο, 2 υπνο-
δωμάτια 500€, 2. studio 250€, 
6944856105, www.gr8hones.gr

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα καινούριο, πλήρως 
εξοπλισμένο, πλυντήριο, κουζίνα, 
air condition, αυτόνομη θέρμανση, 
απεριόριστη θέα. Κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς. Τηλ.: 6976675669

ΑΘΗΝΑ, ενοικιάζεται δυάρι 50τ.μ. 
πλησίον σταθμού μετρό Πανόρμου, 
αμπελόκηποι. Τηλ.: 2284042449, 
6979250707.

ΑΜΠΕΛΑΣ, μπροστά στη θάλασσα, 
μεζονέτα με θέα, 2-3 υπνοδωμάτια. 
Επίσης Νάουσα, μικρά διαμερίσματα. 
Τηλ.: 6944856105.

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΣ), ενοικι-
άζεται μονοκατοικία αυτόνομη 3 
υπνοδωματίων, με 2 μπάνια σε οι-
κόπεδο 4 στρεμ. Τηλ.: 6972288828, 
2284021419.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ενοικιάζεται μεζο-
νέτα ανεξάρτητη, 160τ.μ. 2 ετών, με 
κήπο, γκαράζ, αποθήκη. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6944150060.

ΠΟΥΝΤΑ (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟ), ε-
νοικιάζεται βίλλα 140m2 + 50m2 
ξενώνας, σε 2 στρέμματα οικόπεδο, 
100 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6972261949.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 3χλμ από το λιμάνι, 
ενοικιάζεται μεζονέτα 130m2, με αυ-
τόνομη θέρμανση, 4 υπνοδωμάτια, 
3 WC.  Θέα προς το λιμάνι και κήπο. 
Τηλ.: 6948506456. 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
80τ.μ. με τον χρόνο. Τηλ.: 22840 
91360.

ΑΘΗΝΑ – ΚΥΨΕΛΗ, ενοικιάζεται 
2άρι, 48τ.μ. 1ος όροφος με πρόσο-
ψη. Τιμή: 290€. Τηλ.: 6932334987.

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, ενοικιάζεται 
1 γκαρσονιέρα και 1 δυάρι, τριάρι. 
Τηλ.: 6972077052.

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. 

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.

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.

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

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

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.

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 70τ.μ. με κεντρική θέρμανση. 
Τηλ.: 6977690639.

ΔΥΑΡΙ, ενοικιάζεται στον Πρόδρο-
μο, 170€, τηλ.: 6943020582

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, ΔΥΑΡΙ, & ΤΡΙΑ-
ΡΙ ενοικιάζονται πλησίον Φάραγγα. 
Τηλ.: 6972077052.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται, 60 
τ.μ. με κήπο και καλοριφέρ στον 
Κώστο, για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6981471990.

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. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ         

ΚΟΠΕΛΑ 35 ΕΤΩΝ, φροντίζει 
ηλικιωμένους και καθαρίζει σπίτια, 
εσωτερική αν χρειαστεί. Τηλ.: 
6985973897.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιούχος 
παραδίδει μαθήματα κατ'οίκον σε 
μαθητές γυμνασίου, 1ης & 2ας 
λυκείου. Τηλ.: 6947997813.

ΕΛΛΗΝΑΣ με μεγάλη εμπειρία στις 
οικοδομικές εργασίες αναλαμβάνει 
φύλαξη και συντήρηση σπιτιών και 
κήπων. Τηλ.: 6944317660

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, αναλαμβάνει τη 
μελέτη μαθητών Δημοτικού. Τηλ.: 
6973814493. 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 
Τηλ.: 6977445803

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυ-

μνασίου-Λυκείου (ατομικά ή γκρούπ 
2-3 ατόμων) Αρχαία, Νεοελληνική 
Γλώσσα, Λατινικά, Ιστορία. Τηλ.: 
22840 24418, 6978052124

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

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια κάτοχος ε-
πάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, μαθητές Γυμνα-
σίου - Λυκείου, ατομικά και ομαδικά. 
Προετοιμασία εξετάσεων και αντί-
στοιχων διπλωμάτων, κρατικών & 
ιταλικών. Τηλ.: 6974365805. 

