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επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

Στα όρια της οικονομικής 
αντοχής τους είναι πλέον οι 
επιχειρηματίες όλης της χώ-
ρας, οι οποίοι εισπράττουν 
λίγα και πληρώνουν πολλά σε 
φόρους. Έχουν εξαντληθεί οι-
κονομικά και πλέον δεν μπο-
ρούν να πληρώσουν… 

Εμείς μια ζωή πληρώνουμε, 
γι’ αυτό και «δεν μπορούμε πια 
να πληρώσουμε άλλο», στραγ-
γίσαμε, λέει στη συνέντευξή 
του στη ΦτΠ, ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελ-
ληνικού Εμπορίου ΕΣΕΕ, Δ. 
Αρμενάκης, με αφορμή τη συ-
νάντηση όλων των Προέδρων 
των Εμπορικών Συλλόγων 
των Κυκλάδων, στα γραφεία της Συνομοσπονδίας στον Πει-
ραιά, την περασμένη Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου. 

Τι αφορούσε κ. Αρμενάκη η εισήγησή σας προς τους 
προέδρους των Εμπορικών Συλλόγων;

Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το τι θα εισηγη-
θούμε δηλαδή, δεδομένου ότι οι καταστάσεις είναι δυστυχώς 
απρόβλεπτες. Ήδη έχει εξαγγελθεί το τέλος επί των ακινήτων 
ανά τετραγωνικό μέτρο  και έχει διπλασιαστεί η επιβάρυνση 
μέσα σε λίγες μέρες. Το τι θα μας ξημερώσει αυτή την εβδο-
μάδα που ψηφίστηκε και το μέτρο στη Βουλή, κανείς δεν 
ξέρει. Αυτό όμως είναι μόνο ένα μέτρο. Υπάρχει το τριπλό 
εκκαθαριστικό που έχουμε λάβει σχεδόν όλοι, υπάρχουν οι 
μειώσεις στους μισθούς όλων των μισθωτών και των συ-
νταξιούχων, υπάρχει η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
στον Ιδιωτικό τομέα, που οπωσδήποτε επηρεάζει τις επιχει-
ρήσεις, υπάρχει – υπάρχει… και το μόνο που δεν υπάρχει, 

είναι ο σταματημός στα μέτρα. 
Άρα λοιπόν, η εισήγηση αφο-
ρούσε μόνο τη συγκεκριμένη 
στιγμή. 

Δηλαδή;
Δηλαδή, αυτό στο οποίο 

απαντάει η εισήγηση, είναι η 
μεγάλη αδικία που γίνεται στον 
κόσμο του εμπορίου. Διότι εί-
ναι άδικο να πληρώνεις ξανά 
φόρο σ’ ένα ποσό που ήδη έχει 
φορολογηθεί (μιλάω για την 
έκτακτη εισφορά). Είναι άδικο 
να πληρώνεις φόρο κανονικά, 
βάση του εισοδήματός σου 
και να έρχεται το κράτος και 
να σου λέει: όχι θα πληρώσεις 

φόρο και επί του τεκμηρίου του αυτοκινήτου σου και τρίτον 
είναι άδικο, να σου βάζει κεφαλικό φόρο (τέλος επιτηδεύμα-
τος), όταν εμείς φωνάζουμε και οι Κυβερνητικοί έλεγαν μέχρι 
πρότινος, ότι η επιχειρηματικότητα είναι αυτή που θα σώσει 
την Ελλάδα. Αντ’ αυτού, φορολογείται και μόνον ο τίτλος 
«Επιχείρηση». Άρα λοιπόν, είναι άδικα τα μέτρα, εκτός του ότι 
τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν μπορεί πλέον ο κόσμος να πλη-
ρώσει. Δεν είμαστε του κινήματος «Δεν πληρώνω», διότι μια 
ζωή πληρώνουμε. Λέμε ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε, 
αυτή τη στιγμή, όταν ήδη τρέχει ο φόρος εισοδήματος, όταν 
ήδη τρέχουν ένα σωρό άλλες υποχρεώσεις… «Δεν μπορώ να 
πληρώσω», είναι επομένως το σύνθημα το οποίο πρέπει να 
βγει προς τα έξω και το οποίο ήδη βρίσκεται στα χείλη όλων 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των επαγγελματι-
ών και όλης πλέον της κοινωνίας.                          συνέχεια σελ.8

«Δεν μπορούμε πια
να πληρώσουμε»

Εξαντλήθηκαν οικονομικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά οι φόροι, φόροι...

ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ, Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ένταξη του ΧΥΤΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

Προμήθεια εξοπλισμού

Από την Περιφέρεια ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντά-
χθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφό-
ρος Ανάπτυξη 2007-2013 το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πάρου - 
Αντιπάρου» με προϋπολογισμό 1.000.000 €.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια οχημάτων και μη-
χανημάτων με τα οποία θα αντιμετωπιστεί η διαχείριση των 
ογκωδών απορριμμάτων, αλλά και των υλικών που προέρ-
χονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις και προ-
βλέπεται να διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ 
που εξυπηρετεί την Πάρο και την Αντίπαρο.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια: ενός αυτοκινούμε-
νου θραυστήρα, ενός αυτοκινούμενου κόσκινου αδρανών 
υλικών, ενός φορτωτή με κάδο και 2 τεμαχιστών ογκωδών 
αντικειμένων.  Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Τα-
μείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

"ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ"
Επί ποδός έμποροι, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι του Δήμου 
Πάρου, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, που απομιζά 
το εισόδημα όλων σελ.7-8

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 26/10/2011.
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

Αναχώρηση κάθε Κυριακή & ∆ευτέρα στις 19:20
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 180
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Δημήτρης Αρκουλής
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 
(Internews), 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 ∆ωδώνη, Καφέ 
Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος Au-
diophile, 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 
computers 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

Ευχαριστήριο
ο Γεώργιος και η ιωάννα Δεκαρίστου καθώς και οι Ανάδοχοι, αισθάνονται την επιθυμία 

να ευχαριστήσουν με παρρησία, από καρδιάς, ιδιαιτέρως και προσωπικώς όσους και όσες 
ταξίδευσαν, επεσκέφθησαν την οικία μας για να ευχηθούν, καθώς επίσης όσους  και όσες, μας 
ευχήθηκαν και μας έκαναν την τιμή να  παραστούν στο Μυστήριο της Βάφτισης των Τέκνων 
μας, στις 25 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς.  

Με Εκτίμηση
Γιώργος, Ιωάννα, Μάριος & Μαρία-Μάρθα Δεκαρίστου

Λιμεναρχείο Πάρου

Τι επιτρέπεται και
τι απαγορεύεται
στην αλιεία

Με αφορμή την έναρξη της νέας αλιευτικής περιόδου, από 
το Σάββατο 01/10/2011, από το Λιμεναρχείο Πάρου εκδόθη-
κε ανακοίνωση στην οποία υπενθυμίζεται τι επιτρέπεται και 
τι απαγορεύεται στην αλιεία. Τονίζεται επίσης, ότι θα γίνονται 
συστηματικοί έλεγχοι τόσο στην θάλασσα όσο και στην ξηρά 
(π.χ. σε σημεία εκφόρτωσης αλιευμάτων, σε ιχθυοπωλεία 
κ.λπ), προκειμένου να αποτραπεί (ή τιμωρηθεί, αν απαιτείται) 
οποιαδήποτε παράβαση των κείμενων διατάξεων.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται:
Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το αλι-

ευτικό εργαλείο «ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ» (ή «ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ»), 
απαγορεύεται να εργάζεται σε απόσταση μικρότερη των 1,5 
ναυτικών μιλίων από την ακτή, σε όλη την Ελληνική επικρά-
τεια. Για να εργασθεί μεταξύ των 1,5 ν.μ και των 3 ν.μ. από την 
ακτή, απαιτείται εντός της απόστασης αυτής να συναντάται η 
ισοβαθής των 50 μέτρων. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, ως 
ελάχιστη απόσταση από την ακτή ορίζονται τα 3 ν.μ.. 

Ειδικότερα, για το στενό της Παροναξίας, απαγορεύεται η 
χρήση του εργαλείου αυτού στη θαλάσσια περιοχή, η οποία 
οριοθετείται από τις νοητές ευθείες, που ενώνουν το ΦΙΛΙ-
ΖΙ Πάρου με το ακρωτήριο ΒΑΚΧΟΣ Νάξου (βόρεια) και το 
ακρωτήριο ΠΥΡΓΟΣ Πάρου με το ακρωτήριο ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ 
Νάξου (νότια).

Το εργαλείο «ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ» (ή «ΤΡΑΤΑ»), απαγορεύ-
εται να χρησιμοποιείται σε 
απόσταση μικρότερη των 3 
ν.μ. από την ακτή ή σε βάθη 
θάλασσας μικρότερα των 50 
μέτρων.

Σημειώνεται επίσης,  ότι 
για το αλιευτικό εργαλείο 
«ΓΡΙ – ΓΡΙ», προβλέπεται 
απαγόρευση χρήσης σε από-
σταση μικρότερη των 100 μέ-
τρων από την ακτή. Επιτρέ-
πεται να εργαστεί μεταξύ 100 
μ. και 300 μ. από την ακτή, αν 
εντός της απόστασης αυτής 
συναντάται η ισοβαθής των 
50 μέτρων. Διαφορετικά, ως 
ελάχιστη απόσταση από την 
ακτή ορίζονται τα 300 μέτρα. 
Επιπροσθέτως, για το «ΓΡΙ – 
ΓΡΙ ΝΥΧΤΑΣ», απαγορεύεται 
η αλιεία σε βάθη θάλασσας 
μικρότερα των 30 μέτρων.

Ενδεικτικά, μνημονεύ-
ονται ορισμένα ελάχιστα 
επιτρεπόμενα μεγέθη αλι-
ευμάτων, ως ακολούθως 
: Γαύρος 9 εκ., γόπα 10 εκ., 
μπαρμπούνι – κουτσομού-
ρα 11 εκ., λιθρίνι – σαφρί-
δι – κολιός 12 εκ., λίτσα 14 
εκ., σαργός – σπάρος 15 εκ., 
κέφαλος 16 εκ., σκουμπρί – 
φαγγρί 18 εκ., μπακαλιάρος 
20 εκ., λαυράκι 23 εκ., αστα-
κός 24 εκ. (προσοχή : απαγο-
ρεύεται από 01/9 έως 31/12 
εκάστου έτους),  ροφός – 
βλάχος 45 εκ., καραβίδα 7 
εκ., χταπόδι 500 γραμμάρια.

Από το Λιμεναρχείο ζη-
τείται η συνεργασία των κα-
τοίκων της Πάρου και της 
Αντιπάρου, και τονίζεται ότι 
οι λιμενικοί θα είναι διαθέσι-
μοι καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
24ώρου, για την παροχή τυ-
χόν περαιτέρω απαραίτητων 
διευκρινίσεων και εξηγήσε-
ων (τηλέφωνο επικοινωνίας 
22840 21240). 

