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επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

Σε θέση μάχης βρίσκονται όλοι οι κλάδοι των εργαζομέ-
νων, όπως σε όλη τη χώρα έτσι και στην Πάρο. Επί ποδός 
και οι επαγγελματίες του νησιού μας. Η αντίδραση πρέπει 
και θα είναι μαζική σε έναν αγώνα ενάντια στα κυβερνη-
τικά μέτρα, θηλιά στο λαιμό εργαζομένων και επιχειρημα-
τιών. 

Επί ποδός και οι εκπαιδευτικοί εξαιτίας του νέου μισθο-
λογίου, που όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Λειτουργών 
Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) σε ανακοίνωσή της «ξεθεμε-
λιώνει τα πάντα στο δημόσιο».

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 19 
Οκτωβρίου, στην οποία συμμετέχει και η ΓΣΕΕ και καλούν 
όλους τους εργαζόμενους σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα 
να συμμετάσχουν, με το σύνθημα: «Όλοι μαζί μπορούμε». 

Στην Πάρο και την Αντίπαρο, όλα τα συνδικαλιστικά όρ-
γανα, καλούν επίσης σε αγωνιστική συμμετοχή. 

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπά-
ρου, καλεί όλους τους επαγγελματίες όλων των κλάδων 
του εμπορίου να πάρουν μέρος στην πανελλαδική απεργία 
με το σύνθημα, που αναγράφεται και στην αφίσα του Συλ-
λόγου: «Δεν έχουμε λεφτά, δεν πληρώνουμε». 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Απ. Αλιπράντης τονίζει: 
«Όλοι εμείς οι επαγγελματίες, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί 
υπάλληλοι, επιβάλλεται ν’ αντισταθούμε στα χαράτσια που 
ήρθαν και συνεχίζουν να έρχονται. Κανένας πλέον στον 
καναπέ. Σηκωνόμαστε όλοι για να προστατέψουμε τις οι-

κογένειές μας και το βιος μας. Η φωνή μας, είναι η μόνη 
αντίσταση στη λαίλαπα των κυβερνητικών μέτρων». 

Τους ιδιωτικούς υπαλλήλους στα δύο νησιά μας καλεί 
στον αγώνα και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πά-
ρου – Αντιπάρου. Όλοι μαζί, τονίζει ο Γ. Παπανικολάου, ν’ 
αντιδράσουμε σε όσα μας συνέβησαν και σε όσα πρόκειται 
να μας συμβούν. 

Η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου, όπως αναφέρει ο Πρόε-

δρος του οργάνου Στ. Μανούσος ετοιμάζεται αφίσα με την 
οποία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμι-
ας να συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία. 

Παρόντες θα είναι και οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, 
μας λέει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης «Παναγιώτης Καλλίερος», . Οι εκπαιδευτικοί έχουν 
ήδη ενημερωθεί για την απεργία στις 19 Οκτωβρίου και με 
έγγραφα και μέσω των blog. 

Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου, λόγω της απεργι-
ακής κινητοποίησης θα υπολειτουργήσουν στην Πάρο και 
στην Αντίπαρο, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κ.λπ.

ΌλΌι στην απεργια
ΤεΤάρΤη 19 ΟκΤωβρίΟυ 2011

Σε «άΦάΣίά» ΔηΜΟΣίΟΣ κάί ίΔίωΤίκΟΣ ΤΟΜεάΣ - κΛείΣΤά ΣΧΟΛείά κάί κάΤάΣΤηΜάΤά 

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Πάρου τάσσεται μαζί με 
τους συνδικαλιστικούς φορείς του νησιού μας και καλεί 
όλους τους παριανούς πολίτες στην πανελλαδική απερ-
γιακή κινητοποίηση στις 19 Οκτωβρίου. 

Δηλώνει ότι όλα τα μέλη της θα βρίσκονται την ημέρα 
αυτή στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους σε έναν κοινό 
αγώνα, ως αντίσταση στην καταστροφική Κυβερνητική 
πολιτική. 

Στην ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας τονίζεται: Η 
αγανάκτηση της πλατείας παίρνει τη μορφή της οργάνω-
σης. Οργανωνόμαστε σε μια κίνηση που αποκτάει φωνή. 
Τέρμα τα ψέματα. Ήρθε η στιγμή να σηκώσουμε το ανά-
στημά μας, ως έλληνες πατριώτες απέναντι σ’ αυτό το 
σάπιο πολιτικό σύστημα που μας κυβερνά. 

ΤΟ επΟΜενΟ ΤευΧΟΣ ΤηΣ ΦΤπ
θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 22 Οκτωβρίου,
λόγω της συμμετοχής της επιχείρησης & των εργαζομένων της 
στην απεργιακή κινητοποίηση της 19ης Οκτωβρίου.

εΓκρίΘηκε η ΜεΛεΤη ΤηΣ wwf
για τους υγροβιότοπους της πάρου

"Μην ενίΣΧυεΤε Την πάράπάίΔείά"
πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων & κηδεμόνων

νεΟ άερΟΔρΟΜίΟ πάρΟυ
Σε καλό δρόμο...

Έγινε καταγραφή, εντοπισμός προβλημάτων 
και προτάσεις για αποκατάσταση

του Γυμνασίου Παροικίας για το ζήτημα 
των ξένων γλωσσσών
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...με τo “Highspeed” από Πάρο προς...

...Πειραιά σε 255’

* Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Οι χρόνοι ταξιδίου υπολογίζονται από την έξοδο του πλοίου από τον λιμένα αναχώρησης έως και την προσέγγιση του πλοίου στον λιμένα 
άφιξης. Τα δρομολόγια ισχύουν έως 26/10/2011.
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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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

του Χρίστου Γεωργούση

Όσοι πιστοί προσέλθετε
Πριν  δυο χρόνια έγιναν εκλογές στον «Αρχίλοχο» 

και είπαμε ότι επιχειρήθηκε, αντί της ανανέωσης, ανα-
παλαίωση. Το Νοέμβριο δίνεται ευκαιρία με τις νέες 
εκλογές να γίνει η προσδοκόμενη ανανέωση. Πλούσιο 
ωστόσο ήταν το έργο του απερχόμενου συμβουλίου και 
εκτός των άλλων αναδείχτηκε κι ένας καινούριος πρόε-
δρος, ο Μανώλης Δρακόπουλος, από τους επιφανείς και 
υπεύθυνους της συλλογικής δράσης. Έχουμε πάει οι πε-
ρισσότεροι στα σπίτια μας, κλειστήκαμε, θεωρήσαμε ότι 
γεράσαμε και αποσυρθήκαμε. Μέχρι ένα σημείο σωστά 
είναι όλα αυτά, οι καιροί δεν εξελίσσονται όπως τα λογα-
ριάζουμε, έχουν δικούς τους ρυθμούς και λογικές. Διά-
δοχοι δεν φάνηκαν, ούτε διάδοχες στάσεις ζωής. Η νε-
ολαία βρήκε καλύτερα τα καφενεία και τα ξενυχτάδικα. 
Βεβαίως χρειάζονται κι αυτά, στο πρόγραμμα είναι όλα, 
η απαξίωση όμως και η απροσδόκητη αδιαφορία για τα 
προηγούμενα πειράματα συλλογικής ζωής δεν οδηγούν 
στα προοδευτικότερα και καλύτερα. Η αποστέρηση της 
ελευθερίας προηγούμενων γενεών έφεραν κινητικότη-
τες, η πολλή ελευθερία έδωσε στη συνέχεια παραίτηση 
κι ανευθυνότητα. 

Πολλοί πίστεψαν ότι αυτομάτως λειτουργεί ο κινη-
ματογράφος, μόνες τους γίνονται οι εκδηλώσεις και το 
θέατρο και δεν βρίσκονται πίσω φανεροί και κρυφοί 
εθελοντές, να τραβούν κουπί, να χτίζουν κάθε φορά το 
λιθαράκι τους στα τεκταινόμενα. Αφέθηκε το πολιτικό 
τμήμα του Συλλόγου να κάνει τη δουλειά του κουβα-
λητή και να καταναλώνει ώρες επί ωρών, χωρίς αυτό 
να αναγνωρίζεται. Για να κρατηθεί και μόνο η αίθουσα, 
αρκετοί τρέχουν, για τα φώτα, την άνεση και τη ζεστασιά 
της, πολλοί πρέπει να νοιάζονται διαρκώς.

Λίγο μετά την έκρηξη της συλλογικότητας του 1974 
οι νέες γενιές τα θεώρησαν όλα αυτονόητα και όσους 
συμμετείχαν συντηρητικούς. Στη θέση των συλλόγων 
μπήκε μια κάπως ρέμπελη ζωή και η υστερία μιας δι-
αρκούς «ψυχαγωγίας», με θόρυβο, φλυαρία, καφέ και 
ξενύχτι. Τα καινούρια «επανασταστικά» είχαν μπόλικο 
ατομισμό και την ιδιοτέλεια ραχάτικου βολέματος. Όλα 
τώρα όμως στρέφονται καταπάνω στη νεολαία, δεν τη 
λογαριάζει κανείς, το «ενδιαφέρον» φτάνει μέχρι την ει-
σαγωγή στα πανεπιστήμια, μετά δεν μας κάνει, δεν την 
έχουμε ανάγκη. Μια πατρίδα που θεωρεί περιττούς τους 
νέους γίνεται επικίνδυνη. Ίσως αναθεωρηθεί τώρα η 
στάση της αποχής από τα κοινά, που είναι παντού φα-
νερή. Όταν καταπιαστήκαμε εμείς με συλλόγους και 
εκδηλώσεις, είμαστε μόλις 30 χρόνων. Περιμέναμε την 
ορμητική είσοδο της νεολαίας που θα προχωρούσε τα 
πράγματα στο επαναστατικότερο.

Για να έρθουμε στον «Αρχίλοχο». Την ώρα που γρά-
φεται το κείμενο μια θεατρική του ομάδα δίνει παρά-
σταση στη Χίο με τη σκηνοθέτη εκεί (Μοσχούλα Κοντό-
σταυλου) και τον πρόεδρο εκεί (Μανώλη Δρακόπουλο). 
Ο «Αρχίλοχος» χρειάζεται στην Πάρο.  Αναγκαία είναι η 
συνέχιση της δράσης, νέα πειράματα και νέο αίμα. Στους 
νεότερους της διοίκησης θα σταθούν για πρόθυμη βοή-
θεια παλιότερα δοκιμασμένα στελέχη.

Είπαμε και άλλη φορά, ότι στη σημερινή κρίση (ηθι-
κή πρώτα και μετά οικονομικοπολιτική), οι Σύλλογοι, η 
συλλογική ζωή, γίνονται κάστρα δημοκρατίας και συνο-
χής των ανθρώπων. Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε στον 
«Αρχίλοχο», είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΕυχαριστΗρια
Προς τον συμπατριώτη μας ΑΝΘΡΩΠΟ και 

επιστήμονα – γιατρό Νίκο Πρωτονοτάριο.
Στις δύσκολες μέρες που περνάμε και που ο 

καθένας είναι κλεισμένος στον μικρόκοσμό του, 
στον καθημερινό αγώνα για την επιβίωσή του, 
υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζουν απλόχερα 
την μεγαλοψυχία τους, την ανιδιοτέλειά τους, που 
προτάσσουν μεγαλοπρεπώς το εμείς απέναντι στο 
εγώ, που ενεργούν με απόλυτη σεμνότητα και εκ-
φράζουν έμπρακτα την ΑΝΘΡΩΠΙΑ τους.

Μέσα απ’ τα βάθη της ψυχής μας – εγώ και η 
οικογένειά μου – εκφράζουμε ένα ηχηρό ευχαρι-
στώ προς τον ΑΝΘΡΩΠΟ, με κεφαλαία γράμματα 
και παγκοσμίου αναγνωρίσεως επιστήμονα – για-
τρό Νίκο Πρωτονοτάριο.

Στην περιπέτεια υγείας του 17χρονου γιού 
μας, η αμέριστη συμπαράστασή του, η ανιδιο-
τελής προσφορά του, η άρτια και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη καθοδήγησή του τόσο προς τους 
καταξιωμένους συναδέλφους του όσο και προς 
την οικογένεια, αποτέλεσαν για εμάς ένα μαξιλάρι 
σιγουριάς, πίστης, αισιοδοξίας και πάνω απ’ όλα 
δύναμης για να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα.

Μακάρι η ιατρική κοινότητα να είχε πολλούς 
σαν τον Νίκο Πρωτονοτάριο.

 Όσο υπάρχουν άνθρωποι – επιστήμονες σαν 
τον Νίκο Πρωτονοτάριο υπάρχει ελπίδα για ένα 
καλύτερο μέλλον.

Ευχόμαστε  και ελπίζουμε  αυτή η κατάθεση 
ψυχής να βρει τον ελάχιστο χώρο και να δημοσι-
ευτεί στο έντυπό σας. Τέτοιες συμπεριφορές θα 
πρέπει να φωτίζονται και να αποτελούν παράδειγ-
μα προς μίμηση. Αξίζουν πλατιάς δημοσιότητας.

Γιατρέ ευχόμαστε σε σένα και στην οικογένειά 
σου τα καλύτερα.

Με απέραντη ευγνωμοσύνη
Οικογένεια  Σωτήρη Χουλιάρα

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Τ. Ο. Νέας Δη-
μοκρατίας Πάρου Αντιπάρου  ευχαριστούμε 

τα οργανωμένα Μέλη μας, που με την μεγά-
λη αγάπη τους προς την παράταξη μας έβγαλαν  
ασπροπρόσωπους στην εκλογική διαδικασία των 
Εκλογών για την θέση του προέδρου της  ΝΟΔΕ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ως γνωστόν  μετά την παραίτηση του 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΞΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ (ο γνωστός μας στην 
Πάρο με την σχολή οδηγών) μοναδικός υποψήφι-
ος αναλαμβάνει την κομματική 

Αρχηγία των Κυκλάδων με στόχο να την ξανα-
φέρει ενωμένη στην κορυφή.