ΔΙΑΦΟΡΑ                               

ΦΟΥΡΝΑΚΙ με 2 εστίες, TV Sony 
triniton 25 inc, επιπλάκι ντεκαπέ με 
3 ράφια, πωλούνται όλα καινούρια. 
Ευκαιρία. Τηλ.: 6932222599.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στο περιφερειακό της 
Νάουσας, πωλείται. Λειτουργεί όλο 
το χρόνο. Τηλ.: 6983412885.

ΜΗΧΑΝΗ APRILLIA SPORTICITY, 
125 κυβικά, πωλείται σε τιμή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6973462341.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
– ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, πωλείται ή ε-
νοικιάζεται, λόγω συνταξιοδότησης, 
πλήρως εξοπλισμένο, εν λειτουργία, 
στην Αλυκή, μπροστά στην κεντρική 
παραλία. Τηλ.: 6970881293, 22840 
42328.

ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ, στην Παροικία, πω-
λείται. Λειτουργεί όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6948466367.

ΔΙΧΤΥΑ, καινούργια και μεταχει-
ρισμένα, πωλούνται σε πολύ καλές 
τιμές. Τηλ.: 6971759179.

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

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

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

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.

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

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.

BAR-RESTAURANT(TONIC) 
πωλείται πλήρως εξοπλισμένο, 
διώροφο με μεγάλη βεράντα στη 
Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 6937195346.

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. 22840 22739 & 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ιδέες διαφήµισης...
που ακούγονται δυνατά!

22840 53555
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
2-9 SEPTEMBER 2011

2 Sep, 7.30am, Mass at Ag. Georgios Monas-
tery near Marpissa for the celebration of Aghios 
Mamas when horses and donkeys are blessed by 
the priest. Info: 22840-43000.

3 Sep, 9.30pm, Evening with music and dancing 
at Logaras Beach. Info: KDEPAP 22840-22860.

3 Sep, 4pm, Start of 12km Antiparos Bicycle 
Race at Aghios Giorgios Beach, ending at Antipa-
ros port, organised by the Antiparos Sailing Club 
& Municipality Info: 693-731-3200.

4 Sep, 9pm, Performance of traditional danc-
ing by the Music Dance Group of Naoussa in 
the courtyard of the Panaghia Church in Naous-
sa.  Info: 22840-52284, http://users.otenet.
gr/~parofolk/index_en.html

5 Sep, 8.30pm,  the Capella Romana from 
the United States will perform a programme of 
Byzantine Sacred Music at the Ekatontapyliani 
Church, Paroikia. Info: http://cappellaromana.org  

5 Sep, 9pm, Presention by Evi Beliyianni 'With 
love for the wealth of the Greek land and sea' 
exploring the biodiversity and the stone bridges 
of Greece at Apothiki Art Center, Paroikia. Info: 
22840-22860.

6-10 Sep, Rejuvenation Retreat at Tao's Center, 
Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.
com.

6 Sep, 9pm, Presention by Evi Beliyianni 'With 
love for the wealth of the Greek land and sea' ex-
ploring the biodiversity and the stone bridges of 
Greece at Angeria Cultural Centre. Info: KDEPAP 
22840-22860.

7 Sep, around 7pm, Festival at the church of 
Holy Mary Phaneromeni, Antiparos, accessible 
only by boat leaving from Antiparos port. Info: 
Chrysoula 22840-61570.
 
7 Sep, 8pm, Paul Radford artist talk at Apothiki 
Art Center, Paroikia. Residency 5-25/9. Info: 697-
681-0127, www.apothiki.com, www.paulrad-
fordartist.com
 
7-8 Sep, Festival of Virgin Mary (Pera Panaghia) 
in Marmara starts evening of 7/9; mezes & local 
wine, music, traditional dancing on 8/9. Info: KDE-
PAP 22840-22860.
 
9-11 Sep, "Shamanism: The Path of Balance 
& Harmony" at the Tao's Center, Ambelas. Info: 
22840-28882, www.taos-greece.com.
 
