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Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο 
που αφορά στην ανάπλαση 
της παραλιακής ζώνης της 
Παροικίας, πήρε το δρόμο του, 
με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ, 
με προϋπολογισμό 3 εκατομ-
μύρια ευρώ. Το σχέδιο, που 
είναι ήδη έτοιμο και εγκρίθη-
κε την περασμένη Πέμπτη 15 
Σεπτεμβρίου από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, θα σταλεί στην Πε-
ριφέρεια στο τέλος του μήνα. 

Ένα σχέδιο, που επιμελή-
θηκαν οι αρχιτέκτονες Γιάννης 
Κουζούμης και Φάνης Κατα-
πόδης, το οποίο αλλάζει την 
εικόνα της Παροικίας από το 
άλσος της Εκατονταπυλιανής 
έως και το Μπουνταράκι. 

Η ανάπλαση της παραλιακής, ήταν αίτημα πάγιο των Παρια-
νών και κυρίως των επαγγελματιών, που έβλεπαν την Παροι-
κία να μαραζώνει και να εγκαταλείπεται από τους επισκέπτες 
και τους τουρίστες, γιατί προτιμούσαν άλλες περιοχές της Πά-
ρου. 

Φιλοδοξία του Δήμου, είναι να δώσει ποιότητα στη διαβίω-
ση των κατοίκων της Παροικίας και ταυτόχρονα να ξαναβρεί η 
Πόλη την αίγλη της και να γίνει και πάλι πόλος έλξης. 

Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και όπως ανέφερε στη 
ΦτΠ ο κ. Κουζούμης, το κυρίως έργο, που είναι η παραλιακή 
λεωφόρος αναμένεται να ξεκινήσει τέτοια εποχή του χρόνου. 
Το άλσος όμως της Εκατονταπυλιανής και το Αγροκήπιο θα 
ξεκινήσουν πιο άμεσα, ενώ οι παρεμβάσεις στο Κάστρο εξαρ-
τώνται από τα έργα στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, 
που είναι σε εξέλιξη. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο, στην παραλιακή, σε όλα τα μαγαζιά 
θα γίνουν ενιαίες πέργκολες στο ίδιο ύψος και μήκος και δεν 

θα υπάρχουν τραπεζάκια και ομπρέλες στο πεζοδρόμιο. Από 
το ρείθρο του πεζοδρομίου έως το τοιχάκι στα βράχια θα γίνει 
ενιαίο δάπεδο στο ίδιο επίπεδο με το υπάρχον και διάστρωση 
με «ψυχρό» δάπεδο για να μην γίνεται αντανάκλαση θερμό-
τητας. Στο δάπεδο αυτό, τα 3,5 μέτρα θα είναι δρόμος για τα 
οχήματα, τα 2,5 μέτρα για τους πεζούς, όπως και το πεζοδρό-
μιο από την πλευρά των καταστημάτων και στα υπόλοιπα 8 
μέτρα θα τοποθετηθούν τραπεζάκια και ομπρέλες, με μία σει-
ρά φοίνικες. Θα παραμείνουν επίσης ορισμένοι από τους ήδη 
υπάρχοντες χώρους στάθμευσης.

Πάνω στα βράχια που είναι στη θάλασσα, στη μέση θα γί-
νει ένας ξύλινος διάδρομος περιπάτου που θα συνεχιστεί και 
πάνω στην άμμο, έως το λιμανάκι στο Μπουνταράκι. Εκεί θα 
γίνει και μία ξύλινη ράμπα, ώστε να έχουν πρόσβαση στη θά-
λασσα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Ο χώρος που σταθμεύουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα 
αναδιευθετηθεί. Θα παρθούν περίπου 10 μέτρα από το χώρο 
του λιμανιού, σε συνεννόηση με το Λιμεναρχείο, ώστε εκτός 

από το χώρο που θα κα-
ταλαμβάνει το ΚΤΕΛ, να 
δημιουργηθεί και χώρος 
παρκινγκ για τον οικισμό. 
Όλη η παραλιακή θα φω-
τιστεί με φωτοβολταϊκά 
σώματα. 

Στο άλσος της Εκα-
τονταπυλιανής, θα γίνει 
καθαρισμός, θα δημιουρ-
γηθούν διάδρομοι περι-
πάτου, θα γίνει χαμηλή 
φύτευση (λουλούδια, 
φυτά), θα τοποθετηθούν 
παγκάκια, φωτισμός και 
άλλου είδους ήπιας μορ-
φής παρεμβάσεις από 
ξύλο και πέτρα για το γε-

νικότερο καλλωπισμό του άλσους. 
Στο κάστρο, εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα στον Άγιο 

Κωνσταντίνο, θα γίνει διαμόρφωση – ανακατασκευή της πλα-
τείας του κάστρου και θα μπει φωτισμός. 

Τα έργα που μπορούν να ξεκινήσουν πιο άμεσα, είναι, εκτός 
από το άλσος της Εκατονταπυλιανής και αυτά στο Αγροκήπιο, 
μέσα στο οποίο θα μεταφερθεί η παιδική χαρά που βρίσκεται 
μπροστά από αυτό. Ο χώρος αυτός θα γίνει πλατεία με λίγες 
παρεμβάσεις, γιατί ο στόχος είναι, ο χώρος αυτός να είναι η 
είσοδος που θα οδηγεί μέσα στο Αγροκήπιο, όπου σε πρώτη 
φάση, θα γίνει καθαρισμός και κλάδεμα των δέντρων και των 
φυτών, περίφραξη και φύτευση παριανών φυτών. 

Σε δεύτερη φάση θα περαστούν οι υποδομές που αφορούν 
στην ύδρευση και στο ηλεκτρικό. Στη συνέχεια θα επισκευα-
στούν τα δύο μεγάλα κτίρια στα οποία θα στεγαστούν, η Σχο-
λή Μουσικής του Δήμου και το Εικαστικό Εργαστήρι, ενώ θα 
δημιουργηθεί και μία αίθουσα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

	 	 	 	 	 									συνέχεια	σελ.3

Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης
Kατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου αποφασίζει...

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΚΉΠΙΟ, ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΣΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ;

22840 53555
ηµερολόγια!Στο                    για   

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

50 €απ
ό

Αυτοκίνητα

22 €απ
ό

...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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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

του Χρίστου Γεωργούση

Να ξαναμιλήσουμε για την αλιεία
Τον Φεβρουάριο του 1983, με πρωτοβουλία της Ελι-

σάβετ Παπαζώη, πραγματοποιήθηκε στην Πάρο τριήμε-
ρο συνέδριο ψαράδων των Κυκλάδων. Οι συζητήσεις 
κατέληξαν σε πορίσματα, καταβλήθηκαν προσπάθειες 
να υλοποιηθούν μερικά, ενώ τα περισσότερα ξεχάστη-
καν, ως συνήθως.

Οι εφημερίδες έδωσαν μεγάλη σημασία στο γεγονός 
με πρώτες τα «Κυκλαδικά Νέα» του Μανώλη Γλέζου και 
την «Παριανή Γνώμη». 

Τα «Κυκλαδικά Νέα» (Ιανουάριος 1983, φύλλο 6) 
προανήγγειλαν το γεγονός με πρωτοσέλιδο τίτλο «Συ-
γκέντρωση των ψαράδων στην Παρκιά της Πάρου». Στο 
επόμενο φύλλο πρωτοσέλιδος τίτλος ήταν «Θαλασσινή 
τραγωδία έπληξε τις Κυκλάδες» και αναφερόταν στο 
ναυάγιο της «Χρυσής Αυγής» και στο θάνατο 28 ανθρώ-
πων. Στις εσωτερικές σελίδες περιλαμβάνονταν ειδήσεις 
και φωτογραφίες για τη συνάντηση των ψαράδων.

Η «Παριανή Γνώμη» (Μάρτης 1983, φύλλο 85)  ανα-
φερόταν στο σπουδαίο γεγονός και στα πορίσματα της 
συνάντησης και βεβαίωνε στην πρώτη σελίδα ότι «Προ-
ωθούνται τα προβλήματα των ψαράδων».

Παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Γεωργίας Παναγιώτης 
Κατσάρος, οι βουλευτές Κυκλάδων Βάλβης, Λεβογιάν-
νης, Παλαιοκρασσάς, ο βουλευτής Μανώλης Γλέζος, ο 
δήμαρχος Νάξου Κ. Λατίνας και οι πρόεδροι των Κοινο-
τήτων Πάρου και Αντιπάρου. 

Η εισήγηση της Ε. Παπαζώη αναφερόταν στα εξής: 
Η θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων είναι από τους 
πλουσιότερους ψαρότοπους της χώρας. Οι σημαντικό-
τεροι βρίσκονται μεταξύ Πάρου-Νάξου,  Κουφονησίων-
Αμοργού και στις περιοχές Μήλου, Κιμώλου, Φολεγάν-
δρου και Σικίνου. Η συνολική ετήσια παραγωγή για τις 
υπηρεσίες της νομαρχίας ήταν 600 τόνοι, τα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν όμως την ανέβαζαν στους 6.500 τόνους. Η 
μείωση της παραγωγικότητας των ψαρότοπων οφείλε-
ται στην παράνομη αλιεία. Ανεμότρατες και γρι-γρι ψα-
ρεύουν σε απαγορευμένες περιοχές. Δυναμίτες, υγρα-
έρια και λιπάσματα, υποβρύχιο ψάρεμα με οξυγόνο και 
προβολείς, αποτελούν προσφιλείς μεθόδους για τους 
ερασιτέχνες και επαγγελματίες Έλληνες και αλλοδαπούς 
ψαράδες.

Η Νομαρχία προχώρησε σε προτάσεις μετά τις συζη-
τήσεις με τις υπηρεσίες και τους αλιείς. Καθολική παρα-
δοχή συνάντησε η μείωση της αλιευτικής περιόδου των 
συρομένων εργαλείων και της πεζότρατας από 1ης Νο-
εμβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου. Για τις τράτες υποστηρί-
χτηκε ότι δεν πρέπει να καταργηθούν, γιατί κανένα άλλο 
εργαλείο δεν είναι σε θέση να καλύψει την παραγωγή 
τους. Μια άλλη πρόταση ήταν να απαγορεύεται το ξε-
νύχτισμα στα μανομένα δίχτυα κάτω των 30 χιλιοστών, 
γιατί είναι απόλυτα καταστροφικό. Για τους ερασιτέχνες 
τονίστηκε ότι δεν πρέπει να εμπορεύονται τα ψάρια και 
να είναι περιορισμένη η ποσότητα που πιάνουν (5-10 
κιλά). Προτάθηκε να γίνει Ιχθυόσκαλα στο Μώλο μπήκε 
στο πρόγραμμα του 5ετούς, αλλά ξεχάστηκε. Ξεχάστη-
καν επίσης και η ανάπτυξη καταφυγίων στις θάλασσές 
μας, που θα έπαιζε θετικό ρόλο στην προστασία μέρους 
της θαλάσσιας ζωής.

Η κατάσταση μετά 28 χρόνια έχει φέρει περαιτέρω 
μείωση των ιχθυοαποθεμάτων και μεγαλύτερο χάος 
αταξίας και παρανομίας (δυο πρόσφατα γεγονότα με 
δυναμίτες στα Κουφονήσια και στην Κω έγιναν γνωστά). 

Ο λιμενάρχης Κ. Γιαλελής ενημέρωσε πριν από ένα 
χρόνο τους ψαράδες για τους νέους κανονισμούς που 
ισχύουν σήμερα, ενώ μέλη της Οικολογικής Ομάδας συ-
νάντησαν την Μαρία Δαμανάκη και τον Χρυσόγελο των 
Πρασίνων στην Πάρο. Μεγάλη έχει καταστεί η ανάγκη 
για νέα ευρύτερη συνάντηση για το σοβαρό αυτό θέμα 
της αλιείας στις Κυκλάδες.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Πένθος
ο νικόλαος θωμά Δεσύλλας που απεβίωσε στις 16 Αυγούστου, γεννήθηκε το 1914 στην 

κοινότητα Λευκών. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στο μύλο του πατέρα του στο Καμάρι και 
αν και τελείωσε με πολύ καλές επιδόσεις το Δημοτικό και το Ελληνικό στις Λεύκες, αποφάσισε 
να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση και να γίνει μυλωνάς. Πολέμησε το 1940 υπερασπί-
ζοντας τη πατρίδα μας και μετά την επιστροφή του, κατά τη διάρκεια της κατοχής, παντρεύτηκε 
τη Νικολέττα Σκιαδά η οποία του χάρισε 4 παιδιά. Απέκτησε και περιέβαλε με την αγάπη και τη 
στοργή του παριανού παππού 8 εγγόνια, 7 δισέγγονα και 1 τρισέγγονο. Ο ίδιος πριν λίγα χρό-
νια έγραψε στην αυτοβιογραφία του: << Ονομάζομαι Νικόλαος Δεσύλλας, είμαι τρίτη γενιά των 
Δεσύλληδων, ο παππούς μου μυλωνάς, τα αδέλφια του παππού μου Γεώργιος και Αναστάσιος 
μυλωνάδες. Ο Αναστάσιος και τεχνίτης όπως και ο γιος του, ο θείος μου ο Αρτέμης. Από τα 
13 μου χρόνια που τελείωσα το Δημοτικό και το Ελληνικό με κράτησε ο πατέρας μου και 
έμαθα την δουλειά. Όλοι οι ανεμόμυλοι του χωριού τους θυμάμαι και αλέθανε, έζησα όμως 
και τους βλέπω τώρα όλους κατεστραμμένους. Τελευταίος έμεινε ο δικός μου στο Καμάρι και 
τελευταίος εις τις Λεύκες του θείου μου του Αρτέμη Δεσύλλα. Είμαι ο τελευταίος Δεσύλλας 
μυλωνάς.>>

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους συμμετείχαν στο πένθος μας και βοήθησαν η κηδεία του 
να γίνει στο Καμάρι με την απλότητα που ο ίδιος επιθυμούσε. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέ-
στηκε στον Άγιο Γεώργιο και μετά πέρασε στους ώμους αγαπημένων του από το πατρογονικό 
του σπίτι, το περιβολάκι του για να καταλήξει στην τελευταία του κατοικία αγνάντι από τον 
ανεμόμυλο του...
												 																											Οικογένειες	Παρασκευής,	Ειρήνης,	Θωμά,	Άννας	Δεσύλλα

Ο τελευταίος μυλωνάς της Πάρου
Τον μύλο μας τον λέγανε Καμαριανό στολίδι,
μα τώρα μόνος έμεινε που έφυγες ταξίδι.
Η καρδιά σου έπαψε πλέον για να χτυπάει
και ο αέρας κόπασε, στις αντένες δε σφυράει.
Με μαστοριά αλέθαμε, μες τον καιρό το αξόνι
μα ο χάρος τα κατάφερε και μείναμε πια μόνοι.
Στον ανεμολόγο έλεγες να’χω το νου μου πάντα
γιατί αν άλλαζε ο καιρός, θα έσπαγε τα πάντα.
Αμέσως στο ντριτσάρισμα με τις σφήνες, το λοστάρι
τον μύλο να γυρίσουμε μες τον καιρό και πάλι.
Και κάτι να συνέβαινε στη ρόδα, στην ανέμη
για επισκευή θα φώναζες πάντα τον μπάρμπα-Αρτέμη.
Η απουσία σου βαριά πληγώνει όλους εμάς
μιας και ήσουνα της Πάρου ο τελευταίος μυλωνάς...