Παλεύοντας με το θηρίο της γραφειοκρατίας
Μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι τίποτα τελικά δεν 

πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο  στη χώρα μας. 
Με μεγάλα λόγια και υποσχέσεις ανέλαβε το υπουργείο 
Εσωτερικών ο συντοπίτης μας  κύριος Ραγκούσης και 
του έβαλε δίπλα και τον  hi-teck  τίτλο - ηλεκτρονικής  δι-
ακυβέρνησης-. Πολλοί  πίστεψαν –και ένας από αυτούς 
και εγώ- ότι θα λιγοστέψει λίγο αυτή η τεράστια γραφει-
οκρατία και ότι το κράτος θα αρχίσει σιγά-σιγά να εξυπη-
ρετεί γρήγορα τους πολίτες αυτής της χώρας. Πριν από 
λίγες μέρες χρειάστηκε να επικοινωνήσω σαν γραμμα-
τέας του Ναυτικού ομίλου με το Πρωτοδικείο Σύρου για 
ένα απλό πιστοποιητικό εγγραφής του Ναυτικού Ομίλου 
Αντιπάρου, στο οικείο Πρωτοδικείο, το οποίο μας ζητή-
θηκε με άλλα 20!!!!! έγγραφα  και υπεύθυνες δηλώσεις, 
για την εγγραφή και αναγνώριση  του Ν.Ο.Α.  σαν αθλη-
τικό σωματείο, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
στα πλαίσια του νέου Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού.

Επισκέπτομαι την ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου , βρί-
σκω την φόρμα μιας απλής αίτησης την συμπληρώνω 
και επικοινωνώ τηλεφωνικά με την συμπαθέστατη  και  
ευγενικότατη  γραμματέα  του Πρωτοδικείου η οποία 
με προσγειώνει σε 2 δευτερόλεπτα, λέγοντας μου ότι 
δεν μπορώ να λάβω ηλεκτρονικά την βεβαίωση  γιατί,  
για την αίτηση μας πρέπει να πληρώσουμε το αστρονο-
μικό ποσό των 1.50 ευρώ!!! για κάποια 3 μεγαρόσημα 
των 0.50 ευρώ,  αν κατάλαβα καλά. Ετσι θα έπρεπε να 
πάρουμε την βεβαίωση με επίσκεψη μας στην Σύρο, ή 
ακολουθώντας τις οδηγίες της Γραμματέας, θα πρέπει 
να στείλουμε με courier την αίτηση εσωκλείοντας 1.50 
ευρώ και θα μας αποσταλεί πάλι με courier η περιβόητη 
βεβαίωση (το κόστος υπολογίζω θα είναι 25-30 ευρώ!!!!) 
και βέβαια η όλη διαδικασία θα μας πάρει και 6-7 ημέ-
ρες.

Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα της ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης του 2011. ΑΧ!!!  ΑΥΤΗ  Η  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ …
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  ΜΑΣ.

Ευχαριστώ και εύχομαι ολόψυχα «και μη  χειρότερα»

Τριαντάφυλλος  Γιάννης - Αντίπαρος  19/09/2011

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ                                 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ
Πάρος  16 Σεπτεμβρίου 2011  Αριθ. Πρωτ: 459/ 24 / 11
Γραφείο  : ΚΑΦ/ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ 
Πληροφορίες    : Αρχικελευστής Λ.Σ. ΡΗΓΑΣ Γ.                        
ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη διαγωνισμού.
1.-  Σας γνωρίζουμε, ότι το Σωματείο Λιμενεργατών Πάρου, πρόκειται να 

προσλάβει δύο (02) άτομα ως επίκουρους Λιμενεργάτες.  Όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 
και ώρα 15:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Λιμενικό Κατάστημα 
Πάρου, αίτηση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολο-
γητικά:

α) Ακριβές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών.

β) Ιατρική βεβαίωση από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, από την 
οποία να διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υγιής, αρτιμελής και γενι-
κώς ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή.

γ) Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή κατά-
θεση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986, θεωρημένης από την ίδια Δ.Ο.Υ., 
αν ο ενδιαφερόμενος, λόγω χαμηλού εισοδήματος, δεν υποχρεούται στην 
κατάθεση φορολογικής δήλωσης.

δ) Υ.Δ. Ν.1599/1986, όπου θα αναφέρεται ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυ-
γόδικος για αξιόποινη πράξη. 

ε) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από 
αυτές, (Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου – αναζητείται υπηρεσιακά). 

στ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδι-
αφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για κάποια αξιόποινη πράξη (αναζητείται 
υπηρεσιακά). 

ζ) Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο πιστοποίησης πρόσθετων προσό-
ντων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – πολύτεκνοι, γνώση 
ξένης γλώσσας, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ). 

Ο  Λιμενάρχης
Ως Πρόεδρος Ε.Ρ.Φ.Λ./ΠΑΡΟΥ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΙΑΛΕΛΗΣ Κωνσταντίνος

Ο Σύλλογος Γυναικών 
Νάουσας στη Β. Ελλάδα 

Τη φθινοπωρινή του εκδρομή θα πραγματοποιήσει ο Σύλ-
λογος Γυναικών Νάουσας Πάρου στις αρχές Νοεμβρίου 2011.

Σε μια προσπάθεια στήριξης του εσωτερικού τουρισμού 
και της οικονομίας της χώρας μας, στο πλαίσιο των δυνα-
τοτήτων του πάντα, αλλά και επιστρέφοντας στις παλιές του 
συνήθειες, ο σύλλογος διοργανώνει 9ήμερη εκδρομή στη 
Βόρεια Ελλάδα. Θα επισκεφτεί μέρη όπως: Καστοριά, Φλώρι-
να, Πρέσπες, Θεσσαλονίκη, λίμνη Κερκίνη, Ουρανούπολη και 
γενικά Χαλκιδική, θα κάνει κρουαζιέρα στην Αθωνική χερσό-
νησο, ενώ θα επισκεφθεί και θα διανυκτερεύσει στην Οχρίδα.

Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 
22840-51402 κ. Ελευθερία Μπαρμπαρήγου, 22840-52468 κ. 
Μαργαρίτα Σπύρου.

Εκδρομή Συλλόγου
Γυναικών Πάρου «Αρηίς»

Από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου, η εκδρομή του Συλλόγου 
Γυναικών Πάρου «Αρηίς», στην λουτρόπολη του Πλατυστό-
μου – Καρπενήσι - Μονή Προυσού .

Στο πλαίσιο  του «Ντύνομαι ελληνικά, τρώω ελληνικά, 
κάνω τουρισμό ελληνικά», ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου « 
Αρηίς », ετοίμασε για εσάς, ένα ανεπανάληπτο τετραήμερο 
χαλάρωσης και αναζωογόνησης, με εκδρομές στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Καρπενησίου, αλλά και ελεύθερο χρόνο για 
χαλάρωση με την ελεύθερη χρήση της ιαματικής πισίνας του 
THERMAE PLATYSTOMOU RESORT & SPA.

Η Τιμή κατ’ άτομο είναι 250 ευρώ και περιλαμβάνονται σ’ 
αυτήν: • Μεταφορές – μετακινήσεις – περιηγήσεις με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν. • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Blue 
Star Ferries Πάρο- Πειραιά – Πάρο • Τρεις διανυκτερεύσεις 
στο 4**** ξενοδοχείο THERMAE PLATYSTOMOU  • Τρία πρω-
ινά σε μπουφέ. Τρία δείπνα.

Μια εκδρομή που θα αφήσει σίγουρα ενθουσιασμένους 
άνδρες και γυναίκες. Δήλωση συμμετοχής στα εξής τηλ. 
6959386438, 6947325919 και 6942582321.

Εκλογές
Ο Σύλλογος Αρηίς υπενθυμίζει ότι την Κυριακή 2 Οκτω-

βρίου θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση και εκλογές για 
την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

Έρχονται τα μπιλιετάκια από την εφορία, αλλά όλοι οι 
έλληνες έχουμε αποφασίσει να πληρώνουμε σε είδος, γιατί 
πλέον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Κόψε – κόψε μισθούς και 
συντάξεις και το αφορολόγητο στις 5.000 ευρώ, δηλαδή φόρος 
στα 400 ευρώ το μήνα, από πού να πληρώσεις. Θα πληρώνου-
με λοιπόν με ότι έχει ο καθένας. Αυγά, λαχανικά, φρούτα κ.λπ 
και ο κ. Βενιζέλος ας τα στέλνει στην Τρόϊκα, που όπως δήλωσε 
πρόσφατα, «ευτυχώς που ήρθε…» και μας έσωσε… Και δεν το 
λέει απλά, παρά μας κουνάει και το δάχτυλο. Μας απειλεί δηλα-
δή και αντί να μειώσει τις κρατικές δαπάνες και να «χτυπήσει» 
τους φοροδιαφεύγοντες, τους έχοντες και κατέχοντες δηλαδή, 
φορολογεί τους ήδη φοροληγημένους και εξαθλιωμένους πια 
έλληνες. Και μας κουνάει και το δάχτυλο… 

Λαχανικά λοιπόν όλοι οι έλληνες. Αγγούρια αυτοί κάθε τόσο, 
μαρούλια, κολοκύθια, μπρόκολα… εμείς! 

Αρκετές δραμαμίνες πήραμε για ν’ αντιμετωπίσουμε τη ζάλη 
από τα μέτρα. Μπάστα!

Ερώτηση Δρίτσα στη Βουλή
Πότε θα λυθεί το πρόβλημα 
με τον Ρωσικό Νηογνώμονα; 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας, κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής 
Δρίτσας, με θέμα: Πώς και πότε θα λυθούν τα προβλήματα που 
προέκυψαν από την διακοπή της σύμβασης με το ρωσικό νηο-
γνώμονα.

 Ο κ. Δρίτσας ρωτά τον Υπουργό:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιταχυνθεί 

η διαδικασία πλήρους αποκατάστασης της ακτοπλοϊκής σύνδε-
σης νησιωτικών και παράκτιων περιοχών και με ποιο χρονοδι-
άγραμμα;

Πόσα και ποια πλοία έχουν λάβει πιστοποιητικά κλάσης ή/ και 
αξιοπλοΐας από τον ρωσικό νηογνώμονα και πότε εκδόθηκαν τα 
πιστοποιητικά για κάθε πλοίο ξεχωριστά και με ποια ακριβή ημε-
ρομηνία εκδόθηκαν τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε 
πλοίο ξεχωριστά; 

Πόσα από αυτά τα πλοία εντάχθηκαν σε κλάση από τον ρω-
σικό νηογνώμονα επειδή έπαψαν να ισχύουν τα πιστοποιητικά 
τους μετά την αναστολή λειτουργίας του ελληνικού νηογνώμο-
να; Έχει διερευνηθεί αν ο χρόνος της διαδικασίας ένταξης τους σε 
κλάση ήταν επαρκής, έχοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ανά επιθεωρητή; 

Πόσοι και ποιοι είναι οι αναγνωρισμένοι επιθεωρητές του 
ρωσικού νηογνώμονα και ποια υπογραφή φέρουν τα πιστο-
ποιητικά που εξέδωσε ο ρωσικός νηογνώμονας για κάθε πλοίο 
ξεχωριστά; Οι υπογράφοντες είχαν δικαίωμα υπογραφής των πι-
στοποιητικών που εξέδωσαν ως αναγνωρισμένοι επιθεωρητές;  
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Δυο γκολ και τρία δοκάρια
ο Α.Ο. Πάρου με το Φιλώτι

«Καθάρισε»
ο Γιουρτζίδης

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες 
ο Α.Ο. Πάρου επικράτησε την περασμένη Κυ-
ριακή με 2-0 του Φιλωτίου και πέρασε στην 
δεύτερη φάση του Κυπέλλου Κυκλάδων στο 
ποδόσφαιρο.

Το παιχνίδι έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Πα-
ροικιάς παρουσία 200 περίπου φιλάθλων. 
Και τα δυο γκολ του ΑΟΠ σημείωσε ο Γιουρ-
τζίδης στο 44’ και 67’. Ο ΑΟΠ είχε και τρία δο-
κάρια με τους Αρκουλή 9’, Καβάλλη 31’ και 
Παντελαίο 77’.