9 Sep, 9pm, Nikos Sarris concert at Environ-
mental & Cultural Park Ai-Yiannis Detis near 
Naoussa. Entrance free. Info: 22840-53573, 

www.parkoparos.gr 

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

Paros Airport Makes the Headlines
The new Paros airport made the headlines last 
week after an article appeared in the Greek daily 
'Eleftherotypia' in which a representative of a 
contractors’ association, A.K Sipsas, accused the 
ministers in charge of the project of employing 
“old style party tactics to egg on the completion 
of the studies relating to the new airport so as 
to secure the favour of their political clientele.” 
Ms Spyrou, head of the contractors’ association, 
commented that these are Mr Sipsas' personal 
opinions and do not represent the association’s 
position. Former president of the island’s hotel-
iers’ association, Vasilis Karpodinis, argued that 
“The airport has been consistently demanded 
by Paros residents and the article reflects the 
writer’s ignorance of the subject - he ignores the 
struggles waged for the airport’s construction and 
the damage done to tourism by its non-comple-
tion… Mr Rangoussis, the new Minister of Infra-
structure, has a duty to promote this project and it 
will be a great injustice if the new airport does not 
become a reality. Why is Mr Sipsas offended by 
what is self-evident?” The study for the extension 
of the current runway has been completed; plans 
for a new terminal building require another eight 
months. The main obstacle in the way of the new 
airport, according to the Civil Aviation Authority, 
is the need to demolish 22 residences located in 
the airport's vicinity. The Ministry of Transport can 
either expropriate these residences or reach an 
out of court settlement with property owners,  al-
lowing construction work to begin.

Green Light for Paroikia Improvements
The Regional Authority of the South Aegean has 
ratified preliminary plans to improve Paroikia 
in an area extending from the Ekatontapyliani 
woods to the Agrokipio (at the far end of the 
seafront) including the coastal 'paralia' area. 
The Paros Municipality has until 30/9 to submit 
final proposals to the Regional Authority. Mayor 
Vlachoyiannis commented that the ratification of 
the preliminary plans constitutes an important 
step towards the regeneration of the area. The 
Regional Authority will donate 3 million euros 
(this is one million less than the municipality had 
requested).  The plans foresee the creation of 
walking trails in the Agrokipio area, a children’s 
playground,  a music school and an art workshop, 
creating - as Mayor Vlachoyiannis notes - a focal 
point for Paroikia residents. There are also plans 
for bus stops in Paroikia with electronic notice-
boards indicating bus schedules and expected 
arrival times. This project will be co-financed by 
the European Fund of Regional Development. It 
is not yet known whether the construction of a 
multi-purpose venue in Marpissa will receive the 
approval of the Regional Authority.

Χοντρό πακέτο παροχών και προνομίων στο μεγάλο κεφάλαιο

Νόμος εξπρές 
για τις τουριστικές 
επενδύσεις

Όλα τα παρακάτω τα ψήφισαν εκείνοι που κόπτονται για την « προστασία του περιβάλ-
λοντος». Που μιλάνε για « αειφόρο ανάπτυξη». Για ένα « πράσινο και οικολογικό μέλλον». 
Αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα « της ισονομίας μεταξύ των πολιτών». Αυτοί που « 
μάχονται» στην ΕΕ για την υπεράσπιση της « νησιωτικότητας και των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών της».

Είναι οι υπέρμαχοι της « ήπιας ανάπτυξης» που δίνουν την δυνατότητα στους « έχοντες 
και κατέχοντες» να αναπτύξουν την κατασκευή 700.000 με 800.000 ανεξάρτητων εξοχι-
κών κατοικιών ανά την επικράτεια, με την μερίδα του λέοντος φυσικά να την επιβαρύνε-
ται η νησιωτική Ελλάδα. Εξαίρεση φυσικά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει η Πάρος αφού 
αποτελεί στόχο ορισμένων επίδοξων επενδυτών. Απολαύστε τους.  

Για το « πόπολο» ο απαραίτητος χρόνος έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας από το Πολε-
οδομικό Γραφείου Νάξου είναι περίπου ένας χρόνος.

Για τους επίδοξους επενδυτές άδειες εξπρές. Κατάργηση των Πολεοδομικών Γραφείων 
( ! ) και δημιουργία Αυτοτελούς Πολεοδομικού Γραφείου με ταυτόχρονη σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Τουριστικών Επενδύσεων.

Για το « πόπολο» ο φάκελος της υπό έκδοση  οικοδομικής άδειας πρέπει να περιέχει 
βεβαιώσεις διάφορων υπηρεσιών (π.χ. Δασικής, Αρχαιολογίας κ.λ.π.).

Για τους έχοντες και κατέχοντες και προς χάριν της... τουριστικής ανάπτυξης επιτρέπε-
ται η δόμηση σε δάση, σε Αρχαιολογικούς χώρους, σε αιγιαλούς, σε παραλίες ακόμα και 
στη θάλασσα.

