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Επαγρυπνούμε για να
μην μας εξοντώσουν

Η Τρόικα ζητεί κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ και του Κοινωνικού Τουρισμού

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Τα νησιά, όπως και ολό-

κληρη η χώρα, που ήδη 
έχουν «χτυπηθεί» από την 
μνημονιακή πολιτική της 
Κυβέρνησης, δέχονται 
τώρα την χαριστική βολή 
με την κατάργηση του μει-
ωμένου ΦΠΑ, αλλά και με 
την κατάργηση της Εργα-
τικής Εστίας και άρα της 
παροχής κουπονιών για 
τον κοινωνικό τουρισμό 
στους έλληνες εργαζόμε-
νους. Τα δύο αυτά μέτρα, 
που συμπεριλαμβάνονται 
στο νέο υπερ-μνημόνιο, 
που  ψηφίστηκε στη Βουλή 
στις 12 Φεβρουαρίου, εάν 
περάσουν τελικά θα είναι η ταφόπλακα της οικονομίας των 
νησιών. 

Η λαίλαπα των μέτρων που πλήττει έτσι κι αλλιώς, όλη 
την ελληνική κοινωνία, εξοντώνει τα νησιά με την απώλεια 
του προνομίου του μειωμένου ΦΠΑ. Καταργείται επί της 
ουσίας, η πρόνοια του Ελληνικού Συντάγματος που ανα-
φέρεται στη νησιωτικότητα. Έτσι, θα εκτοξευτούν κι άλλο 
οι τιμές των προϊόντων, των μεταφορικών, της διαμονής 
κ.λπ. Το δεύτερο μέτρο, η κατάργηση του Κοινωνικού Του-
ρισμού, πλήττει τις επιχειρήσεις που δούλευαν με αυτόν 

και ασφαλώς την οικονο-
μία των νησιών μας, που 
θα στερηθούν ένα σημα-
ντικό κομμάτι του ελληνι-
κού τουρισμού και μάλιστα 
σε περιόδους εκτός σεζόν. 
Η αντίδραση σ’ αυτά τα δύο 
καταστροφικά για τα νησιά 
μέτρα, είναι πλέον μονό-
δρομος. Και σ’ αυτό το μο-
νόδρομο θα πρέπει να συ-
μπορευτούν, κατ’ αρχάς οι 
βουλευτές των Κυκλάδων, 
αλλά και ολόκληρου του 
Αιγαίου. Όχι μόνο να μην 
δώσουν την ψήφο τους, 
αλλά να δώσουν μάχη για 

να μην περάσουν. Εκείνο που θα είναι όμως καταλυτικό, 
είναι η κινητοποίηση όλων των φορέων και των κατοίκων 
των νησιών μας. Εδώ σ’ εμάς, οι δύο Δήμοι Πάρου και 
Αντιπάρου πρέπει να μπουν μπροστά και να κινητοποιή-
σουν όλους τους κατοίκους για να αποτραπεί ένα τέτοιοι 
ενδεχόμενο.

Εν τω μεταξύ, κοινό μέτωπο για την αποτροπή της κα-
τάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν 
στα νησιά μας δημιουργούν βουλευτές, Αυτοδιοίκηση και 
φορείς του Αιγαίου, που συναντήθηκαν στην Αίθουσα Γε-
ρουσίας της Βουλής την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου.    σελ.8

Παροικία (πλησίον Ταχυδροµείου), τηλ: 22840 27207

Κοντοσούβλι • Εξοχικό • Κοτόπουλο σούβλας
Κοκορέτσι • Γύρος χοιρινός • Γύρος κοτόπουλο
Μπιφτέκι κοτόπουλο • Μπιφτέκι µοσχαρίσιο

Κεµπάπ • Καλαµάκι χοιρινό • Καλαµάκι κοτόπουλο
ΟΛΑ  ΜΕ  ΕΝΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ  ΣΤΗΝ  ΠΟΡΤΑ  ΣΑΣ!

ΟΛΑ  ΜΑΣ ΤΑ ΕΙ∆Η ΨΗΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ!

 Κάθε µέρα
από το µεσηµέρι...

µέχρι αργά
το βράδυ!

Κ.Ο.Β. Πάρου του 
Ήρθε η ώρα
να ξεσηκωθούμε!

Ποτέ δεν είναι αργά, ούτε τώρα είναι αργά για να γίνει αυτό. 
Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε συμπολίτη μας και του λέμε: 
Δεν βγαίνει τίποτα με την ατομική προσπάθεια, με το σιχτίρι-
σμα και την κλάψα, με το να περιμένεις να σου βγάλει άλλος 
«το φίδι από την τρύπα». 