ΑΟ Πάρου: Χαριστός, Καβάλλης, Κοκάι, 
Μουράι, Μουλάς (70’ Παντελαίος), Δεφερέ-
ρας, Αρκουλής (85’ Καραγκούνης), Καζα-
κίδης, Γιουρτζίδης, Ζήκος  Μπιρμπίλης (77’ 
Κορτιάνος).

ΑΜΣ Φιλωτίου: Πολυκρέτης, Ευρυπιώ-
της, Τσάφος (33’ Μουστάκης Γ. λ.τρ.), Κώτσος 
(63’ Βασιλάκης), Κοττάκης (79’ Κρασσάς), 
Καράι, Μουστάκης Α., Μουστάκης Ν., Ψαρ-
ράς, Κατσούρος, Προμπονάς.
•Το ΔΣ του ΑΟΠ, ο προπονητής κ. Ερρί-

κος και οι παίκτες της ομάδας ευχαριστούν 
θερμά τους περίπου 200 φιλάθλους που στή-
ριξαν τους παίκτες της ομάδας στο παιχνίδι 
Κυπέλλου με το Φιλώτι.
•Ο Α.Ο. Πάρου μετά από ομόφωνη από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάνει 
γνωστό ότι διακόπτει κάθε συνεργασία με 
τον ποδοσφαιριστή Κορτιάνο Αντώνιο, λόγω 
πειθαρχικού παραπτώματος.

Στην παράταση πέρασε ο Νηρέας

1-0 τον Αστέρα 
Μαρμάρων
με τον Σουλίδη

Πολύ δύσκολα, όπως δείχνει και το τελικό 
αποτέλεσμα, ο ΑΜΕΣ Νηρέας πήρε την πρό-
κριση για την δεύτερη φάση του Κυπέλλου 
Κυκλάδων απέναντι στον Αστέρα Μαρμά-
ρων.

Το παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο των 
Μαρμάρων κρίθηκε στην παράταση με γκολ 
που σημείωσε στο 97’ ο Σουλίδης.

Ο Νηρέας παρουσιάστηκε πιο έτοιμος στο 
πρώτο επίσημο παιχνίδι των δυο ομάδων και 
πήρε την πρόκριση. Ο Αστέρας Μαρμάρων, 
με την εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι 
παίκτες του, έδειξε ότι θα είναι από τις ομά-
δες που θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτά-
θλημα της Β’ κατηγορίας.

Στο παιχνίδι είχαμε και δυο αποβολές για 

διαμαρτυρία. Η πρώτη στο 84’ για τον Τόδρη 
και η δεύτερη στο 104’ για τον Κληρονόμο.

ΑΜΕΣ Νηρέας: Βεντουρής, Χατζήα, Τέτλα 
(59’ Σουλίδης), Μπίμπα, Μπαρμπαρήγος, Τό-
δρης, Μοστράτος, Ρούσσος, Κρητικός Δ. (78’ 
Πραμάτιας), Κρητικός Στ. (71’ Τριπολιτσιώ-
της), Νικόλοβ.

Αστέρας Μαρμάρων: Σερέπας, Καρανί-
κης, Αλιπράντης, Ξενάριος, Ρούπας, Κληρο-
νόμος, Χριστόφορος Χ. (97’ Χριστόφορος Δ.), 
Ρούσσος Χαρ. (46’ Χριστόφορος Ελ.), Βιτζη-
λαίος, Σάμιος Κ., Σάμιος Ν. (46’ Ρούσσος Π.).

Αποτελέσματα 1ης φάση Κυπέλλου Κυκλάδων
Εννέα ομάδες πήραν το εισιτήριο για την 

επόμενη φάση του Κυπέλλου Κυκλάδων στο 
ποδόσφαιρο έπειτα από τα παιχνίδια που έγι-
ναν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα και οι ομά-
δες που πήραν το εισιτήριο για τη 2η φάση 
του Κυπέλλου Κυκλάδων στο ποδόσφαιρο…

Κλήρωση 2ης φάσης Κυπέλλου Κυκλάδων
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευ-

τέρα στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων η 
κλήρωση της 2ης φάσης του Κυπέλλου στο 
ποδόσφαιρο.

Ο ΑΜΕΣ Νηρέας θα υποδεχθεί τον Πανα-
ξιακό ενώ ο Α.Ο. Πάρου θα πάει στην Νάξο 
για να παίξει με την Αναγέννηση Νάξου.

Χωρίς αγώνα περνούν στην επόμενη 
φάση, από τον Βόρειο Όμιλο τα σωματεία ΑΟ 
ΤΗΝΟΥ και ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ, και από το Νό-
τιο Όμιλο το σωματείο Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ.

Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν αύριο (Σάββα-
το) και μεθαύριο (Κυριακή). Μέχρι τη στιγμή 
που έκλεισε το φύλλο της εφημερίδας μας 
δεν είχαν γίνει γνωστές από την ΕΠΣ Κυκλά-
δων οι ώρες έναρξης των παιχνιδιών.

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
30 SEPΤΕΜΒΕR -7  OCTO-
BER 2011
30 Sep, 7pm, meeting to discuss the pro-
gramme for the 2011-2012 period at the 
Municipal Dance Group's hall, Paroikia. Info: 
KDEPAP 22840-22860. 

1 Oct, 8.30pm, Performance of "Pentanosti-
mi" dance and music show by Music Dance 
Group of Naoussa at their hall in Naoussa. Info: 
Ypapandi 22840-52284. 

2 Oct, 2nd Paros Triathlon at the Environ-
mental & Cultural Park Ai-Yiannis Detis near 
Naoussa. Info: 22840-53573, http://www.
parkoparos.gr/2010/paros-triathlo.html

2 Oct, 7pm, Women's Association of Paros 
'Ariis' meeting at Poleitai Cafe, Paroikia.  Info: 
695-938-6438, 694-732-5919, 694-258-2321, 
Facebook:   Womens-Association-of-Paros-
Ariis

2 Oct, 8pm, Concert by Mania Papadimitriou 
& Kostas Vomvolos at the Paroikia Amphithea-
tre. Entrance: 15 euros, proceeds to Alkyoni 
Wildlife Hospital. Info: KDEPAP 22840-22860. 

4 Oct, 10am-7pm, World Animal Day and 
PAWS annual fundraising event in the main 
square, Paroikia.  Book sale, PAWS t-shirts, pay 
up your dues, sign up as a volunteer, bring your 
friends and pets, make it a community event. 
Info: 697-506-0927. See www.worldanimal-
day.org.uk

8 Oct, 8.30, Opening of Theofilos Bosinakis 
exhibition of static scale models (planes, boats, 
vehicles, buildings, etc) at Aghios Athanasios 
Hall, Naoussa. Duration 7-20 Oct, daily 9am-
12pm & 5-9.30pm. Info: KDEPAP 22840-22860. 

ITS ALL GREEK TO ME
(Local News
& Press Releases)
by Massaliotis
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Paroikia waterfront to receive a facelift
The Paroikia waterfront from the Ekatontapy-
liani church to the Bountaraki restaurant at 
the other end of the paralia will be receiving a 
facelift in the next few months. This comes af-
ter plans submitted by the municipality for the 
revamping of the Paroikia area were given the 
green light by the regional authority. The funds 
to be received by the European Regional De-
velopment Fund (ESPA) for the regeneration of 
Paroikia amount to 3 million euros. This work 
was deemed necessary as Paroikia has been 
losing out on visitors in the last few years as 
their attention has turned to other areas on 
Paros as well as neighbouring islands. The 
municipality hopes that Paroikia will be able to 
regain its popularity and become a focal point 
for visitors again. Initially work will focus on the 
woods behind the Ekatontapyliani church and 
the ‘Agrokipio’ area (the site that used to supply 
Parian farmers with trees and livestock). Walk-
ing trails will be created in the Ekatontapyliani 
woods, benches will be put in place and en-

demic trees and flowers will be planted. In the 
‘Agrokipio’ area, the children’s playground that 
currently sits outside its gates will be relocated 
inside the ‘Agrokipio’ and its existing buildings, 
now lying in a dilapidated state, will be reno-
vated to house a music school and a visual arts 
workshop. A hall for holding environmental 
courses will also be created, together with a 
seed bank, and there will be an area reserved 
in the ‘Agrokipio’ where small producers can 
sell their produce. Use will be made of ener-
gy-saving methods to power the ‘Agrokipio’ 
complex. The bulk of the work on the Paroikia 
waterfront, however, will not begin before this 
time next year. Plans are for the construction 
of a boardwalk running along the waterfront 
for use by pedestrians (part of this footpath will 
pass along the beach at the end of the paralia). 
All the shops along the paralia will be fitted 
with uniform-sized pergolas, while the tables 
and umbrellas that currently crowd the pave-
ment will be removed.  The waterfront will be 
lined with palm trees. A ramp will be created at 
the end of the paralia enabling disabled people 
to get access to the boardwalk. The bus sta-
tion will be relocated to another part of town. A 
parking lot will be created in its place catering 
for the town’s residents and visitors. The entire 
stretch of the paralia will be lit using photo-
voltaic panels. Other ideas include fitting bus 
stops with electronic noticeboards indicating 
expected arrival times of buses and extending 
the reach of the municipality’s wireless net-
work in town.

‘Illegal immigrants’ discussed in 
municipal council
In the council meeting of 21/9 the issue of the 
high crime rate purportedly affecting the Par-
oikia area was raised, following a request by 
a number of Paroikia residents who attempt-
ed to link this with ‘illegal immigration’. The 
head of the port authority Mr Gialelis, as well 
as the head of police Mr Fragkou and second 
in charge Mr Tsantoulis were present at the 
meeting. Paroikia residents complained about 
a feeling of insecurity when walking the streets 
of Paroikia at night, without, however, being 
able to point to any particular incident of theft or 
attack perpetrated by a foreign resident on the 
island. According to the head of the port author-
ity no illegal immigrants have been found on 
the island. He therefore asked for more precise 
information to be provided to the port authority 
on the matter. The police representative stated 
there have been cases of thefts or robberies that 
have been carried out by residents of an Alba-
nian origin in the past, but no formal complaints 
have been made about incidents of rape or at-
tempted rape. He also stated that people could 
not be imprisoned without the provision of solid 
proof, as this would constitute an infringement 
of human rights. The Paros Movement of Active 
Citizens (Kinisi Energon Politon Parou) issued 
a press release stating that “we are witness-
ing an orchestrated racist attack against ‘illegal 
immigrants’ led by well-known representa-
tives of the local (printed and electronic) gutter 
press. The attack is directed against economic 
immigrants with a dark complexion, as they 
constitute an easy target for our home-bred 
bullies…This attack attempts to galvanize the 
lowest of human instincts, pitting the local 
community against people whose only crime 
is to seek a better future outside of their home 
countries, frequently torn apart by the ‘civilised 
nations’ of the West.”

ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (2η φάση)
Α.Ο. Μυκόνου – Α.Ο. Πάγου
Α.Σ. Άνω Μερά – Α.Ο. Άνω Σύρου
ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (2η φάση)
Α.Ο. Πύργου – Α.Ο. Πανθηραϊκός
ΑΜΕΣ Νηρέας – Α.Ο. Παναξιακός
Αναγέννηση Νάξου – Α.Ο. Πάρου

ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (1η φάση)
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ: 1-0
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ: 2-1
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ: 1-2
Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ: 0-2
ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (1η φάση)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ: 0-1
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ  ΚΑΜΑΡΙΟΥ: 0-8
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ: 10-0
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: 5-6
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ: 2-0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική)
ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ: 2-3
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ: 0-10
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ: 4-0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: 2-0
Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ: 2-1
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ: 2-0

Άντε ν’ 
ανοίξουμε 
πανιά…

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου 
ενημερώνει ότι ξεκινάει ο νέος 
κύκλος μαθημάτων Ιστιοπλοΐ-
ας ανοικτής θάλασσας για το 
έτος 2011. Τα μαθήματα θα 
ξεκινήσουν στις αρχές Οκτω-
βρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να δηλώσουν συμμετο-
χή στη γραμματεία του ΝΟΠ 
στο τηλέφωνο 22840 21800 
ή στους προπονητές Βλασσό-
πουλο Μάρκελλο 6974717978 
και Γκιόκα Ερμή 6944542752. 
Εγγραφές γίνονται στις εγκα-
ταστάσεις του Ομίλου στα Λι-
βάδια της Παροικίας.

«Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια 
μοναδική εμπειρία με σκάφος 
και να σας μυήσουμε στα μυ-
στικά της φύσης που μας περι-
βάλλει», αναφέρει στο σχετικό 
δελτίο τύπου ο ΝΟΠ.

Προπονήσεις μπάσκετ
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου (Τμήμα Basket) ξεκινάει τις 

προπονήσεις μικρών παιδιών έως 12 ετών, το Σάββατο στις 5 
το απόγευμα, στο γήπεδο του ΕΠΑΛ στην Παροικιά.

Στην πρώτη προπόνηση μπορούν να λάβουν μέρος μικρά 
παιδιά (αγόρια – κορίτσια) άσχετα με το αν έχουν γραφτεί ή 
όχι στην ομάδα.

Καλό θα ήταν οι γονείς να έχουν φροντίσει ώστε τα παιδιά 
να έχουν μαζί τους ένα μπουφάν να φορέσουν μετά την προ-
πόνηση, για να μην κρυώσουν. 

Μετά την προπόνηση σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους 
του ΑΟΠ μπορούν να συζητήσουν οι γονείς τις ώρες και τις 
ημέρες προπονήσεων και να αποφασιστεί το πρόγραμμα, για 
να μην συμπίπτει με τις ώρες σχολικών δραστηριοτήτων των 
παιδιών.

Τέλος, όσοι θέλουν να πληροφορηθούν περισσότερα για 
τις εγγραφές μπορούν να επικοινωνούν για τα τμήματα παί-
δων - νέων - ανδρών με τους κ.κ. Μανώλη Ροδίτη (22840-
24142) και Γιώργο Καπετανέα (6946-793950) και για τα τμή-
ματα κορασίδων - νεανίδων - γυναικών με τις κυρίες Μαρία 
Τσαντάνη (6948-231727) και Αγγελική Ροδίτη (22840-24142).

2ο Τρίαθλο Πάρου 

Ο δεύτερος αγώνας Τριάθλου Πάρου πραγματοποιείται 
την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Πάρκου 
στον Άη Γιάννη Δέτη. Συνδιοργανωτές: Περιβαλλοντικό & Πο-
λιτιστικό Πάρκο Πάρου Αϊ-Γιάννης Δέτης,  ο Ν.Ο.Π, ο Ποδηλα-
τικός Όμιλος  Πάρου και  ο Γ.Α.Σ.Π. 

Οι  αθλητές θα αγωνισθούν σε   500μ. κολύμβηση, 13χλμ. 
ποδηλασία σε άσφαλτο - τσιμέντο - χωματόδρομο  και  3χλμ.  
τρέξιμο στο  μονοπάτι 1 του Πάρκου.
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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

Προσφορά γνωριµίας
50% έκπτωση στις εξετάσεις

• υπέρηχο µαστού • µέτρηση οστικής πυκνότητας
• υπέρηχο προστάτου • ακτινογραφίες• πανοραµικές λήψεις

Συµβάσεις µε τις µεγαλύτερες
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες

Μίνι τουρνουά αγοριών 

Νίκησαν οι Παμπαίδες 
του Μαρπησσαϊκού

Στη Νάξο 
διοργανώθηκε 
το τουρνουά 
παμπαίδων στις 
24 και 25 Σε-
πτεμβρίου με 
τις ομάδες του 
Νοτίου ομίλου: 
Π α ν ν α ξ ι α κ ό , 
Φανάρια, Μαρ-
πησσαικό και 
Άτλαντα.

Η ομάδα της 
Πάρου με πολύ 
καλό υλικό και παίκτες οι οποίοι άφησαν υποσχέσεις για το 
μέλλον, πήρε εύκολα τον πρώτο αγώνα με τον Πανναξιακό 
με σκορ 51-28. Οι «πιτσιρικάδες» πίεσαν στην άμυνα και με 
πολλά «κλεψίματα» κατόρθωσαν και στα δυο παιχνίδια να 
μην αγχωθούν καθόλου, αφού από το πρώτο ημίχρονο είχαν 
«καθαρίσει» τη νίκη. Έτσι, οι προπονητές Μουρογιάννης - Κα-
ζακίδης έδωσαν χρόνο σε όλα τα παιδιά να αγωνιστούν και να 
δείξουν τις δυνατότητες τους.

Για τον Μαρπησσαικό αγωνίστηκαν : Κανάκης Ν., Μπαρ-
μπαρήγος Γ., Δαμουλάκης Θ., Φοίφας Γ., Μαρινάκης Δ., Βερ-
νίκος Ν., Παπαχατζής Δ., Σκιαδάς Ν., Καραουλάνης Π., Σταθε-
ρός Ν., Κρουσταλλάκης Θ., Σάμιος Π.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
11/9/2011 
ΓΣ Πανιώνιος – ΑΣΣ Άτλαντας  11-88
24/9/2011 
Πανναξιακός ΑΟΝ – ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός  27-38
ΑΠΑΣ ΤΑ Φανάρια – ΑΣΣ Άτλαντας   29-48
ΑΟ Άρης – ΑΟ Μυκόνου  48-21
ΤΑΚ Περιστεριώνας – ΑΟ Ερμούπολης  28-50
25/9/2011  
ΑΟ Άρης – ΤΑΚ Περιστεριώνας  36-54
ΑΟ Ερμούπολης – ΑΟ Μυκόνου  91-16
ΑΣΣ Άτλαντας – Πανναξιακός ΑΟΝ  54-53
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός – ΑΠΑΣ ΤΑ Φανάρια  51-28

Κλοπή σε σπίτι με λεία 25.000 ευρώ

Άφαντος ο δράστης
Κλοπή σε σπίτι 76χρονου Παριανού, καταγγέλθηκε στις 

26 Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Πάρου. Ειδικότερα, 
τις πρωινές ώρες, άγνωστος δράστης αφού παραβίασε την 
μπαλκονόπορτα οικίας που διαμένει ένας 76χρονος στον 
Δρυό, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ και 
εξαφανίστηκε. Ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό 
Τμήμα Πάρου, για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Εξιχνιάστηκε
απόπειρα βιασμού
Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του  Αστυνομικού Τμή-
ματος Πάρου, απόπειρα βιασμού σε βάρος της 42χρονης 
αλλοδαπής, υπηκόου Αλβανίας. 

Ειδικότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι, η 42χρονη 
Αλβανίδα κατήγγειλε ότι στις 19 του μήνα, άγνωστος δράστης 
στην Παροικία Πάρου αποπειράθηκε να την  εξαναγκάσει σε 
συνουσία.

Από την αστυνομική έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι 
δράστης είναι  ένας 19χρονός αλλοδαπός υπήκοος Ινδίας, ο 
οποίος αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα από την παθούσα και 
εντοπίστηκε, δεν συνελήφθη όμως, διότι είχε παρέλθει το αυ-
τόφωρο. Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία και η υπό-
θεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Tο περιστατικό έγινε 
περίπου στη μία μετά το μεσημέρι, σε παραλία της Παροικίας.

Σύλληψη
διεθνώς διωκόμενου

Συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, από αστυ-
νομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, ένας 50χρονος 
αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος 
του διεθνές ένταλμα σύλληψης των Αλβανικών Αρχών για 
ληστεία με χρήση όπλου που έγινε στις 20 Μαρτίου 1997, 
στην Αλβανία. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
Εφετών Αιγαίου.

Από τη δεξίωση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της 
Ουκρανίας, που έδωσε ο Ουκρανός Πρέσβηςστην Αθή-
να Βλαντιμίρ Σκουρώφ. Στη φωτογραφία ο Πρέσβης, η 
σύζυγός του και ο εκδότης της ΦτΠ Νίκος Ραγκούσης 
- Λαουτάρης.

Απαράδεκτη η εγκύκλιος 
για τις ξένες γλώσσες

Με ψήφισμα της Γενικής της Συνέλευσης, η Ε.Λ.Μ.Ε Πά-
ρου – αντιπάρου καταγγέλλει το πρόβλημα που δημιουρ-
γείται σε μαθητές, οι οποίοι έχουν επιλέξει τα Ιταλικά ως δεύ-
τερη ξένη γλώσσα και ζητεί την ανάκληση της εγκυκλίου που 
τους υποχρεώνει να διδαχτούν Γερμανικά ή Γαλλικά. 

Στο Ψήφισμα αναφέρεται: Στις 22 Σεπτεμβρίου 2011 συ-
γκλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ε.Λ.Μ.Ε. Πάρου-Αντιπά-
ρου παρουσία μαθητών και εκπροσώπων του Συλλόγου Γο-
νέων του Γυμνασίου Πάρου. Διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα 
των μαθητών του Γυμνασίου είχε επιλέξει ως δεύτερη ξένη 
γλώσσα τα Ιταλικά, ενώ εν τέλει υποχρεώνονται να επιλέξουν 
μεταξύ Γερμανικών και Γαλλικών. 

Η απόφαση αυτή δημιουργεί σημαντικότατα προβλήματα 
στους μαθητές οι οποίοι είχαν, σε παλαιότερες χρονιές, επι-
λέξει και παρακολουθήσει τα Ιταλικά, αλλά και στους υπόλοι-
πους μαθητές, δεδομένου ότι στα τμήματα των άλλων γλωσ-
σών το μαθησιακό επίπεδο δεν θα παρουσιάζει ομοιογένεια. 
Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός των κα-
θηγητών της Ιταλικής δεν αποφέρει κανένα οικονομικό όφε-
λος στην υπηρεσία, αφού ο συνολικός αριθμός των καθηγη-
τών ξένων γλωσσών δεν αλλάζει.

ή Γενική συνέλευση έκρινε τη ρύθμιση αυτή ως απα-
ράδεκτη και απαιτεί την άμεση ανάκληση της σχετικής 
εγκυκλίου.
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 ΠΩΛήσΕισ αΚιΝήτΩΝ             
 & ΕΠαΓΓΕΛ. χΩρΩN          

Ναουσα, στο ωραιότερο σημείο, εντός 
σχεδίου, πλησίον παραλίας, μονοκατοικία 
με καλοριφέρ 160τ.μ. χωρίζεται σε 2 οικί-
ες στο ίδιο οικόπεδο 2 ανεξάρτητα μικρά 
διαμερίσματα. Εισόδημα. επένδυση, ευκαι-
ρία. ΔΡΥΟΣ, παραδοσιακή μεζονέτα, εντός 
σχεδίου, με θέα, 2 – 3 υ/δ & καλοριφέρ. Τιμή: 
220.000€. Τηλ.: 6944856105, 22840 52225.