Για το « πόπολο» εδώ και χρόνια  τα 4 στρέμματα γίναν 8 για να μπορέσει να χτίσει ένα 
σπίτι και να  βολέψει την οικογένειά του.

Για τους μεγαλοεπιχειρηματίες  η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση από 150 στρέμματα 
που ήταν μέχρι τώρα, εν μια νυκτί έγιναν 100 στρέμματα για να μπορέσουν να κτίσουν και 
κατόπιν να πουλήσουν τις ανεξάρτητες – εξοχικές κατοικίες.

Για το « πόπολο», αν είχε άστρο και κληρονόμησε από τον παππού κάποιο βουναλάκι 
αλλά στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε ως περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ, απαγορεύεται δια ροπάλου 
οποιαδήποτε επέμβαση.

Για τους επιχειρηματικούς ομίλους  ακόμα και σε περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ τα πάντα επι-
τρέπονται. Και όχι μόνον αυτό. Αλλά μειώνεται και η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση, η 
« αρτιότητα» δηλαδή, αν μπορεί να υπάρξει τέτοια. Από 800 στρέμματα που ήταν μέχρι 
τώρα κατεβαίνει στα 300 στρέμματα, για να μπορέσουν να επενδύσουν. Και αυτό αφορά 
δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες.

Για το « πόπολο», αν κατά τύχη έχει δύο παιδιά και τα δύο σπιτάκια που κατάφερε να 
κτίσει  μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, θελήσει  να τους τα  μεταβιβάσει, η σύσταση ορι-
ζόντιας ιδιοκτησίας εδώ και χρόνια απαγορεύεται.

Για τους μεγαλοεπενδυτές  προκειμένου να πουλήσουν την πραμάτεια τους όλα επι-
τρέπονται. Σύσταση και οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και με τη βούλα του νόμου.

Για το « πόπολο» αν τύχει και έχει οικόπεδο με πρόσωπο στον αιγιαλό, για να χτίσει 
πρέπει να τραβηχτεί μέσα 50 μέτρα.

Για τα τουριστικά μεγαθήρια  η ζώνη αιγιαλού και παραλίας παραδίδεται ουσιαστικά και 
άνευ όρων για εκτέλεση προσωρινών ή και μόνιμων έργων.

Για το « πόπολο» η παραμικρή αυθαίρετη κατασκευή αποτελεί εφ’ όρου ζωής μόνιμο 
βραχνά. Πρόστιμο εφ’ άπαξ, πρόστιμο διατήρησης και πολλές φορές χαράτσια με την ελ-
πίδα... της δήθεν νομιμοποίησης. Η καινούργια ορολογία είναι τακτοποίηση... Δεν παίζο-
νται οι άνθρωποι. 

Για τους κατασκευαστικούς ομίλους  ουσιαστικά προβλέπεται συγχωροχάρτι. Τους πα-
ρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης χώρων, αρκεί τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα του 
συγκροτήματος να μην υπερβαίνουν το συντελεστή δόμησης 0,15. Δηλαδή αν έχουν δι-
καίωμα να κτίσουν 4.000 τετραγωνικά μέτρα, τα 600 τετραγωνικά μέτρα παραπάνω θα 
τακτοποιηθούν!!! Αν δικαιούνται να κτίσουν 10.000 τετραγωνικά μέτρα, τα 1.500 παραπά-
νω θα τα τακτοποιήσουν!!! Για τέτοια νούμερα μιλάμε. Δείξτε ψυχραιμία.

Για το « πόπολο», αν το νησί είχε καθορισμένες  χρήσεις γης και η ιδιοκτησία του βρι-
σκόταν εκτός ζώνης κατοικίας, με τίποτα δεν θα επιτρεπόταν να αλλάξει χρήση γης για να 
μπορέσει να οικοδομήσει.

Για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  θα υπάρχει πλήρης προστασία από περιπτώσεις αλ-
λαγής χρήσεων γης... « προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα που μπορούν 
να πλήξουν την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα και την ασφά-
λεια δικαίου των τουριστικών επενδύσεων, δημιουργώντας διοικητικές προστριβές και 
δικαστικές αμφισβητήσεις». Ξαναδιαβάστε το. Είδατε τι ωραία ελληνικά χρησιμοποιεί ο 
νομοθέτης; 

Ε, ναι λοιπόν. Όλα τα παραπάνω τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Μέσα στο κατακαλόκαιρο Το 
κόμμα του άλλα λέω, άλλα πιστεύω, άλλα εννοώ και άλλα πράττω. Και δεν θα μπορούσε 
να ήταν διαφορετικά. 