Δεν βγαίνει τίποτα με το περίμενε, με το φόβο. Εξάλλου, 
τώρα δεν σου αφήσανε τίποτα για να φοβάσαι παρά μόνο 
αλυσίδες σου.

Τώρα δεν μπορείς να λες «εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου», 
γιατί τέτοια δεν έχεις και όταν την έχεις είναι προσωρινή. 
Τώρα δεν μπορείς να λες «ενδιαφέρομαι για τα παιδιά μου», 
γιατί τώρα αποφάσισαν να τα κάνουν σκλάβους στους βιομή-
χανους και στους επιχειρηματίες. Τώρα δεν μπορείς να λες 
«δεν απεργώ για να μην με απολύσουν», γιατί σε απολύουν 
και χωρίς να απεργήσεις, χωρίς καν να έχεις περάσει έξω 
από την πόρτα του σωματείου σου.

Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία, ότι δεν ήξερες, ότι κάτι 
περίμενες, ότι δεν είχες καταλάβει. Τώρα τα πράγματα είναι 
πιο απλά.  Ή στέκεσαι όρθιος, ξεσηκώνεσαι παντού, ή σκύ-
βεις και περπατάς γονατιστός προς την καπιταλιστική κόλαση. 
Μέση λύση δεν υπάρχει.

Ο αντίπαλος είναι καλά οργανωμένος και διαθέτει πολλά 
μέσα. Έφτασε η ώρα να οργανωθούμε και εμείς για να τον 
αντιμετωπίσουμε. Όπως κάναμε για το χαράτσι της ΔΕΗ και 
είχαμε αποτελέσματα, το ίδιο χρειάζεται να πράξουμε και για 
όλα τα άλλα προβλήματα που μας απασχολούν. Από το πρό-
βλημα του υποσιτισμού των παιδιών της διπλανής πόρτας, τα 
προβλήματα του Κέντρου Υγείας μέχρι το παραμικρό πρό-
βλημα της γειτονιάς μας.

Ήρθε η ώρα να ξεσηκωθούμε, το οφείλουμε σε αυτούς 
που πάλεψαν πριν από εμάς, που έδωσαν ακόμα και τη 
ζωή τους για στοιχειώδη δικαιώματα. Το οφείλουμε στα 
παιδιά μας για να μπορούμε να τα κοιτάμε με περηφάνια 
στα μάτια, λέγοντάς τους ότι δε γονατίσαμε, δεν τα προ-
δώσαμε. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ:  Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, 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,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

του Χρίστου Γεωργούση

Αυτοδιοίκηση κι ελπίδα
«Η ελπίδα βρίσκεται στο να μετατρέψουμε τη δια-

μαρτυρία σε δημιουργικότητα, που θα κυκλοφορήσει 
στο αίμα αυτής της κοινωνίας, αντίδοτο στο φόβο», 
γράφει σε άρθρο του ο Αντώνης Λιάκος, καθηγητής 
Πανεπιστημίου. Ξεχύνονται εδώ και καιρό χείμαρροι 
κριτικής που κάτι θα δώσουν. Σε πολλούς η δημιουρ-
γικότητα ήδη γίνεται σημαία και οι πρωτοτυπίες και 
οι πρωτοβουλίες καταγράφονται στα καινούρια δεδο-
μένα μας. Υπάρχει μια μεγάλη ελπίδα που την έχουμε 
αφήσει αχρησιμοποίητη ή που την καθιστούμε ανε-
νεργό με τη συμπεριφορά μας. Οι περιφερειάρχες 
ζητούν τροποποίηση του Καλλικράτη,  γίνεται κοινή 
συνείδηση ότι χρειάζονται γενναίες μεταρρυθμίσεις 
με τη λογική της συμμετοχής, της δημοκρατίας και της 
αποκέντρωσης. Φοβούμαστε ότι η μεταρρύθμιση που 
έγινε βασίστηκε κυρίως στην οικονομική κατάσταση.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι λ.χ. να λειτουργήσει 
ένας δήμος. Αν αφήσουμε κατά μέρος τις πολιτικές 
και κομματικές εξαρτήσεις, πολλοί θα δώσουν έξυ-
πνες και ριζοσπαστικές ιδέες τόσο για την εκλογική 
διαδικασία, όσο και για τους θεσμούς και την απόδο-
σή τους. Πριν λίγα χρόνια, τον καλό καιρό των Κοι-
νοτήτων, είχαμε παρέδρους στους οικισμούς. Είναι 
θετικό που σε κάθε νησί λειτουργεί ένας δήμος και 
υπάρχει επιτέλους η συλλογική έκφραση. Δεν ζη-
τήσαμε όμως το θάνατο των μικρών δημοκρατικών 
κυττάρων, αλλά την ενίσχυσή τους. Αν λόγω κρίσης 
παραιτηθούμε από τη δίκαιη αξίωση να πληρώνονται 
όλοι οι σύμβουλοι, μπορούν οι θεσμοί να λειτουργή-
σουν με τον εθελοντισμό. Τα χρήματα δεν φτάνουν, τα 
παίρνουν όλα οι επιτελείς του κεντρικού κράτους με 
τις επιτροπές και τα γνωστά και άγνωστα.

Οι κοινότητες έχουν μια πλούσια ιστορία και έδω-
σαν πολλά. Υπάρχουν δυνατότητες λειτουργίας πέρα 
από τα στείρα σχέδια μιας πολιτικής που αντιγράφει 
το κέντρο. Μπορεί να λειτουργήσουν λ.χ. έχοντας εκ-
χωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων που αφορούν όλο 
το νησί στο δήμο, κρατώντας τα δικά τους μελήματα. 
Από την άλλη, μπορεί να προβλέπεται μια συνάντηση 
το χρόνο με όλους τους εκπροσώπους των ζωντανών 
οικισμών. Ας παίξει το ρόλο της Βουλής για την οποία 
έχουμε τόσο πολύ μιλήσει. Θα εκπροσωπούνται εκεί 
οι κοινοτάρχες, οι εκπρόσωποι των οικισμών, των 
συνεταιρισμών και των Συλλόγων, και οι συζητήσεις 
θα καταλήγουν σε πορίσματα για τα τρέχοντα θέματα 
με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Ας μην επαναλάβουμε 
ότι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων πρέπει να θεωρού-
νται δημοτικοί σύμβουλοι. Υπάρχουν ευφάνταστοι 
και γόνιμοι τρόποι να λειτουργήσει ένας δήμος. Αξι-
οποιούνται έτσι πολλές σκόρπιες δυνάμεις, οικισμοί 
και χωριά εκπροσωπούνται και έχουμε κινητικότητα 
πολύ μεγαλύτερη από τη σημερινή, που αιχμαλώτισε 
την πολιτική στο γραφείο. Αλλά μέχρι να θεσμοθετη-
θούν όλα αυτά, περιμένουμε από τους συμβούλους 
όλους και τους πολίτες τόλμη και φαντασία για μεγα-
λύτερη συμμετοχή και κινητικότητα. Ας τα εφαρμό-
σουμε στην πράξη και οι θεσμοί θα ακολουθήσουν, 
με την επιμονή και τη συμμετοχή μας. Τίποτα λ.χ. δεν 
έχει εμποδίσει μια συνάντηση όλων για να δούμε πού 
βρίσκεται η Πάρος σήμερα. Το Ελεύθερο Βήμα του 
«Αρχίλοχου» κινείται προς αυτή τη λογική.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ευχαριστήριο
Το  Δ.Σ.. του Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου με την παρούσα επιστολή εκφράζει τις 

ευχαριστίες του προς το Σύλλογο Γυναικών Αντιπάρου, για τη συνεχή στήριξη στις προ-
σπάθειές μας και για την πρόσφατη γενναιόδωρη χρηματική προσφορά τους, των 1000 ευρώ 
προς τον Όμιλό μας.

Σε αυτή την δύσκολη γενικά οικονομική κατάσταση της χώρας μας, η προσφορά τους, μας 
δίνει κουράγιο και δύναμη για την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού  στο νησί μας. Ευελπιστούμε 
σε μελλοντικές  συνεργασίες με τον πραγματικά  δραστήριο και προοδευτικό Σύλλογο των 
Γυναικών Αντιπάρου.

Με  ιστιοπλοϊκούς χαιρετισμούς	 	 													Ο			Πρόεδρος,	Φαρούπος	Αναστάσιος
	 	 	 	 	 									Ο		Γραμματέας,	Τριαντάφυλλος	Ιωάννης

Εκτός λίστας το 2ο Γυμνάσιο, λόγω… ανωριμότητας! 