σαΝτα Μαρια  Πωλούνται πέτρινες εξοχι-
κές κατοικίες χωρίς υπόγεια, λίγα μέτρα από 
τη θάλασσα. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316.

Ναουσα   Πωλείται κατοικία 100 μ2 με 5 
ενοικιαζόμενα στούντιο, λίγα μέτρα από πα-
ραλία και 700 μ από το κέντρο της Νάουσας. 
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 693 7033316.

αΛυΚή, πωλείται τριάρι 70τ.μ. νεόκτιστο 
σε 250,00τ.μ. οικόπεδο, εντός σχεδίου. Τιμή: 
150.000€. Τηλ.: 6977362305, 6985963626. 

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

αΛυΚή, πέτρινη οικία πρώτου ορόφου 
84τ.μ., βεράντες, πέργολες, 2 υπνοδωμάτι-
α, μεγάλο μπάνιο, κουζίνα, καλοριφέρ, air 
condition, θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
155.000€. Έτερη οικία 150τ.μ., 2 ή 3 υπνοδω-
μάτια, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
καλοριφέρ, air condition, ειδική κατασκευ-
ή, 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 υπνοδωμάτι-
α, 2 σαλόνι – κουζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 50m2. 
Τιμή: 280.000€. Τηλ.: 6940622456 & 
6958684932. Κος Κοντάη Βασίλης.

ΠαροιΚια – Δασοσ, πωλούνται 3 κατοι-
κίες 156m2, 148m2, 147m2 σε οικόπεδο 2 
στρεμμάτων η κάθε μία και με πηγάδι. Πω-
λούνται μαζί ή ξεχωριστά. Τιμή: 650.000€. 
Τηλ.: 6940622456 & 6958684932. Κος Κο-
ντάη Βασίλης.

αΘήΝα – ΚορυΔαΛΛοσ, πωλούνται δια-
μερίσματα καινούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 
και 60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥ-
ΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

ΕΛήτασ 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 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

αΘήΝα - ΒουΛα, στο κέντρο, 2 διαμε-
ρίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 44τ.μ. 85.000€, 
επιπλωμένα, κήπος, πλησίον θαλάσσης. 
Ευκολίες, ανταλλαγή, καλύτερη τιμή στα με-
τρητά. Τηλ.: 6932285768.

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

αΛυΚή, πωλούνται 2 νεόκτιστες γκαρσο-
νιέρες, 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.

ΚαΜΠι, οικία 75τμ2 πετρόχτιστη, με κτήμα 
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.

3,5 χΛΜ αΠο ΠαροιΚια, πωλείται βίλλα 
διώροφη ημιτελής (στα τούβλα) οικόπεδο 
1100τ.μ. εντός οικισμού, πανοραμική θέα. 
Μεγάλος χώρος υποδοχής, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, wc, κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. Πε-
ρίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές σχεδόν έτοιμά. 
Τιμή λογική. Τηλ.: 6984048498. 

ΚαΜΠοσ ΒουταΚου, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, 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 επιπέ-
δων με 3 κρεβατοκάμαρες, 3 μπάνια, 3 w.c. 
γκαράζ 300μ. από θάλασσα, απεριόριστη 
θέα 50m2 βεράντα ιδιόκτητη κατασκευή με 
εκλεγμένα υλικά Α’ ποιότητας, προσεγμέ-
νη. Τιμή: 236.000€ - 255.000€ (Συζητήσιμη). 
Επίσης 2η ημιτελείς με όλες τις παροχές. 
Χρειάζεται δάπεδα & κουφώματα της αρε-
σκείας σας. Τιμή: 180.000€ (Συζητήσιμη).Τηλ.: 
6943511925 Κος Βασίλης.

ΠΩΛήσΕισ οιΚοΠΕΔΩΝ       
  & αΓροτΕΜαχιΩΝ              

Ναουσα, 150τ.μ., εντός σχεδίου. Τιμή: 
80.000€. Παραθαλάσσιο εντός σχεδίου με 
άδεια για 3 μεζονέτες, σπάνιο, μοναδικό. Πα-
ραθαλάσσια 8.000τ.μ. & 8.000τ.μ. & 500τ.μ. 
χ 2 σχεδίου κτίζουν 400τ.μ. Τιμή:  350.000€. 
ΔΡΥΟΣ, 1000τ.μ. εντός σχεδίου με πανοραμι-
κή θέα με άδεια για 8 διαμερίσματα από 50τ.μ. 
Τιμή: 170.000€ & 1000τ.μ. κτίζει 400τ.μ. Τιμή: 
150.000€. Τηλ.:  6944856105, 22840 52225.

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, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, λίγο έξω από τη 
Νάουσα, με θέα όλη την ανατολική ακτή. 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 6937033316.

ΠαραΛια  ΜοΝαστήρι  Πωλείται κτή-
μα 10 στρεμμάτων, μόλις 100 μέτρα από 
τη θάλασσα. ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316.

ΘΕσή ΜαΛτΕσ & ΓΛυΦα – τρυΠήτή , 
πωλούνται 2 οικόπεδα 5 & 10 στρεμμάτων 
αντίστοιχα. Τηλ.: 6937241234. 

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

τήΛΕΓραΦοσ, πωλείται οικόπεδο 32 
στρέμματα. Τηλ.: 22840 21088, 6986258910. 

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

ΚαΜΠοσ ΒουταΚου, μεγάλη ευκαι-
ρία, πωλούνται οικόπεδα εντός οικισμού 
(400-500τ.μ. το καθένα) φως, νερό.Τιμή: 
35.000€. . Τηλ.: 6977213560.

αΓΚαιρια, σε παραδοσιακό οικισμό, πωλεί-
ται οικόπεδο 800τ.μ. με άδειες οικοδομής και 
απεριόριστη θέα θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6937436322. 

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

σ’ αυτουσ Που αρΕσουΝ 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 ποταμά-
κι, εντός σχεδίου. Τηλ.: 6932319774.

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

ΠαροιΚια – ΠατουΜΕΝοσ, 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. 
Γεωργίου, πωλείται οικόπεδο 2 στρεμμά-
των 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

ΕΝοιΚιασΕισ αΚιΝήτΩΝ                                          
- ΠροσΦορα       

Ναουσα, studio. Τιμή: 200€. Δυαράκι. 
160τ.μ. με 3 υ/δ & καλοριφέρ. Τιμή: 500€. Τηλ.: 
6944856105, 22840 52225.

ΠαροιΚια – ΛιΒαΔια, ενοικιάζονται 
καταστήματα 25τ.μ., 85τ.μ., 125τ.μ. Τηλ.: 
6982061284.

ΠαροιΚια 3χλμ από το λιμάνι, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 25τ.μ. επιπλωμένη, με κήπο 
& δυάρι 45τ.μ. επιπλωμένο, με κήπο. Τηλ.: 
6939998399, 6948506456.

ΠαροιΚια, ενοικιάζονται γκαρσονιέρα 40τ.μ. 
δίχωρη & διαμέρισμα με τζάκι περίπου 120τ.μ. 
Τηλ.: 22840 22302.

ΠροΔροΜοσ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου 
ορόφου με μεγάλα μπαλκόνια. Τηλ.: 22840 
42361, 6932728001.

Δρυοσ, ενοικιάζεται οικία 60τ.μ. με βεράντα 
& κήπο. Τηλ.: 6932450811.

ΜαρΜαρα, ενοικιάζεται καινούργια γκαρ-
σονιέρα 35τ.μ. ισόγειο, επιπλωμένη με 1 υ/δ & 
σαλονοκουζίνα. Τηλ.:  6946281793.

ΚαΜαρΕσ, ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο. 
Τηλ.: 6946688388.

αΘήΝα, ενοικιάζεται διαμέρισμα 57τ.μ. κο-
ντά στο σταθμό μετρό του Ταύρου (πλησίον 
Α/Τ Καλλιθέας) ανακαινισμένο, επιπλωμένο & 
με a/c. Τηλ.: 6932239769.

ΕΞΩ αΠο τήσ ΛΕυΚΕσ, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 65τ.μ. επιπλωμένο, με απεριόριστη θέα, 
a/c, internet. Τηλ.: 6977646827.

αΛυΚή, ενοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι για 
όλο το χρόνο, πλήρως εξοπλισμένο με κε-
ντρική θέρμανση. Τηλ.: 22840 92283. 

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

αΘήΝα – Ν.ΚοσΜοσ, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα 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 
Εκατονταπυλιανή, 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 νεόδ-
μητα διαμερίσματα με 1 & 2 υ/δ για όλο το 
χρόνο, αυτονομία θέρμανσης, απεριόριστη 
θέα θάλασσα, μερικώς επιπλωμένα, αυλή. 
Τηλ.: 6944711141.

ΠαροιΚια (οΔοσ ΚαΜαρΩΝ), ενοικιά-
ζεται επαγγελματικός χώρος 65τ.μ. – 85τ.μ. 
Δίπλα στο φροντιστήριο Αγγλικών «Τσουνά-
κη». Τηλ.: 6944602819.

ΠαροιΚια (οΔοσ ΛΕυΚΩΝ 14), ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα 30τ.μ. πλήρως επιπλωμένη. 
Τηλ.: 6937651265. 

ΠροΔροΜοσ, ενοικιάζεται οικία 105τ.μ.  
καινούργια, πολύ καλή κατασκευή, θέρ-
μανση a/c, ηλιακό τριπλής ενέργειας, 3 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια & αποθήκη. Τηλ.: 
6932447962.

Ναουσα – ΚαΝτιΝΕΛιΕσ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 45τ.μ. επιπλωμένο & πλήρως ε-
ξοπλισμένο 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 επιπλω-
μένο, με TV PLASMA, ψυγείο, 
a/c, Κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, πλυντήριο 
ρούχων, μεγάλη βεράντα, barbeque & παρ-
κινγκ κατάλληλο για εκπαιδευτικούς. Τηλ.: 
22840 22428, 6984043234, 6936980095. 

ΠαροιΚια – Κριοσ, ενοικιάζονται γκαρ-
σονιέρες 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. 
επιπλωμένη με κλιματιστικό, 500μ. από το 
λιμάνι. Τηλ.: 6932476694.

ΠαροιΚια (ΔιασταυρΩσή ΓΚιΚα), ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός χώρος, 70τ.μ. Τηλ.: 
6978602837.

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

ΠΕιραιασ – ταΜΠουρια, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα. Τηλ.: 6933111641, 6945241685.

αΘήΝα – ΝΕαΠοΛή ιΠΠοΚρατουσ, 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 50τ.μ. 2ο όροφο, δυ-
άρι, σε ήσυχη και μικρή πολυκατοικία, κοντά 
στο πανεπιστήμιο. Τηλ.: 6936451636.

αΘήΝα – σΕΠοΛια, ενοικιάζεται δυάρι σε 
άριστη κατάσταση κατάλληλο για φοιτητές κο-
ντά σε ηλεκτρικό & μετρό κοντά σε τράπεζες 
& σούπερ μάρκετ. Τηλ.: 6975105982.

αΘήΝα, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2 χώρων 
με θέρμανση αέριο στον σταθμό Λαρίσης με-
τρό – 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 
περίοδο. Τηλ.: 6973021623.

Ναουσα, Ενοικιάζεται δίχωρο επιπλωμένο 
διαμέρισμα με θέρμανση για εκπαιδευτικούς. 
Τηλ.: 6977356609.

ΠαροιΚια - αΓ.ΕΛΕΝή, ενοικιάζονται 
γκαρσονιέρες και δυάρια, πλήρως εξοπλι-
σμένα με αυτόνομη θέρμανση και πλυντήριο 
ρούχων. Τηλ.: 6936726833.