Όλα τα παραπάνω δεν είναι θέμα καλού ή κακού υπουργού. Ικανής ή ανίκανης κυβέρ-
νησης. Σωστού ή λάθους χειρισμού. Αυτό το παραμύθι πλέον δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να περάσει. Τέρμα πια στις αυταπάτες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ρυθμίσεις που, πρώτα και κύρια, παραδίδουν τη δημόσια 
περιουσία για άμεση και ληστρική εκμετάλλευση εκ μέρους του κεφαλαίου. 

Όλα τα παραπάνω, σε απλά ελληνικά,  λέγονται διευκολύνσεις, κίνητρα, προνόμια και 
πολύ περισσότερες παροχές προς το μεγάλο κεφάλαιο για να επενδύσει στον τουριστικό 
τομέα. Έφτασε η ώρα που εκατομμύρια στρέμματα – φιλέτα δηλαδή - πρέπει να περά-
σουν σε όσο το δυνατόν λιγότερα χέρια. Οι μικροί και ενοχλητικοί  παίχτες του τουρισμού 
πρέπει να συμπιεστούν στο έπακρο μέχρι την πλήρη εξαφάνισή τους. Αυτός είναι ο στό-
χος του νόμου.

Αν η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, τότε με τόσες επαναλήψεις του ίδιου πράγ-
ματος -  αλλά κάθε φορά σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας -  ο 
καθένας μπορεί να βγάλει μια και καλή τα συμπεράσματά του. Για το συγκεκριμένο θέμα 
θα τα ξαναπούμε σύντομα.   

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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με το φακό της 

Από την παράδοση-παραλαβή 
του ιστορικού αρχείου 
της εφημερίδας "Φωνή της Πάρου"

Έντονη διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίο

Ξεπουλιέται η Παριανή γη
Ανέφερε, ότι οι υποδομές στο νησί μας δεν είναι αρκετές για να υποδεχτούν τέτοια μικρά χωριά και πως ο συγκεκριμένος νόμος θα 

έχει σοβαρές επιπτώσεις, καθώς θα υποβαθμιστεί το τοπίο, θ’ απογοητεύσει τον ευαισθητοποιημένο επισκέπτη και σίγουρα θ’ αυξήσει 
τις αρνητικές συνέπειες που έχει η κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε είπε, σοβαρά προβλήματα γιατί δεν θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε 
υποδομές (αποχέτευση, απορρίμματα, οδικά δίκτυα), γι’ αυτό έπρεπε να υπήρχε διαβούλευση και ν’ ακουστούν οι απόψεις της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο επικεφαλής του «Οικολογικού Άνεμου» Ν. Χρυσόγελος, ο οποίος επισήμανε ότι τα θέματα της πολεο-
δομίας μαζί με τις τουριστικές κατοικίες δεν υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα της Πολεοδομίας, αλλά μεταφέρονται σε μια ειική υπηρε-
σία στον ΕΟΤ, που θα δίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς άδειες και αν η Περιφέρεια δεν γνωμοδοτήσει εντός 30 ημερών, η γνωμοδότηση 
θα θεωρείται θετική υπέρ της επένδυσης. Ο κ. Χρυσόγελος εκτίμησε ότι θα πρέπει να υπάρξει καλός συντονισμός μεταξύ Περιφέρειας 
και νησιωτικών Δήμων και ν’ αντιδράσουν έντονα. 

Η επικεφαλής της Πάρος ΑΞΙΑ, η οποία μειοψήφησε, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι ανώφελο να συζητάμε τις οποιεσδήποτε παρατη-
ρήσεις επί του νόμου, τη στιγμή που έχει γίνει νόμος του κράτους. Νομίζω ότι είναι καλό οι τοπικές κοινωνίες να διοργανώσουν ειδικά 
συνέδρια και σε Περιφερειακό επίπεδο και με τη συμμετοχή των Δήμων που έχουν ανάλογες εμπειρίες, ούτως ώστε να δούμε, πως θα 
επιχειρήσουμε αυτή την ανάπτυξη. Εγώ είμαι θετική γιατί πρέπει να προσελκύσουμε επενδυτές». 