	 	 	 														 															Ο	εγγονός	σου	Νικόλας	Ελευθερίου	Βιτζηλαίος

έυχαριςτήρια
Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011 ο γιος μας, ετών 15, που παραθέριζε στην Πάρο με τη μητέρα 

του, χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα για να χειρουργηθεί. Στο γράμμα 
αυτό θέλουμε να τονίσουμε την άψογη αντιμετώπιση της ομάδας των γιατρών του Κέντρου 
Υγείας στην Παροικία, που με επιστημονική επάρκεια και ανθρωπιά, αξιολόγησαν μέσα σε 
ελάχιστο χρόνο και με απόλυτη εγκυρότητα τη σοβαρότητα της κατάστασης του γιου μας. Του 
πρόσφεραν τη φροντίδα που ήταν δυνατή, στα πλαίσια των υπηρεσιών υγείας που είχαν στη 
διάθεσή τους και φρόντισαν για την άμεση μεταφορά του με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Δή-
μου Πάρου, εντελώς δωρεάν και με τη συνοδεία του αγροτικού γιατρού στην Αθήνα. Το απο-
τέλεσμα ήταν η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του γιου μας. Εμείς, ως γονείς, και βέβαια 
ο ίδιος ο (πρώην) ασθενής, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον ακτινολόγο 
κο Βασίλη Παναρίτη, τον γενικό γιατρό κο Γιώργο τζανίδη και τον αγροτικό γιατρό 
κο Γιώργο τοτικίδη για όλα όσα έκαναν. Οι ενέργειές τους αποτελούν παράδειγμα προς 
μίμηση.                                          

                  Πέτρος	Π.	Σφηκάκης	&	Μαρία	Δοανίδου

Έντεκα παιδιά 9-14 ετών από την ουκρανία, με τους συνοδούς τους,  φιλοξένησε ο 
Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου  από 1-7/9/2011. Μια πράξη φιλίας και ανθρωπιάς που 
στήριξαν όλα τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και άλλοι σύλλογοι, φορείς, επιχειρηματίες, μεμο-
νωμένα πρόσωπα και ο Δήμος Πάρου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πάρου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι 
βοήθησαν, με οποιοδήποτε τρόπο, στο να πραγματοποιηθεί με τόση επιτυχία η φιλοξενία 
αυτή: το Δήμο Πάρου και τον Αντιδήμαρχο Μάρκο Κωβαίο , την κ. Άννα Κάγκανη , πρόεδρο 
της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π, την BLUE STAR FERRIES και τον κεντρικό πράκτορα Δημήτρη Πετρόπουλο 
(ΕΡΚΥΝΑ TRAVEL ),  το ξενοδοχείο PORTO PAROS και τον κ. Βασίλη Καρποδίνη, τον κ. Νίκο 
Ραγκούση (Λαουτάρη), την Κοινοπραξία Τουριστικών Σκαφών Νάουσας και τον  κ. Κουζούμη 
Χρήστο, το Κ.Τ.Ε.Λ. Πάρου, το τουριστικό γραφείο ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ TRAVEL και τον κ. Αλέκο 
Καρποδίνη, το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, τη Λαογραφική Συλλογή-Μου-
σείο «Όθωνα Κάπαρη», το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου», το Χορευτικό 
Όμιλο Νάουσας Πάρου και τον Παν. Σπύρου, τα βιβλιοπωλεία «Εξάντας» και «Παρία Λέξις», 
το εστιατόριο «La Piazza», το οινοποιείο ΜΩΡΑΙΤΗ, την οικογένεια Δημήτρη Κουρτέλη και ιδι-
αίτερα την κόρη τους Άννα, το σύλλογο ΑΜΕΑΙ και την κ. Άννα Πολυκανδριώτη, την κ. Βάσω 
Χασούρη, και φυσικά τα μέλη του Συλλόγου.

Τέλος ευχαριστούμε για την πρόθεσή τους να βοηθήσουν, τον Δήμαρχο Αντιπάρου κ. Λε-
βεντάκη και τον καπετάνιο του ΕΡΜΗΣ κ. Καράντζα Αντώνιο και τη Δημοτική σύμβουλο κ. 
Μαρια Χανιώτη.

Για	το	Δ.Σ.	του	Συλλόγου	Γυναικών	Νάουσας	Πάρου
Ανθούλα	Θεοδωράκου

Μνημόσυνο για τα θύματα του ναυαγίου 
του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ»

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 συμπληρώνονται έντεκα χρόνια από το τραγικό συμβάν του ναυ-
αγίου του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» κατά το οποίο 81 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους.

Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας, το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής και ο 
Δήμος Πάρου θα πραγματοποιήσουν όπως κάθε χρόνο, μνημόσυνο την ημέρα αυτή, μετά την 
τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής και εν συνε-
χεία, στις 11:30 π.μ., θα τελεστεί τρισάγιο στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
που ανεγέρθη στην τοποθεσία «Κορακιές» εις μνήμην των απολεσθέντων αδελφών μας.

Παρακαλούνται όλοι οι ευσεβείς Χριστιανοί να παραστούν στη Θεία Λειτουργία και στις 
επιμνημόσυνες τελετές, για να συμπροσευχηθούμε, για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοι-
μημένων αδελφών μας και να συμπαρασταθούμε έμπρακτα και αδελφικά στους πονεμένους 
συγγενείς τους.

Ιερά	Μητρόπολις	Παροναξίας	-	Ιερό	Προσκύνημα	Παναγίας	Εκατονταπυλιανής

Επιστολή – έκκληση 
προς Βενιζέλο

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλο 
έστειλε η Συνομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμε-
ρισμάτων Ελλάδας για το θέμα της Φορολογίας Ακίνητης Πε-
ριουσίας στις Επιχειρήσεις του κλάδου της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

Η Συνομοσπονδία ζητεί «να ισχύσουν οι ίδιες ευνοϊκές 
ρυθμίσεις για το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων, 
ήτοι κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων», 
τονίζοντας ότι «η επαγγελματική δραστηριότητα των επιχει-
ρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων, διαμερισμάτων και επι-
πλωμένων τουριστικών κατοικιών συμβάλει τα μέγιστα στην 
τοπική οικονομία και στη συνοχή της ελληνικής περιφέρειας».

«Σας παρακαλούμε» καταλήγει η επιστολή,  «να κρίνετε 
δίκαια τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικότητάς μας και να 
θέσετε ευνοϊκά κριτήρια προς τον κλάδο μας, ώστε να μπο-
ρέσουν τα μέλη μας να ανταποκριθούν στις οικονομικές επι-
βαρύνσεις που τους επιβάλλονται». 

Δραστηριότητες
ΕΟΔ Κυκλάδων 
Ο Πρόεδρος της ΕΟΔ Κυκλά-
δων, Γεώργιος Μπαρμπαρίγος 
θα συμμετάσχει στη  σχολή 
της Πολεμικής Αεροπορίας με 
θέμα “ Σχολείο Εκπαίδευσης 
Θαλάσσιας Επιβίωσης ”.

Η εκπαίδευση θα πραγμα-
τοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 
του ΣΕΘΕ στη Καλαμάτα στις 26 
με 29 Σεπτεμβρίου 2011. 

Η 7η Πανελλαδική Άσκηση 
Επικοινωνιών Έκτακτης Ανά-
γκης «ΕΡΜΗΣ 2011», της Ελ-
ληνικής Ομάδας Διάσωσης θα 
πραγματοποιηθεί 1 & 2 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 2011. Συμμετέχουν όλα 
τα Παραρτήματα της ΕΟΔ.

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε 2 
φάσεις: Σάββατο 1η Οκτωβρίου 
2011  (αφορά μόνο τους σταθ-
μούς της ΕΟΔ)

Κυριακή 2α Οκτωβρίου 
2011 (αφορά όλους τους συμ-
μετέχοντες – κρατικοί φορείς 
και ΕΟΔ)

Το Παράρτημα Κυκλάδων 
θα λάβει μέρος στην άσκηση, 
εκπέμποντας από την περιοχή 
Άγιοι Πάντες.

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων θα 
βρίσκονται στο χώρο του Πάρ-
κου «Αϊ Γιάννη Δέτη», όπου θα 
διεξαχθεί το 2ο Τρίαθλο Πάρου, 
για την ασφάλεια των αθλητών.



223Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 www.fonitisparou.gr

• 

Προσφορά γνωριµίας
50% έκπτωση στις εξετάσεις

• υπέρηχο µαστού • µέτρηση οστικής πυκνότητας
• υπέρηχο προστάτου • ακτινογραφίες• πανοραµικές λήψεις Συµβάσεις µε τις µεγαλύτερες

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες

συνέχεια	από	σελ.1
Θ’ ακολουθήσει η επισκευή και των άλλων κτιρίων, που θα 

γίνουν αναψυκτήρια κ.λπ. Θα δημιουργηθούν επίσης, γραφείο 
προώθησης πρωτογενούς τομέα, Δημοτική Τράπεζα Σπόρων 
και χώρος έκθεσης και πώλησης μικρών παραγωγών. 

Στα κτίρια του Αγροκηπίου θα γίνει εφαρμογή τεχνολογι-
ών εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η παρουσίαση του Σχεδίου, έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
από τους κ.κ. Καταπόδη και Κουζούμη, έγινε μακρά συζήτη-
ση, παρατηρήσεις, άλλες προτάσεις και τελικά ψηφίστηκαν 
ομόφωνα οι προτάσεις για το άλσος της Εκατονταπυλιανής, 
το Αγροκήπιο, το Κάστρο, όπως και οι συμπληρωματικές 
δράσεις που αφορούν σε πινακίδες και οθόνες πληροφόρη-
σης, επέκταση του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου και τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο ΚΑΠΗ, που περι-
λαμβάνει: θερμομόνωση, αλλαγή κουφωμάτων, πέργκολα 
κ.λπ. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι προτάσεις για ενιαίο 
δάπεδο στην παραλιακή, το πλάτος του δρόμου, το πάργκινκ 
στο χώρο του ΚΤΕΛ. 

Όπως είπε ο κ. Κουζούμης, για κάθε έργο θα γίνεται ξεχω-
ριστή τεχνική μελέτη, θα περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και αφού εγκριθεί, θα προχωράει… 

Ανάπλαση της
παραλιακής ζώνης

Kατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου αποφασίζει...

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΚΉΠΙΟ, ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΣΟΣ

Φωτιά στον υγροβιότοπο 
του Μώλου 

Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή περίπου στις 3.00 μ.μ. στον 
υδροβιότοπο του Μώλου. Είναι απορίας άξιο, πως πήρε φω-
τιά ένα κομμάτι γης με ξεραμένα μεν φυτά, λόγω καλοκαι-
ριού, αλλά και με νερά (μπατάκι) σε πολλά σημεία του. 

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα 
για τη φωτιά στις 3.00 μ.μ. και έστειλε αμέσως πυροσβεστι-
κό όχημα και πολύ γρήγορα η φωτιά κατασβήστηκε, κάηκαν 
όμως περίπου τρία στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. 

Η πυροσβεστική υπηρεσία αναζητεί τα αίτια που προκάλε-
σαν τη φωτιά.

Κίνηση Ενεργών Πολιτών

Όχι στον ρατσισμό
Τις τελευταίες ημέρες η Παριανή Κοινωνία βομβαρδίζεται 

από μια καλά ενορχηστρωμένη ρατσιστική επίθεση, ενάντια 
στους «λαθρομετανάστες».

Πρωτοπόροι σ’ αυτήν την καμπάνια, βρίσκονται βέβαια οι 
γνωστοί εκπρόσωποι της τοπικής,  έντυπης και ηλεκτρονικής, 
φαιοκίτρινης «δημοσιογραφίας».

Η επίθεση αφορά κυρίως τους σκουρόχρωμους οικονο-
μικούς μετανάστες, καθώς αυτοί αποτελούν και τον εύκολο 
στόχο για τους παλικαράδες μας.

Κυκλοφόρησε, διακινήθηκε και προωθήθηκε ένα κα-
τάπτυστο  ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ στο οποίο, χωρίς στοιχεία 
και με γενικολογίες, ενοχοποιείται και χαρακτηρίζεται μια 
ολόκληρη Κοινωνική Ομάδα, «μας βιάζουν, μας κλέβουν, 
είναι φορείς μεταδοτικών ασθενειών….», και μαζεύτηκαν 
κάποιες υπογραφές από κάτω.  Απευθύνονται στα χαμηλό-
τερα ανθρώπινα ένστικτα του κόσμου, για να προωθήσουν 
την ρατσιστική τους υστερία, απέναντι σε ανθρώπους που 
το έγκλημα τους είναι, η προσπάθεια για την αναζήτηση μιας 
καλύτερης τύχης έξω από τις πατρίδες τους, που συνήθως 
εμείς οι Δυτικοί «Πολιτισμένοι» Λαοί καταστρέφουμε. 

Η ίδια τακτική ακολουθείται και στο θέμα της αίτησης με-
λών της Μουσουλμανικής Κοινότητας για την παραχώρηση 
του γηπέδου της Παροικιάς, για λατρευτικούς-θρησκευτι-
κούς λόγους. Σε ένα  τρελό παραλήρημα δήθεν «εθνικοπα-
τριω-τικής», δήθεν «θρησκευτικής», δήθεν «ελληνορθό-
δοξης», υστερίας και φανατισμού, καλούν τόσο το Τοπικό 
Συμβούλιο όσο και τον Δήμο ολόκληρο, να μην συναινέσουν 
στο δίκαιο αυτό αίτημα, και να αρνηθούν την Παραχώρηση.