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

ΠαροιΚια – στΕρΝα, 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 περι-
φερειακού, παρκινγκ & Γυμνάσιο Παροικίας. 
Τηλ.: 210 9846050, 6973306243.

ΠαροιΚια – ΠΕριΦΕρΕιαΚοσ, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 75m2, με 2 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, κατάλληλο και για επαγγελ-
ματική στέγη, με αυτόνομη θέρμανση, έναντι 
ΔΕΗ-ΕΦΟΡΙΑ. Τιμή λογική. Τηλ.: 6932761768, 
6932761772.

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

ΠΛήσιοΝ ΦαραΓΓα, ενοικιάζεται 1 γκαρ-
σονιέρα 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 – ΚΕΝτριΚοσ ΔροΜοσ, 
απέναντι από τυροκομείο, ενοικιάζεται 
κατάστημα για επαγγελματική χρήση (φρο-
ντιστήριο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 41332, 
6977900901.

ΛοΓαρασ, ενοικιάζεται διαμέρισμα πλήρως 
εξοπλισμένο, κατασκευής 2010. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6948436366, e-mail: oassis10@
yahoo.gr

ΕΠι του ΚΕΝτριΚου ΔροΜου Ναουσασ 
– υστΕρΝι, ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

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

 ΕΝοιΚιασΕισ αΚιΝήτΩΝ          
- Ζήτήσή         

ΠαροιΚια, ζητείται σπίτι προς ενοικίαση α-
πό ζευγάρι Ελλήνων επιπλωμένο ή όχι με 2 
υπνοδωμάτια. Τηλ.: 6938902516.

Ναουσα εντός ή εκτός, ζητείται διαμέρισμα 
προς ενοικίαση από νεαρό ζευγάρι, μη επι-
πλωμένο, δυάρι ή τριάρι για μόνιμη κατοικία. 
Τηλ.: 6978344062.

 ΕρΓασια - Ζήτήσή         

σχοΛιΚοσ τροχοΝοΜοσ, ζητείται για το 
2ο Δημοτικό σχολείο της Παροικίας Πάρου. 
Τηλ.: 22840 23580. 

συΝΕρΓατΕσ άμεσα ζητούνται από εμπο-
ρική εταιρεία στο χώρο της διατροφής για 

το εμπορικό τμήμα – οργάνωσης συνερ-
γατών, μερική πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 
6984926229. 

ΠΩΛήτρια, ζητείται σε αρτοποιείο στην 
Παροικία της Πάρου. Τηλ.: 22840 24966, Κος 
Γιώργος. 

οΔήΓοσ Γ΄ΚατήΓοριασ, ζητείται από την 
Αρχίλοχος Συμμετοχών (Αγ. Βλάσσης) απα-
ραίτητα προσόντα: ως 35 ετών, απολυτήρια 
Λυκείου, δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί 
σοβαρά 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 «ΓΕρΜαΝοσ» τήσ 
Παρου, ζητά να προσλάβει α) Τεχνικό – ηλε-
κτρονικό με πολύ καλή γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. β) Πωλητή με πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Τηλ.: 22840 28070.

ΕρΓασια - ΠροσΦορα            

Κυρια, 55 ετών, άνευ υποχρεώσεων 
αναλαμβάνει την φροντίδα κυρίου ή κυρί-
ας ή ζητεί να εργαστεί σε εστιατόριο. Τηλ.: 
6945322650.

ΖΕυΓαρι ΕΛΛήΝΩΝ, αναλαμβάνει συντή-
ρηση & καθαρισμό σπιτιών. Τηλ.: 6984570429, 
6944144212.

ΚαΘήΓήτρια αΓΓΛιΚΩΝ, με πολυετή 
πείρα παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα. Τηλ.: 
6977646827.

ιΔιαιτΕρα ΜαΘήΜατα, παραδίδονται σε 
μαθητές Δημοτικού σε χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
6974141472. 

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

ΚαΘήΓήτρια αΓΓΛιΚΩΝ, παραδίδει μα-
θήματα σε τιμές προσιτές. Τηλ.: 6985080455.

ΚήΠουροσ, αναλαμβάνει καθαρισμούς, 
περιφράξεις, σκαψίματα, φρεζάρισμα με μη-
χάνημα. Τηλ.: 6996767685.

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

Κυρια, αναλαμβάνει οικιακές εργασίες κα-
θαρισμό σπιτιών και φύλαξη ηλικιωμένων 
ατόμων. Τηλ.: 6933414995.

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

αρχιτΕΚτοΝισσα ΕΜΠ, με 15ετή εμπειρία 
αναλαμβάνει την ανακαίνιση – αναδιαρρύθ-
μιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. 
Τηλ.: 6946194730.

ΦιΛοΛοΓοσ, παραδίδει μαθήματα κατ’ οί-
κον, σε τιμές προσιτές για μαθητές Γυμνασίου 
& Λυκείου. Τηλ.: 6986702345.

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

Πτυχιουχοσ ΒιοΛοΓιασ, παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα Βιολογίας σε μαθητές 
Γυμνασίου & Λυκείου καθώς & μαθήματα 
Μαθηματικών, Φυσικής & Χημείας σε μαθη-
τές Γυμνασίου. Τηλ.: 6943775525.

ΚοΠΕΛα, 27 ετών ζητεί εργασία ως υπάλ-
ληλος γραφείου στην περιοχή της Παροικίας 
στην Πάρο. Τηλ.: 6976054819. 

ΜαΘήΜατα αΓΓΛιΚΩΝ, παραδίδονται για 
όλα τα επίπεδα και για πτυχία Michigan και 
Cambridge, από καθηγήτρια με πολυετή πεί-
ρα. Τηλ.: 6974956912.

ΕΛΛήΝιΔα Κυρια, ζητάει εργασία για καθα-
ρισμό σπιτιών. Τηλ.: 6972092268.

ΕΛΛήΝασ Κυριοσ, ζητάει οποιαδήποτε ερ-
γασία. Τηλ.: 6932626312.

ΚήΠουροσ, αναλαμβάνει συντήρηση και 
φροντίδα κήπων σε συμφέρουσες τιμές. Τηλ.: 
6936414437.

ΜαΘήΜατιΚοσ πτυχιούχος παραδίδει μα-
θήματα κατ'οίκον σε μαθητές γυμνασίου, 1ης 
& 2ας λυκείου. Τηλ.: 6947997813.

ΚαΘήΓήτρια-ΦιΛοΛοΓοσ, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού, γυ-
μνασίου και λυκείου. Τηλ.: 6977445803

ΚαΘήΓήτρια ΦιΛοΛοΓοσ - ΘΕοΛοΓοσ, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου-Λυκείου (ατομικά ή γκρούπ 2-3 
ατόμων) Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα, Λατι-
νικά, Ιστορία. Τηλ.: 22840 24418, 6978052123.

ιταΛιΚα, Καθηγήτρια κάτοχος επάρ-
κειας της ιταλικής γλώσσας, παραδίδει 

μαθήματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και παιδιά, 
μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, ατομικά και 
ομαδικά. Προετοιμασία εξετάσεων και αντί-
στοιχων διπλωμάτων, κρατικών & ιταλικών. 
Τηλ.: 6974365805. 

 ΔιαΦορα         

ΕΠαΓΓΕΛΜατιΚοσ ΕΞοΠΛισΜοσ πα-
ντοπωλείου καινούργιος & είδη οικιακής 
χρήσεως, πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6937241234.

ΝΕρο στΕρΝασ, πωλείται για πότισμα. Τηλ.: 
6937241234.

ΕΠισΚΕυή, αΝαΒαΘΜισή & Κατασ-
ΚΕυή ή/υ, γονικός έλεγχος, εγκατάσταση 
windows / λογισμικού, υδρόψυξη, κατασκευή 
forum, επεξεργασία εικόνας / ήχου / βίντεο, 
internet / δίκτυα, μαθήματα χρήσης, ανάκτηση 
δεδομένων, απομάκρυνση ιών, απομακρυ-
σμένη βοήθεια. Τηλ.: 6982097886.

FIAT SEICENTO 1.1cc 30/07/04, πωλείται. 
Τηλ.: 6944449902.

ΕΠιχΕιρήσή πωλείται. Κατάστημα εξοπλι-
σμένο στη Νάουσα σε κεντρικό δρόμο. Τιμή 
λογική & συζητήσιμη. Τηλ.: 6972399363.  

Εστιατοριο, πωλείται στα Λιβάδια της 
Παροικίας σε πολύ καλή τιμή με άδεια για 
187 τραπεζοκαθίσματα. Τηλ.: 22840 22592, 
6985766854. 

ΕΞοΠΛισΜοσ 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.

ΕΠιχΕιρήσή ΚαΦΕτΕρια – Εστιατοριο, 
που λειτουργεί όλο το  χρόνο, πωλείται στην 
κεντρική πλατεία της Παροικίας στην Πάρο. 
Τηλ.: 6946898289.

ΚρΕΒατια & ΚοΜοΔιΝα, για ενοικιαζόμε-
να δωμάτια, πωλούνται σε καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 22840 53384.

SUZUKI GRAND VITARA, πωλεί-
ται, 2008΄μοντέλο, full extra, δερμάτινο, 
15.000χλμ. Τηλ.: 6977087180.

ΕΠιΠΛα & ήΛΕΚτριΚα ΕιΔή, πωλού-
νται λόγω μετακόμισης όλα σε εξαιρετική 
κατάσταση. Τραπέζια, κομοδίνα, καθίσματα, 
πλυντήριο ρούχων & πιάτων, στεγνωτήριο 
& μικροσυσκευές, όλα μάρκας MIELE. Τηλ.: 
22840 28344, 6948592777.

ή ΕΠιχΕιρήσή 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.

ΚαΦΕΝΕιο με εξοπλισμό, πωλείται στον 
Πρόδρομο Πάρου. Τηλ.: 6974392220.

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

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

ΕΠαΓΓΕΛΜατιΚοσ ΕΞοΠΛισΜοσ, 
πωλείται. Βιτρίνες, ντουλάπες, γραφεία, φω-
τισμός, βιτρίνες – νησίδες. Τηλ.: 22840 22673, 
6944167104.
 
ΕΠιχΕιρήσή με οικιακό εξοπλισμό, εί-
δη δώρων κ.λπ. άρτια εξοπλισμένο σε 
άριστη κατάσταση, στην Παροικία, πωλείται 
λόγω συνταξιοδότησης. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

ΕΠιχΕιρήσή ταχυΜΕταΦορΩΝ πωλεί-
ται. Τηλ.: 22840 22634

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

ΨήτοΠΩΛΕιο – σουΒΛατΖιΔιΚο πω-
λείται, στην παραλία της Παροικίας. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6972938242.

BAR-RESTAURANT(TONIC) πωλείται 
πλήρως εξοπλισμένο, διώροφο με μεγάλη βε-
ράντα 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.

Ωλίαρος
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΙΣΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σύµβουλοι Μηχανικοί - Μελετητές
Μελέτη • Επίβλεψη • Κατασκευή
Ακίνητα • Τοπογρ. Εργασίες
Πάρος - Αντίπαρος • τ: 22840 61532
κ: 697 3338652 • e-mail: cgris@otenet.gr
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

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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 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

Πρόσκληση  ευαισθησίας
Ο Δήμος Πάρου και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., διοργανώνουν συναυλία με τους ξεχωριστούς καλλι-

τέχνες Μάνια Παπαδημητρίου και Κώστα Βόμβολο, στις 2 οκτωβρίου και ώρα 8μ.μ. στο 
ανοικτό Θέατρο Παροικίας.