Η συσπείρωση και για την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
σε τοπικό επίπεδο ξεκίνησε πολύ θετικά, με θε-
ματοφύλακες τους ΡΙΤΑ ΓΚΙΚΑ, ΜΑΡΚΟ ΜΠΙΖΑ, 
ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΜΟΥΡΛΑ,  ΛΟΥΗ ΚΟΝΤΟ, ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟ ΩΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ,  
τον περιφερειακό ΚΩΣΤΑ ΜΠΙΖΑ, Δημοτικούς 
συμβούλους  ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΕ-
ΛΕΧΗ που αψήφησαν τα ακραία καιρικά φαινόμε-
να για τα πιστεύω τους

       Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας 
Πάρου - Αντιπάρου 

Ο Πρόεδρος Κ. Ροδίτης   

ΜνΗΜόσυνό
του Χρήστου Κα-

ραγιανιώτη 
Πέρασε ένας χρό-

νος από τον ξαφνικό 
χαμό του συμπατρι-
ώτη μας δημοσιο-
γράφου, τη φωνή του 
ΗΧΩ FM, Χρήστου 
Καραγιανιώτη. Το 
ετήσιο μνημόσυνο 
του Χρήστου θα τελε-
στεί το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί 
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Αντίπα-
ρο.

Η σύζυγός του Γεωργία,
τα παιδιά του Αναστασία, Θωμάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 12-10-11
Αριθμ. Πρωτ.: ΚΑΠΑ /962
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι την 26-10-11, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11.30 – 12.00 π.μ., θα διενεργηθεί στον κρατικό Αερ/να Πά-
ρου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
11/12-11-29, για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του 
δικαιώματος λειτουργίας ενός (1) αυτόματου πωλητή ροφημάτων, αναψυ-
κτικών και τυποποιημένων προϊόντων στον κρατικό αερολιμένα Πάρου για 
τρία (3) χρόνια.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού θα γίνονται από το 
Τμήμα Οικονομικού και Εφοδιασμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσί-
ας Πολιτικής Αεροπορίας, οδός Βασιλέως Γεωργίου 1 Ελληνικού Τηλ.: 210 
8916316 από τις 09.00 έως 14.00 και από τον Κρατικό Αερ/μένα Πάρου τηλ.: 
22840 90902.

Ο Αερολιμενάρχης  Κων/νος  Λεοντίδης

γιορτή για τα αΜεαι
Γιορτάζοντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για το 

Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ικανότητες, την Κυ-
ριακή 16 Οκτωβρίου και ώρα 7:30μμ στον Δημοτικό Χώρο 
Τεχνών  (κτίριο Δημητρακόπουλου) στην Παροικία, θα δοθεί 
συναυλία με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου.

Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν με αγάπη η Ελένη σπανού, 
η απολλωνία όικονόμου και στο πιάνο η Κωνσταντίνα 
ανδρεάκου. H είσοδος είναι 10€. Από το λιμάνι της Νάουσας 
(Μελτέμι), στις 6:30μμ θα ξεκινήσει πούλμαν για την Παροικιά.

προσφυγή κατά 
διατάξεων του 
Κανονισμού 
λειτουργίας 
του περιφ/κου 
συμβουλίου

Προσφυγή κατά διατά-
ξεων του Κανονισμού λει-
τουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κατέθεσαν οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Ν. 
Συρμαλένιος, Παύλος Χρυ-
σαφίδης και Νεκτάριος Σα-
ντορινιός , δημότης Ρόδου, 
ενώπιων της επιτροπής άρ-
θρου 7 του Ν.2839/2000 της 
αποκεντρωμένης διοίκησης 
αιγαίου.

Με την προσφυγή ζητούν 
την ακύρωση της με αριθμό 
91/30-8-2011 απόφασης του 
ΠΣΝΑ με την οποία εγκρίθη-
κε κατά πλειοψηφία ο κανονι-
σμός λειτουργίας του Π.Σ.

Οι προσφεύγοντες εκτι-
μούν, ότι η απόφαση του Π.Σ 
(άρθρα 8,9)είναι αντίθετη με 
το νόμο τον οποίο αλλοιώνει 
και κατά συνέπεια γίνεται δυ-
σχερές το έργο των περιφε-
ρειακών συμβούλων. 

άγαπητοί συμπολίτες καλό 
φθινόπωρο και ψηλά το κεφάλι!
Οι γνωστοί τηλεοπτικοί αστέρες της ενημέ-
ρωσης και των αναλύσεων, οι διαμορφωτές 
της κοινής γνώμης, οι ακριβοπληρωμένοι 
των τηλεπαραθύρων,  ανέλαβαν και πάλι τα 
πόστα τους. Μπήκαν  στα σπίτια μας.

Την ώρα που οι εργαζόμενοι θα μετρούν 
μέχρι και τα ψιλά για να δουν αν θα τα βγά-
λουν πέρα την επόμενη μέρα, οι άνεργοι « 
πνίγονται» στις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις, οι συνταξιούχοι « παραπατούν» από τις 
συνεχείς μειώσεις, την ώρα που όλη η κοι-
νωνία θα αγκομαχά, εκείνοι θα επιχειρούν 
να αποπροσανατολίσουν, να συσκοτίσουν, να 
διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Αυτοί 
τη δουλειά τους. Και εμείς τη δική μας. Αντι-
στεκόμαστε στην « πληρωμένη ενημέρωση». 
Κλείνουμε το « χαζοκούτι» και ανοίγουμε ένα 
βιβλίο ή βλέπουμε μια ταινία. 

Ο Μπρέχτ  έγραψε ότι όποιος θέλει να 
πολεμήσει την ψευτιά και την αμάθεια και να 
γράψει την αλήθεια έχει να ξεπεράσει το λιγό-
τερο πέντε δυσκολίες.

Πρέπει να έχει το θάρρος να γράφει την 
αλήθεια παρόλο που παντού την καταπνίγουν.

Την εξυπνάδα να την αναγνωρίσει παρόλο 
που την σκεπάζουν παντού.

Την τέχνη να την κάνει ευκολομεταχείρι-
στη σαν όπλο.

Την κρίση να διαλέξει εκείνους που στα 
χέρια τους η αλήθεια θ’ αποχτήσει δύναμη.

Την πονηριά να τη διαδώσει ανάμεσά τους.
Αν δεχθούμε ότι έχουμε το θάρρος να 

γράψουμε την αλήθεια, τίθεται το θέμα αν 
έχουμε και 
την ικανό-
τητα να την 
α ν α κ α λ ύ -
ψουμε κάτω 
από τόσους 
τόνους ψευ-
τιάς. Εδώ 
πρέπει να 
σημειώσου-
με ότι στην 
προσπάθειά 
μας για την 
ανακάλυψη 
της αλήθειας 
δεν είμαστε 
μόνοι και 
αβοήθητοι.

Έ χ ο υ μ ε 
π ο λ ύ τ ι μ ο 
οδηγό μας 
μια θεωρία, 
το Μαρξι-
σμό. Μια 
θεωρία που 

ερμηνεύει την οικο-
νομική και κοινωνική 
εξέλιξη της κοινωνίας 
σε επιστημονική βάση. 
Και όπως όλοι αναγνω-
ρίζουν, βασικό κριτήριο 
της επιστημονικότητας 
ήταν, είναι και θα είναι η 
απόδειξη.

Σε αυτό εσείς θα μας 
κρίνετε. Θέλουμε να μας 

κρίνετε. Αν όλα όσα κατά καιρούς λέμε – γρα-
πτά ή προφορικά – είτε για τοπικά είτε για γε-
νικότερα θέματα, οι αναλύσεις μας και τα συ-
μπεράσματά μας στηρίζονται σε αποδείξεις, σε 
πολλές αποδείξεις. Αν πατάνε γερά  στα πόδια 
τους. Την κριτική την επιδιώκουμε.

Έχουμε και μείς ευθύνη να σας πείσουμε. 
Αλλά έχετε και σεις ευθύνη, γιατί είτε από πί-
στη, είτε από ελπίδα, είτε από συνήθεια, τους 
έχετε δώσει τη δυνατότητα να κυβερνούν και 
να ισχυρίζονται ότι έχουν τη λαϊκή νομιμοποί-
ηση, για να κάνουν αυτά που κάνουν.

Δεν είμαστε απαλλαγμένοι από ελλείψεις 
και αδυναμίες. Έχουμε τη θέληση να τις πολε-
μήσουμε αλλά πρέπει να έχουμε και την απαι-
τούμενη κοινωνική και πολιτική δύναμη. Ήρθε 
η ώρα να γίνουμε περισσότεροι.

Δεν είμαστε αφελείς. Δεν είμαστε αιθε-
ροβάμονες. Ούτε έχουμε αυταπάτες. Το ελά-
χιστο που διεκδικούμε είναι το δικαίωμα στο 
όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι που 
δημιουργεί Ιστορία. Και η Ιστορία δεν σταματά 
γιατί το επιθυμούν εκείνοι που σήμερα έχουν 
το πάνω χέρι. Γιατί η Ιστορία έχει παρασύρει 
στο διάβα της πολλούς από δαύτους.

Τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν τα προλα-
βαίνουμε όλα. Γνωρίζουμε ότι ο συσχετισμός 
δυνάμεων είναι αρνητικός. Και όμως, πιστεύ-
ουμε ακράδαντα ότι  το παιγνίδι « παίζεται». 
Το παιγνίδι « γυρίζει», που λένε και στο ποδό-
σφαιρο. Αρκεί να το πιστέψουμε οι πολλοί και 
να γίνουμε ένα. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Τη μπάλα που εμείς ψάχνουμε, εκεί θα τη 
βρούμε να γκελάρει στα γήπεδα μιας άλλης 
πιο δίκαιης, δημοκρατικής και ανθρώπινης 
κοινωνίας. Όσοι σπεύσουν να χαμογελάσουν 
με το ρομαντισμό μας ( ή όπως αλλιώς βαφτί-
ζουν την άποψή μας ), ας γνωρίζουν ότι το πο-
δόσφαιρο μοιάζει πολύ με τη ζωή. Και καμιά 
φορά τα γκελ στη ζωή – όπως και στο ποδό-
σφαιρο – είναι απρόβλεπτα...

Τα πιο δύσκολα τα ‘χουμε μπροστά μας. Ο 
συμβιβασμός και η ηττοπάθεια δεν μας αρμό-
ζει. Εδώ θα είμαστε για να δώσουμε την μάχη. 
Τις μάχες. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα.

Αυτό που απλώς χρειάζεται είναι οργάνω-
ση, σχέδιο, συλλογικότητα, πειθαρχία, αλλη-
λεγγύη, πάθος και πάνω απ’ όλα ΟΡΑΜΑ.

Ψηλά το κεφάλι. Το οφείλουμε στα παιδιά 
μας...

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

ταξίδια νοητά

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα  εί-
ναι η έκθεση μοντελισμού στην 
αίθουσα τέχνης του Αγίου Αθα-
νασίου στην Νάουσα. Τα έργα 
του Θεόφιλου Βοσινάκη, δου-
λειά χρόνων με απίστευτη λε-
πτομέρεια, καράβια, αεροπλάνα, 
υποβρύχια κ.λπ., σε ταξιδεύουν, 
όπως λέει ο ίδιος, σε επικίνδυ-
νες πτήσεις, σε απίστευτες, αλλά 
αληθινές σκηνές, θάλασσες και 
ουρανούς γεμάτους ιστορίες. 

Η έκθεση θα παραμείνει 
ανοιχτή έως τις 20 Οκτωβρίου 
και λειτουργεί από τις 9 το πρωί 
έως τις 12 το μεσημέρι και από 
τις 5 το απόγευμα έως τις 8.30 το 
βράδυ.
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Τα γνωρίζετε όλα για το µέλι;
Τι µας προσφέρουν

ο βασιλικός πολτός & η γύρη;

Ελάτε να βρείτε τις απαντήσεις
τη Δευτέρα 17/10

& την Τρίτη 18/10, 12.00-2.00 µ.µ.
στο   

Στις ερωτήσεις σας θα απαντήσει
η διαιτολόγος-διατροφολός

κ. Νικολίνα Κάπαρη.

Θα σας προσφέρουµε να δοκιµάσετε µέλι
από τους περισσότερους παραγωγούς της Πάρου

& βιολογικά µέλια απ’ όλη την Ελλάδα.
Για τις ηµέρες των παρουσιάσεων θα υπάρχει 10% έκπτωση

σε όλα τα µελισσοκοµικά προϊόντα.

1ο χλµ. Παροικιάς-Νάουσας • Τηλ: 22840 24837 & 24801

νέο αεροδρόμιο πάρου
σε καλό δρόμο…

Τα ερωτήματα που τέθηκαν από το Δήμο προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και 
αφορούν στο έργο: Νέο πεδίο ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Πάρου, απαντήθηκαν από την 
υπηρεσία. Με έγγραφό της που έστειλε στις 29 Σεπτεμβρίου προς τον Δήμαρχο Πάρου Χρ. 
Βλαχογιάννη, τον ενημερώνει για ποια από τα ερωτήματα – αιτήματα γίνονται αποδεκτά και 
ποια όχι.

Συγκεκριμένα στο έγγραφο-απάντηση της ΥΠΑ αναφέρεται: Σε συνέχεια του εγγράφου 
σας με θέμα: Έργο Νέου πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Πάρου, που αναφέρεται σε 
προτάσεις σας σχετικά με το έργο του νέου Αεροδρομίου Πάρου, σας ενημερώνουμε τα ακό-
λουθα:

Περίσσεια εκσκαφών
Συμφωνούμε με τις προτάσεις σας για εναπόθεση της περίσσειας των προϊόντων του έρ-

γου στο γειτονικό ανενεργό λατομείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και εναλλακτικά στο λατομείο 
Ρήγα κοντά στο Μαράθι.

αποστράγγιση ομβρίων περιοχής νέου αεροδρομίου και αποστράγγιση ομβρίων 
βόρεια του αεροδρομίου.

Η πρότασή σας να συμπεριληφθούν στο έργο και εργασίες διαπλάτυνσης του ρέματος 
στην εκβολή του και η κατασκευή γεφύρωσης στο σημείο που αυτό τέμνει την οδό Πούντα, 
δεν είναι εφικτό να γίνει στο πλαίσιο του έργου, καθόσον τα σχετικά έργα στερούνται σχετι-
κής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η δε διαπλάτυνση που προτείνετε, πιθανώς να θίγει και 
παρακείμενες ιδιοκτησίες και ως εκ τούτου θα προκύψουν προβλήματα στην υλοποίηση της 
κατασκευής. 