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου καλεί τα εκλεγμένα 
όργανα του Δήμου, να καταδικάσουν τις ενέργειες αυτές και  
να μην ενδώσουν στις αντιδημοκρατικές πιέσεις και εκβια-
σμούς, να αρνηθούν τη συμμετοχή τους  στο κυνήγι των «μα-
γισσών» και να συναινέσουν και να βοηθήσουν τους συναν-
θρώπους μας στην άσκηση του αναφαίρετου θρησκευτικού 
και λατρευτικού τους  δικαιώματος.

Βασικό στοιχείο κάθε Δημοκρατικής Κοινωνίας είναι η 
Ανοχή και η Υπεράσπιση της Διαφορετικότητας σε  θρησκευ-
τικά,  κοινωνικά κλπ. θέματα. Η υποστήριξη  τέτοιων  φανατι-
κών, μισαλλόδοξων  και  ρατσιστικών απόψεων  και πραχτι-
κών το μόνο που καταφέρνει είναι να μας εκθέτει τόσο σαν 
άτομα όσο και σαν κοινωνία.

Στο κενό προσπάθεια έντασης ρατσιστικού περιεχομένου

Πολύ κακό για το τίποτα
Καμία επίσημη καταγγελία στο ΑΤ Πάρου δεν υπάρχει για 

επιθέσεις από Πακιστανούς, σύμφωνα με τη δήλωση των 
εκπροσώπων της αστυνομίας στη συνεδρίαση της Δημοτι-
κής Κοινότητας Πάρου την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου. Το θέμα 
συζητήθηκε κατόπιν καταγγελίας – αιτήματος κατοίκων της 
Παροικίας για λήψη απόφασης σχετικά με τους αλλοδαπούς 
και την εγκληματικότητα. 

Στη συνεδρίαση μετείχαν ο Λιμενάρχης κ. Γιαλελής, ο 
Διοικητής του Α.Τ. Παροικίας, Χρ. Φράγκου και ο υπαστυ-
νόμος κ. Τσαντουλής, αλλά και πάρα πολλοί πολίτες, οι πε-
ρισσότεροι εκ των οποίων ανέφεραν, ότι νοιώθουν ανασφά-
λεια, κυρίως τη νύχτα να περπατήσουν στους δρόμους της 
Παροικίας, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί κάποιο συγκεκρι-
μένο περιστατικό.

Ο Λιμενάρχης ανέφερε ότι από τους ελέγχους που γί-
νονται στο λιμάνι, δεν υπήρξε κάποιος αλλοδαπός που να 
είναι παράνομος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
λαθρομετανάστες. Γι’ αυτό ζήτησε από τους πολίτες, να κα-
ταγγέλλουν έστω και ανώνυμα, αλλά συγκεκριμένα, ότι σε 
κάποιο σπίτι του νησιού υπάρχουν άνθρωποι (κυρίως Πα-
κιστανοί), χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Όπως είπε, έχει το 
Ο.Κ. από το Υπουργείο και με εντολή Εισαγγελέα θα μπορεί 
να προβεί σε ελέγχους. 

Οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας ανέφεραν ότι υπάρχουν 
πολλά περιστατικά κλοπών ή ληστειών, στις οποίες κυρίως 
εμπλέκονται αλβανοί, δεν υπάρχει όμως καμία επίσημη κα-
ταγγελία για απόπειρες βιασμού ή βιασμό. 

Επειδή οι πολίτες όμως ήσαν αρκετά πιεστικοί, για το τι 
θα γίνει με την ανεξέλεγκτη προσέλευση στην Πάρο, λαθρο-
μεταναστών, ο Διοικητής ανέφερε, πως και να συλληφθούν, 
δεν μπορούν να μείνουν στο κρατητήριο περισσότερα από 
πέντε άτομα, ούτε μπορούν να κρατούν 1 και 1μιση μήνα αν-
θρώπους εκεί, γιατί αυτό είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Ο Υπαστυνόμος είπε επίσης, ότι 22 άτομα που είναι η 
αστυνομική δύναμη, δεν επαρκεί, γιατί δεν έχει ν’ ασχοληθεί 
μόνο με τους αλλοδαπούς.

Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε να προταθεί στο ΔΣ η 
δημιουργία κλιμακίου που θα διενεργεί ελέγχους στους λα-
θρομετανάστες που βρίσκονται στο νησί μας και να υπάρ-
ξουν πιέσεις από το Δ.Σ. προς το αρμόδιο υπουργείο για την 
ενίσχυση της Αστυνομικής δύναμης στην Πάρο.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΧΡΥΣ. ΑΣΗΜ. ΧΑΛΚ.
Λένια Βασίλη 1 4  
Κεφάλας Παναγιώτης 1 3 1
Γκίνη Ευαγγελία      
Φραγκούλης Νικόλαος 1 1 1
Γκέμπορις Εμίλ   2 1
Τσαντάνης Νικόλαος      
Λάβδα Δέσποινα 3 2  
Σιέττος Πάναγιώτης     2
Μπιζάς Κωνσταντίνος   1  
Μωυσιάδου Αγγελική      
Κονταράτος Κοσμάς     1
Λάπι Ιωάννα 1 4  
Φασιανού Χρυσούλα      
Τσώλη Δήμητρα     1
Γκράντ Ισαβέλλα   1  
Φασιανού Ελισάβετ      
Νίκα Κατερίνα   4 1
Αιγινήτου Μαρία      
Μανέκα Θεοδώρα   1  
Μαλαματένιου Κυβέλη 2 1  
Καραγκούνης Κων/νος      
Φραγκέδη Κατερίνα 1 2 1
Μπόνης Νικόλαος   1  
Δευτερίγου Κλεοπάτρα      
Παντελαίου Μαρία 1 1 1
Ν.Ο.Π   4  

 ΚΥΠΕΛΛΑ  
 1η θέση παίδων-παμπαίδων

 1η θέση νεανίδων

Πόρτες, παράθυρα και παντζούρια

Η σηµασία της σήµανσης                  για τον αγοραστή κουφωµάτων

Οι περισσότεροι από εµάς θα έχουµε παρατηρήσει την ύπαρξη της σήµανσης CΕ σε διάφορες κατηγο-
ρίες προϊόντων όπως, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια, 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, κ.α.. Η σήµανση CE δεν αποτελεί κάποιο σήµα ποιότητας ή µία εµπορι-
κή ονοµασία. 
Το CE προέρχεται από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων «Conformité Européenne » που στα ελληνικά 
σηµαίνει Ευρωπαϊκή Συµµόρφωση. 
Αυτό σηµαίνει ότι τα προϊόντα που εµπίπτουν στη σήµανση CE θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την 
Εθνική & Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και τα αντίστοιχα εναρµονισµένα πρότυπα. Σκοπός της σήµανσης CE 
είναι να εξασφαλίσει ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας των προϊόντων έτσι ώστε να προστατεύεται ο 
τελικός χρήστης
Για τα κουφώµατα η σήµανση  CE  είναι υποχρεωτική από 01/02/2010  και υπάρχει απαίτηση να 
πραγµατοποιηθεί µία σειρά από δοκιµές για να ελεγχθούν κάποια κρίσιµα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων. Οι ιδιότητες που θα πρέπει να ελεγχθούν σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο  14351-1 είναι οι εξής:

1) Αντοχή στην ανεµοπίεση 
2) Στεγανότητα στη βροχή 
3) Αντοχή σε  κρούση 
4) Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας 
5) ∆ιαφυγή επικίνδυνων ουσιών (από εσωτερική πλευρά) 
6) Ηχοµόνωση (Rw) 
7) Θερµοµόνωση (Συντελεστής Uw)
8)Αεροστεγανότητα
9) Ιδιότητες στην ακτινοβολία

Η CE- ΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να δηλώνονται για κάθε κούφωµα.
Η δήλωση θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε κούφωµα ή να ακολουθείτε από λεπτοµερές έγγραφο
Ο κατασκευαστής των κουφωµάτων, κατά το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14351-1,  θα πρέπει να 
συντάξει µία δήλωση συµµόρφωσης για τα προϊόντα που κατασκευάζει και έχει την αποκλειστική 
ευθύνη της συµµόρφωσης τους και εποµένως της σήµανσης CE.
Η δήλωση συµµόρφωσης λαµβάνεται ως µία υπεύθυνη δήλωση και θα πρέπει να δίδεται στον 
πελάτη.  Επιπροσθέτως ο πελάτης θα πρέπει να λαµβάνει ένα συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο να 
δηλώνονται οι επιδόσεις που έχει το προϊόν µετά από τις δοκιµές που έχουν εκτελεστεί. 
Ο πελάτης, αγοράζοντας προϊόντα τα οποία συνοδεύονται από τη σήµανση CE και αναφέρουν τις 
επιδόσεις τους σχετικά µε τις δοκιµές που έχουν γίνει, µπορεί να συγκρίνει και να διαλέξει ανάµεσα 
από ένα πλήθος πιστοποιηµένων και ασφαλών προϊόντων, µε υψηλές , καλές και τέλος µέτριες 
επιδόσεις.  
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο πελάτης θα πρέπει να λαµβάνει και για τα  εξώφυλλα (ρολά, 
παντζούρια, σίτες) τη σήµανση CE . Τα πιστοποιηµένα εξώφυλλα έχουν υποστεί δοκιµή για την αντοχή 
στην ανεµοπίεση και έχουν καταταγεί σε κλάσης ανάλογα µε την συµπεριφορά τους κατά τη δοκιµή. 
Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δίδονται στον πελάτη συνοδευτικά έντυπα σχετικά µε τις 
αντοχές του προϊόντος στις δοκιµές, καθώς και οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας.
Όλα τα προιόντα FINSTRAL ικανοποιούν και πληρούν τις υψηλότερες επιδόσεις κατά το Ευρωπαικό 
πρότυπο ΕΝ 14351-1 και αποτελούν επένδυση και υπεραξία για τον  καταναλωτή που θα τα επιλέξει.

Βαλάντης Γραµµενόπουλος
Υπεύθυνος Εµπορικού δικτύου

FINSTRAL  GR market.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΚΟΡ
1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Αιγινήτου Ελένη-Λάπι Ιωάννα 
Μαρσέλα Ελισάβετ-Τσώλη Δήμητρα 2 - 1
2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Φραγκέδη Κατερίνα-Παπαδάτου Σπυριδούλα
Νταουτλαρη - Νταουτλάρη 2 - 0
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Μαρσέλα Ελισάβετ-Τσώλη Δήμητρα
Νταουτλαρη - Νταουτλάρη 2 – 0
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Φραγκέδη Κατερίνα-Παπαδάτου
Αιγινήτου Ελένη-Λάπι Ιωάννα 2 - 1

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΕΣ
ΘΕΣΗ 1η Φραγκέδη Κατερίνα-Παπαδάτου 
ΘΕΣΗ 2η Αιγινήτου Ελένη-Λάπι Ιωάννα
ΘΕΣΗ 3η Μαρσέλα Ελισάβετ-Τσώλη Δήμητρα

Θρίαμβος των κολυμβητών του Ν.Ο. Πάρου
Δύο κύπελλα και
53 μετάλλια στην Ιτέα

Την 1η θέση στην κατηγορία παίδων-παμπαίδων και στην 
κατηγορία νεανίδων, καθώς και  έντεκα (11) χρυσά, τριάντα 
(30) αργυρά και δέκα (10) χάλκινα μετάλλια, κέρδισε η Αγωνι-
στική Κολυμβητική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πάρου που 
πήρε μέρος στο Παμπεριφερειακό Πρωτάθλημα Συλλόγων, 
που διεξήχθη στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην Ιτέα.

Εξαιρετική ήταν και φέτος η επίδοση των αθλητών μας 
στους αγώνες αν και προπονούνται μόλις 2 μήνες τον χρόνο. 

Οι αθλητές που συμμετείχαν και διακρίθηκαν είναι οι εξής:

 Τουρνουά Beach Volley
Για πρώτη φορά φέτος πραγματοποιήθηκε Τουρνουά 

Beach Volley παίδων-εφήβων από τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου 
στις εγκαταστάσεις του στα Λιβάδια στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, 
με τη συμμετοχή 14 ομάδων.

Τις απονομές έκαναν ο Γενικός Γραμματέας του Ν.Ο.Π. κ. 
Γαϊτάνος Φωσκίνης και ο έφορος του βόλεϊ του Α.Ο.Πάρου 
κ. Δημήτρης Σιφναίος. Τα αποτελέσματα του τουρνουά είναι:

Αλλαγή "φρουράς"
Ύστερα από μία συνεχή δεκαετία προσφοράς ως πρόεδρος 

και μίας δεκαπενταετίας ως ενεργό μέλος του Συνδέσμου Φι-
λάθλων Παναθηναϊκού Πάρου- Αντιπάρου, ο νυν πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Πατέλης αποχωρεί οικειοθελώς από το Δ.Σ. 
του Συνδέσμου, ευχαριστώντας ταυτόχρονα όλους όσοι βοή-
θησαν αυτά τα χρόνια στη λειτουργία του Συνδέσμου, διοικη-
τικά συμβούλια, μέλη, φίλους και χορηγούς.

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι προκηρύσσονται εκλογές 
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Κυ-
ριακή 30 Οκτωβρίου 2011.  

Για δηλώσεις υποψηφιοτήτων, πληροφορίες και εγγραφές 
παλιών και νέων μελών από 1η μέχρι 25 Οκτωβρίου 2011 
στο τηλέφωνο 6977-28342. Για περισσότερες πληροφορίες 
Κώστας Πατέλης τηλ. 6977-283424

ΑΜΕΣ Νηρέας
Ξεκίνημα στα φιλικά 
με ήττα 

Με ήττα ξεκίνησε η ποδοσφαιρική χρονιά για τον ΑΜΕΣ 
Νηρέα. Σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε στο Δημοτικό Στάδιο 
Παροικιάς την περασμένη Κυριακή απέναντι στην ομάδα του 
Πανναξιακού ηττήθηκε με 1-4.

Οι ναξιώτες κέρδισαν ένα παιχνίδι όπου οι παίκτες του 
Νηρέα στάθηκαν αρκετά καλά απέναντι σε έναν σαφώς πιο 
έτοιμο αντίπαλο, αν και παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες 
λόγω κυρίως τραυματισμών.

Το γκολ για τον Νηρέα σημείωσε ο Γιώργος Μοστράτος 
με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 70’. Το δυσάρεστο για την 
Παριανή ομάδα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Χατζήα 
στο δεξί χέρι που πιθανόν να τον αφήσει εκτός αγώνων για 
μεγάλο διάστημα.

Η σύνθεση του Νηρέα στο φιλικό με τον Πανναξιακό: 
Παπαδάκης (46’ Βεντουρής), Χατζήα (60› λ.τ. Κρητικός Δ.), 
Μπίμπα Μ., Τέτλα (46› Μπίμπα Γ.), Κρητικός Δ. (46›Γκέμπο-
ρις), Κρητικός Στρ., Βάρσαμος, Τόδρης, Μοστράτος, Πραμά-
τιας (46› Σουλίδης), Νικόλοφ.

Σχολή Ποδοσφαίρου Παναθηναϊκού Πάρου
Εγγραφές και συνάντηση 
γονέων

Από τη Δευτέρα 12/9 έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στη 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥ, που θα 
λειτουργήσει, όπως κάθε χρόνο, στο ΠΑΝΘΕΟΝ στα Κακάπε-
τρα της Παροικίας. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά μετά τις 
18:00 στο ΠΑΝΘΕΟΝ.(ΤΗΛ.22840-22300).

Οι υπεύθυνοι της ακαδημίας φιλοδοξούν η φετινή να είναι 
μια ξεχωριστή χρονιά και να συνεχιστεί η καλή παράδοση που 
έχει δημιουργήσει η ακαδημία στα 4 χρόνια της λειτουργίας 
της. Ο προπονητής αχιλλέας Κουτσιάνος θα ηγηθεί και 
αυτή τη χρονιά της προσπάθειας, συνεχίζοντας τη δουλειά 
που ξεκίνησε στο δεύτερο μισό της περασμένης περιόδου. 

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 19:00 θα γίνει στο 
ΠΑΝΘΕΟΝ η πρώτη συνάντηση γονέων των παιδιών που θα 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΠΑΟ ΠΑΡΟΥ.

Θα συζητηθούν μεταξύ άλλων και οι ημέρες και ώρες των 
προπονήσεων, που θα αρχίσουν το Σάββατο. Η παρουσία 
όλων είναι απαραίτητη για να καταρτιστεί σωστά το πρόγραμ-
μα, δεδομένων των πολλαπλών υποχρεώσεων των παιδιών. 
Το Σάββατο 24/9 θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις.

Λαϊκός Αγώνας Τριάθλου 
 
Τρεις Αθλητικοί Σύλλογοι της Πάρου ο Ν. Ο.Π ο Ποδηλατικός Όμιλος και ο Γ.Α.Σ.Π. με συντο-
νιστή το Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου αϊ-Γιάννης Δέτης διοργανώνουν 
την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 Λαϊκό Αγώνα Τριάθλου στις εγκαταστάσεις του Πάρκου.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10:30π.μ. και η ενημέρωση των αθλητών θα γί-
νει στις 10.00 π.μ. Οι αθλητές πρέπει να είναι στο χώρο εκκίνησης το αργότερο στις 
9.30 π.μ. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του Πάρ-
κου του Άϊ-Γιάννη. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέλθουν τουλάχιστον μια 
ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην εκκίνηση. 
Η διοργάνωση θα προσφέρει στους αθλητές νερό ισοτονικά και ένα αναμνηστικό μπλουζάκι. 
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους. Για όσους θέλουν να διαγωνιστούν σε 1 μόνο άθλημα (μόνο 
κολύμβηση, ποδηλασία ή τρέξιμο) μπορούν επίσης να δηλώσουν συμμετοχή. Οι διοργανωτές 
θα προσπαθήσουν να κατατάξουν τους αθλητές για μεμονομένα αθλήματα επί τόπου σε ομάδες. 
Κατηγορίες: • Ατομικό εφήβων (13-18 ετών) • Ατομικό νεανίδων (13-18 ετών) • Ατομικό αν-
δρών: (άνω των 18) • Ατομικό γυναικών(άνω των 18) • Ομαδικό εφήβων (13-18 ετών) • Oμα-
δικό ενηλίκων (άνω των 18).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τον δικό τους εξοπλισμό για όλα τα αθλήματα. 
Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση στην γραμματεία 

πριν την έναρξη του αγώνα. Αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για την καλή σωματική τους 
κατάσταση. Όσοι είναι ανήλικοι χρειάζονται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα τους.

Το κόστος συμμετοχής είναι €5 το άτομο. Πληροφορίες στο 6942506019.

Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ θα πραγματοποιήσει διετές 

πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Εφήβων, Γονέων και Εκπαιδευτικών, που χρηματο-
δοτείται από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.org). 

Το πρόγραμμα αφορά τα παρακάτω: (α) ομάδες υποστήριξης για εφήβους από 13 ετών και 
άνω (δυο φορές το μήνα ανά 15 ημέρες) με σκοπό τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων 
και την αντιμετώπιση καθημερινών δύσκολων ζητημάτων (σχολική επίδοση, σχέσεις με οικο-
γένεια και συνομηλίκους, διαχείριση άγχους).  (β) ομάδες υποστήριξης για γονείς εφήβων (μια 
φορά το μήνα) με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, τη βελτίωση των δεξιοτήτων στην 
επικοινωνία και τη δημιουργία ενός δικτύου κατανόησης, πληροφόρησης και στήριξης των 
γονέων στη διαχείριση των ζητημάτων των εφήβων. γ) ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών 
Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μια φορά το μήνα για κάθε 
Εκπαιδευτική Βαθμίδα), με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου τους στην τάξη, την ενδυνάμωση 
των δεξιοτήτων τους στο χειρισμό δύσκολων περιπτώσεων, την έγκαιρη ανίχνευση και πα-
ρέμβαση σε παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον, τη μείωση της ερ-
γασιακής εξουθένωσης, μέσω της δημιουργίας υποστηρικτικού δικτύου επαγγελματιών και 
την αποτελεσματικότερη συνεργασία και επικοινωνία σχολείου και οικογένειας. 

Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, θα έχουν διάρκεια 2 ώρες και 
θα συντονίζονται από  2 ειδικούς ψυχικής υγείας. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22840 
22011, 6948374928 έως 07 Οκτωβρίου 2011.

Θέατρο στον «Αρχίλοχο»
H θεατρική  ομάδα του πολιτιστικoύ συλλόγου «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ»   θα παρουσιάσει πάλι το 

εξαιρετικό θεατρικό έργο “Ο διάβολος μέσα του” του Λίντσεη Αμπέρ σε σκηνοθεσία Μοσχού-
λας Κοντοσταύλου στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου στις 9:00 μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου. 
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Κυρίες και κυρίοι,
Σας ανακοινώνω την από 1/10/2011 διακοπή της 
συνεργασίας µου µε την εταιρία κτηµατοµεσιτικών 
συναλλαγών, RE/MAX.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρία για την επταετή 
παραγωγική συνεργασία και να εκφράσω την βαθύτατή 
εκτίµηση µου προς τα στελέχη και τους εργαζόµενους σε 
αυτήν.

Οι δραστηριότητες µου στο χώρο των κτηµατοµεσιτικών συναλλαγών (Real 
Estate), συνεχίζουν ως ανεξάρτητος Broker και ιδιοκτήτης της νέας 
µεσιτικής εταιρίας µε την εµπορική επωνυµία: 
Εγώ και οι συνεργάτες µου θα είµαστε κοντά σας για την εξυπηρέτηση σας 
στις αγορές Πάρου – Αντιπάρου αλλά και Αθηνών.
Τα τηλέφωνα και τα e-mail της νέας Εταιρίας µας παραµένουν τα ίδια:

• ΤΗΛ: 22840-28530, 28531
• FAX: 22840-21510

• e-mail : all-star@otenet.gr
• web : www.parosrealestate.net

 
Με εκτίµηση,

∆ηµήτρης Μέξης
All Star - Broker

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σεμινάρια
Ομάδες Ενδυνάμωσης Γυναικών Κατά της Βίας στην Οι-

κογένεια, διοργανώνει η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ 
Κυκλάδων (ΕΠΑΨΥ).  Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες τηλ.: 22840-22011 – 
6948374914.

Οργανωμένη παρεμπόδιση
και άρνηση πληρωμής
των χαρατσιών

ανακοίνωση του Γραφείου τύπου της Κέ
«Η λαϊκή οργή να εκφραστεί σε οργανωμένη παρεμπόδιση και 

άρνηση πληρωμής των χαρατσιών. Είναι καθήκον και πράξη αλλη-
λεγγύης για τη λαϊκή οικογένεια». Με αυτόν τον τίτλο το Γραφείο Τύ-
που της ΚΕ του ΚΚΕ, με χτεσινή ανακοίνωσή του, τονίζει:

«Η δικαιολογημένη οργή που νιώθουν οι άνεργοι, οι μισθωτοί, 
οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς φτάνουν στα σπίτια τους τα επαί-
σχυντα χαράτσια που φορολογούν τη φτώχεια τους και ακολουθεί ο 
φόρος για τα σπίτια τους, πρέπει να μετατραπεί σε ορμητικό ποτάμι 
οργανωμένης άρνησης πληρωμής.       Κανένας δεν πρέπει να φο-
βηθεί και να σκύψει το κεφάλι. Η άρνηση πληρωμής είναι νόμιμη 
πράξη για τις λαϊκές οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν τα 
χαράτσια, αλλά και χρέος και πράξη αλληλεγγύης για όσες οικογέ-
νειες ακόμα αντέχουν.  

Το ΚΚΕ χαιρετίζει τα ταξικά εργατικά σωματεία, τις αντιμονοπω-
λιακές συσπειρώσεις των μικρομεσαίων που παίρνουν πρωτοβου-
λίες με συνελεύσεις στους τόπους δουλειάς, στις συνοικίες, για να 
εκφραστεί με πρακτικό και οργανωμένο τρόπο αγωνιστικά η λαϊκή 
απάντηση στους φόρους που πνίγουν το λαό, στα άγρια μέτρα που 
τον καταδικάζουν οριστικά στη φτώχεια και στην ανασφάλεια. 

Καλούμε κάθε αποφασισμένη εργαζόμενη και εργαζόμενο, κάθε 
νέο και νέα, κάθε αυτοαπασχολούμενο, ακόμη και εκεί που δεν 
υπάρχει ισχυρή οργανωμένη παρουσία του ΠΑΜΕ, να πάρει την 
πρωτοβουλία και να μπει μπροστά ώστε να εκδηλωθεί παντού η 
λαϊκή αυτενέργεια, η λαϊκή συμμαχία και αγωνιστική δράση. Οργά-
νωση, αλληλεγγύη, πάλη τώρα και παντού! Με μαζικές διαδικασίες 
και αντίστοιχες μορφές πάλης να εκφραστεί μαζικό κίνημα αντίστα-
σης και υπεράσπισης της ζωής της εργατικής και λαϊκής οικογένει-
ας από τη λεηλασία. Το λαϊκό μαζικό ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ μπορεί να ξεκινήσει από το «όχι» στα χαράτσια, και 
πρέπει να αγκαλιάσει τις οικογένειες των ανέργων απαιτώντας μέ-
τρα προστασίας τους. Τα σχολεία της αμάθειας και της ταλαιπωρίας 
για τα παιδιά μας. Τα νοσοκομεία που η κατάσταση είναι τραγική και 
επικίνδυνη λόγω ελλείψεων. Το κόψιμο βασικών φαρμάκων. Τους 
παιδικούς σταθμούς με τα τροφεία και την έλλειψη φαγητού για τα 
παιδιά.

Είναι ώρα ο λαός να γνωρίσει τη δύναμή του και να την χρησιμο-
ποιήσει. Να σωθεί ο λαός, όχι ο καπιταλισμός και τα μονοπώλια που 
οδηγούν στη φτώχεια, στην καταστροφή και τους πολέμους.  
                        

Τέρμα στη μοιρολατρία, στις αυταπάτες. Λαϊκή οργάνωση και 
συμμαχία ενάντια στον κοινό εχθρό, στα μονοπώλια, στην κυβέρ-
νηση και τα κόμματα που τα υπηρετούν. Αυτοί ευθύνονται για την 
κρίση και το χρέος, αυτοί να πληρώσουν».

7η Μικρασιατική Συνάντηση στο Άσπρο Χωριό

Εκδηλώσεις μνήμης
Στη φιλόξενη Μικρασιατική γωνία της Πάρου, στο 

Άσπρο Χωριό, εκεί που τα τελευταία χρόνια γιορτά-
ζεται η Πανήγυρις του Αγίου Ιερομάρτυρος και Εθνο-
μάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης σ’ ένα από τα ελά-
χιστα εκκλησάκια που είναι αφιερωμένα στην μνήμη 
του, πραγματοποιήθηκαν και φέτος  οι εορταστικές 
εκδηλώσεις.

Στις 29 Αυγούστου ο δικηγόρος Γεώργιος Πούλιος 
ανέλυσε το θέμα: «Χρυσόστομος Σμύρνης – ο Εθνο-
μάρτυρας – ο Επίσκοπος του Ελληνισμού». 

Στις 6 Σεπτεμβρίου έγινε συναυλία Βυζαντινής μου-
σικής των Capella Romana της Αμερικής. Οι εκδηλώ-
σεις  κορυφώθηκαν το διήμερο 10 και 11 Σεπτεμβρίου 
με τη Θρησκευτική Πανήγυρη και την 7η Μικρασιατική 
συνάντηση Πάρου.

Ψυχή των εκδηλώσεων ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Ατλαντίς»,  που δείχνει κάθε φορά τι σημαίνει φιλο-
ξενία. Από κοντά και το Μουσικοχορευτικό Συγκρότη-
μα , όπως και η Χορωδία Νάουσας, που στηρίζουν με 
διάφορους τρόπους αυτές τις εκδηλώσεις.

Φέτος οι καλεσμένοι της Μικρασιατικής συνάντη-
σης ήταν οι Μελιώτες της Ερυθραίας που μένουν 
τώρα στο Νέο Μελί Μεγάρων, που με τους χορούς, τις 
φορεσιές, την μουσική, αλλά και το ήθος τους εντυ-
πωσίασαν τους πολλούς σταθερούς φίλους της εκδή-
λωσης. 

Στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή το πρωί, χορο-
στάτησε ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλινίκος. 
Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Μελίου 
Μεγάρων «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ», αντιπροσωπεί-
ες του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» Άσπρου 
Χωριού και του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος 
Νάουσας,  πλαισίωσαν την λιτανεία της ιερής εικόνας 
ανάμεσα σε πλήθος κόσμου.

Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα η 30η Σεπτεμβρίου

Απάντηση στην πειρατία
Από το Λιμεναρχείο Πάρου έγινε γνωστό, ότι από το Διεθνή 

Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), η εβδομάδα  26 – 30 Σεπτεμβρί-
ου προσδιορίστηκε ως εορτασμός της Παγκόσμιας Ναυτικής 
Ημέρας για το έτος 2011, με θέμα «Πειρατεία: ενορχηστρώ-
νοντας την απάντηση». 

Στη χώρα μας, ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί την Πα-
ρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Στην ανακοίνωση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «οι ταραχώ-
δεις και ανησυχητικές εξελίξεις και η δράση των πειρατών, 
που έχουν γίνει θρασύτεροι, πιο παράτολμοι, επιθετικότεροι, 
βιαιότεροι και πιο οργανωμένοι από ποτέ, προσεγγίζονται 
από τον Οργανισμό αποδίδοντας βαρύτητα στην εφαρμογή 
μίας σειράς μέτρων καταπολέμησης αυτού του ακανθώδους 
ζητήματος, με ισχυρή συνεργασία των παράκτιων κρατών, με 
την ανεπιφύλακτη υποστήριξη της ναυτιλίας και με την αξιο-
ποίηση της κτηθείσας γνώσης και εμπειρίας, για να επιτευχθεί 
το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τον Οργανισμό, μόνο 
στη διάρκεια του 2010, 4.185 ναυτικοί υπέστησαν επίθεση 
από πειρατές, 1.090 συνελήφθησαν όμηροι, 516 χρησιμοποι-
ήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες, τουλάχιστον 488 υπέστησαν 
σοβαρή σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση, ενώ σημαντι-
κές επίσης είναι και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς 
και οι οικονομικές πτυχές του προβλήματος.

Οι έμποροι των Κυκλάδων 
ξεσηκώνονται

Οι Πρόεδροι όλων των Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων θα 
συναντηθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων 
Αττικής  Όμορων Νομών & Νήσων  Αιγαίου στον Πειραιά, κατόπιν 
πρόσκλησης τους Ομοσπονδίας, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου  και 
ώρα 18:00. Στη συνάντηση θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν 
τις επόμενες  δράσεις τους σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση 
και το μέλλον των επιχειρήσεων, που προβλέπετε δυσοίωνο. Συ-
γκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητήσουν είναι: Πρόσφατες φο-
ρολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων. Διατήρηση 
έκπτωσης 30% στους συντελεστές ΦΠΑ για τις Κυκλάδες.
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 ΠΩΛήςέις αΚινήτΩν             
 & έΠαΓΓέΛ. χΩρΩN          

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

αΛυΚή, πέτρινη οικία πρώτου ορόφου 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, βεράντες, πέργολες, κήπος, 
πισίνα. Τιμή 225.000€ Έκπτωση στα μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768.

ναουςα, πωλείται μονοκατοικία 121τ.μ. με 3 
κρεβατοκάμαρες, ενδοδαπέδια θέρμανση όλες 
τις ηλεκτρικές συσκευές, με απεριόριστη θέα 
και σε εξαιρετική τιμή. Τηλ.: 6942985111, info@
paroshouses.eu. 

ΚαΜΠος ΒουταΚος, πωλείται κατοικία 
156m2 σε οικόπεδο 740m2 με 4 υπνοδωμάτια, 
2 σαλόνι – κουζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 50m2. Τι-
μή: 280.000€. Τηλ.: 6940622456 & 6958684932. 
Κος Κοντάη Βασίλης.

ΠαροιΚια – Δαςος, πωλούνται 3 κατοικίες 
156m2, 148m2, 147m2 σε οικόπεδο 2 στρεμ-
μάτων η κάθε μία και με πηγάδι. Πωλούνται μαζί 
ή ξεχωριστά. Τιμή: 650.000€. Τηλ.: 6940622456 
& 6958684932. Κος Κοντάη Βασίλης.

αθήνα – ΚορυΔαΛΛος, πωλούνται δια-
μερίσματα καινούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 
60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 
μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστική Εταιρία Αντιπα-
ριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 6937394436

έΛήτας οικία 117τμ2 2 μεγάλες κρεβα-
τοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, 
τζακούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες 
με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 255.000€. Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

αΜΠέΛας – αςΠρος ΓΚρέΜος, βίλ-
λα 300τ.μ., πρώτη βλέπει θάλασσα, 
ατέλειωτη ή τελειωμένη. ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, παραθα-
λάσσια βίλλα 100τ.μ., ακούς θάλασσα, σε 700τ.μ. 
οικόπεδο. ΔΡΥΟΣ, εντός σχεδίου, βίλλα 110τ.μ., 
παραδοσιακή, χαριτωμένη, 2 υ/δ, πατάρι ύπνου, 
καλοριφέρ, τζάκι, αξίζει να το δεις. Ευκαιρία. 
Πολύ καλόγουστο. Τηλ.:  6944856105, 22840 
52225, www.gr8homes.gr

ναουςα, πωλείται μπαράκι 55τ.μ. με τραπέζια 
μέσα & έξω. Τηλ.: 6944856105. Νοικιασμένο.

Δρυος, πωλείται σπίτι εντός σχεδίου, με 3 υ/δ, 
καλοριφέρ, θέα, πολύ χαριτωμένο. Ευκαιρία. 
Τηλ.:  6944856105, 22840 52225.

ςαντα Μαρια, Πωλούνται πέτρινες εξο-
χικές κατοικίες χωρίς υπόγεια, λίγα μέτρα 
από τη θάλασσα. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316.

ναουςα, Πωλείται κατοικία 100 μ2 με 5 ενοι-
κιαζόμενα στούντιος, λίγα μέτρα από παραλία 
και 700 μ από το κέντρο της Νάουσας. ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 6937033316.

ΚαΜΠι, οικία 75τμ2 πετρόχτιστη, με κτή-
μα 1.400τμ2, 2 κρεβ/ρες, 2 μπάνια, βεράντες, 
καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
135.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932-285768.

αθήνα - ΒουΛα, στο κέντρο, 2 διαμε-
ρίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 44τ.μ. 85.000€, 
επιπλωμένα, κήπος, πλησίον θαλάσσης. Ευ-
κολίες, ανταλλαγή, καλύτερη τιμή στα μετρητά. 
Τηλ.: 6932285768.

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

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

3,5 χΛΜ αΠο ΠαροιΚια, πωλείται βίλλα διώ-
ροφη ημιτελής (στα τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. 
εντός οικισμού, πανοραμική θέα. Μεγάλος χώ-
ρος υποδοχής, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, 
κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. Περίφραξη, βό-
θρος, 2 δεξαμενές σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6984048498. 

ΚαΜΠος ΒουταΚου, οικία 85τμ2 πετρόχτι-
στη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
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 υ-
λικά Α’ ποιότητας, προσεγμένη. 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.

ΠΩΛήςέις οιΚοΠέΔΩν       
  & αΓροτέΜαχιΩν              

ΚαΜαρές, πωλείται η κορυφή του Ασπρο-
βουνίου. Αγροτεμάχιο με απεριόριστη θέα του 
νησιού και θάλασσα, 14633τμ. οικοδομήσιμα τα 
366,33. Τηλ: 6933227784.

τήΛέΓραΦος, πωλείται οικόπεδο 32 στρέμ-
ματα. Τηλ.: 22840 21088, 6986258910. 

ΠαροιΚια – ΛιΒαΔια, πωλείται κτήμα 11 
στρεμμάτων με πηγάδι και νερό και 1 στρέμμα 
με δέντρα. Τηλ.: 6972081531.

ναουςα, 150τ.μ., κτίζει 150τ.μ. Τιμή: 80.000€ 
ΔΡΥΟΣ, εντός σχεδίου 1000τ.μ., με άδεια 8 οι-
κίες από 50τ.μ., πισίνα & συνεχόμενο 1000τ.μ. 
χωρίς άδεια. Πωλούνται χωριστά. Παραθαλάσ-
σιο πρώτο, 500τ.μ. κτίζει 400τ.μ. & 500τ.μ., κτίζει 
400τ.μ., συνεχόμενα. Επίσης 11.000τ.μ., πρώτο 
θάλασσα, κτίζει 300τ.μ. ΔΡΥΟΣ,  καταπληκτική 
θέα, 8.500τ.μ. κτίζει 800τ.μ. Τηλ.: 6944856105, 
22840 52225, www.gr8homes.gr

Δρυος, πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο, 
1000τ.μ., εντός σχεδίου, ωραία θέα με άδεια 
για 8 σπίτια των 50τ.μ. Τηλ.: 6944856105, 22840 
52225.

Δρυος, πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο, 
1000τ.μ. εντός σχεδίου, χωρίς άδεια. Τηλ.: 
6944856105, 22840 52225.

Δρυος, πωλείται οικόπεδο 4 στρεμμάτων άρ-
τιο, οικοδομήσιμο με πανοραμική θέα, με όλες 
τις παροχές. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6932472323

ναουςα , Πωλείται οικόπεδο 300 μ2 εντός 
σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, λίγα μέτρα 
από το γραφικό λιμανάκι. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑ-
ΛΙΟΣ. Τηλ.: 6937033316.

ναουςα , Πωλείται κτήμα 4 στρεμμάτων, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο, 
λίγο έξω από τη Νά-
ουσα, με θέα όλη την 
ανατολική ακτή. ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. 
Τηλ.: 6937033316.

ΠαραΛια Μο-
ναςτήρι, Πωλείται 
κτήμα 10 στρεμμάτων, 
μόλις 100 μέτρα από 
τη θάλασσα. ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316.

ΚαΜΠος Βουτα-
Κου, πωλούνται 
οικόπεδα εντός οικι-
σμού (400-500τ.μ. το 
καθένα) φως, νερό. Σε 

πολύ χαμηλές τιμές. Μεγάλη ευκαιρία. Τηλ.: 
6977213560.

αΓΚαιρια, σε παραδοσιακό οικισμό, πωλείται 
οικόπεδο 800τ.μ. με άδειες οικοδομής και απε-
ριόριστη θέα θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6937436322. 

ς’ αυτους Που αρέςουν τα Καθαρα 
Φρουτα όλων των ειδών που αγαπούν την 
ποιότητα, περιβόλι 855τ.μ. με 2 πηγάδια και 
νερό ΔΕΥΑΠ, με σπίτι 35τ.μ. δίπλα σε ποταμάκι, 
εντός σχεδίου. Τηλ.: 6932319774.

αρχιΛοχος, πωλούνται 2 διπλανά οικόπεδα 
11 στρέμματα (5,5 στρέμματα το καθένα) με ά-
δεια οικοδομής. Τιμή: 130.000€ & τα 2 μαζί. Τηλ.: 
6972254651.

ΠαροιΚια – ΠατουΜένος, πωλείται οι-
κόπεδο 4800τ.μ. με πηγάδι μέσα. Πολύ καλή 
ευκαιρία. Τιμή: 50.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6976818757.

ΛοΛαντΩνής, πωλείται αγροτεμάχιο 4 
στρέμματα, οικοδομήσιμο, 300 μέτρα από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 22840 42423, 6948511546. 

αΓΚαιρια, δίπλα στην εκκλησία του Αγ. Γεωρ-
γίου, πωλείται οικόπεδο 2 στρεμμάτων εντός 
οικισμού. Τηλ.: 22840 22673, 6944167104.

ΚαΜαρι - αΓΚαιριας, αγρόκτημα 8 περί-
που στρ., σε ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. Τιμή 
65.000€ Ευκολίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768

θαΨανα, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από Πα-
ροικιά) 15.604τμ2 με κατοικιά, αποθήκες 
και παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές και 
πολλά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με φω-
τοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ένοιΚιαςέις αΚινήτΩν                                          
- ΠροςΦορα       

Πέιραιας, ενοικιάζεται διαμέρισμα 70m2. 
(Αγ. Αντώνη) Μεθώνης 38. Τηλ.: 22840 21088, 
6986258910.

αθήνα – ν.ΚοςΜος, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
50τ.μ. στο 2ο όροφο, πλήρως ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6932334548.

ΚρΩτήρι, ενοικιάζεται διαμέρισμα 70m2. Τηλ.: 
22840 21088, 6986258910.

ΠαροιΚια, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
6977403535.

ΠαροιΚια, στον κεντρικό δρόμο προς την Ε-
κατονταπυλιανή, ενοικιάζεται κατάστημα 25τ.μ. 
επίσης, ενοικιάζονται 2 καταστήματα 160τ.μ. & 
80τ.μ. με βιτρίνα & ιδιωτικά παρκινγκ, πάνω στο 
κεντρικό δρόμο, απέναντι από το «Bio shop». 
Τηλ.: 22840 25292, 6945120247.

ΠαροιΚια – ΚαΛαΜι, ενοικιάζονται νεόδμητα 
διαμερίσματα με 1 & 2 υ/δ για όλο το χρόνο, αυ-
τονομία θέρμανσης, απεριόριστη θέα θάλασσα, 
μερικώς επιπλωμένα, αυλή. Τηλ.: 6944711141.

ΠαροιΚια (οΔος ΚαΜαρΩν), ενοικιάζεται 
επαγγελματικός χώρος 65τ.μ. – 85τ.μ. Δίπλα 
στο φροντιστήριο Αγγλικών «Τσουνάκη». Τηλ.: 
6944602819.

ΠαροιΚια (οΔος ΛέυΚΩν 14), ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 30τ.μ. πλήρως επιπλωμένη. Τηλ.: 
6937651265. 

ΠροΔροΜος, ενοικιάζεται οικία 105τ.μ.  και-
νούργια, πολύ καλή κατασκευή, θέρμανση a/c, 
ηλιακό τριπλής ενέργειας, 3 κρεβατοκάμαρες, 2 
μπάνια & αποθήκη. Τηλ.: 6932447962.

ναουςα – ΚαντινέΛιές, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 45τ.μ. επιπλωμένο & πλήρως εξο-
πλισμένο με a/c. Τηλ.: 6955698665.

ναουςα, ενοικιάζεται διαμέρισμα δίχωρο με 
αυτόνομη θέρμανση για τους μήνες από 01/10 
έως 30/06. Τηλ.: 6936670549.

ΠιςΩ ΛιΒαΔι, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30m2 
με 30m2 αυλή, πλήρως εξοπλισμένη για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6934179139.