«Ο πολίτης και η περίφημη διαβούλευση δεν ελήφθησαν υπόψη», τόνισε ο επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μ. Γλέζος και 
σημείωσε: «Όταν καταργούνται ο Καποδίστριας, ο Καλλικράτης, οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν όλη τη δικαιοδοσία στο 
χώρος τους, τότε ο νόμος είναι αντισυνταγματικός». Αναρωτήθηκε δε, για το πώς θέλουμε τα νησιά μας. Τσιμεντουπόλεις με γλάστρες ή 
κηπουπόλεις με σπίτια;

«Είναι αυταπάτη όταν μιλάμε για έναν Καλλικράτη που θα έφερνε την επανάσταση στη Διοίκηση, όταν σήμερα καθορίζεται το μέλλον 
της χώρας, των νησιών και ούτε η Περιφέρεια, ούτε οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν γι’ αυτό που έχει ήδη αποφασιστεί και 
είναι νόμος του κράτους, τόνισε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Ροκονίδας. Εάν θέλουμε να συνεισφέρουμε, είπε ο κ. Ροκο-
νίδας, θα πρέπει να τελειώνουμε με τις αυταπάτες, γιατί στόχος του εν λόγω νόμου είναι η συγκέντρωση γης σε λίγα χέρια και η αλλαγή 
χρήσης γης. 

«Τάσσομαι με φανατισμό υπέρ των κινητοποιήσεων για ν’ ανατραπεί αυτός ο νόμος», είπε ο κ. Αντ. Αρκάς. 
«Τα μεγάλα συμφέροντα θα συνθλίψουν τον Παριανό επιχειρηματία», τόνισε ο αντιδήμαρχος Μ. Κωβαίος.
Συμφωνώ απόλυτα με το σκεπτικό του κ. Ροκονίδα, είπε ο κ. Στ. Φραγκούλης και σημείωσε πως ήδη οι υπάρχουσες τουριστικές κα-

τοικίες αποτελούν κίνδυνο για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Ο κ. Φραγκούλης, χαρακτήρισε κόλαφο το νόμο αυτό και πρότεινε «να 
είμαστε πρωτοπόροι στην όποια διαμαρτυρία». 

Υπέρ του νόμου τάχθηκε ο κ. Β. Πετρόπουλος, ο οποίος επίσης μειοψήφησε. Η Πάρος είπε, έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτές τις μο-
νάδες, καθώς τα ξενοδοχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιούν το νερό ή την αποχέτευση της ΔΕΥΑΠ. Η Πάρος είπε, ζει από τον τουρισμό και 
πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. 

«Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε μέσω της ΤΕΔΚ και της Περιφέρειας και να μη δεχτούμε αυτό το νόμο», είπε η κ. Άννα Κάγκανη.  
Η Κ. Μαρία Τριβυζά πρότεινε να συζητηθεί το θέμα στην Τουριστική Επιτροπή με τους φορείς των ξενοδόχων και ενοικιαζομένων 

δωματίων. 
«Πρέπει να βγει ψήφισμα και να υπάρξει συστράτευση με τους άλλους νησιωτικούς Δήμους για την ανάδειξη του ζητήματος, πρότεινε 

ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς. Πρότεινε επίσης να βγει ένα σύνθημα προς τους Παριανούς για να μην πουλούν γη. 

συνέχεια από σελ. 1

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή 
των Ελλήνων ημεροδρόμων στη διάσχιση της 
Γαλλίας 2011.

Οι Μιχάλης Αναγνώστου από τα Ιωάννινα 
και Μάριος Φουρνάρης από την Πάρο κατά-
φεραν να τερματίσουν τα 1151 χιλιόμετρα της 
διαδρομής από την Μάγχη έως την Μεσόγειο. 

Η Ελληνική ομάδα συμμετείχε στον αγώνα με 
προσωπικά έξοδα των δρομέων και άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις καθώς επανειλημμένα 
βοήθησε άλλους δρομείς να φτάσουν και αυ-
τοί στον τερματισμό. Ήταν η πρώτη φορά που 
Έλληνες συμμετείχαν σε αυτό το δύσκολο 
υπερμαραθώνιο αγώνα. Η όλη προσπάθεια 
συνδέθηκε με την αναζήτηση χορηγών για την 
ενίσχυση της "ΑΛΚΥΟΝΗΣ" του Συλλόγου Πε-
ρίθαλψης & Προστασίας Άγριων Ζώων στην 
Πάρο.

Μάριος Φουρνάρης:
1151χλμ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ