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, μόνοι ένα μέρος των ομβρίων της 
περιοχής των έργων του Αεροδρομίου, το μικρότερο σε ποσοστό εκ του συνόλου, προβλέ-
πεται να απορρίπτονται τα όμβρια βόρεια στο ρέμα «ΣΥΡΙΓΟΥ», ποσότητα που δεν επιβαρύνει 
περισσότερο το ρέμα από ότι σήμερα, αφού στον αποδέκτη αυτό οδεύουν και σήμερα όλα τα 
όμβρια της περιοχής.

αποστράγγιση ομβρίων νότια του αεροδρομίου
Σχετικά με την πρότασή σας για αλλαγή όδευσης των ομβρίων της νότιας περιοχής που 

καταλήγουν στην παραλία Βουτάκου (σύμφωνα με την οριστική μελέτη) και για το λόγο ότι η 
νέα όδευση θα απαιτήσει καινούρια μελέτη και περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα προχωρή-
σουμε στη δημοπράτηση του έργου με τα προβλεπόμενα στην οριστική μελέτη και στη φάση 
κατασκευής του έργου, θα μπορούσε να γίνει τροποποίηση της μελέτης, εφόσον υπάρξει και 
σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Πρόσβαση στις παρόδιες του αεροδρομίου ιδιοκτησίες
Η Υπηρεσία μας έχει επιληφθεί και συμπεριέλαβε στις δαπάνες του έργου την πρόσβαση 

σε ιδιοκτησίες που αποκόπτονται από τους κοινόχρηστους δρόμους. 
Με αφορμή το έγγραφο της ΥΠΑ, που εξασφάλισε η ΦτΠ, απευθυνθήκαμε στον δήμαρχο 

χρ. Βλαχογιάννη, με το ερώτημα, σε τι σημείο βρίσκονται οι διαδικασίες για το νέο αερο-
δρόμιο; Η απάντηση του δημάρχου ήταν λακωνική: «Η περίπτωση του νέου αεροδρομίου 
της Πάρου, είναι σε πολύ καλό δρόμο…».

Έργο σε παραλίες της περιφέρειας
για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία 
η πάρος προτείνει
Χρυσή ακτή και λιβάδια

Είκοσι παραλίες στο Νότιο Αιγαίο, πρόκειται να διαμορ-
φωθούν και να εξοπλιστούν, έτσι ώστε να είναι προσβάσι-
μες σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της 
Περιφέριεας Ν. Αιγαίου. Στις παραλίες αυτές συμπεριλαμ-
βάνεται και μία παραλία από τις 4 της Πάρου που έχουν 
γαλάζια σημαία και την οποία θα επιλέξει ο Δήμος του νη-
σιού. Όπως μας πληροφόρησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Μ. Κωβαίος, ο περιβαλλοντολόγος του Δήμου θα ετοιμά-
σει δυο μελέτες για δύο παραλίες του νησιού, για τη Χρυσή 
Ακτή και τα Λιβάδια Παροικίας, με έμφαση στη Χρυσή Ακτή 
και η Περιφέρεια θα καταλήξει σε ποια από τις δύο θα γίνει 
το έργο. 

Το έργο, το οποίο ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβού-
λιο, έπειτα από πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξι-
ακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασμού Τζώρτζη Μακρυωνίτη, εντάσσεται στο πλαίσιο της 
κοινωνικής πολιτικής, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης. 

Η πρόταση αφορά την εγκατάσταση στις παραλίες συ-
στημάτων προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία. Συ-
γκεκριμένα, κάθε μια από τις είκοσι παραλίες σε 17 νησιά 
της Περιφέρειας, πρόκειται να εξοπλιστεί με δύο αμφίβια 
αμαξίδια, ειδικό διάδρομο για την κίνηση του αμαξιδίου και 
την πρόσβαση του λουόμενου στη θάλασσα, τις ομπρέλες 
και τα αποδυτήρια, καθώς και ειδικό χώρο (καμπίνα) Απο-
δυτηρίων-Αποχωρητηρίων.

«Είναι καθήκον όλων μας να στηρίξουμε την προσπάθεια και να επαναπροσδιορίσουμε τη 
θέση των ατόμων αυτών στην κοινωνία», τονίζει ο Αντιπεριφεριάρχη Τζώρτζης Μακρυωνί-
της, ο οποίος θέτει ως στόχο να καταστεί το Νότιο Αιγαίο, η Περιφέρεια με τις περισσότερες 
προσβάσιμες παραλίες.

Πρότυπο της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η παραλία της Βάρης στη Σύρο, στην οποία 
έχουν εγκατασταθεί από το 2009 από τον τέως δήμο Ποσειδωνίας συστήματα προσβασιμότη-
τας, τόσο σε άτομα με κινητικά προβλήματα, όσο και σε άτομα με απώλεια μερικής ή ολικής 
όρασης. Μάλιστα το φετινό καλοκαίρι η συγκεκριμένη παραλία αποτέλεσε πόλο έλξης ομάδας 
τουριστών με προβλήματα όρασης από την Παλαιστίνη, συμβάλλοντας στην αύξηση των επι-
σκεπτών, στην παράταση της τουριστικής περιόδου και στη διεθνή προβολή της χώρας μας.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται, πως «η δημιουργία συνθηκών για την παροχή ίσων ευκαιρι-
ών σε ΑμεΑ ακόμα και στον τομέα του παραθερισμού, η παράταση της τουριστικής περιόδου, 
η αύξηση της επισκεψιμότητας, η διεθνής προβολή και η εν γένει αναβάθμιση και εξέλιξη του 
τουριστικού προϊόντος, είναι μερικά μόνο από τα οφέλη της δράσης».

Συνάντηση περιφερειάρχη - ρέππα
στο ενιαίο μισθολόγιο να ληφθεί
υπ’ όψη η νησιωτικότητα

Με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη ρέππα συναντήθηκε την Τρί-
τη 11 Οκτωβρίου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης, ο οποίος 
εξέφρασε την προσωπική του δυσφορία, όπως και του συνόλου των συναδέλφων του 
Περιφερειαρχών, για τη συνεχιζόμενη «αφαίμαξη» αρμοδιοτήτων από την αιρετή Περιφέ-
ρεια, κάτι που προσκρούει, όπως είπε,  τόσο στο πνεύμα του νομοθέτη («Καλλικράτης»), 
όσο και στον Ευρωπαϊκό χάρτη για τις Περιφέρειες. Ζήτησε επίσης, να μην καταργηθούν 
οι οργανικές θέσεις υπαλλήλων, αντίθετα να καλυφθούν με πλεονάζον προσωπικό από 
άλλες υπηρεσίες.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μαχαιρίδης ανέλυσε στον υπουργό, τα έντονα προβλήματα 
που θα προκαλέσει στη λειτουργία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η εφαρμογή του ενι-
αίου μισθολογίου και βαθμολογίου, που προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση όλων 
των οργανικών θέσεων. 

Ο κ. Μαχαιρίδης, αφού παρέδωσε σχετικό υπόμνημα στον υπουργό, τεκμηρίωσε το 
αίτημά του για εξαίρεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την πρόβλεψη για κατάρ-
γηση των οργανικών θέσεων, τονίζοντας πως συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες αιρετές 
Περιφέρειες είναι από τις  χειρότερα στελεχωμένες.

Στο υπόμνημα αναφέρεται: «Οι ανάγκες μας σε προσωπικό ειδικοτήτων έχουν ήδη 
καταγραφεί και αποσταλεί έπειτα από τεκμηριωμένη απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. στο πλαίσιο του ετησίου 
προγραμματισμού προσλήψεων. Για να είναι δυνατή η αξιοπρεπής λειτουργία της Περι-
φέρειας απαιτείται τουλάχιστον διπλάσιος αριθμός υπαλλήλων από αυτούς που σήμερα 
υπηρετούν. 

»Ειδικά για το Νότιο Αιγαίο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα,  έτσι 
ώστε να εξαιρεθεί η Περιφέρεια  από τη σχετική διάταξη περί κατάργησης κενών οργανι-
κών θέσεων. Επίσης οι σημερινές πενήντα επτά (57) κενές οργανικές θέσεις θα πρέπει να 
καλυφθούν κατά προτεραιότητα από πλεονάζον προσωπικό άλλων υπηρεσιών».

Εκτός από το παραπάνω θέμα, προκύπτει ένα  ακόμη ζήτημα που αφορά στα επιδό-
ματα θέσης ευθύνης που θεσπίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο. Σύμφωνα με τη σχετική 
διάταξη,  ειδικά για τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ τα επιδόματα αυτά θα ανέρχονται στο 75% του 
ποσού που θα λαμβάνουν αντίστοιχα οι υπάλληλοι της κεντρικής διοίκησης.

Ο κ. Μαχαιρίδης τονίζει ότι «η διαφορετική αντιμετώπιση υπαλλήλων με ίδια προσό-
ντα και ίδιες ευθύνες, εκτός του ότι είναι καταφανώς εκτός της φιλοσοφίας του ενιαίου 
μισθολογίου, θα δημιουργήσει μισθολογικές ανισότητες μεταξύ υπαλλήλων που υπηρε-
τούν στον ίδιο τόπο, αλλά σε διαφορετικές υπηρεσίες».

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του «Αρχιλόχου», το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, όπου μίλησε ο 
οικονομολόγος Δημήτρης Καζάκης, ο οποίος ανέλυσε την τραγική κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει η χώρα μετά την έλευση των τροϊκανών και του ΔΝΤ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την κίνηση "Πρωτοβουλία Πολιτών Πάρου".
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α’ ΚατΗΓόρια (1η αγωνιστική)
αγώνας Γήπεδο Ημέρα

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ Κυριακή 16/10/11 - 11:00
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ Κυριακή 16/10/11 - 11:30
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Κυριακή 16/10/11 - 12:45
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Κυριακή 16/10/11 - 18:45

Β’ ΚατΗΓόρια 1ος όΜιΛόσ (1η αγωνιστική)
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ Σάββατο 15/10/11 - 16:30
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σάββατο 15/10/11 - 16:30
Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ Κυριακή 16/10/11 - 12:00

Β’ ΚατΗΓόρια 2ος όΜιΛόσ (1η αγωνιστική)
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΑΓΑΙΑΣ Κυριακή 16/10/11 - 10:15
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΙΟΥ Κυριακή 16/10/11 - 12:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Κυριακή 16/10/11 - 15:00

ΠαιΔΩν 1ος όΜιΛόσ (3η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Παρασκ 14/10/11 - 16:45
ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σάββατο 15/10/11 - 18:30
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ Κυριακή 16/10/11 - 12:45

ΠαιΔΩν 2ος όΜιΛόσ (2η αγωνιστική)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ Σάββατο 15/10/11 - 15:00
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ Σάββατο 15/10/11 - 15:30

ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (3η φάση)
1 Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 3-0
2 Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 1-0

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (3η φάση)
3 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 1-3
4 Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 0-4

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική)
5 Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 3-0.α.α

ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
6 Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 0-0
7 ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 4-0
8 Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 4-0

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
9 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ Αναβλ.

10 Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Αναβλ.

πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με νηρέα και άστέρα Μαρμάρων

αρχίζει το ματς
Ξεκινάει αύριο και μεθαύριο το Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Κυκλάδων με 10 παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα παίρνουν 

μέρος και τρεις ομάδες από το νησί μας. Ο ΑΟ Πάρου και ο ΑΜΕΣ Νηρέας στην Α’ κατηγορία και ο Αστέρας Μαρμάρων 
στον 2ο όμιλο της Β’ κατηγορίας.

Πρεμιέρα όμως θα έχουν οι δυο από τις τρεις ομάδες μας, αφού ο ΑΟ Πάρου την 1η αγωνιστική έχει ρεπό.
Ο ΑΜΕΣ Νηρέας με το… καλημέρα πάει στα δύσκολα. Θα παίξει στην Σύρο με ένα από τα φαβορί για άνοδο, τον ΑΟ 

Άνω Σύρου. Ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού είναι ότι οι παίκτες του Νηρέα θα συναντήσουν έναν παλιό γνώριμο, τον προ-
πονητή της Συριανής ομάδας Μάκη Πούλο, που στο παρελθόν είχε περάσει από την ομάδα του Νηρέα.

Το παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Άνω Σύρου και θα ξεκινήσει στις 18:45.
Η δεύτερη παριανή ομάδα, ο Αστέρας Μαρμάρων, υποδέχεται μεθαύριο Κυριακή στις 15:00 στο γήπεδο των Μαρμά-

ρων την Αναγέννηση Νάξου και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου 15 και 16 Οκτωβρίου 2011 είναι το ακόλουθο:

εκλογές πεΦΌ
Την Κυριακή 30/10/11 και ώρα 12:00, στα γραφεία του συνδέσμου Π.Ε.Φ.Ο Πάρου – Αντιπά-

ρου, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θα προηγηθεί 
γενική συνέλευση και απολογισμός των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. Δικαίωμα υποβολής 
υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα ενεργά μέλη (τα νέα μέλη και όσοι έχουν ανανεώσει  τη συνδρομή 
τους για το έτος 2011/12), της Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου Αντιπάρου έως και της 30/10/11.

Δυνατότητα εγγραφής νέων μελών και ανανέωσης συνδρομών, υπάρχει έως και την ημέρα 
διεξαγωγής των εκλογών.

Ήττα 3-1 για τον άΟπ από τον πανναξιακό
και αποκλεισμός 

αποχαιρέτησε
το Κύπελλο

Δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική 
φάση του Κυπέλλου Κυκλάδων στο ποδόσφαιρο ο ΑΟ Πά-
ρου. Η Παριανή ομάδα το περασμένο Σάββατο ηττήθηκε 
με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς από τον Πανναξια-
κό και αποκλείστηκε.

Οι περίπου 200 φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο 
είδαν τον ΑΟ Πάρου να παίρνει νωρίς το προβάδισμα με 
γκολ που σημείωσε στο 7’ ο Γιουρτζίδης.

Στη συνέχεια όμως οι παίκτες του Πανναξιακού κατά-
φεραν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και να πάρουν τη 
νίκη με 3-1 και το εισιτήριο για την ημιτελική φάση του 
θεσμού.