STUDIO ενοικιάζεται επιπλωμένο, με TV 
PLASMA, ψυγείο, a/c, Κουζίνα πλήρως εξο-
πλισμένη, πλυντήριο ρούχων, μεγάλη βεράντα, 
barbeque & παρκινγκ κατάλληλο για εκπαι-
δευτικούς. Τηλ.: 22840 22428, 6984043234, 
6936980095. 

αΜΠέΛας, ενοικιάζεται μεζονέτα μπροστά 
στη θάλασσα 2-3 υ/δ. Τιμή: 13.000€ ο χρόνος. 
ΝΑΟΥΣΑ, 2 υ/δ Τιμή: 500€, δυαράκι Τιμή: 350€, 
studio Τιμή: 250€.  Τηλ.: 6944856105, 22840 
52225.

ναουςα, ενοικιάζονται μικρά διαμερισματάκια, 
κεντρικά. Τηλ.: 6944856105, 22840 52225.

ΠαροιΚια – Κριος, ενοικιάζονται γκαρσο-
νιέρες επιπλωμένες με θέα θάλασσα για όλο το 
χρόνο. Τιμή: 170€ το μήνα. Τηλ.: 6973651595.

ΠαροιΚια – Κριος, ενοικιάζονται δυάρια από 
Σεπτέμβρη μέχρι Μάιο επιπλωμένα. Τιμή: 250€ 
το μήνα. Τηλ.: 6973651595.

ΠαροιΚια, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 35τ.μ. ε-
πιπλωμένη με κλιματιστικό, 500μ. από το λιμάνι. 
Τηλ.: 6932476694.

ΠαροιΚια (ΔιαςταυρΩςή ΓΚιΚα), ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός χώρος, 70τ.μ. Τηλ.: 
6978602837.

ΠαροιΚια, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, πλήρης 
εξοπλισμένη, με αυτονομία για όλο το χρόνο, με 
θέρμανση. Τηλ.: 6977409567.

Πέιραιας – ταΜΠουρια, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα. Τηλ.: 6933111641, 6945241685.

αθήνα – νέαΠοΛή ιΠΠοΚρατους, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 50τ.μ. 2ο όροφο, δυάρι, σε 
ήσυχη και μικρή πολυκατοικία, κοντά στο πανε-
πιστήμιο. Τηλ.: 6936451636.

αθήνα – ςέΠοΛια, ενοικιάζεται δυάρι σε άρι-
στη κατάσταση κατάλληλο για φοιτητές κοντά σε 
ηλεκτρικό & μετρό κοντά σε τράπεζες & σούπερ 
μάρκετ. Τηλ.: 6975105982.

αθήνα, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2 χώρων με 
θέρμανση αέριο στον σταθμό Λαρίσης μετρό – 
προαστιακός. Τηλ.: 6946760302.

αΛυΚή, ενοικιάζεται studio ισόγειο διαμπε-
ρές με κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, 
t.v. & Κλιματισμό. Για σεζόν ή χρόνο. Τηλ.: 
6980306053.

Πουντα, ενοικιάζεται μονοκατοικία 110τ.μ., 
με αυτόνομη θέρμανση & θέα θάλασσα. Τηλ.: 
6977241932.

ΛοΓαρας, στην παραλία, ενοικιάζονται 2 
κατοικίες καινούργιες 2 δωματίων έκαστη, 
επιπλωμένες πλήρως, για έτος ή χειμερινή πε-
ρίοδο. Τηλ.: 6973021623.

ναουςα, Ενοικιάζεται δίχωρο επιπλωμένο δι-
αμέρισμα με θέρμανση για εκπαιδευτικούς. Τηλ.: 
6977356609.

ΠαροιΚια - αΓ.έΛένή, ενοικιάζονται γκαρ-
σονιέρες και δυάρια, πλήρως εξοπλισμένα με 
αυτόνομη θέρμανση και πλυντήριο ρούχων. 
Τηλ.: 6936726833.

αθήνα – ςέΠοΛια, ενοικιάζεται δυάρι, σε 
άριστη κατάσταση κοντά σε ηλεκτρικό και μετρό 
ιδανικό για φοιτητές. Τηλ.: 6982378390.

αΛυΚή, ενοικιάζεται νεόδμητο 2άρι με 2 υ-
πνοδωμάτια, λουτρό, σαλόνι, κουζίνα με τζάκι 
και θέρμανση, 300μ από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6932715583, 6936568372.

ΠαροιΚια – ςτέρνα, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα σε 1ο όροφο 28τ.μ. με α/c με θέα 
θάλασσα και μεγάλη βεράντα. Τηλ.: 6977431137, 
6948204205.

ΠαροιΚια, ενοικιάζονται επαγγελματικοί 
χώροι από 40 έως 240τ.μ.2 κατάλληλοι για 
εκπαίδευση, ιατρεία, μαγαζιά, πλησίον περιφε-
ρειακού, παρκινγκ & Γυμνάσιο Παροικίας. Τηλ.: 
210 9846050, 6973306243.

ΚΩςτος, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 35τ.μ. 
ημιώροφος, επιπλωμένη, με θέρμανση, ανεμι-
στήρα οροφής, βεράντα, παρκινγκ. Τιμή: 250€. 
Τηλ.: 6986707222, 6987288625.

ΚΩςτος, ενοικιάζεται δυάρι 50τ.μ. ημιώροφος, 
επιπλωμένο με θέρμανση, 2 μπαλκόνια, βερά-
ντα, παρκινγκ, πρόσφατα ανακαινισμένο. Τιμή: 
300€. Τηλ.: 6986707222, 6987288625.

ΠαροιΚια – ΠέριΦέρέιαΚος, 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 75m2, με 2 υπνο-
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, κατάλληλο και για 
επαγγελματική στέγη, με αυτόνομη θέρμαν-
ση, έναντι ΔΕΗ-ΕΦΟΡΙΑ. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6932761768, 6932761772.

ΚοΛυΜΠήθρές, ενοικιάζονται για σεζόν – 
χρόνο, επιπλωμένα διαμερίσματα μονόχωρα, 
δίχωρα, θέα απεριόριστη. Τηλ.: 6947424831, 
6934049499.

ΠαροιΚια, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
6936529225.

ΠαροιΚια, ενοικιάζονται γκαρσονιέρες, πλή-
ρως εξοπλισμένες, χωρίς κοινόχρηστα από 
280€. Τηλ.: 6937098076.

ΠαροιΚια – ΠατουΜένος, (μετά τη ΔΕΥΑΠ) 
ενοικιάζεται μονοκατοικία με θέρμανση και θέα, 
85τ.μ. με σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, 3 δωμάτια, 
εξωτερική αποθήκη. Τηλ.: 6946694400.

αθήνα, ενοικιάζεται μεγάλο δυάρι, κατάλληλο 
για φοιτητές στα όρια των δήμων Καισαριανής 
και Βύρωνα. Τιμή λογική. Τηλ.: 210 7642002. 

ΠαροιΚια, ενοικιάζεται διαμέρισμα για επαγ-
γελματική χρήση, 100τ.μ. με πάρκινγκ στην 
διαστάυρωση του Γκίκα, 2284021362.

ΠΛήςιον ΦαραΓΓα, ενοικιάζεται 1 γκαρσο-
νιέρα και 1 δυάρι, τριάρι. Τηλ.: 6972077052.

ναουςα – ΒουναΛι, ενοικιάζεται σπίτι 
130τ.μ. 4άρι, με αυτόνομη θέρμανση & 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 – ΚέντριΚος ΔροΜος, απέ-
ναντι από τυροκομείο, ενοικιάζεται κατάστημα 
για επαγγελματική χρήση (φροντιστήριο, γρα-
φείο κλπ). Τηλ.: 22840 41332, 6977900901.

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

έΠι του ΚέντριΚου ΔροΜου ναουςας 
– υςτέρνι, ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

έΠι του ΚέντριΚοΎ ΔροΜου αςΠρου 
χΩριου, ενοικιάζεται κτίριο για επαγγελματι-
κή χρήση 240τ.μ. ή 80τ.μ. και 160τ.μ. με χώρο 
στάθμευσης. Τηλ.: 6976336421, 22840 91468.

ένοιΚιαςέις αΚινήτΩν                                           
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ΠαροιΚια, ζητείται σπίτι προς ενοικίαση από 
ζευγάρι Ελλήνων επιπλωμένο ή όχι με 2 υπνο-
δωμάτια. Τηλ.: 6938902516.

ναουςα εντός ή εκτός, ζητείται διαμέρισμα 
προς ενοικίαση από νεαρό ζευγάρι, μη επιπλω-
μένο, δυάρι ή τριάρι για μόνιμη κατοικία. Τηλ.: 
6978344062.

ναουςα, ζητείται προς μίσθωση, ξενοδο-
χείο ή συγκρότημα ενοικιαζομένων. Τηλ.: 
6945153772.

έρΓαςια - Ζήτήςή         

ΠΩΛήτρια, ζητείται σε αρτοποιείο στην Παροι-
κία της Πάρου. Τηλ.: 22840 24966, Κος Γιώργος. 

οΔήΓος Γ΄ΚατήΓοριας, ζητείται από 
την Αρχίλοχος Συμμετοχών (Αγ. Βλάσσης) 
απαραίτητα προσόντα: ως 35 ετών, απολυτή-
ρια Λυκείου, δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σο-
βαρά υπόψη. Τηλ.: 22840 41252, 22840 41764, 
6979798938, e-mail: archicom1@otenet.gr

Ψυςτής – τυΛιχτής,  Έλληνας έως 40 ετών, 
ζητείται για σουβλατζίδικο. Τηλ.: 6936849101. 

το ΚαταςτήΜα «ΓέρΜανος» τής 
Παρου, ζητά να προσλάβει α) Τεχνικό – ηλε-
κτρονικό με πολύ καλή γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. β) Πωλητή με πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Τηλ.: 22840 28070.

έΜΠέιρή ΚοΠέΛα, ζητείται με γνώσεις κομ-
μωτικής, για μόνιμη εργασία. Τηλ.: 22840 51615.

ατοΜο ζητά αγροτική επιχείρηση για εργασία 
σε ετήσια βάση. Τηλ.: 6932472323.

έρΓαςια - ΠροςΦορα            

έΛΛήνιΔα Κυρια, ζητά απασχόληση για 
φροντίδα ηλικιωμένων ή μικρών παιδιών. Τηλ.: 
6978439474.

ΚαθήΓήτρια αΓΓΛιΚΩν, παραδίδει μαθήμα-
τα σε τιμές προσιτές. Τηλ.: 6985080455.

ΚήΠουρος, αναλαμβάνει καθαρισμούς, περι-
φράξεις, σκαψίματα, φρεζάρισμα με μηχάνημα. 
Τηλ.: 6996767685.

υΔραυΛιΚή αΜέςή έΞυΠήρέτήςή για 
να μην ψάχνεις. Επισκευή & συντήρηση θερ-
μοσίφωνων, καζανιών, μπαταριών, επισκευή & 
τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων. Τηλ.: 22840 
25292, 6945120247.

Κυρια, αναλαμβάνει οικιακές εργασίες καθαρι-
σμό σπιτιών και φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων. 
Τηλ.: 6933414995.

Κυρια, αναλαμβάνει  καθαρισμό σπιτιών και 
την φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6986717114.

αρχιτέΚτονιςςα έΜΠ, με 15ετή εμπειρία 
αναλαμβάνει την ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση 
κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Τηλ.: 
6946194730.

ΦιΛοΛοΓος, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον, 
σε τιμές προσιτές για μαθητές Γυμνασίου & Λυ-
κείου. Τηλ.: 6986702345.

ΦιΛοΛοΓος, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου. 
Τιμές προσιτές. Τηλ.:  6976054819.

Πτυχιουχος ΒιοΛοΓιας, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα Βιολογίας σε μαθητές Γυμνασίου 
& Λυκείου καθώς & μαθήματα Μαθηματικών, 
Φυσικής & Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου. Τηλ.: 
6943775525.

ΚοΠέΛα, 27 ετών ζητεί εργασία ως υπάλληλος 
γραφείου στην περιοχή της Παροικίας στην Πά-
ρο. Τηλ.: 6976054819. 

ΚαθήΓήτής ΓέρΜανιΚΩν, απόφοιτος Γερ-
μανικής φιλολογίας Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε χαμηλές τιμές. Τηλ.: 6989567729.

ΜαθήΜατα αΓΓΛιΚΩν, παραδίδονται για 
όλα τα επίπεδα και για πτυχία Michigan και 
Cambridge, από καθηγήτρια με πολυετή πείρα. 
Τηλ.: 6974956912.

έΛΛήνιΔα Κυρια, ζητάει εργασία για καθαρι-
σμό σπιτιών. Τηλ.: 6972092268.

έΛΛήνας Κυριος, ζητάει οποιαδήποτε εργα-
σία. Τηλ.: 6932626312.

ΜαθήΜατιΚος, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα Μαθηματικών σε μαθητές Λυκείου, 
Γυμνασίου και ΕΠΑ.Λ. Τηλ.: 6993939396.

ιΔιαιτέρα ΜαθήΜατα μαθηματικών, 
φυσικής και χημείας παραδίδονται σε μαθη-
τές Γυμνασίου, σε πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
6938485187.

ΦυςιΚος με πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα Φυσικής, Μαθηματικών και χημείας 
σε μαθητές όλων των τάξεων και όλων των 
τύπων Λυκείου. Δυνατότητα δημιουργία μι-

κρών γκρουπ για πιο 
προσιτές τιμές. Τηλ.: 
6973453253.

ΦιΛοΛοΓος, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Δημοτικού, 
Γυμνασίου, Λυκείου. 
Τηλ.: 6982287020.

ΚήΠουρος, αναλαμ-
βάνει συντήρηση και 
φροντίδα κήπων σε 
συμφέρουσες τιμές. 
Τηλ.: 6936414437.

οιΚονοΜοΛοΓος 
έΜΠέιρή, αναλαμβά-
νει την προετοιμασία 

μαθητών Γ’ Λυκείου στα μαθήματα Αρχές οι-
κονομικής θεωρίας και Αρχές οργάνωσης και 
διοίκησης επιχειρήσεων. Τηλ.: 6979633553. 

ΜαθήΜατιΚος πτυχιούχος παραδίδει μαθή-
ματα κατ'οίκον σε μαθητές γυμνασίου, 1ης & 
2ας λυκείου. Τηλ.: 6947997813.