Η εκδήλωση γίνεται με κύριο σκοπό τη στήριξη της καταξιωμένης διεθνώς εθελοντικής 
προσπάθειας για δεκαέξι ολόκληρα χρόνια, του συλλόγου Περίθαλψης αγρίων Ζώων 
«αΛΚυοΝή». 

Κάθε προσφορά και βοήθεια, όσο μικρή κι αν είναι, είναι πολύτιμη για τη συνέχιση της 
δράσης του Συλλόγου στους δύσκολους καιρούς που περνούμε.

Η μουσική παράσταση, βασισμένη σε τραγούδια και κείμενα γραμμένα για πόλεις υπαρκτές 
ή φανταστικές θα μας ψυχαγωγήσει, θα μας ταξιδέψει, αλλά συγχρόνως θα μας θυμίζει ότι 
βοηθάμε να μην τελειώσει πρόωρα το ωραίο εθελοντικό ταξίδι  της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ». 

Η Πεντανόστιμη
Την «Πεντανόστιμη» της Λένας Διβάνη θα παρουσιάσει και πάλι η Θετρική Ομάδα της 

Νάουσας στην αίθουσά της. Η παράσταση θα δοθεί το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στις 8.30 μ.μ.

Από την έκθεση ζωγρα-
φικής του Hans Giesen, 
στην αίθουσα Τέχνης (κτί-
ριο Δημητρακόπουλου). Η 
έκθεση θα διαρκέσει έως τις 
2 Οκτωβρίου και λειτουργεί 
καθημερινά από τις 19:00 – 
23:00 το βράδυ.

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
Στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, θα γιορταστεί φέτος η ετήσια εκδήλωση του PAWS 

για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το 
βράδυ.

Ο Δήμος μας έδωσε την άδεια να στηθεί στην πλατεία  ένα περίπτερο, όπου θα βρείτε με-
ταχειρισμένα βιβλία και τα μπλουζάκια του PAWS έναντι μικρής δωρεάς. 

Η ομάδα του PAWS ελπίζει να βρεθούν περισσότερα μέλη, περισσότεροι εθελοντές και 
φυσικά περισσότερες δωρεές μιας και ο χειμώνας πλησιάζει και ο εποχικός πληθυσμός εγκα-
ταλείπει το νησί.

Επισημαίνει επίσης, πως όσοι δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 2011, είναι μια 
καλή ευκαιρία να το πράξουν!

Βραβεύτηκε η παριανή μαθήτρια
Στέλλα Λάζου

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, παγκόσμια ημέρα 
της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε η βράβευ-
ση των μαθητών, οι οποίοι βγήκαν πρώτοι στο 
διαγωνισμό σχεδίου και έκθεσης για τον Κοινο-
βουλευτισμό και τη Δημοκρατία. 

Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλλιπος Πετσάλ-
νικος απένειμε επαίνους στους μαθητές, στην 
εκδήλωση που έγινε προς τιμήν τους και ακολού-
θησε ξενάγηση στη Βουλή. 

ή στέλλα Λάζου, μαθήτρια του ΓΕΛ Πα-
ρου, βγήκε πρώτη στην Περιφέρεια Νοτίου 
αιγαίου στα Λύκεια για την έκθεση με θέμα το 
κοινοβούλιο, την άποψή της γι αυτό και προτάσεις για τη βελτίωση του ρόλου του. Αυτή η 
βράβευση κάνει υπερήφανη τη σχολική μας μονάδα και κατ’ επέκταση το νησί μας.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26/9/11

Α) ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 15 ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ
Αντιπρόεδρος ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραμματέας ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Β) ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1 Α2 Β1 Β2 Β3 Γ1 Γ2

Πρόεδρος ΖΥΜΠΕΡΙ
ΥΛΒΙ

ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ                           
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΕΡΣΑΚΟΥ
ΑΝΙ

ΠΑΥΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΝΙΝΗ
ΑΝΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ

Αντιπρόε-
δρος

ΔΗΜΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΝΤΟΥΣΙ
ΑΡΣΙΝΙΝΤ

ΜΟΡΑΪΤΗ
ΠΑΟΛΑ

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γραμματέας ΑΡΚΟΥΛΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ

ΒΛΛΑΧΙ
ΟΛΙΓΚΕΡΣ

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ

ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ταμίας ΖΟΥΜΗΣ
ΗΛΙΑΣ

ΜΠΙΜΠΑ
ΝΤΕΝΙΣ

ΙΝΤΡΙΣ
ΝΤΙΝΑ

ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ
ΔΑΝΑΗ

ΜΠΟΥΝΑΪ
ΜΑΡΣΕΛ

Μέλος ΑΡΚΟΥΛΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΖΑΤΖΟ
ΡΕΝΤΙΟΝ

ΜΗΛΑΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΜΠΟΥΣΑΪ
ΤΖΟΡΤΖΙ

ΧΑΣΑΝΗ
ΜΙΡΕΛ

ΜΠΑΡΜΠΑ-
ΡΗΓΟΥ

ΖΑΜΠΕΤΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οχι στις απολύσεις
και την εργασιακή Εφεδρεία

Κλιμακώνεται η επίθεση της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στα οικονομικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα μισθω-
τών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.

Η εργασιακή εφεδρεία δηλαδή οι απολύσεις στο δημόσιο που εμπνεύστηκε η Ν.Δ. και υλο-
ποιεί το ΠΑΣΟΚ, με τη συμφωνία του «λαγού» Καρατζαφέρη, θα διογκώσει παραπέρα την 
ανεργία και θα έχει αρνητικές συνέπειες για όλο το λαό γιατί αυτός θα πληρώσει τις ελλείψεις 
που θα δημιουργηθούν στις κοινωνικές παροχές και υποδομές.

 Στην πρώτη γραμμή των απολύσεων βρίσκονται οι Δημοτικοί υπάλληλοι από τις επιχειρή-
σεις και τους οργανισμούς αλλά και από την καθαριότητα . Με αφορμή τις κινητοποιήσεις των 
εργαζομένων στους ΟΤΑ,
• Καλούμε τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους να μην επιτρέψουν να εφαρμοστεί 

η εργασιακή εφεδρεία, να αποτραπούν οι απολύσεις, να μην κλείσει ή αποδυναμωθεί καμιά 
δημοτική υπηρεσία, ίδρυμα ή επιχείρηση .
• Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί τους μισθωτούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους αυ-

τοαπασχολούμενους να βρεθούμε μαζί στους Αγώνες για το δικαίωμα στην σταθερή εργασία 
με σύγχρονα δικαιώματα.
• Η Δημοτική Αρχή να επιστρέψει σαν απαράδεκτη κάθε εγκύκλιο και να μην υλοποιήσει 

τις αποφάσεις της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια Στον πόλεμο που κήρυξε η πλουτοκρατία, με τα πολιτικά 

στηρίγματα της, απαντούμε με ενίσχυση του άλλου πόλου της λαϊκής εξουσίας.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Στο «πόδι» οι εκπαιδευτικοί
«Δεν πληρώνουμε γιατί δεν αντέχουμε!»

Η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης στις 22 Σεπτεμβρίου, 
καλεί τους εκπαιδευτικούς σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΔΟΥ Πάρου την Πέμπτη 29 Σε-
πτεμβρίου στις 1:30μμ για να καταθέσουν συλλογικά τα σημειώματα των έκτακτων εισφορών. 
Τα σημειώματα θα παραδοθούν με την ένδειξη «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥ-
ΜΕ!». 

Η ΕΛΜΕ με δελτίο Τύπου ενημερώνει ότι: Σε όσους εκπαιδευτικούς  δεν έχει φθάσει ταχυ-
δρομικά το σημείωμα μπορεί να το τυπώσει ηλεκτρονικά στην σελίδα www.gsis.gr (taxisnet). 
Ακόμη, όποιος εκπαιδευτικός αδυνατεί να παρασταθεί μπορεί να παραδώσει το σημείωμά του 
μέσω κάποιου συναδέλφου.

Να σημειωθεί ότι η ομοσπονδία (ΟΛΜΕ) με απόφασή της καλύπτει πολιτικά τους συναδέλ-
φους που αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι. Γι’ αυτό η ΕΛΜΕ Ενημερώνει, για τις πιθανές 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον καθένα προσωπικά η κίνηση αυτή. Οι επιπτώσεις αυτές 
είναι: 1)ένα πρόστιμο 1,5% μηνιαίως επί του πληρωτέου ποσού. Ενδεικτικά, η ετήσια επιβά-
ρυνση για ποσό 165 ευρώ είναι περίπου 30 ευρώ. 

2)  η μη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας μέχρι να πληρωθεί το ποσό. (Αυτό 
επηρεάζει ουσιαστικά μόνο τις επιχειρήσεις και όχι τους μισθωτούς).

Εκφράζεται όμως η πεποίθηση, ότι «η προοπτική που δημιουργείται από την επιτυχία της 
κίνησής μας είναι σίγουρα πολύ σημαντικότερη από το ρίσκο των όποιων  επιπτώσεων. Επι-
πλέον, επισημαίνουμε ότι η άρνηση πληρωμών είναι μονόδρομος για τους συναδέλφους που 
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί πράξη αλληλεγγύης 
και μήνυμα αγώνα από όλους τους υπόλοιπους! Όσον αφορά το επερχόμενο τέλος ακίνητης 
περιουσίας θα στείλουμε νέο ενημερωτικό σημείωμα, επειδή έρχεται μέσα από τους λογαρια-
σμούς της ΔΕΗ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στον καθένα». 

Τέλος, γνωστοποιείται, ότι στη Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ της 24ης Σεπτεμβρίου 
υπερψηφίστηκε η πολιτική απόφαση και το πλαίσιο αιτημάτων που πρότεινε το ΔΣ της ΟΛΜΕ. 
Υπερψηφίστηκε, επίσης, το πλαίσιο δράσης εκτός της 48ωρης απεργίας. Άρα ισχύουν μόνο οι 
αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ για 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 5 και 19 Οκτωβρίου (στην 
τελευταία συμμετέχει και η ΓΣΕΕ).  

Επόμενη γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ την Πέμπτη 29\09 στις 7:30 μμ
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ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ M.SC.

ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ-  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΠΗΓΑΔΙΑ, ΠΗΓΕΣ)
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Τηλ.: 22840 24881 Κιν.: 6972 449685 E-mail: birmpili@yahoo.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 (01/01 - 31/12/2010)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.941.902,15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.858.979,61
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3736.917,76
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 3.294.307,43 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.114.147,73

ΣΥΝΟΛΟ 13.973.127,34 ΣΥΝΟΛΟ 13.973.127,34

Απολογισμός Δήμου Πάρου 2010
Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, ο απο-

λογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2010. 
Τον απολογισμό καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της «Πάρος ΑΞΙΑ», ενώ παρών δήλω-

σε ο κ. Μ. Γλέζος και καταψήφισε ο κ. Ροκονίδας. 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον απολογισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου:

συνέχεια από σελ.8
Πληρώσαμε μια, πληρώσαμε δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, για τις 

δόσεις του δανείου, σχεδόν αγόγγυστα, στεγνώσαμε. Σώσαμε την 
Ελλάδα, ας τη σώσουν και κάποιοι άλλοι. 