Ήταν το πρώτο δυνατό τεστ για την ομάδα του ΑΟ Πά-
ρου που πάλεψε το παιχνίδι, αλλά οι φιλοξενούμενοι πα-
ρουσιάστηκαν πιο έτοιμοι και με καλύτερη αγωνιστική 
παρουσία, αφού θα αγωνίζονται στην Δ’ Εθνική κατηγορία.

Η ισοφάριση για τον Πανναξιακό ήρθε στο 24’ με εύστο-
χο χτύπημα πέναλτι του Στάμου. Ένα πέναλτι που κέρδισε 
ο Σουσούνης και για το οποίο οι γηπεδούχοι (παίκτες και 
φίλαθλοι) διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή Κουζού-
μη. Στο 38’ ο Κολιούσης έκανε το 1-2 με κοντινό σουτ για 
να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα ο Στάμος στο 44’ με 
σουτ μέσα από την περιοχή.

Πολλά ήταν τα παράπονα των φιλάθλων που βρέθηκαν 
στο γήπεδο για τα σφυρίγματα του διαιτητή Κουζούμη.

ΑΟ Πάρου: Χαριστός, Μουράι (59’ Μπάλιος), Μου-
λάς, Αρκουλής (58’ Δαφερέρας), Καζακίδης, Μπιρμπίλης, 
Λάπη, Γιουρτζίδης, Ζήκος, Παντελαίος (70’ Καλαμπαλίκης), 
Καραγκούνης.

Πανναξιακός: Θέμελης, Κατσάνης Γ., Καρατελιός (56’ 
Καζανάς), Παπαδόπουλος, Τόσκας, Κολιούσης, Καρούσης, 
Πολυκρέτης (58’ Κοττάκης), Σουσούνης, Στάμος, Τσιτο-
φώτος (46’ Κουτελιέρης).

σήμερα η κλήρωση της ημιτελικής φάσης
του Κυπέλλου
Τέσσερις ομάδες θα μπουν σήμερα Παρασκευή 14 

Οκτωβρίου στην κληρωτίδα για να βγουν τα δυο ζευγάρια 
της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Κυκλάδων στο ποδό-
σφαιρο. Οι ομάδες που πέρασαν στην ημιτελική φάση είναι 
ο Α.Ο. Τήνου, ο Α.Ο. Άνω Σύρου, ο Α.Ο. Πανναξιακός, και 
η Θύελλα Καμαρίου. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 
13:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Οι αγώνες αυτής της ημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν 
το Σαββατοκύριακο 22-23/10/2011.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ποδοσφαίρου σε Κύπελλο 
και Πρωτάθλημα στα παιχνίδια που διεξήχθησαν το Σαβ-
βατοκύριακο 8 και 9 Οκτωβρίου είναι τα εξής:

«ελάτε μαζί μας…»
Όταν ακούτε την λέξη ιστιοπλοΐα το πρώτο πράγμα 

που σας έρχεται στο μυαλό είναι θάλασσα, πανί, η εικό-
να του εαυτού σας πάνω σε ένα μεγάλο ιστιοπλοϊκό, να 
απολαμβάνετε το αεράκι στη μέση του πελάγους μαζί με 
τους γλάρους και τα δελφίνια… Στην πραγματικότητα κάθε 
λεπτομέρεια μιας τέτοιας ονειρεμένης εικόνας  ανήκει σε 
ονειρεμένες καλοκαιρινές διακοπές. Όταν εγώ ακούω τη 
λέξη ιστιοπλοΐα η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό  
μου αποτελεί έναν τρόπο ζωής. Κάτι στο οποίο βασίζομαι 
και θέλω να ελπίζω πως θα το συνεχίσω μέχρι τα γερά-
ματά μου. Η σκέψη αυτή είναι μία ανάμνηση από τα όσα 
έχω κάνει και έχω ζήσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν 
είμαι όμως η μόνη που έχει στο μυαλό της αυτή τη σκέψη. 
Χιλιάδες παιδιά και ενήλικες, φέρνουν στο προσκήνιο της 
καθημερινότητάς τους, τη λέξη ιστιοπλοΐα και μαζί και ένα 
ολόκληρο σκεπτικό. 

Είναι ένα άθλημα ιδιαίτερα δύσκολο  και πολύπλοκο 
που μπορεί να γίνει και ομαδικό και ατομικό ανάλογα με το 
είδος του σκάφους. Πρόκειται για ένα άθλημα παρεξηγη-
μένο, καθώς θεωρείται από πολλούς απλό και εύκολο. Η 
αλήθεια είναι πως ανήκει στα αθλήματα του πραγματικού 
πρωταθλητισμού-εάν φυσικά το θελήσει και ο αθλητής. 
Χρειάζεται καθαρό μυαλό και σκέψη, καθώς επίσης και 
αντοχή, επιμονή και υπομονή. Η ιστιοπλοΐα όμως μπορεί 
να γίνει και χαλαρωτική μαθαίνοντάς μας τη σημασία της 
αγωνιστικότητας, της πειθαρχίας και της συνεργασίας. 

Εάν κάποιος αποφάσιζε να ασχοληθεί με την ιστιοπλοΐα 
από μικρή ηλικία θα ξεκίναγε με την μικρή και βασική κα-
τηγορία των όπτιμιστ (optimist) όπου μπορεί να ασχολείται 
μέχρι την ηλικία των 15. Όταν ξεπεράσει αυτή την ηλικία, 
αποκτήσει βάρος ή ύψος, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο 
λέιζερ (laser) , μία βασική ολυμπιακή κατηγορία, το 420 το 
οποίο είναι διθέσιο ή ένα από  τα μεγάλα σκάφη ανοικτής 
θαλάσσης όπως το J24. 

Η Πάρος έχει έναν από τους καλύτερους ναυτικούς 
ομίλους της Ελλάδας καθώς έχει διακριθεί με μετάλλια 
από διασυλλογικούς, μέχρι παγκόσμιους αγώνες. Φυσι-
κά όλα αυτά θα είχαν παραμείνει  όνειρο για τους αθλητές 

του, χωρίς τους προπονητές του ομίλου οι οποίοι έχουν 
αποδείξει πως μπορούν να κάνουν τα πάντα. 

Ο κ. Β.Σ. είναι προπονητής μου εδώ και πέντε χρόνια 
και είναι κατά τη γνώμη μου από τους πιο ειλικρινείς, με 
τεράστια εμπειρία, αυστηρούς και αποτελεσματικούς προ-
πονητές που υπάρχουν. Μαζί του και μαζί με την υπόλοιπη 
ομάδα μου, έχουμε καταφέρει κάτι που λίγοι όμιλοι έχουν 
καταφέρει στη Ελλάδα. 

Η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι του νησιού μας και γενικά 
της Ελλάδας, δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκρι-
μένο άθλημα, παρόλο που η χώρα μας είναι παραθαλάσ-
σια και έχει τους καλύτερους ανέμους για προπόνηση και 
φυσικά για διασκέδαση . Ο λόγος για αυτό είναι ότι πολλοί 
θεωρούν ότι δεν έχει κερκίδα όπως το μπάσκετ, το πο-
δόσφαιρο η κολύμβηση κ.α. Σας πληροφορώ πως στη Ν. 
Ζηλανδία (όπου η ιστιοπλοΐα  αγαπιέται περισσότερο ακό-
μα και από το ποδόσφαιρο ), το άθλημα θεωρείται κορυφή 
και απασχολεί την πλειονότητα των κάτοικων της χώρας, 
μιας και οι ίδιοι θέλησαν να ανακαλύψουν τα μυστικά του, 
ακολουθώντας πάντα τα χνάρια των γονιών τους. Για αυτό 
και μερικοί από τους μεγαλύτερους ιστιοπλόους κατάγο-
νται από εκεί.

Η ιστιοπλοΐα, ακόμα είναι ένας καταπληκτικός τρόπος 
να εκτονωθείς! Σας έχει τύχει ποτέ να σας πάει κάτι τελεί-
ως στραβά; Ταξιδέψτε  στη θάλασσα και αφήστε τον αέρα 
να καθαρίσει το μυαλό και την ψυχή σας. Ύστερα, ήρεμοι 
καθώς θα είστε, ταξιδέψτε μέσα ή έξω από τον κόλπο και 
αφήστε την θάλασσα και τον αέρα να σας κυριεύσει. Δεν 
υπάρχει καλύτερο συναίσθημα. 

Ένα επίσης θετικό του αθλήματος είναι τα ταξίδια και οι 
γνωριμίες που αποκτάει κανείς. Οι αγώνες  είναι η καλύ-
τερη αφορμή για να ταξιδέψετε και να γνωρίσετε καινού-
ριους ανθρώπους και μέρη. Και αυτό είναι το πιο σημαντι-
κό. Να αλλάζετε καταστάσεις και περιβάλλον (κάθε τόσο) 
και να διευρύνετε τους ορίζοντές σας.

Εάν θέλετε και εσείς να γνωρίσετε τον υπέροχο κόσμο 
της ιστιοπλοΐας, ελάτε στο Ν.Ο.Π (Ναυτικός Όμιλος Πάρου) 
στα Λιβάδια της Παροικίας και ακολουθήστε μας!!!

Βενετία Θεοχαρίδου
Αθλήτρια Ιστιοπλοΐας του ΝΟΠ  
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άντιδρά η  Ένωση Τελωνειακών υπαλλήλων
ν. κυκλάδων για την κατάργηση τελωνείων 
στα νησιά μας

πλήγμα στην
τοπική οικονομία

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η 10η Ένωση Τε-
λωνειακών Υπαλλήλων (Ε.Τ.Υ.) Ν. Κυκλάδων και Σάμου 
για την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 
στην αναστολή λειτουργίας των τελωνείων Πάρου, Νάξου, 
Τήνου, Άνδρου, Κέας, Κύθνου, Σίφνου, Σερίφου, Πυθαγο-
ρείου, Καρλοβασίου και Άγιου Κήρυκου. Τελωνεία, που 
όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, «εξυπηρετούν διεθνές 
αεροδρόμιο ή στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο ή ελέγχουν 
φορολογικές αποθήκες προϊόντων υπό αναστολή καταβο-
λής Ειδικού Φόρου ή εξυπηρετούν εκατοντάδες συναλ-
λασσόμενους ή συνεισφέρουν στον κρατικό προϋπολογι-
σμό εισπράττοντας σημαντικά ποσά».

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι αρμοδιότητες και το προσω-
πικό των καταργούμενων Τελωνείων μεταφέρονται στα 
Τελωνεία Σύρου και Μήλου για το Νομό Κυκλάδων και 
στο Τελωνείο Σάμου (στο Βαθύ) για το Νομό Σάμου, με ότι 
αυτό συνεπάγεται για τους νησιώτες που συναλλάσσονται 
με κάθε τελωνείο.

Η Ένωση καταγγέλλει, ότι δεν της κοινοποιήθηκε εγ-
γράφως το εν λόγω σχέδιο και δεν ζητήθηκαν οι προτάσεις 
της. Ανησυχεί δε και προβληματίζεται, ιδιαίτερα για το γε-
γονός, ότι «γίνονται «ασκήσεις επί χάρτου» για τα τελωνεία 
των νησιών μας από μανδαρίνους που δεν έχουν επαφή 
με το νησιωτικό χώρο και δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότη-
τες, τα προβλήματα και τις δραστηριότητες των νησιωτι-
κών τελωνείων».

Η ένωση τονίζει ότι «κατά την αναδιάρθρωση της Τελω-
νειακής Υπηρεσίας, το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να 
λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περι-
οχών, σύμφωνα με την παράγραφο 4  του άρθρου 101 του 
Συντάγματος, όπως άλλωστε έγινε και στην περίπτωση του 
«Καλλικράτη», των ΔΟΥ και των καταστημάτων του ΟΤΕ 
στις Κυκλάδες». Παράλληλα, καλεί «τους τοπικούς φορείς 
και τις αρχές των θιγόμενων νησιών, να καταθέσουν τις 
δικές τους προτάσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου», 
με την υπογράμμιση: «Η κατάργηση των τελωνείων είναι 
βέβαιο ότι θα πλήξει την ήδη κλονισμένη τοπική οικονομία 
κάθε νησιού καθώς θα ταλαιπωρήσει και θα επιβαρύνει 
οικονομικά τις επιχειρήσεις και κάθε συναλλασσόμενο 
των τελωνειακών υπηρεσιών».

Σε ότι αφορά στην Πάρο, ήδη το Δημοτικό Συμβού-
λιο έχει αποφασίσει την αποστολή ψηφίσματος και την 
απόφασή του προς το υπουργείο Οικονομικών, για τη 
μη κατάργηση του τελωνείου Πάρου, ενώ ο Δήμαρχος 
Χρ. Βλαχογιάννης είναι σε καθημερινή επαφή με την 
αρμόδια αρχή του υπουργείου.

Δήμος πάρου

Ξεκινά
η αποκατάσταση
του Κάστρου

Από το Δήμο Πάρου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε από τη 
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου η εκτέλεση του έργου «Αποκατά-
σταση τοίχου αντιστήριξης Κάστρου Παροικίας» προϋπο-
λογισμού 43.639,21 €. 

Ανάδοχος του έργου σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 
διενεργηθείσας δημοπρασίας είναι ο Ιωάννης Μαργαρίτης 
του Δημητρίου. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των 
εργασιών καθορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (29-9-2011).

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτελείται από το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου.

Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν οι πολιτικοί μηχανι-
κοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νικόλαος Γαβαλάς 
και Στέργιος Ταΐρης.

πρόγραμμα
Ψυχικής Υγείας 
εφήβων και  γονέων 

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑ-
ΨΥ με χρηματοδότηση  του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 
θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο ομάδες εφήβων και γονέ-
ων εφήβων. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22840 
22011.

εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η μελέτη της wwf
για τους υγροβιότοπους της πάρου

Καταγραφή, 
προβλήματα
και αποκατάσταση

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη για 
τους υγροβιότοπους της Πάρου, που έγινε από τη WWF, 
κατά παραγγελία του Δήμου. Στην Πάρο απογράφηκαν 
συνολικά 10 υγρότοποι, όλοι φυσικοί, που παρά τον μικρό 
τους αριθμό η ποικιλία τύπων υγρότοπων είναι αξιοσημεί-
ωτη. 