ΚαθήΓήτρια, αναλαμβάνει τη μελέτη μαθη-
τών Δημοτικού. Τηλ.: 6973814493. 

ΚαθήΓήτρια-ΦιΛοΛοΓος, παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου. Τηλ.: 6977445803

ΚαθήΓήτρια ΦιΛοΛοΓος - θέοΛοΓος, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου-Λυκείου (ατομικά ή γκρούπ 2-3 α-
τόμων) Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα, Λατινικά, 
Ιστορία. Τηλ.: 22840 24418, 6978052123.

ιταΛιΚα, Καθηγήτρια κάτοχος επάρκειας της 
ιταλικής γλώσσας, παραδίδει μαθήματα ιδιαίτε-
ρα, σε ενήλικες και παιδιά, μαθητές Γυμνασίου 
- Λυκείου, ατομικά και ομαδικά. Προετοιμασία 
εξετάσεων και αντίστοιχων διπλωμάτων, κρα-
τικών & ιταλικών. Τηλ.: 6974365805. 

ΔιαΦορα         

έΞοΠΛιςΜος ψητοπωλείου – σουβλατζίδι-
κου, πωλείται. Τηλ.: 6970201855.

YAMAHA CRYPTON 110, 4χρονο, 6.000χλμ, 
2008΄μοντέλο, χρώματος ασημί, πωλείται 
σε πολύ καλή κατάσταση, σε τιμή ευκαιρίας. 
Δεκτές ανταλλαγές ακόμη και με βάρκα. Τηλ.: 
6982216705.

έΠιχέιρήςή ΚαΦέτέρια – έςτιατοριο, 
που λειτουργεί όλο το  χρόνο, πωλείται στην κε-
ντρική πλατεία της Παροικίας στην Πάρο. Τηλ.: 
6946898289.

ΚρέΒατια & ΚοΜοΔινα, για ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, πωλούνται σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 
22840 53384.

SUZUKI GRAND VITARA, πωλείται, 2008΄μο-
ντέλο, full extra, δερμάτινο, 15.000χλμ. Τηλ.: 
6977087180.

έΠιΠΛα & ήΛέΚτριΚα έιΔή, πωλούνται λό-
γω μετακόμισης όλα σε εξαιρετική κατάσταση. 
Τραπέζια, κομοδίνα, καθίσματα, πλυντήριο ρού-
χων & πιάτων, στεγνωτήριο & μικροσυσκευές, 
όλα μάρκας MIELE. Τηλ.: 22840 28344, 
6948592777.

ή έΠιχέιρήςή ΠαιΔιΚΩν υΠοΔήΜα-
τΩν «CROCODILINO», πωλείται. Τηλ.: 
6945808398.

TOYOTA RAV4, πωλείται, μοντέλο 11ος ’08, 
full extra. Τιμή: 16.500€. Τηλ.: 6940988100.

ΚουταΒαΚια ΓΚριΦον, χαρίζονται. Τηλ.: 
22840 51866.

BMW 318i πωλείται, 1800cc, μοντέλο 1990’, 
5θυρο, μαύρο χρώμα, δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τιμή: 450€. Τηλ.: 6938622061.

ταχυΠΛοο, πωλείται, 5 μέτρα, μοντέλο 
2009΄με μηχανή SUZUKI 4χρονη 50 ίππων, με 
άδεια αλιείας, σωστικά, roll bar & τρέιλερ. Τιμή: 
10.000 (Συζητήσιμη). Τηλ.: 6983412885.

MITSUBISHI COLT, πωλείται, μοντέλο 2ος 
2009’, 2πορτο, χρώμα της άμμου, service α-
ντιπροσωπίας, 12.600χλμ Τιμή: 8.000€. Τηλ.: 
6983605007.

VW POLO, πωλείται. Τηλ.: 6997051847.

ΚονςοΛα ΠαιχνιΔιΩν NINTEDO wii κόκ-
κινο με παιχνίδια wii sports, wii sports resort, 
super Mario, wii active. Πωλείται. Τιμή: 150€. 
Τηλ.: 6977335656.

ΚαΦένέιο με εξοπλισμό, πωλείται στον Πρό-
δρομο Πάρου. Τηλ.: 6974392220.

ΒαρΚα, πωλείται 4,40 μέτρα με μηχανή 
Mercury 10 ίππων. Τηλ.: 22840 42413.

τΖιΠ MITSUBISHI PAZERO PININ, πωλείται, 
χρώματος ασημί, 2000 κυβικά, μοντέλο 2001, 
σε άριστη κατάσταση, συντήρηση μόνο από α-
ντιπροσωπεία. Τιμή: 7.500€. Τηλ.: 6977283444.

Μήχανή APRILLIA SPORTICITY, 125 
κυβικά, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6973462341.

ΨήτοΠΩΛέιο – Πιτςαρια – ςουΒΛα-
τΖιΔιΚο, πωλείται ή ενοικιάζεται, λόγω 
συνταξιοδότησης, πλήρως εξοπλισμένο, εν λει-
τουργία, στην Αλυκή, μπροστά στην κεντρική 
παραλία. Τηλ.: 6970881293, 22840 42328.

έΠαΓΓέΛΜατιΚος έΞοΠΛιςΜος, πωλείται. 
Βιτρίνες, ντουλάπες, γραφεία, φωτισμός, βιτρί-
νες – νησίδες. Τηλ.: 22840 22673, 6944167104.
 
έΠιχέιρήςή με οικιακό εξοπλισμό, είδη 
δώρων κ.λπ. άρτια εξοπλισμένο σε άριστη 
κατάσταση, στην Παροικία, πωλείται λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τιμή λογική. Τηλ.: 6984048498. 

έΠιχέιρήςή ταχυΜέταΦορΩν πωλείται. 
Τηλ.: 22840 22634

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

ΨήτοΠΩΛέιο – ςουΒΛατΖιΔιΚο πωλείται, 
στην παραλία της Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6972938242.

έΛαιοΛαΔο ντοΠιο, πωλείται. Τιμή: 4,50€ το 
κιλό. Τηλ.: 6974069312.

έΠιχέιρήςή – ςουΒΛατΖιΔιΚο, πωλείται 
εν λειτουργία στις Λεύκες. Τηλ.: 22840 41000, 
6974415928.

BAR-RESTAURANT(TONIC) πωλείται πλή-
ρως 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. 697 3370313 

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

Παροικία Πάρου (έναντι γηπέδου)
τ: 22840 27253, 44048  κ: 6937 984762

ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ I. ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ Πρωί | Τρ-Τε-Πε 10:00-13:00
Απογεύµα | Καθηµερινά µε ραντεβού
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
23-30 SEPTEMBER 2011
23-25 Sep, "Now You - Women Group" with 
Orly Ujallah Doctori at Tao's Center, Ambelas. 
Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

23 Sep, 8.30pm, Opening of Hans Giesen 
exhibition “Landscapes/Figures” at the Dimitra-
copoulos Building, Paroikia. Daily 7-11pm until 
2/10. Info: www.hansgiesen.nl
24 Sep, Myrtidiotissa (Virgin of the Myrtle) 
festival at Aghios Antonios on Kefalos Hill near 
Marpissa.

 24-25 Sep, Tango seminar with Christina & 
Rojer at the Central School of Ballet, Naoussa. 
Info: 22840-53520. 

 24 Sep, Evening with traditional Cretan cui-
sine at Meltemi Restaurant, Naoussa. Info: 
22840-51263.

 25-26 Sep, Celebration for the Chapel of Ag. 
Ioannis o Theologos (St. John the Theologian) 
in Drios. 25th - Esperinos service at around 
7.30pm. 26th - liturgy (7.30-10am), roads 
are strewn with olive branches and the priest 
leads a procession round the village. Info: Anna 
22840-41010.
 
25 & 26 Sep, 9pm, Archilochos Theatre 
Group performance:  ‘A Devil Inside’ by David 
Lindsay-Abair, directed by Moschoula Kon-
tostavlou (in Greek) at the Archilochos Hall, 
Paroikia.  Info: Nektaria 697-299-0673.
 
26 Sep, 11th anniversary of the Samina 
Express tragedy memorial service at Ekaton-
tapyliani church, Paroikia and the chapel of 
Ag.Ioannis Theologos,  Korakies. Info: 22840-
21243.  
 
27 Sep, World Tourism Day. See www.unwto.
org
 
29 Sep-2 Oct, Voice in Movement with Eva 
Echeverri & Niskriya at Tao's Center, Ambelas. 
Info: 22840-28882, www.taos-greece.com 

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

FONI TIS PAROY 178/16-9
 
Textbook shortages
Monday 12 September marked the beginning 
of the school year in Greece and the traditional 
'agiasmos' (blessing). But this year children's 
schoolbags were half empty, as the Greek 
state was unable to supply all of their school 
books. Some children can re-use previous 
year's books, but the parents of many oth-
ers will need to purchase them, constituting a 
further burden on their already overstretched 
budgets.  Paros and Antiparos primary school 
students received 13% of their books; gymna-
sium and lyceum students received 20% and 
30% respectively. The head of the Paroikia Sen-
ior High School (Lyceum) Aristidis Varrias says 
he hopes the rest of the books will arrive short-
ly, while the head of the Paroikia Junior High 
School (Gymnasium) simply shook his head 
when asked about it by the paper’s journalists.

All this indicates that this year will be a par-
ticularly difficult one for students, teachers and 
parents. State funds for education have been 
slashed, while school operating costs (includ-
ing fuel) have risen. How exactly cash-strapped 
local authorities will cover the educational 
needs of their municipality (that as a result of 
the ‘Kallikratis’ reform have been transferred to 
them from the central authorities),  is a ques-
tion requiring an urgent answer.
For now the government has resorted to pro-
ducing millions of photocopies and distributing 
DVDs. Education minister Anna Diamantopou-
lou has issued statements to the effect that 
“digital material, together with the collaboration 
of teachers and parents, will help us address 
the problem created by the temporary lack of 
text books.” In other statements the Ministry 
of Education promised to “stand by the school 
community, helping it achieve its goals.” Vague 
statements such as these, however, do not ac-
tually resolve these keenly-felt problems.

Christos Georgoussis (former head of 
Paroikia High School)
on the subject of school books
In 1975 when I started teaching in the gymna-
sium I was told by the school’s headmaster to 
“put the pupil’s exam and school book side by 
side, compare the two and proceed with mark-
ing the student’s paper.” Here lay the definition 
of learning by rote and the viewing of school 
books as a kind of obsession. This way stu-
dents were turned into avid parrots and their 
school books, together with the accompanying 
educational system, the instruments to ac-
complish this. School books will be late arriving 
this year and, as a result, all hell has broken 
loose! The authorities are required to fulfill their 
responsibilities in this area, certainly, but not all 
is lost if books arrive late. School books do not 
encapsulate the world’s wisdom and in many 
cases actually hinder the learning process. 
Maybe it’s time students learned to use their 
ears and their powers of imagination. Load-
ing them with stacks of photocopies is just a 
way of honing their bureaucratic skills. Giving 
them many books at no cost leads children to 
lack appreciation for them. In America children 
return their school books at the end of each 
school year, while in our country they resort to 
tearing them up and even burning them. Maybe 
if they paid a symbolic price of one euro for 
each book, they would take care of them. In my 
time, even though school books were lousy, 
we used to pay for them and then re-sell them 
at half-price. We’ve gone from one extreme 
to the other! School books are not objects of 
obsession and the aim of education is not to 
learn things by rote, but to instill knowledge 
that answers real needs. Today’s revolutionary 
technologies can open new avenues to learn-
ing. Let us have a period of learning without 
school books and find out what effect this has 
on the educational process. Maybe school 
children will feel better and their powers of im-
agination will be enhanced.

Hans Giesen exhibition
The exhibition "Landscapes Figures" opens on 
Friday 23/9 at 8.30pm at the Dimitracopou-
los Building and runs until 2/10, 7pm-11pm. 
Talking about the artist’s work, Vangelis 
Hatziyiannis said: “Each of the elements that 
characterise his art and technique - the free-
dom of expression, contrast of colours and the 
free rein of imagination at play -  enable us to 
say that his artwork is rooted in the instincts.”  
See www.hansgiesen.nl

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

 τηλ: 6942.985.111

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΚΙΝΗΤΟ 90τμ2 με 2 υ/δ

+ 50τμ2 ανεξάρτητος ξενώνας 2 υ/δ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1600€/τμ2

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Επιστολή Προς: Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου
Πρόεδρο κ. Στ. Γαβαλά και Διοικητικό 
Κοιν.: Εισαγγελέα Σύρου κ. Στ. Καραμάνη, Δήμαρχο Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη, Δημοτική 
Κοινότητα Νάουσας κ. Γ. Μπαρμπαρήγο
Αξιότιμοι κύριοι,

Από έτους και πλέον, έχω πολλές φορές ζητήσει να εφαρμοστούν οι κανόνες που διέ-
πουν τη σωστή προς το νόμο λειτουργία της αγοράς στον τομέα ευθύνης σας.

Δυστυχώς, παρά τις δεσμεύσεις του προέδρου του φορέα, αλλά και τη γνώση του 
προβλήματος από τον ίδιο τον Δήμαρχο, δεν έχει καταστεί δυνατόν, να εφαρμοστεί στην 
πράξη ο νόμος έτσι, που να διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών – 
επαγγελματιών. 

Συγκεκριμένα, είμαι ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Ο 
ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ», από το 1987 στη λιμενική περιοχή Νάουσας θέση λιμάνι. 
Εγκαίρως έχω καταβάλει όλες μου τις υποχρεώσεις που αφορούν τέλη τόσο στον Δήμο 
όσο και προς το Δ.Λ.Τ. Παρόλα αυτά, συνάδελφοί μου και εγώ, γνωρίζουμε ότι δεν είναι 
όλοι οι επαγγελματίες – υπόχρεοι καταβολής τελών πεζοδρομίου, ενήμεροι στις υποχρε-
ώσεις τους. Αυτό στην πράξη, δημιουργεί ανισότητες στον εμπορικό ανταγωνισμό, αλλά 
και κινδύνους για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες – 
τουρίστες. 

Ο φορέας που διεύθυνε και όχι εγώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι υπεύθυνος για 
να δημιουργεί και να προσφέρει το πλαίσιο ισονομίας, αλλά και να διαφυλάττει τα έσοδα 
του Δήμου και του Δ.Λ.Τ., τα οποία είναι κοινωφελή. 