Οι επιχειρηματίες σε τι κατάσταση βρίσκονται;
Η κατάσταση διαφέρει ασφαλώς, από περιοχή σε περιοχή, αλλά 

αν καίγεται το σπίτι του διπλανού σου, να φοβάσαι και για το δικό 
σου. Μπορεί για παράδειγμα η Σαντορίνη να δούλεψε καλά το κα-
λοκαίρι, μπορεί η Ρόδος να δούλεψε επίσης καλά, η Κως όμως 
δούλεψε λιγότερο, η Νάξος, η Πάρος ίσως ακόμη λιγότερο.  Αυτό 
δείχνει ότι το πράγμα δεν…  περπατάει σωστά. Ότι η κατάσταση δεν 
είναι ομαλή. Γιατί, μια ομαλή κατάσταση έχει τα πάνω της, έχει και 
τα κάτω της. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, η μείωση του 
τζίρου, η μείωση της κατανάλωσης, είναι δομική και ως τέτοια 
πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται. 

Που εστιάζεται το πρόβλημα σ’ αυτή την περίπτωση;
Είναι δεδομένο, ότι οι πόροι που έχουν αφαιρεθεί από την κατανάλωση (περικοπή μισθών 

και συντάξεων), έχουν αφήσει έντονα το στίγμα τους στην κατανάλωση. Γιατί κατανάλωση δεν 
είναι μόνο ο εξωτερικός τουρισμός, που μπορεί φέτος να πήγε καλά, δηλαδή να είχαμε μεγα-
λύτερο αριθμό αφίξεων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η οικονομία. Στις μεγάλες πόλεις, σε όλη την 
επικράτεια παρουσιάζονται ξενοίκιαστα μαγαζιά, που πλέον φτάνουν στο επίπεδο του ένα προς 
5 ή του ένα προς τέσσερα. Ένα μαγαζί κλειστό τέσσερα – πέντε ανοιχτά. Είναι δηλαδή αρκετά 
σημαντικό το ποσοστό των «λουκέτων». Υπάρχει επίσης, μεγάλη εναλλαγή στα μαγαζιά, κυρίως 
στους λεγόμενους «ακριβούς» δρόμους», πράγμα που σημαίνει ότι αναζητούνται και άλλες λύ-
σεις για την αντιμετώπιση μιας σημαντικής δαπάνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις, όπως είναι 
το ενοίκιο. 

Έχουν γίνει μειώσεις ενοικίων;
Εάν ο εκμισθωτής είναι ιδιώτης, στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει αποδεχτεί μείω-

ση. Όμως και με σωρεία δικαστικών αποφάσεων (έχουμε και απόφαση Εφετείου), μειώνονται 
τα ενοίκια έως και 30% ή και παραπάνω. 
Όταν όμως ο ιδιοκτήτης είναι το δημόσιο 
ή ΝΠΔΔ, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. 
Το Δημόσιο, ως ενοικιαστής απαιτεί μεί-
ωση των ενοικίων που πληρώνει, αλλά 
ως ιδιοκτήτης δεν μειώνει τα ενοίκια, 
που τον παρακαλούν οι νοικαραίοι του. 

Πως θα χαρακτηρίζαμε την κατάστα-
ση που επικρατεί στον επιχειρηματικό 
κόσμο; 

Ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται 
σε αναβρασμό όπως και όλη η κοινω-
νία, με δεδομένο ότι μπαίνουμε ήδη στον 
δεύτερο χρόνο που υποτίθεται ότι θα 
είχαμε πιάσει πάτο και θ’ αρχίζαμε την 

άνοδο. Θα «βλέπαμε ένα φως στο τούνελ», αλλά δυστυχώς βλέπουμε, ότι όσο πάει η κατάσταση 
βυθίζεται. Να πω για τις τράπεζες, για τη ρευστότητα, για την ανυπαρξία ευρώ στις τσέπες των 
καταναλωτών; Κατά συνέπεια, η ψυχολογία όλων μας είναι στο ναδίρ αυτή τη στιγμή. 

Υπάρχει άλλος δρόμος αντίδρασης, από την κινητοποίηση;
 Έχουμε κινητοποιήσεις από διάφορες  κοινωνικές ομάδες, που και αυτές με τη σειρά τους 

επηρεάζουν την κατάσταση. Το είδαμε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, που τις μέρες εκείνες 
η κίνηση ήταν πολύ περιορισμένη, το βλέπουμε σε καθημερινή βάση στην πρωτεύουσα, το βλέ-
πουμε και στις μεγάλες πόλεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. φοβάμαι ότι το καζάνι βράζει 
και το καπάκι που είναι πάνω κάποια στιγμή θα εκτιναχθεί, οπότε το πρόβλημα θα είναι έντονα 
κοινωνικό. 

Άρα στη συγκέντρωση έγινε ενημέρωση ή ελήφθη κάποια απόφαση για άλλου τύπου 
αντίδραση; 

Ενημέρωση έχουμε όλοι οι επιχειρηματίες, αυτό στο οποίο προσπαθήσαμε να καταλήξουμε, 
ήταν ο τρόπος αντίδρασης. Διότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση και από την πλευρά μας, που 
όμως δεν θα ενοχλεί τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Αυτό, με δεδομένο ότι το εμπόριο διακρί-
νεται για το σεβασμό του στην κοινωνία, καθώς η κοινωνία είναι αυτή που το θρέφει. Τρόπους 
λοιπόν αντίδρασης, κυρίως με νομικές μεθόδους, αντιμετώπισης όλης αυτής της φορολογικής 
λαίλαπας. Της  άδικης και άνισης φορολογικής λαίλαπας, διότι δεν είναι δυνατόν, στον άνεργο 
που ανάβει το φως και έχει ρολόι της ΔΕΗ και δεν ξέρω πως πληρώνει το λογαριασμό, να τους 
επιβάλεις να πληρώσει και το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Μπορεί να λέμε ότι θα 
το πληρώσει ο ιδιοκτήτης, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα…  Άρα με νομικούς τρόπους 
θ’ αντιδράσουμε, διότι όπως είπα και στην αρχή, δεν λέμε «δεν πληρώνω», αλλά «δεν μπορώ να 
πληρώσω». Δεν μπορούμε πλέον, δεν αντέχουμε άλλο. 

Τέλος, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου 
– Αντιπάρου για την πρωτοβουλία της συγκέντρωσης των Προέδρων και να πω επίσης, πως 
η απήχηση που είχε η πρόταση για τη συγκέντρωση και την ανάλυση της παρούσας δύσκολης 
κατάστασης και στα άλλα νησιά των Κυκλάδων, δείχνει τη σημαντική θέση που έχει ο Σύλλογος 
στο νησιωτικό σύμπλεγμα. 

«Δεν μπορούμε πια
να πληρώσουμε»

Εξαντλήθηκαν οικονομικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά οι φόροι, φόροι...

ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ, Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Σε συμβολική κατάληψη των Δημαρχείων Πάρου και Αντιπάρου προχώρησαν την Τετάρ-
τη 28 Σεπτεμβρίου οι εργαζόμενοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ενάντια στην 
κυβερνητική πολιτική. Σε ψήφισμά τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι ενώνουν την φωνή τους με 
όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στη λήψη αλλεπάλληλων έκτακτων και βάρβαρων μέτρων που 
οδηγούν την χώρα στην πτώχευση και τον αφανισμό με συνοπτικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση 
τονίζεται επίσης, με την δραματική περικοπή στη χρηματοδότητση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
την οδηγεί σε οικονομική ασφυξία, με ταυτόχρονα μέτρα μαζικών απολύσεων, εργασιακής εφε-
δρείας και εκδιώξεις δήθεν πλεονάζοντος προσωπικού. Οι εργαζόμενοι, δηλώνουν ότι θα αγω-
νιστούν για την ανατροπή αυτών των πολιτικών.

Την τραγική κατάσταση που βιώ-
νουν οι έμποροι και οι επιχειρηματίες 
στις Κυκλάδες, περιέγραψαν οι 10 από 
τους 14 Προέδρους των Εμπορικών 
Συλλόγων, που παραβρέθηκαν στα 
γραφεία της ΕΣΕΕ στον Πειραιά, προ-
κειμένου να βρουν τρόπους για ν’ 
αντιμετωπίσουν την λαίλαπα των συ-
νεχών μέτρων. 

Όπως ανέφερε στη ΦτΠ ο Πρό-
εδρος του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου Απ. Αλιπράντης, η 
κατάσταση είναι ακόμη τραγικότερη από ότι την 
περιμέναμε, με τον τζίρο μειωμένο κατά μέσο 
όρο στο 30%, ακόμη και στα νησιά που οι αφίξεις 
ήσαν αυξημένες. 

Όλοι οι εκπρόσωποι των Συλλόγων, αφού 
περιέγραψαν την κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει, ζήτησαν να μην αυξηθεί στα νησιά 
ο ΦΠΑ, μείωση των ενοικίων, παραίτηση των 
κυβερνητικών βουλευτών, τόνισαν ότι δεν αντέ-
χουν άλλο τη φοροεισπρακτική πολιτική που 
τους έχει εξαντλήσει οικονομικά και αποδέχτη-
καν την πρόταση του Συλλόγου της Πάρου - 
Αντιπάρου, για δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Το τεράστιο πρόβλημα, ξεκινάει τώρα για τις 
Κυκλάδες, λέει ο κ. Αλιπράντης. «Τώρα που τε-
λειώνει η τουριστική σεζόν, θα φανεί το έλλειμ-
μα, θ’ αναδειχτούν τα προβλήματα, για τα οποία 
δεν διαφαίνονται λύσεις. Γι’ αυτό δηλώσαμε όλοι 
σ’ αυτή τη συνάντηση, ότι δεν αντέχουμε και δεν 
μπορούμε να πληρώνουμε τα χαράτσια». 

Μετά την πολύωρη καταγραφή απόψεων και 
προτάσεων, οι εκπρόσωποι των εμπόρων κα-
τέληξαν σε ψήφισμα με προτάσεις και αιτήματα, 

που θα σταλεί στον Υπουργό Οικονομίας.  Συγκε-
κριμένα αποφασίστηκε: • Το κλείσιμο των κατα-
στημάτων στις 19 Οκτωβρίου σε όλες τις Κυκλά-
δες.  • Να κηρυχθούν ανεπιθύμητοι στα νησιά οι 
βουλευτές του νομού. • Διαφημιστική καμπάνια 
– ενημέρωση του καταναλωτή για τα προνόμια 
από τη διατήρηση στα νησιά του μειωμένου ΦΠΑ.  
• Επανίδρυση του Υπουργείου Ναυτιλίας – Του-
ρισμού.  • Μακροχρόνιες ρυθμίσεις για τις οφει-
λές των εμπόρων στον ΟΑΕΕ και να μην τιμω-
ρούνται ποινικά οι οφειλέτες. • Στελέχωση των 
Κέντρων Υγείας στις Κυκλάδες.

 
Έκτακτη συνεδρίαση
Ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού 

Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, καλεί όλα τα 
μέλη στα γραφεία του Συλλόγου στην Πάρο, 
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις14:30 
να συμμετέχουν στην έκτακτη συνεδρίαση με 
μοναδικό θέμα: «Συμμετοχή στη γενική απεργία 
της 19ης Οκτώβρη ή ακόμη παράλληλη κινητο-
ποίηση της ημέρας αυτής», με το σύνθημα: «ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ».

Ο Σύλλογος, συμπαραστεκόμαστε στις κινη-
τοποιήσεις της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου.

Αγανακτισμένοι οι επιχειρηματίες των Κυκλάδων από τα συνεχή χαράτσια
Κλείσιμο καταστημάτων στις 19 Οκτωβρίου