Έλος Κολυμπήθρες, Λιμνοθάλασσα Σάντα Μαρία , 
Αλυκή Αγκαιριάς, Έλος Μώλου ή Κεφάλου, Έλος Παροι-
κίας, Έλος Χρυσής Ακτής, Αλυκή Πούντας, Λιμνοθάλασ-
σα Πούντας, Αλυκές Λάγγερης (Πλατιά Άμμος) και Πίσω 
Αλυκή.

Ο Σύμβουλος του Δημάρχου Γ. Κουζούμης αναφέρει, 
ότι η μελέτη ζητήθηκε από WWF, γιατί τίθετο ένα μεγάλο 
ζήτημα εδώ και  πολλά χρόνια από τους περιβαλλοντικούς 
συλλόγους, για τις αλλοιώσεις στους υγροβιότοπους της 
Πάρου. Έτσι, με βάση και όσα αναφέρονται στο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο και την πίεση των περιβαλλοντικών 
Συλλόγων, αποφάσισε ο Δήμος να κάνει μία εργασία – με-
λέτη στην οποία καταγράφονται οι υγρότοποιτου νησιού, 
τα προβλήματά τους και παράλληλα, γίνονται προτάσεις 
για την αποκατάσταση των προβλημά-
των και τη διαχείρισή τους. 

Η WWF για κάθε υγροβιότοπο πα-
ρουσιάζει φωτογραφίες και σχέδια που 
δείχνουν πια είναι τα όριά τους και κα-
ταγράφει τις αλλοιώσεις, που στους 
περισσότερους είναι τα μπαζώματα. 
Προτείνει την απομάκρυνση των μπα-
ζών για την αποκατάσταση του υγρο-
βιότοπου και προτείνει και μια σειρά 
διαχειριστικά μέτρα, όπως περίφραξη, 
ενημερωτικές ταμπέλες, παρατηρητή-
ρια, ώστε  να μπορεί ο κόσμος να βλέ-
πει τα πουλιά. Επίσης, καταγράφει για 
κάθε υγροβιότοπο τη χλωρίδα και την 
πανίδα που συναντάμε. Αυτή η μελέτη 
για ν’ αξιοποιηθεί θα πρέπει να ψηφιστεί 
από τη Βουλή το Προεδρικό Διάταγμα 
της τέως υπουργού κ. Μπιρμπίλη, η δι-
αβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε 
στις αρχές Ιουνίου και αναμένεται η ψή-
φισή του.

Το Διάταγμα αυτό, απαλλάσσει το Δήμο από περιβαλ-
λοντικές μελέτες για τον κάθε υγροβιότοπο ή μία συνο-
λική που θα τους περιλαμβάνει όλους, με βάση το νόμο 
που ισχύει έως σήμερα. Με το Π.Δ Μπιρμπίλη όμως, όταν 
ψηφιστεί ο Δήμος έχει υποχρέωση να κάνει αυτά τα έργα 
(ξεμπάζωμα, περιφράξεις κ.λπ),  μέσα σε δύο χρόνια από 
την ισχύ του, για να τους προστατεύσει. Δεν απαιτούνται δε 
μελέτες, γιατί συμπεριλαμβάνονται στο Π.Δ. όλοι οι υγρό-
τοποι της Πάρου καθώς και οι προτάσεις για την προστα-
σία τους.  

Σύμφωνα με τον κ. Κουζούμη, πέρα από το Π.Δ. Μπιρ-
μπίλη, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία και τις διεθνείς 
συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα, απαγορεύεται 
οποιαδήποτε αλλοίωση των υγρότοπων. Όποιος παρέμβει, 
είτε με μπάζα, στήσιμο ομπρελών κ.λπ, εάν γίνει καταγγε-
λία, οδηγείται στο αυτόφωρο με βάση τον νόμο περί προ-
στασίας του περιβάλλοντος και ανάλογα με την παρανομία 
υπάρχει και η ανάλογη ποινή.

Αρμόδιο για τους υγρόποτους στην Πάρο, είναι το Λιμε-
νικό, γιατί οι περισσότεροι είναι  στον αιγιαλό. 

τι προβλέπει το Π.Δ. 
Εντός των ορίων των μικρών νησιωτικών υγροβιότο-

πων απαγορεύονται: Οι εργασίες δόμησης, η διάνοιξη οδι-
κού δικτύου, η αφαίρεση της βλάστησης, οι αποξηράνσεις 
και τα αποστραγγιστικά έργα, οι επιχωματώσεις, η απόρ-
ριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, η εισαγωγή ξενικών 
ειδών πανίδας και χλωρίδας, οι εξορύξεις αδρανών και 
άλλων υλικών, η επέκταση των καλλιεργειών, η βόσκηση, 
η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι αμμοληψίες. 

Έλεγχος και κυρώσεις: Η φύλαξη των υγροτόπων απο-
τελεί ευθύνη των χωρικά αρμόδιων τοπικών αρχών (λιμε-
νικό, αστυνομία, δασαρχεία) και των φορέων διαχείρισης.  

Οι υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις διατηρούν 
τη χρήση τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκάστοτε καλ-
λιεργητές, αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν φιλικά προς το 
περιβάλλον λιπάσματα και φυτοφάρμακα, τα οποία είναι 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτρέπε-
ται μόνο από τις υφιστάμενες αγροτικές οδούς.

Κατόπιν ειδικής μελέτης, εφόσον συντρέχουν επαρκώς 
τεκμηριωμένοι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας, εί-
ναι δυνατόν να επιτρέπονται εντός των ορίων των μικρών 
νησιωτικών υγροτόπων και περιμετρικά αυτών, ψεκασμοί 
για την αντιμετώπιση κουνουπιών ή άλλων εντόμων, με το 
είδος του φαρμάκου που θα εγκρίνει η αρμόδια διεύθυνση 
του υπουργείου Υγείας. 

 Η κατασκευή στεγανών βόθρων επιτρέπεται μόνο 
εκτός της πλημμυρικής λεκάνης των υγροτόπων και σε 
απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από το όριό τους. 

Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως τη δημοσί-
ευση του Π.Δ, υλοποιούνται κανονικά, η επέμβαση όμως 
επιτρέπεται μόνο μέσα στο περίγραμμα της οικοδομής, 
καθώς και στους χώρους που είναι απολύτως αναγκαίοι 

για την πρόσβαση και την προστασία 
του κτιρίου. 

Επιτρέπεται η αναθεώρηση οικοδο-
μικής άδειας υφιστάμενου κτίσματος, 
εφόσον δεν επέρχεται αύξηση της κά-
λυψης ή του όγκου του. 

Θεσμικό καθεστώς προστασίας
φυσικού περιβάλλοντος 
Ολόκληρο το νησί της Πάρου έχει 

χαρακτηρισθεί ως Τόπος Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους (αρ. 1 Ν.1469/50 
Υπ. Απ. 20/55013/4821/24-11-76 
ΦΕΚ 1455/Β /9-12-75). 

Από τη συνολική έκταση των 
196,775 km2 που καταλαμβάνει η Πά-
ρος, τα 20,3 km2 ανήκουν σε κάποιο 
καθεστώς περιβαλλοντικής προστα-
σίας. Απαντώνται τρεις διαφορετικοί 
τύποι προστατευόμενων περιοχών: 
Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόποι 
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Τα δύο 
τελευταία συνιστούν το δίκτυο Natura.

Καταφύγια Άγριας Ζωής, αποτελούν τα πρώην «Κατα-
φύγια Θηραμάτων» που μετονομάστηκαν με το Ν. 2637/98 
και συγκεκριμέα με το άρθρο 57, με επιπλέον σκοπό την 
προστασία των περιοχών που είναι απαραίτητες για τη δι-
ατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ει-
δών της άγριας πανίδας ή της αυτοφυούς χλωρίδας.

Όσον αφορά στις περιοχές Natura, το 3,7 % του νησιού 
χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας με ονομα-
σία “ Νησίδες Πάρου και Νότια Αντίπαρος ” και κωδικό 
GR4220025, ενώ μια μικρή έκταση 0,976 km2 (λιγότερο 
από το 1% της συνολικής έκτασης του νησιού) χαρακτη-
ρίζεται ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (GR4220016: Πε-
ταλούδες). 

Ένα σημαντικό τμήμα της Πάρου (54,8 km2, 27,8%), 
έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά, 
σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το 
BirdLife International, μιας και αποτελεί σημαντική περιο-
χή για τα μεταναστευτικά υδρόβια και τα αναπαραγόμενα 
αρπακτικά και ειδικότερα για τα είδη: Αιγαιόγλαρος, Αση-
μόγλαρος, Μαυροπετρίτης και Πετρίτης.

Δωρεάν 
μαστογραφικός 
έλεγχος στην πάρο

Η Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία μετά από μία γενναία 
χορηγία και συνεχή υποστήρι-
ξη της εταιρείας καλλυντικών 
AVON κατασκεύασε και εξόπλι-
σε με  σύγχρονα μηχανήματα μία 
κινητή μονάδα μαστογράφου. Η 
μονάδα αυτή περιοδεύει σε διά-
φορες περιοχές της χώρας μας 
και προσφέρει δωρεάν μαστογρα-
φικό έλεγχο στις γυναίκες που το 
έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπά-

θειας και μετά από πρόσκληση της Κοινωφελούς Δημο-
τικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕ-
ΠΑΠ), η μονάδα μαστογράφου θα βρίσκεται στο «Σπίτι 
Λογοτεχνίας» στις Λεύκες  από 1 έως 5 Νοεμβρίου. 
Για ραντεβού για δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο καλέστε 
στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.: 

22840/28337 & 22843/60168, 22843/60128 (8-3μμ)                                 
Προϋποθέσεις για τον μαστογρα-

φικό έλεγχο.
•Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 

ετών.
•Να μην έχει γίνει μαστογραφία 

τους τελευταίους 12 μήνες.
•Να μην έχουν ιστορικό καρκίνο 

μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμ-
βασης στο μαστό.

Δεν προσφέρεται ο μαστογραφι-
κός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν 
την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστι-
κή κάλυψη για μαστογραφία σε κά-
ποιο εργαστήριο ιδιωτικά.
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 ΠΩΛΗσΕισ αΚινΗτΩν             
 & ΕΠαΓΓΕΛ. χΩρΩN          

Δρυόσ, μονοκατοικίες μοναδικές με 2 – 
3 υ/δ. Διαμέρισμα 110τ.μ. φωτεινό. Τιμή: 
200.000€. ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, 2-3 υ/δ, παρα-
δοσιακά, καλόγουστα  άριστη κατασκευή. 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κέντρο, καινούργια με 1 – 2 υ/δ. 
Τηλ.: 6944856105, 210 7213500, www.
gr8homes.gr

ΜαρΠΗσσα, πωλείται παραδοσιακή οικία 
49m2 εντός οικισμού, επισκευασμένη, άμε-
σα κατοικήσιμη. Τιμή: 60.000€ (Συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6956029102.

ΈΛΗτασ, οικία 98τ.μ. 2 κρεβατοκάμαρες, 2 
μπάνια,  τζακούζι, μεγάλο σαλόνι, κουζίνα, 
καλοριφέρ, βεράντες με πέργολες, ανεμπό-
διστη θέα του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
Τιμή: 175.000€.  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κατασκευ-
αστής  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

ΛΕυΚΕσ (ΠανΩ χΩριό), πωλείται σπίτι 
45m2. Τηλ.: 22840 42372.

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

αΛυΚΗ, 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.

αΛυΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου ορόφου 
129 τ.μ., βεράντες, πέργολες, 3 υπνοδωμά-
τια, σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική κατασκευή. Τι-
μή 195.000€. Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως ε-
ξοπλισμένη, καλοριφέρ, air condition, ειδική 
κατασκευή, βεράντες, πέργολες, κήπος, πι-
σίνα. Τιμή 245.000€  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κατασκευ-
αστής  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

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

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

ΚαΜΠόσ ΒόυταΚόσ, πωλείται κατοικία 
156m2 σε οικόπεδο 740m2 με 4 υπνοδω-
μάτια, 2 σαλόνι – κουζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 
50m2. Τιμή: 280.000€. Τηλ.: 6940622456 & 
6958684932. Κος Κοντάη Βασίλης.

ΠαρόιΚια – Δασόσ, 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.

αΘΗνα – ΚόρυΔαΛΛόσ, πωλούνται δια-
μερίσματα καινούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 
και 60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥ-

ΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

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

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

ΕΛΗτασ, οικία 134τ.μ. 2 ή 3 κρεβατοκά-
μαρες, 2 μπάνια,  τζακούζι, σαλόνι, κουζίνα, 
τραπεζαρία, καλοριφέρ, βεράντες με πέρ-
γολες, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού & 
ηλιοβασιλέματος. Τιμή: 320.000€.  Έκπτωση 
στα  μετρητά, ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ.: 6932285768.

αΛυΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτιστες γκαρ-
σονιέρες, 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.

ΚαΜΠόσ ΒόυταΚόυ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 185.000€ Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

  ΠΩΛΗσΕισ όιΚόΠΕΔΩν      
 & αΓρότΕΜαχιΩν              

Δρυόσ, 1.000τ.μ. με άδεια 8 
σπιτάκια & 1.000τ.μ. όλα εντός σχεδίου, πα-
ραθαλάσσια 500τ.μ. & 500τ.μ. κτίζει 800τ.μ. 
& 500τ.μ. εντός σχεδίου. Τιμή: 80.000€. 
Τηλ.: 6944856105, 210 7213500, www.
gr8homes.gr 

αντιΠαρόσ – αΓ. ΓΕΩρΓιόσ (όιΚ. χρυ-
σόχόΩν), Ο.Τ. 58 οικόπεδο 2, 1000τ.μ. 
άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ.: 6949122369 
Κα Τζένη Καμπούρογλου. 

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

ΘαΨανα, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από 
Παροικιά) 15.604τμ2 με κατοικιά, αποθή-
κες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές 
και πολλά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται 
με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚαΜαρΕσ, πωλείται η κορυφή του Α-
σπροβουνίου. Αγροτεμάχιο με απεριόριστη 
θέα του νησιού και θάλασσα, 14633τμ. οικο-
δομήσιμα τα 366,33. Τηλ: 6933227784.

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

ΚαΜΠόσ Βόυ-
ταΚόυ, μεγάλη 
ευκαιρία, πωλούνται 
οικόπεδα εντός οικι-
σμού (400-500τ.μ. το 
καθένα) φως, νερό.
Τιμή: 35.000€. . Τηλ.: 
6977213560.

αΓΚαιρια, σε 
π α ρ α δ ο σ ι α κ ό 
οικισμό, πωλείται οι-
κόπεδο 800τ.μ. με 
άδειες οικοδομής και 

απεριόριστη θέα θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6937436322. 

σ’ αυτόυσ Πόυ αρΕσόυν τα ΚαΘαρα 
Φρόυτα 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.

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

ΠαρόιΚια – ΠατόυΜΕνόσ, πωλείται 
οικόπεδο 4800τ.μ. με πηγάδι μέσα. Πολύ 
καλή ευκαιρία. Τιμή: 50.000€ (Συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6976818757.

ΛόΛαντΩνΗσ, πωλείται αγροτεμάχιο 
4 στρέμματα, οικοδομήσιμο, 300 μέ-
τρα 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 πε-
ρίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 65.000€ Ευκολίες, ανταλλαγές, έκπτω-
ση στα μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΕνόιΚιασΕισ αΚινΗτΩν                                          
- ΠρόσΦόρα       

ναόυσα, μονοκατοικία 3 υ/δ, εντός σχε-
δίου. Τιμή: 500€. Διαμέρισμα με 2 υ/δ. Τιμή: 
450€. Διαμέρισμα με 1 υ/δ. Τιμή: 350€. Ε-
κτός σε κτήμα 6.000τ.μ. με 2 υ/δ. ΣΑΝΤΑ 
ΜΑΡΙΑ, βίλλα. ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 1 υ/δ, τζάκι, κα-
λοριφέρ, αυλή. ΠΟΥΝΤΑ, εκτός 145τ.μ. με 3 
υ/δ, καλοριφέρ, κήπος, θάλασσα. 90τ.μ. με 2 
υ/δ ορόφου, βεράντα, θέα. Τιμή: 500€. ΝΑ-
ΟΥΣΑ, studio. Τιμή: 250€. Τηλ.: 6944856105, 
210 7213500, www.gr8homes.gr

ΠαρόιΚια,  στη διασταύρωση Λεύκες 
- Νάουσα, στο δρόμο προς Λεύκες ενοι-
κιάζονται 2 καταστήματα, 100τ.μ. & 70τ.μ. 
με δυνατότητα να γίνει ένας ενιαίος χώρος 
(170τ.μ.) Τηλ.: 22840 21328, 6945973303.

ΠαρόιΚια – ΠυρΓαΚι, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα πλήρως εξοπλισμένη με θέα το 
λιμάνι της Παροικίας. Τηλ.: 210 8041920, 
6948872161.

ΠαρόιΚια – ΠυρΓαΚι, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα με θέα το λιμάνι της Παροικίας. 
Τηλ.: 210 6135913, 6973304112.

αΘΗνα – ΚαΛΛιΘΕα, ενοικιάζεται 2άρι, 
κοντά στον ηλεκτρικό. Τηλ.: 22840 23649, 
6988716795.

ναόυσα, ενοικιάζονται 2 γκαρσονιέ-
ρες επιπλωμένες με a/c, κουζίνα. Τηλ.: 
6974019973.

3ο χΛΜ ναόυσασ – ΠαρόιΚιασ, στη 
θέση μύλο του Αβράμη, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 50τ.μ. καινούργιο σε όροφο, με θέα. 
Τηλ.: 22840 51685, 6972609042. 

ΚΩστόσ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα & δυάρι 
ανακαινισμένο με θέρμανση, μπαλκόνια, 
βεράντα, παρκινγκ. Τιμή: 200€ & 250€ αντί-
στοιχα. Τηλ.: 6986707222.

ΜόνόΚατόιΚια ενοικιάζεται σε ήσυχη 
περιοχή, 3 δωματίων με a/c, επιπλωμένη με 
κήπο. Τηλ.: 6980453329.

ΛΕυΚΕσ, κοντά στην πλατεία, ενοικιάζεται 
μεζονέτα για όλο το χρόνο με καλοριφέρ,  2 
κρεβατοκάμαρες & απεριόριστη θέα. Τιμή: 
400€ το μήνα. Τηλ.: 6972092675.

Δρυόσ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα πλήρως 
εξοπλισμένη με αυτόνομη θέρμανση, με-
γάλο μπαλκόνι με θέα & ιδιωτικό παρκινγκ. 
Τηλ.:  6972855134.

αΘΗνα – ΠαΓΚρατι ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα, περιοχή Κάραβελ, 2 λεπτά 
για μετρό Ευαγγελισμό (εσωτερ.)Τηλ.: 
6944725996.

ΠαρόιΚια, ενοικιάζεται οικία 60τ.μ. Τηλ.: 
210 2530158.

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

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

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

ΠαρόιΚια, ενοικιάζονται γκαρσονιέρα 
40τ.μ. δίχωρη & διαμέρισμα με τζάκι περί-
που 120τ.μ. Τηλ.: 22840 22302.

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

Δρυόσ, ενοικιάζεται οικία 60τ.μ. με βερά-
ντα & κήπο. Τηλ.: 6932450811.

ΜαρΜαρα, ενοικιάζεται καινούργια γκαρ-

σονιέρα 35τ.μ. ισόγειο, επιπλωμένη με 1 υ/δ 
& σαλονοκουζίνα. Τηλ.:  6946281793.

ΚαΜαρΕσ, ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμέ-
νο. Τηλ.: 6946688388.

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

ΕΞΩ αΠό τΗσ ΛΕυΚΕσ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 65τ.μ. επιπλωμένο, με απεριόριστη 
θέα, a/c, internet. Τηλ.: 6977646827.

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

ΠαρόιΚια, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
6977403535.

ΠαρόιΚια, στον κεντρικό δρόμο προς 
την Εκατονταπυλιανή, ενοικιάζεται κα-
τάστημα 25τ.μ. επίσης, ενοικιάζονται 2 
καταστήματα 160τ.μ. & 80τ.μ. με βιτρίνα & 
ιδιωτικά παρκινγκ, πάνω στο κεντρικό δρό-
μο, απέναντι από το «Bio shop». Τηλ.: 22840 
25292, 6945120247.

ΠαρόιΚια – ΚαΛαΜι, ενοικιάζονται νε-
όδμητα διαμερίσματα με 1 & 2 υ/δ για όλο το 
χρόνο, αυτονομία θέρμανσης, απεριόριστη 
θέα θάλασσα, μερικώς επιπλωμένα, αυλή. 
Τηλ.: 6944711141.

ναόυσα – ΚαντινΕΛιΕσ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 45τ.μ. επιπλωμένο & πλήρως 
εξοπλισμένο με a/c. Τηλ.: 6955698665.

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

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

ΠαρόιΚια, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
35τ.μ. επιπλωμένη με κλιματιστικό, 500μ. 
από το λιμάνι. Τηλ.: 6932476694.

ΠαρόιΚια (ΔιασταυρΩσΗ ΓΚιΚα), ε-
νοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, 70τ.μ. 
Τηλ.: 6978602837.

ΠαρόιΚια - αΓ.ΕΛΕνΗ, ενοικιάζο-
νται γκαρσονιέρες και δυάρια, πλήρως 
εξοπλισμένα με αυτόνομη θέρμανση και 
πλυντήριο ρούχων. Τηλ.: 6936726833.

αΛυΚΗ, ενοικιάζεται νεόδμητο 3άρι 80τμ2, 
με 2 υπνοδωμάτια, λουτρό, σαλόνι, κουζίνα 
με τζάκι και θέρμανση, 300μ από τη θάλασ-
σα. Τηλ.: 6932715583, 6936568372.

ΠαρόιΚια, ενοικιάζονται επαγγελματικοί 
χώροι από 40 έως 240τ.μ.2 κατάλληλοι 
για εκπαίδευση, ιατρεία, μαγαζιά, πλησίον 
περιφερειακού, παρκινγκ & Γυμνάσιο Πα-
ροικίας. Τηλ.: 210 9846050, 6973306243.

ΠαρόιΚια – ΠΕριΦΕρΕιαΚόσ, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 75m2, με 2 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, κατάλληλο και για επαγ-
γελματική στέγη, με αυτόνομη θέρμανση, 
έναντι ΔΕΗ-ΕΦΟΡΙΑ. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6932761768, 6932761772.

ΠΛΗσιόν ΦαραΓΓα, ενοικιάζεται 1 
γκαρσονιέρα και 1 δυάρι, τριάρι. Τηλ.: 
6972077052.

ναόυσα – ΒόυναΛι, ενοικιάζεται σπίτι 
130τ.μ. 4άρι, με αυτόνομη θέρμανση & τζά-
κι. Τηλ.: 6947401120.

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

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

ΠρόΔρόΜόσ – ΚΕντριΚόσ ΔρόΜόσ, 
απέναντι από τυροκομείο, ενοικιάζεται 
κατάστημα για επαγγελματική χρήση (φρο-
ντιστήριο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 41332, 
6977900901.

ΛόΓαρασ, ενοικιάζεται διαμέρισμα πλή-
ρως εξοπλισμένο, κατασκευής 2010. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis10@yahoo.gr

ΕΠι τόυ ΚΕντριΚόυ ΔρόΜόυ 
ναόυσασ – υστΕρνι, ενοικιάζονται κα-
ταστήματα. Τηλ.: 6946275820.

ΕΠι τόυ ΚΕντριΚόΎ ΔρόΜόυ ασΠρόυ 
χΩριόυ, ενοικιάζεται κτίριο για επαγγελ-
ματική χρήση 240τ.μ. ή 80τ.μ. και 160τ.μ. 
με χώρο στάθμευσης. Τηλ.: 6976336421, 
22840 91468.

 ΕρΓασια - ΖΗτΗσΗ         

συνΕρΓατΕσ, ζητούνται από εταιρία πο-
λυεθνική τύπου Franchise, χωρίς κεφάλαιο. 
Τηλ.: 6942263782.

ΚόΠΕΛΕσ, ζητούνται για εργασία σε παρα-

δοσιακό καφενείο. Τηλ.: 6949638126.

αντιΠρόσΩΠόι, ζητούνται από το 
εργοστάσιο διαφημιστικών δώρων Ν. ΚΟΥ-
ΚΟΥΛΗΣ Α.Ε με καλά ποσοστά. Τηλ.: 2310 
521521, 2310 537537. 

συνΕρΓατΕσ άμεσα ζητούνται από εμπο-
ρική εταιρεία στο χώρο της διατροφής για 
το εμπορικό τμήμα – οργάνωσης συνερ-
γατών, μερική πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 
6984926229. 

ΨυστΗσ – τυΛιχτΗσ,  Έλληνας έως 
40 ετών, ζητείται για σουβλατζίδικο. Τηλ.: 
6936849101. 

τό ΚαταστΗΜα «ΓΕρΜανόσ» τΗσ 
Παρόυ, ζητά να προσλάβει α) Τεχνικό – η-
λεκτρονικό με πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. β) Πωλητή με πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ.: 22840 28070.

ΕρΓασια - ΠρόσΦόρα            

ισΠανιΚΩν ΜαΘΗΜατα, παραδίδονται 
από καθηγήτρια, κάτοχο επάρκειας, με 
σπουδές στην Ισπανία. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6936250130.

ΦιΛόΛόΓόσ, παραδίδει μαθήματα Αρχαί-
ων & Νέων Ελληνικών, Λατινικών, Έκθεσης 
& Ιστορίας σε μαθητές Γυμνασίου & Λυκεί-
ου. Τηλ.: 6946713374. 

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

Κυρια ΕΛΛΗνιΔα, ζητεί εργασία για 
φύλαξη παιδιών ή καθαριότητα οικίας ή 
γραφείων. Τηλ.: 6986707222.

ΚόΠΕΛα 27 ετών, ζητεί εργασία ως 
υπάλληλος γραφείου στην περιοχή της Πα-
ροικίας. Τηλ.: 6976054819.

ΚόΠΕΛα με εμπειρία στα παιδιά, πτυχιού-
χος ψυχολόγος, αναλαμβάνει τη φύλαξη / 
απασχόληση παιδιών, καθώς & τη σχολι-
κή μελέτη μαθητών Α΄ Δημοτικού. Τηλ.: 
6977568663.

ΓΕρΜανιΔα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα Γερμανικών. Τηλ.: 6955424087.

Κυρια αΠό ΒόυΛΓαρια, ζητά εργασία 
ως εσωτερική. Τηλ.: 6940634465.

αΠόΦόιτΗ αΜΕριΚανιΚόυ ΚόΛΕΓιόυ 
(Deree College) με γνώσεις Αγγλικών, 
Γαλλικών & με 10ετή προϋπηρεσία σε 
λογιστήριο Πολυεθνικής εταιρείας & τον 
τραπεζικό κλάδο, ζητά αντίστοιχη εργασία. 
Τηλ.: 6972609728, 22840 52740.

Κυρια ΠαριανΗ, αναλαμβάνει οικιακές 
εργασίες, φύλαξη παιδιών ή ζητεί εργασί-
α σε εστιατόριο, για πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6972938242. 

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

ΖΕυΓαρι ΕΛΛΗνΩν, αναλαμβάνει 
συντήρηση & καθαρισμό σπιτιών. Τηλ.: 
6984570429, 6944144212.

ΚαΘΗΓΗτρια αΓΓΛιΚΩν, με πολυετή 
πείρα παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα. Τηλ.: 
6977646827.

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

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

ΚαΘΗΓΗτρια αΓΓΛιΚΩν, παραδί-
δει μαθήματα σε τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6985080455.

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.

ΦιΛόΛόΓόσ, παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & 
Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.:  6976054819.

Πτυχιόυχόσ ΒιόΛόΓιασ, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα Βιολογίας σε μαθητές 
Γυμνασίου & Λυκείου καθώς & μαθήματα 
Μαθηματικών, Φυσικής & Χημείας σε μα-
θητές Γυμνασίου. Τηλ.: 6943775525.

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

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

ΚαΘΗΓΗτρια-Φι-
ΛόΛόΓόσ, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε 
παιδιά δημοτικού, γυ-
μνασίου και λυκείου. 
Τηλ.: 6977445803

Κ α Θ Η Γ Η τ ρ ι α 
ΦιΛόΛόΓόσ - ΘΕ-
όΛόΓόσ, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Γυμνασίου-
Λυκείου (ατομικά ή 
γκρούπ 2-3 ατόμων) 
Αρχαία, Νεοελληνική 
Γλώσσα, Λατινικά, 
Ιστορία. Τηλ.: 22840 

24418, 6978052123.