Άρα, στο βαθμό που δεν έχετε ενεργήσει, ώστε να εισπράξετε από όλους τα τέλη ή 
να βοηθήσετε με ρυθμίσεις σε εκείνους που περιστασιακά δεν μπορούν να καταβάλουν 
εγκαίρως το σύνολο των υποχρεώσεών τους, γίνεστε «αρωγοί» τόσο στην παρανομία και 
στην παράβαση των καθηκόντων σας, όσο και στη δημιουργία του αθέμιτου ανταγωνι-
σμού, που πλήττει ευθέως με ζημία τα έσοδα επιχειρήσεων, σαν τη δική μου. 

Επειδή το επάγγελμά μου δεν είναι να ελέγχω την άσκηση των καθηκόντων σας, 
Επειδή το επάγγελμά μου δεν είναι δικηγόρος, να γνωρίζω πως εγκαίρως (παρακαλώ 

τον πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. και τον Δήμαρχο από έτους για το θέμα) και τυπικά να δημιουργώ 
έγγραφα που θα στοχεύουν στη δικαστική επίλυση για την προφανή έλλειψη ενδιαφέρο-
ντος από μέρους σας, για να εφαρμοστεί ο νόμος, ζητώ:

Α) Να με ενημερώσετε, πόσα καταστήματα είναι ενήμερα στις υποχρεώσεις τους.
Β) Πόσοι καταστηματάρχες και ποιοι έχουν ρυθμίσει τις παλιές τους οφειλές και ποσοι 

και ποιοι καταβάλουν κανονικά τις δόσεις τους.
Γ) Πόσοι και ποιοι δεν έχουν ούτε στο παρελθόν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ούτε 

κατά τη φετινή χρονιά, ούτε έχουν προβεί σε ρυθμίσεις.
Δ) Για τις περιπτώσεις της κατηγορίας (Γ), σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για να 

εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου (όπως: πρόστιμα, κατασχέσεις τραπεζιών-καθι-
σμάτων και πληρωμές επί του προστίμου και όχι επί της αρχικής τιμής των πεζοδρομίων, 
γι’ αυτούς που χρωστούν πάνω από τέσσερα (4) έτη.

Και αν δεν έχετε προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες, γιατί δεν το έχετε κάνει;
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.
Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματος,
Μετά	τιμής
Αθανάσιος	Σκορδούλης	–	Νάουσα	Πάρου
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Μονάδες παραγωγής 
πόσιμου νερού
στα μικρά νησιά

 Η Αντίπαρος συμπεριλαμβάνεται στα μικρά νησιά του Νο-
τίου Αιγαίου, στα οποία θα γίνουν Μονάδες παραγωγής και 
διάθεσης πόσιμου. Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται ως 
πρωτοπόρο από την Περιφέρεια και όπως τονίζεται σε δελτίο 
Τύπου, «πρόκειται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, έπειτα από πρωτο-
βουλία του Αντιπεριφερειάρχη Τζώρτζη Μακρυωνίτη». 

Τονίζεται επίσης, ότι «το πρόγραμμα που υλοποιεί η Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 
611.320,00€, προβλέπει την εγκατάσταση 32 μονάδων παρα-
γωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά», μεταξύ 
των οποίων η Αντίπαρος, όπου θα εγκατασταθεί 1 μονάδα. 

Για να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα του έργου, ο κ. 
Μακρυωνίτης αναφέρεται στο παράδειγμα του τέως Δήμου 
Ποσειδωνίας της Σύρου, όπου έχουν τοποθετηθεί μονάδες 
παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού και από τον πρώ-
το κιόλας χρόνο λειτουργίας μίας μονάδας εξοικονομήθηκαν 
περισσότερα από 260.000 πλαστικά μπουκάλια, 16(t) τόνοι 
CΟ2, 10(t) τόνοι πετρελαίου, ενώ οι πολίτες εξοικονόμησαν 
άμεσα 300.000,00€ τα οποία διέθεταν έως τότε στην αγορά 
εμφιαλωμένου νερού.

Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, στην περίπτωση του προ-
γράμματος για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αναμένεται να 
εξοικονομηθούν ανά έτος: περισσότερα από 8.000.000 πλα-
στικά μπουκάλια, περισσότεροι από 500 τόνοι CO2 και αρκετά 
εκατομμύρια ευρώ από τους πολίτες. 

Εκτός από την παραγωγή και διάθεση πόσιμου νερού στο 
κοινό με εξαιρετικά χαμηλό αντίτιμο (κατά το παράδειγμα του 
Δήμου Ποσειδωνίας: 0,20 λεπτά του €/10lt), αλλά και τη δρα-
στική μείωση της κατανάλωσης των τεράστιων ποσοτήτων 
πλαστικών μπουκαλιών, η δράση συμβάλει στην εξοικονόμη-
ση ενέργειας, δεδομένου ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι από 
1.000-3.000 φορές πιο ενεργοβόρο λόγω της συσκευασίας 
και της μεταφοράς του.

Οι μονάδες θα τοποθετηθούν κατ’ αναλογία με τον πληθυ-
σμό και με το σύνολο των οικισμών σε κάθε νησί, κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε μία μονάδα παραγωγής πόσιμου νερού να αντι-
στοιχεί σε περίπου χίλιους κατοίκους. 

Με πρωτοβουλία του Δήμου Αντιπάρου
Οι μαθητές του νησιού 
έχουν τα βιβλία τους

Προτεραιότητα στην εκπαίδευση δίνει ο Δήμος Αντιπάρου. 
Ανέλαβε πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους Δ/ντές των 
σχολείων του νησιού, ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει και 
να κυλίσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Λεβεντάκης με τους συνεργάτες του, 
λίγο πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους, στις 7 
Σεπτεμβρίου συναντήθηκε με τους Δ/ντές των σχολείων και 
έβαλαν επί τάπητος, οτιδήποτε αφορά στη σχολική κοινότητα, 
προκειμένου να μη λείψει τίποτα από τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς. 

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Δήμου, έγινε συ-
ντήρηση και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων 
των σχολείων, καθώς και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
παροχή αναλώσιμων υλικών και είδη καθαριότητος, ενώ έχει 
ξεκινήσει σειρά πρωτοβουλιών για τη συντήρηση των σχολι-
κών κτιρίων όπως, έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής από-
δοσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, στεγανοποίηση και μό-
νωση ταράτσας και προμήθεια δύο αιθουσών από τον ΟΣΚ. 

Το πιο σημαντικό όμως, ήταν η ανατύπωση των σχολικών 
βιβλίων, αφού όπως είναι γνωστό, στα Δημοτικά δόθηκε το 
33% των βιβλίων, στα γυμνάσια το 20% και στα Λύκεια το 
30%. 

Ο Δήμος Αντιπάρου αφού ανατύπωσε τα βιβλία που δεν 
έφτασαν στα σχολεία, τα μοίρασε σε όλους τους μαθητές, που 
τα δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό, προκειμένου, όπως 
τονίζεται στο δελτίο Τύπου, «να αρχίσει και να συνεχίσει ανε-
μπόδιστα η μάθησή τους».

Καταγραφή υφιστάμενων υδροληψιών- 
κατοχύρωση δικαιωμάτων χρήσεων νερού

Υψηλά πρόστιμα
στους «παράνομους»

Στο προσκήνιο επανέρχεται το μείζον θέμα της αδειοδό-
τησης των υφιστάμενων υδροληψιών και της καταγραφής 
τους προκειμένου να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για 
την εκμετάλλευση των επιφανειακών και υπογείων υδάτινων 
αποθεμάτων.

Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη κοινή υπουρ-
γική απόφαση ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440Β/2011) είναι υπο-
χρεωτικό να ληφθεί άδεια χρήσης νερού για όλες τις 
υφιστάμενες υδροληψίες προκειμένου να συνεχίσουν 
να χρησιμοποιούνται. 

Σε αυτή την περίπτωση εμπίπτουν όλες οι χρήσεις νερού, 
επιφανειακές ή υπόγειες, (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, λάκ-
κοι, αρδευτικές τάφροι, παραποτάμιες υδροληψίες, κ.λ.π.), 
όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση, που θεμελιώνονται 
πριν από τις 20-12-2005 και που, είτε δεν έχουν άδεια είτε 
στην υπάρχουσα άδεια δεν αναφέρεται χρονική διάρκεια, είτε 
η άδεια έχει λήξει.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Υδροοικονομίας στη 
Σύρο και θα περιλαμβάνουν τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση – 
Δήλωση, Συμβόλαια ή Συμβολαιογραφικά Μισθωτήρια, Απο-
δεικτικά έγγραφα για την παλαιότητα, χάρτη με καταγεγραμ-
μένη τη θέση της υδροληψίας, (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ-87), 
Περιβαλλοντική Έκθεση, Ανάλυση Νερού από Διαπιστευμένο 
Εργαστήριο και όποια επιπλέον έγγραφα ή στοιχεία κρίνει η 
υπηρεσία ότι απαιτούνται να προσκομιστούν κατά περίπτωση.

Κατ’ εξαίρεση για την αδειοδότηση υφιστάμενων αρδευτι-
κών γεωτρήσεων δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η χρονοβό-
ρα διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά κατά 
παρέκκλιση θα συντάσσεται μόνο περιβαλλοντική έκθεση, η 
οποία θα υποβάλλεται και θα εξετάζεται με τα υπόλοιπα δι-
καιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων μειώνοντας 
σημαντικά το χρόνο λήψης της άδειας χρήσης νερού. 

ή προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 
έως τις 16 Δεκεμβρίου του 2011 για τις αρδευτικές 
χρήσεις, και έως και τις 16 ιουνίου του 2012 για τις 
λοιπές χρήσεις. Μετά την παρέλευση των χρονικών περι-
θωρίων θα επιβάλλονται και θα εισπράττονται πρόστιμα τα 
οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 1000€. Μετά δε 
και την παρέλευση δυο ετών από τις παραπάνω προθεσμίες 
δεν θα αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος χρήσης νερού 
και συνεπώς αυτό θα χάνεται και οι υδροληψίες θα θεωρού-
νται παράνομες και θα πρέπει να σφραγιστούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες.

Αντιμετώπιση
κοινωνικών αναγκών

Η Κοινωνική Υπηρεσία της Κινητής Μονάδα Ψυχικής 
Υγείας ΒΑ Κυκλάδων της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.  σε συνεργασία με τον 
Δήμο Πάρου, καλεί τους κατοίκους της Πάρου να συνδρά-
μουν εθελοντικά στην παροχή υλικής βοήθειας για συναν-
θρώπους μας που αντιμετωπίζουν πολλές ελλείψεις σε θέ-
ματα καθημερινής διαβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό ζητούνται:

α) Kαινούριες ή μεταχειρισμένες (σε καλή κατάσταση) 
ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες κλπ) β)   
Εθελοντές Τεχνίτες για μικρο-εργασίες γ)  Υλικά για διαμόρ-
φωση εσωτερικών χώρων σπιτιών (π.χ. χρώματα για βάψι-
μο εσωτερικού χώρου) δ)  Είδη σουπερμάρκετ

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με 
τoν κ. Κωβαίο, Αντιδήμαρχο Πάρου στο τηλέφωνο 22843-
60132 και τον κ. Γαλάνη, Κοινωνικό Λειτουργό της Κινητής 
Μονάδας στο τηλέφωνο 6943212594.

Εγκαίνια της έκθεσης
του Hans Giesen

Ο Πρέσβης του 
Βασιλείου της Ολ-
λανδίας στην Ελλά-
δα  Kees van Rij, o 
Δήμαρχος Πάρου κ. 
Χρήστος Βλαχογιάν-
νης και η Πρόεδρος 
της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
κ. Άννα Κάγκα-
νη – Κορτιάνου, 
σας προσκαλούν να 
παραβρεθείτε στα 
εγκαίνια της Έκθεσης  
Ζωγραφικής του Hans Giesen, την Παρασκευή 23 
Σεπτεμβρίου στις 20:30 μ.μ., με τίτλο: Landscapes   
Figures, στην Dimitrakopoulos Building  – Δημοτι-
κός Χώρος Τεχνών.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 2 Σεπτεμβρίου 
και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 19:00 – 23:00 
το βράδυ.

Κυκλοφόρησε το CD
του Νίκου Σαρρή

Μεγάλη ήταν η 
συμμετοχή του κό-
σμου στη συναυλία 
του παριανού συν-
θέτη Νίκου Σαρρή 
στο θέατρο του Πάρ-
κου «Αρχίλοχος». 

Το έργο του με 
τίτλο «Νίκος Σαρ-
ρής – Δώδεκα 
τραγούδια» έγινε αποδεκτό από το κοινό με 
ενθουσιασμό. Οι μουσικοί ήσαν παριανοί και 
τραγούδησαν: Σπύρος Παυλάκης, Ρούλα Μπι-
ζά, Θοδωρής Κριτικός, Μανώλης Ραγκούσης, 
Νίκος Αρκουλής και Λέτα Αποστολοπούλου. 

Ήδη έχει κυκλοφορήσει το CD, το οποίο δι-
ατίθεται στο κατάστημα του Γιάννη Ρούσσου 
στον Περιφερειακό της Παροικίας.

Μικρά – μικρά
• Συνελήφθη  την Τρίτη το μεσημέρι, 20 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς του Αστυ-

νομικού Τμήματος Πάρου, ένας 40χρονος αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, διότι εκ-
κρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης των Αλβανικών Αρχών για αν-
θρωποκτονία που έγινε στις 06-11-1994 στην Αλβανία. Ο συλληφθείς οδηγείται στον 
Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.

• Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία όλης της Χώρας, έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου να νομιμοποιήσουν όλα τα λιμενικά έργα που δεν έχουν αδειοδοτήσεις. 

Στην Πάρο υπάρχουν αρκετά παλιά έργα χωρίς αδειοδότηση για τα οποία ετοιμάζο-
νται ήδη οι φάκελοι ώστε να νομιμοποιηθούν. 

• Δεν εκλέχθηκε κανένας από τους υποψήφιους της Πάρου στις εκλογές για την 
ανάδειξη των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Νοτίου Αιγαίου ( Κυκλάδων -Δωδεκανήσων). Υποψήφιοι από την Πάρο ήσαν: 
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο Δ. Αντιπαριώτης και ο Γ. Μπαφίτης.

• Όπως κάθε χρόνο, ξεκίνησε, εν όψει του χειμώνα, από την υπηρεσία καθαριότητας 
του Δήμου, ο καθαρισμός των ρεμάτων, μεγάλων και μικρών εντός του οικισμού της 
Παροικίας.