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

 ΔιαΦόρα         

MHXANH TRANSALP 650, μοντέ-
λο 2007’, χρώμα μαύρο, πωλείται. Τηλ.: 
6932331812.

PEUGEOT 307, πωλείται, 1400cc, μοντέλο 
2001’. Τιμή: 3000€. Τηλ.: 6979985168.

ΕΠιΠΛα πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. 
Σαλόνι 2θέσιος & 3θέσιος καναπές γίνο-
νται κρεβάτι, σύνθετο 2,50 μ. μήκος με 
εσωτερικό μπαράκι, κρεβατοκάμαρα κα-
ρυδιά κομπλέ, 2 πρεζέρες με σκαμπό. Τηλ.: 
6973794920, 22840 28867.

ΕΠιχΕιρΗσΗ ΚαΦΕ-ΜΠαρ, στην πα-
ραλία της Παροικίας (πλατεία Βεντουρη)
πωλείται. Τηλ.: 6974960256, 22840 24664. 

VW TRANSPORTER φορτηγό επαγγελ-
ματικό κλειστού τύπου, 1900 κ.ε. T.D.I. 
μοντέλο 2003, 111.000 χλμ. Πωλείται. Τηλ.: 
6948203041, 22840 52340, 22840 52811.

τό Εστιατόριό «ΜΠαΚαΛιΚό» στην 
κεντρική πλατεία της Παροικίας, πωλείται. 
Τηλ.: 6946898289.

ΕΜΠόριΚό ΚαταστΗΜα,  πωλείται στην 
Παροικία 70τ.μ. λόγω συνταξιοδότησης. 
Διαθέτει εμπόρευμα από χρώματα, εργα-
λεία, αντλίες και ενεργειακά προϊόντα. Τηλ.: 
22840 23810, 22840 24370, 6979577109. 

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

νΕρό στΕρνασ, πωλείται για πότισμα. 
Τηλ.: 6937241234.

ΕΠισΚΕυΗ, αναΒαΘΜισΗ & Κατασ-
ΚΕυΗ Η/υ, γονικός έλεγχος, εγκατάσταση 
windows / λογισμικού, υδρόψυξη, κατα-
σκευή forum, επεξεργασία εικόνας / ήχου 
/ βίντεο, internet / δίκτυα, μαθήματα χρή-
σης, ανάκτηση δεδομένων, απομάκρυνση 
ιών, απομακρυσμένη βοήθεια. Τηλ.: 
6982097886.

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

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

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

ΕΞόΠΛισΜόσ ψητοπωλείου – σουβλατζί-
δικου, 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.

ΚρΕΒατια & ΚόΜόΔινα, για ενοικι-
αζόμενα δωμάτια, πωλούνται σε καλή 
κατάσταση. Τηλ.: 22840 53384.

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

 Η ΕΠιχΕιρΗσΗ ΠαιΔιΚΩν υΠόΔΗΜα-
τΩν «CROCODILINO», πωλείται. Τηλ.: 
6945808398.

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

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

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

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

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

ΕΠιχΕιρΗσΗ με οικιακό εξοπλισμό, είδη 
δώρων κ.λπ. άρτια εξοπλισμένο σε άριστη 
κατάσταση, στην Παροικία, πωλείται λό-
γω συνταξιοδότησης. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

ΕΠιχΕιρΗσΗ ταχυΜΕταΦόρΩν πω-
λείται. Τηλ.: 22840 22634

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

ΨΗτόΠΩΛΕιό – σόυΒΛατΖιΔιΚό πω-
λείται, στην παραλία της Παροικίας. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6972938242.

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Έγχρωμη αγγελία: 15,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

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
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ Πρωί | Τρ-Τε-Πε 10:00-13:00
Απογεύµα | Καθηµερινά µε ραντεβού

ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Δωρεάν έλεγχος της αναπνευστικής 
λειτουργίας µε σπιροµέτρηση

θα πραγµατοποιηθεί
το Σάββατο 15/10/2011,

από 09:00 εώς14:00
στο ιατρείο του παθολόγου

Νικολάου Αποστολόπουλου.

Υπεύθυνη πνευµονολόγος:
Πεσιρίδου Ευτυχία
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
14-21 OCTOBER 2011

October is International Breast Cancer Aware-
ness Month. See http://www.nbcam.org
14 Oct, 11am, IWOP (International Women’s 
Organization of Paros) brunch at Distrato Café 
(22840-25175), Paroikia. All welcome. Info: 
Vicki 22840-42092. 

14 Oct, 8pm, Presentation of book by actor 
Stelios Mainas at the Archilochos Hall, Paroikia.  
Info: KDEPAP 22843-60167/8.

16 Oct, 7.30, Concert by Konstantina An-
dreakou (piano), Apollonia Oikonomou and 
Eleni Spanou (solists) at the Dimitracopoulos 
Building, Paroikia. Proceeds to the AMEAI Cen-
tre.  Info: KDEPAP 22843-60167/8.

16-23 Oct, Yoga workshop with Oona Giesen 
in Alyki. Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.
com

19 Oct, Shops & businesses plan to close 
to protest new tax measures. Info:T rade & 
Business Association of Paros & Antiparos 
22840-22262, www.esparou.gr

21-23 Oct, Wild-Root Vocal Jour-
ney workshop with Amit Carmeli 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 181 / 7-10-2011
 
Paros school student awarded
Stella Lazou, a 16-year old student from Paros 
high school received the highest mark in the 
whole of the South Aegean for an essay she 
wrote on 'Democracy and Parliament', earning 
herself an award from the Greek parliament. 
In her essay she elaborates on the merits of 
the democratic system “which constitutes the 
highest form of governance combining and 
realising those values that carry the greatest 
weight, freedom and justice. The main objective 
of democracy is to promote the happiness of 
individuals as well as social groups… the Greek 
parliament does not succeed in achieving its 
objective which is to give voice to the collective 
will as well as protect and promote the national 
and public interest. Disillusioned with reality 
and fearful of the future the general public feels 
angered, frustrated and depressed. Today the 
political arena is dominated by a climate of fa-
vouritism and cronyism with politicians issuing 
all kind of promises at election time in order 
to get themselves elected. Politicians exhibit 
demagogic behaviour and pamper to populist 
demands, absolving people of their responsi-

bilities and promising pay rises and favourable 
reforms. They have given in to corruption and 
profiteering, as is amply demonstrated by the 
financial scandals that keep coming to light.”

New representative for local party
Manolis Isigonis will from now on be replac-
ing Manolis Glezos as the representative of 
the Paros Movement of Active Citizens (Kinisi 
Energon Politou Parou) at municipal council 
meetings, Glezos announced at the council 
session of 29/9. The reasoning behind this de-
cision, explained by Glezos, is to enable more 
members of the party to participate in the de-
liberations of the council. Each of the party’s 
members will have a one-year term, meaning 
that Isigonis will be replaced by Sotiris Kas-
trounis who will in turn be replaced by Andreas 
Samios (these are the party’s members who 
received the highest number of votes in the last 
election). Mayor Vlachoyiannis thanked Glezos 
for his participation in the municipal council 
during the last year and expressed his wish to 
see him continue to be engaged in local politics.
In an interview with Foni tis Parou Glezos 
stated that the rotation of representatives is 
an example of direct democracy in action. He 
emphasised that he will continue to be involved 
with the running of the local authority, to the 
extent that his commitments in the rest of the 
country allow him to, and that he intends to ful-
fill his promise of creating a network of small 
dams on the island’s mountains to retain rain-
fall and enrich the island’s aquifer, doing away 
with the need to drill bores and create desali-
nation plants. According to his estimates, 100 
million cubic metres of rain fall on the island 
each year and if we are able to retain just a frac-
tion of this, we can meet the annual demand for 
water consumption on Paros, which during the 
summer does not exceed 3 million cubic me-
ters.  He also expressed his desire to create a 
natural history museum on the island.

2nd Paros Triathlon a success
A large number of athletes took part in this 
year’s triathlon organised in the Environmental 
& Cultural Park of Ai-Yiannis Detis on 2 October. 
In total 84 athletes from across Greece as well 
as abroad (their ages varied from 13 to 66) took 
part in the races. No fewer than 20 teams par-
ticipated, to the delight of the event’s organisers 
who are intent on seeing the numbers grow 
in the future. There was also a large crowd of 
spectators who turned up on the day to watch 
the races and enjoy the musical compositions of 
DJs Manolis Sifnaios and Manolis Somaripas. 
Emanuelle Piombino came first in the men’s, 
while Maria Pantelaiou and Panayiotis Kefalas 
secured the first position in the women’s and 
young athletes’ categories respectively. In the 
team event the first prize went to Yiannis Ali-
fieris, Christos Fratsas and Antonis Glynos (for 
adults) while Panayiotis Herouvim, Konstan-
tinos Karagounis and Geboris Emil received 
the top award for young athletes.  66-year-old 
Ingrid Dahlgren, was also presented with an 
award for being the event’s oldest participant.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
α/α ΗΜΕρα / Ωρα τΜΗΜα

1 Παρασκευή 17:00 - 18:00 Α' - Β' Δημοτικού

2 Παρασκευή 18:00 - 19:00 Γ' - Δ' Δημοτικού

3 Παρασκευή 19:00 - 20:00 Ενήλικες αρχάριοι

4 Παρασκευή 20:00 - 21:00 Ενήλικες προχ/μένοι

5 Παρασκευή 21:00 - 22:00 Κρητικά

6 Παρασκευή 22:00 - 23:00
Χορευτική ομάδα ενηλί-
κων - Πολύ προχωρη-
μένοι

7 Σάββατο 09:30 - 11:00 Α' - Β' - Γ' Γυμνασίου

8 Σάββατο 11:00 - 12:00 Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

9 Σάββατο 12:00 - 13:00 Νήπια - Προνήπια

10 Σάββατο 13:00 - 14:00 Α' - Β' - Γ' Λυκείου

αρχίζουν
οι χοροί…

Από τις 7 Οκτωβρίου 
ξεκίνησαν τα μαθήματα 
στα τμήματα του χορευτι-
κού του Δήμου Πάρου. Οι 
εγγραφές συνεχίζονται τις 
ημέρες και τις ώρες που 
γίνονται και τα μαθήματα 
στην αίθουσα του χορευτι-
κού συγκροτήματος. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6947608469 κ. Ελένη Τριώ-
δα (χοροδιδάσκαλος)

Αναλυτικά το πρόγραμ-
μα δίπλα:

πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων του  Γυμνασίου παροικίας
για το ζήτημα των ξένων γλωσσών

«Μην ενισχύετε την παραπαιδεία»
Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου 

Παροικίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Ο 
Σύλλογος έστειλε έγγραφο προς τον Περιφερειακό Δ/ντή Π/θμιας και  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ν. Αιγαίου Δρ. Νικόλαο Ράπτη και του ζητεί να επιλύσει το ζήτημα, γιατί τα προβλήματα 
που δημιουργούνται με την αφαίρεση της δυνατότητας των μαθητών να επιλέξουν δεύ-
τερη ξένη γλώσσα, είναι τεράστια και επιπλέον ενισχύεται η παραπαιδεία. 

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου η οποία απευθύνεται προς τους γονείς, μεταξύ άλλων 
αναφέρεται:

Αγαπητοί γονείς, με την από 08/06/11 ανακοίνωσή μας σας είχαμε καταστήσει ενήμε-
ρους σχετικά με την απόφαση (62780/Γ2/02-06-2011) της Υπουργού Παιδείας (10 ημέ-
ρες πριν λήξει η σχολική χρονιά!!!….) να αφαιρέσει από τα παιδιά μας τη δυνατότητα ε λ 
ε ύ θ ε ρ η ς επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας, ορίζοντας ότι «από το σχολικό έτος 
2011-2012 για τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη οργανι-
κής θέσης  εκπαιδευτικού στο σχολείο».     

Επισημάναμε τότε αμέσως και εγγράφως πως αυτό στην πράξη σημαίνει ότι τα παιδιά 
θα αναγκαστούν να παρακολουθούν σαν αγγαρεία, μια γλώσσα που τους έχει απλώς 
επιβληθεί και ότι ενισχύεται στην πράξη και τυπικά πλέον η  παραπαιδεία,  εντείνοντας 
την οικονομική αιμορραγία των οικογενειών. Παράλληλα, πηγαίνουν «περίπατο» οι περί-
φημες εξαγγελίες περί απόκτησης δωρεάν «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» 
και μεθοδεύεται το σταδιακό ξήλωμα οργανικών και μη θέσεων, με φόντο τις απολύσεις 
εκπαιδευτικών στα σχολεία.   

Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε στην Πάρο με το έγγραφο (Φ22.2/3691/21-09-2011) 
του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου κ. Ράπτη, ο οποίος,  
αποφάσισε να  απαγορεύσει συνολικά στα Γυμνάσια της  Πάρου τη διδασκαλία της Ιταλι-
κής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και η οποία, παρεμπιπτόντως, συγκέντρωνε τη  συντρι-
πτική πλειοψηφία των προτιμήσεων των παιδιών και να διατηρήσει μόνο τη διδασκαλία 
της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας, παραπέμποντας τα παιδιά που επιθυμούν να 
συνεχίσουν να διδάσκονται Ιταλικά, να μετεγγραφούν σε ….. όμορο Γυμνάσιο, δηλαδή στη 
Σύρο ή στη Μύκονο!!!  Πριν από λίγες ημέρες όμως, και έπειτα από δικαιολογημένες αντι-
δράσεις γονέων και εκπαιδευτικών, ο εν λόγω Περιφ. Δ/ντής, ανακάλεσε την αρχική του 
απόφαση και έδωσε  προφορική εντολή να  επανέλθει   η διδασκαλία των Ιταλικών και να   
διακοπεί   η διδασκαλία της  Γερμανικής  γλώσσας στο Γυμνάσιο Παροικιάς!!..... Υπενθυμί-
ζουμε ότι στο Γυμνάσιο της Παροικιάς υπάρχουν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών μόνο 
της Γαλλικής και  Γερμανικής γλώσσας.  

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας, προέβη σε μια σειρά προφορικών παραστάσεων προς τη 
Δ/νση του Γυμνασίου, τον Προϊστάμενο Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης, τον Δ/ντή Β/θμιας 
Εκπ/σης Κυκλάδων, και παράλληλα, σε συνάντηση με τον Δήμαρχο Πάρου, ζήτησε την 
έμπρακτη συνδρομή της Δημοτικής Αρχής προς τον Περιφ/κό Δ/ντή κ. Ράπτη, η οποία 
και έγινε, χωρίς όμως μέχρι τώρα να υπάρχει χειροπιαστό αποτέλεσμα. 

Με βάση τα παραπάνω, και επειδή το θέμα κρίνεται ως εξαιρετικά επείγον, το Δ.Σ του 
Συλλόγου μας, καλεί κατ΄ αρχήν, τον εν λόγω Περιφερεικό Δ/ντή να άρει, σήμερα κιόλας, 
την αστήρικτη & αυθαίρετη απόφασή του, δεδομένου ότι ήδη έχει προκαλέσει μέγιστη 
αναστάτωση τόσο στη σχολική Μονάδα, όσο και στους γονείς των μαθητών, και αντί άλ-
λων παλινωδιών, να φροντίσει να επανέλθει η ομαλότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία 
που ίσχυε μέχρι και πέρυσι, πιέζοντας το Υπουργείο να εγκρίνει τις προβλεπόμενες δα-
πάνες για την πρόσληψη των αναπληρωτών καθηγητών που απαιτούνται ώστε να διδά-
σκονται κανονικά και οι τρεις ξένες γλώσσες πέραν της Αγγλικής.   

Παράλληλα, δηλώνουμε ότι θα αναληφθούν σύντονες δυναμικές πρωτοβουλίες του 
Συλλόγου μας σε συνεργασία τόσο με τους τοπικούς Συλλόγους των εκπαιδευτικών και 
την Ένωση Γονέων, όσο και με τους εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, οι οποίοι 
έχουν δείξει ομολογουμένως αξιοθαύμαστη ωριμότητα μέχρι τώρα, ώστε να γίνει προς 
όλες τις κατευθύνσεις των υπευθύνων κατανοητό, ότι τόσο το ζήτημα αυτό, όσο και η έλ-
λειψη βιβλίων, εκπαιδευτικών, πόρων και κτιριακών υποδομών,  δεν τα αντιμετωπίζουμε 
ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως ενιαία ασκούμενη πολιτική στο χώρο της Παιδείας, 
στα πλαίσια των όσων ήδη υφιστάμεθα ως πολίτες και εργαζόμενοι.      

Με την επιστολή του προς τον κ. Ράπτη, ο Σύλλογος ζητεί:     
1. Επαναφορά της δυνατότητας διδασκαλίας και των τριών ξένων γλωσσών εκτός της 

Αγγλικής, όπως ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 2011.
2. Επαναφορά της αποσπασμένης σε σχολείο των Αθηνών εκπαιδευτικού που διαθέτει 

οργανική θέση καθηγήτριας Γερμανικών στο Γυμνάσιο Παροικίας Πάρου, ή άμεση κάλυ-
ψη του λειτουργικού κενού με άλλον αναπληρωτή καθηγητή Γερμανικών.

3. Άμεση έγκριση από το Υπουργείο, της δαπάνης πρόσληψης των απαιτούμενων ανα-
πληρωτών καθηγητών.

4. Άμεση κάλυψη των αναγκών σε βιβλία.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Μεταφερόµαστε στα νέα µας γραφεία στον Περιφερειακό Νάουσας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας παραµένουν τα ίδια:
 τηλ: 22840-28530, 28531  fax: 22840-21510

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

Με εκτίµηση,
∆ηµήτρης Μέξης & Συνεργάτες

Έναρξη Λειτουργίας κ.ε.Δ.Δυ. νάξου
για μαθητές με δυσλεξία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε να στελεχώσει το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνω-
σης και Υποστήριξης ( Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ) Νάξου, τονίζει σε ανακοίνωσή του, ο Περιφερεια-
κός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς . 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, ότι σε σύντομο διάστημα θα ξεκινήσει η λειτουργία 
του και θα δέχεται μαθητές που παρουσιάζουν διαταραχές στο λόγο (δυσλεξία).   

 Ο κ. Μπιζάς αναφέρει επίσης, ότι η η  Ένωση Γονέων του Δήμου Πάρου έχοντας 
δεχτεί τα δικαιολογημένα παράπονα των γονέων, είχε ζητήσει με έγγραφο της από 
7/4/11 (αρ.πρ.45) να ενεργοποιηθεί το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  Νάξου, ώστε αφενός να επιταχυν-
θεί η εξυπηρέτηση των αιτήσεων, εφόσον οι υπό εξέταση μαθητές θα μοιραστούν 
σε δύο Κέντρα  ( Νάξο και Σύρο ) και αφετέρου να μειωθεί το κόστος και ο χρόνος 
διαμονής των οικογενειών κατά τη μετακίνησή τους, καθώς με τη Νάξο υπάρχει 
πιο τακτική συγκοινωνία και πιθανόν θα ολοκληρώνεται η  διαδικασία της εξέτασης 
αυθημερόν.    

Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Πάρου Δ. Γεωργιά-
δης, επειδή στην Πάρο είναι αρκετά τα παιδιά, θα ζητήσει από τον Δήμαρχο Χρ. Βλα-
χογιάννη, να προτείνει στους αρμόδιους να λειτουργήσει κάποιο τμήμα στην Πάρο, 
ώστε να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά πηγαίνοντας στην Νάξο. Θα πρέπει επίσης να 
βρεθεί και ο χώρος που θα λειτουργήσει αυτό το παράρτημα. 

Το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Νάξου θα είναι στελεχωμένο με ειδική τριμελής διαγνωστική ομάδα 
που θα αποτελείται από τον Προϊστάμενο, τον Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουρ-
γό.  Ο κ. Μπιζάς, εκφράζει την ικανοποίησή του ( είχε υποβάλλει σχετική επερώτηση 
προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου στις 26.5.11 ), διότι ένα χρόνιο και δίκαιο 
αίτημα των γονέων και μαθητών των νησιών μας υλοποιήθηκε. 

άιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα «άλέξανδρος Μπαλτατζής»
ενισχύσεις για μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων

H Γενική Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής   ανακοινώνει ότι  
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  προκηρύχθηκε η 2η Πρό-
σκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  του μέτρου 123Α  του Άξονα 1 του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) περιόδου 2007-2013 -Αλέξανδρος Μπαλτατζής.  
Το πρόγραμμα αφορά στην  ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων  για τη Μεταποίηση και 
εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών πουλερι-
κών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτι-
κών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών 
και αρωματικών φυτών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
κατά την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., καθώς και επιχειρή-
σεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών 
μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για επενδύσεις επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων, που προέρχονται κυρίως από την τοπική παραγωγή, που θα 
υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ανεξάρτητα που υπάγονται δι-
οικητικά και εξαιρουμένων των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, τη χορήγηση ενίσχυσης 
σε ποσοστό:

•65% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επεν-
δύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000,00 ευρώ, •60% των επιλέξιμων δαπανών 
για τα τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000,00 ευρώ μέχρι 3.000.000,00 ευρώ, 
•50% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000,00 
ευρώ μέχρι 6.000.000,00 ευρώ, •35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των 
επενδύσεων άνω των 6.000.000,00 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ.

Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το μέγιστο ποσοστό 
ενίσχυσης στο έδαφος των μικρών νησιών του Αιγαίου. 

Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης και παραλαβής του πληροφοριακού υλικού ξε-
κίνησε  από τις 7 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν 
από το Διαδικτυακό τόπο www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η 28η/12/2011 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Για  περισσότερες πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν   να απευθύνονται τις 
εργάσιμες ώρες στο 2281098819 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής 
Κυκλάδων και στα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας που υπάγονται.

Ό ευάγγελος Χαλκιάς νέος πρόεδρος
της νΌΔε Κυκλάδων

Με 1378 ψήφους αναδείχτηκε Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κυκλά-
δων ο Ευάγγελος Χαλκιάς, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός υπο-
ψήφιος, στις εσωκομματικές εκλογές που έγιναν την Κυριακή 
9 Οκτωβρίου. Συνολικά ψήφισαν 1399 και υπήρχαν 14 λευκά 
και 8 άκυρα. 

Στην Πάρο, ψήφισαν 146 και ο κ. Χαλκιάς έλαβε 143 ψή-
φους, 2 ψηφοδέλτια ήσαν άκυρα και 1 λευκό. 

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσέλευση ήταν ο 
Πρόεδρος της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου 
Κ. ροδίτης. Στη ΦτΠ δήλωσε: «Η ψηφοφορία γίνεται λόγω 
παραιτήσεως του κ. Νικολιά, υπάρχει ένας υποψήφιος, ο κ. 
Χαλκιάς, ο οποίος έχει σχολή οδηγών και ήταν και στην Πάρο 
έως πριν από λίγα χρόνια και άρα είναι πολύ γνωστό στους 
παριανούς. Είναι ένας τίμιος άνθρωπος, εργατικός και πιστεύω 
ότι θα βοηθήσει ν’ ανέβει η Νέα Δημοκρατία στις Κυκλάδες». 

Στην κάλπη πετύχαμε (όσο διάστημα μείναμε στα γραφεία 
της Τ.Ο), έναν από τους πρώην Προέδρους της ΝΟΔΕ, τον κ. 
Λουΐζο Κοντό, ο οποίος μας είπε: «Εκτιμώ ότι ο νέος Πρόε-
δρος είναι ένας ικανότατος άνθρωπος, ο οποίος έχει αποδείξει 
και στο παρελθόν με τους αγώνες και τις ενστάσεις του, ότι 
αγωνίζεται για το συμφέρον και του κόσμου των Κυκλάδων, 
αλλά και  του κόμματος που υπηρετεί. Σήμερα, σε μια εποχή 
που ο πολιτικός κόσμος και οι ηγεσίες δεν έχουν καταφέρει να 
πείσουν το λαό ότι αγωνίζονται για τα συμφέροντά του, σήμερα 
που ο κόσμος έχει πιστέψει πως οι ηγεσίες αγωνίζονται μάλ-
λον για τα προσωπικά τους συμφέροντα, έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος που θα παίξει από δω 
και στο εξής η κάθε Νομαρχιακή και η κάθε Τοπική Οργάνωση. Σήμερα θα πρέπει ν’ ανατραπεί ο ρόλος 
και κάθε κομματική οργάνωση να μην εξυπηρετεί μόνο τη μεταφορά ιδεών και πολιτικών, αλλά πρω-
τίστως να μεταφέρει τα αιτήματα του κόσμου προς τις πολιτικές ηγεσίες, ώστε πραγματικά να εξυπη-
ρετήσουν τον κόσμο και τα συμφέροντά τους και όλα αυτά προς το συμφέρον της πατρίδος και μόνο». 

επαγγελματική 
κατάρτιση
και εκπαίδευση

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου- 
Αντιπάρου σε συνεργασία με το «ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ» 
θα υλοποιήσει  το Πρόγραμμα Επαγγελματικής  
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25) που 
χρηματοδοτείται από το ΟΑΕΔ και δέχεται περι-
ορισμένο αριθμό  Αιτήσεων και Δικαιολογητικών.

Η  υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων με 
θέμα κατάρτισης μάρκετινγκ θα είναι διάρκειας 
40 ωρών, θα ξεκινήσουν  τέλος Οκτώβρη και οι 
μέρες και ώρες εκμάθησης είναι: • Τμήμα Α) Τρί-
τη,Πέμπτη,Παρασκευή-16:00 έως 20:00 • Tμήμα 
Β) Δευτέρα  14:30 έως 17:30 και Τετάρτη, Σάββα-
το 15:00-19:00 (να υπενθυμιστεί ότι από 01 Νοεμ-
βρίου      Τετάρτη και Σάββατο είναι κλειστά λόγω 
του Χειμερινού Ωραρίου) 

Στα σεμινάρια μπορούν να λάβουν μέρος ερ-
γαζόμενοι των μελών του Εμπορικού Συλλόγου 
Πάρου- Αντιπάρου (εποχικοί και μη) για τους 
οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ  η εργοδοτική 
εισφορά 0,45%. 

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα κα-
ταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00 € ανά ώρα κα-
τάρτισης δηλαδή σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
(200,00€) ,επίσης θα χορηγηθεί και  βεβαίωση 
παρακολούθησης .

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβο-
λή δικαιολογητικών, καθημερινώς 11:00-13:00 
στο τηλέφωνο 2284022262 ή στην γραμματει-
ακή υποστήριξη κ. Αναστασία Σκαραμαγκά στο 
6936670556, τελευταία μέρα αιτήσεων ορίζεται η  
Πέμπτη 20/10/2011.

Σούπερ Μάρκετ Γαληνός Λαουτάρης
Βοήθεια στους 
ανέργους

Η κοινωνική ευαισθησία χαρακτηρίζει τη 
Διοίκηση των Σούπερ Μάρκετ Γαληνός Λαου-
τάρης, η οποία για μία ακόμη φορά είναι αλ-
ληλέγγυα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.  
Αποφάσισε να προσφέρει έκπτωση 4% σε όλα 
τα προϊόντα της στους ανέργους του νησιού 
μας, στα δύο καταστήματα που έχει στην Πάρο 
(Περιφερειακό Παροικίας και Νάουσα), με την 
επίδειξη της κάρτας ανεργίας. 

Αυτού του είδους οι κινήσεις – προσφορές, 
στη δύσκολη περίοδο που περνάμε, ας γίνουν 
παράδειγμα προς μίμιση…

«τα φαινόμενα απατούν»
Η ΚΔΕΠΑΠ και οι Εκδόσεις 

Καστανιώτη, σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση του βιβλίου 
του συγγραφέα και ηθοποιού 
Στέλιου Μάϊνα «Τα φαινόμενα 
απατούν», την Παρασκευή 14 
Οκτωβρίου στις 8.00 μ.μ. στην 
Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου «Αρχίλοχος».

Για το βιβλίο θα μιλήσει η 
φιλόλογος – συγγραφέας Δή-
μητρα Σοφιανού. Αποσπάσμα-
τα από το βιβλίο θα διαβάσει η 
ηθοποιός Κάτια Σπερελάκη. Η παρουσίαση – παρά-
σταση είναι σε σκηνοθεσία του Βασίλη Ασπιώτη.