Σε συνεχή αγώνα
οι γονείς
για την ανέγερσή του

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου 
Πάρου συνεχίζει με αμείωτη ένταση τον αγώνα για την 
ανέγερση του 2ου Γυμνασίου, που θα λύσει πολλά προ-
βλήματα στην εκπαίδευση του νησιού μας. Από τις επα-
φές που είχε με εκπρόσωπο της Περιφέρειας πληροφο-
ρήθηκε ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι στη λίστα με 
τα έργα που προτείνει η Περιφέρεια για να προχωρήσουν. 
Αμέσως ο Σύλλογος έστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο 
Χρ. Βλαχογιάννη, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Αντώνης Δαβανέλος. Σ’ αυτήν αναφέρεται: 
«Κύριε Δήμαρχε, μόλις τώρα πληροφορήθηκα από το 
γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Πουσσαίου, 
ότι η επικείμενη συνάντηση της Περιφέρειας με εκπρο-
σώπους της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ, δεν θα γίνει στην Σύρο την 
Πέμπτη, αλλά στην Αθήνα στις 11.00π.μ. Μου ανέφεραν 
επίσης, ότι δεν γνωρίζουν εάν έχετε επικοινωνήσει με τον 
Αντιπεριφερειάρχη ή τον Περιφερειάρχη, οι οποίοι θα πα-
ρευρεθούν στη συνάντηση της Πέμπτης. 

Ο προϊστάμενος της Ενδ. Διαχ/κής Αρχής κ. Βουτσίνος, 
που δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων (θα μετέχει σε άλλη συνάντηση για 
το ΕΣΠΑ στην Αθήνα), μου ανέφερε ότι το έργο του νέου 
Γυμνασίου ΔΕΝ βρίσκεται στη λίστα των 55 έργων, που η 
Περιφέρεια προτείνει να προχωρήσουν λόγω ωριμότητας, 
σε αντίθεση με το έργο του 2ου Δημοτικού για το οποίο 
υπάρχει μια μελέτη.

»Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση ενεργοποίησή σας 
και παρακαλώ εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου να μας 
τηρείτε ενήμερους, προκειμένου να παράσχουμε ασφαλή 
ενημέρωση στη Γεν. Συνέλευση της Ένωσης Γονέων στο 
Πολυγωνικό την Τετάρτη στις 18.00».

Νωρίτερα ο Σύλλογος, στις 10 Φεβρουαρίου, είχε εκ-
δώσει δελτίο Τύπου στο 
οποίο μεταξύ των άλλων 
αναφέρεται: «Επί έξι συνε-
χόμενους μήνες, δίνουμε 
με όλα τα μέσα, πραγμα-
τική μάχη για να μπορέσει 
το έργο του νέου Γυμνασί-
ου Πάρου να βγει από το 
συρτάρι των αζήτητων, στο 
οποίο το είχαν καταδικάσει 
η εγκληματική αδιαφορία 
όλων των εμπλεκομένων, 
από το Υπ. Υποδομών, μέχρι 
την Περιφέρεια και το Δήμο 
Πάρου. Επί έξι μήνες, με το 
μικρό θεσμικό βάρος που 
διαθέτουμε, έχουμε στην 
κυριολεξία υποκαταστήσει 
όλους εκείνους που, κα-
νονικά, θα έπρεπε να βρί-
σκονται κάθε μέρα πάνω 
από το τηλέφωνο, για να 
παρακολουθούν το θέμα 
και να παρέχουν ασφαλή 
και  φερέγγυα ενημέρω-
ση στην τοπική κοινωνία. 
Όλους αυτούς τους μήνες 
ανεχτήκαμε πολλά. Ανεχτή-
καμε τις υποκριτικές διαβε-
βαιώσεις, το συνειδητό ρο-
κάνισμα πολιτικού χρόνου, 
το γραφειοκρατικό πινγκ-
πονγκ των «αρμοδίων» 
κρατικών φορέων. Ανεχτή-
καμε ακόμη κι αυτούς που 
επέλεξαν να μας λοιδορή-
σουν και να μας χρεώσουν 
πολιτικές μεθοδεύσεις, επι-
σημαίνοντάς μας ότι παρα-
κολουθούν στενά το θέμα 
και δεν δέχονται υποδείξεις 
για το πως προετοιμάζεται 
ένα έργο του ΕΣΠΑ!... Ήρθε 

όμως ως κόλαφος, η έγγραφη απάντηση στις 28/12/2011, 
της αναδόχου εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» στο Σύλλογό 
μας, η οποία, με αξιοσημείωτο επαγγελματισμό και σαφή-
νεια, μας προετοιμάζει ψυχολογικά, για τον                     - πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά – ορατό κίνδυνο ακύρω-
σης του έργου, εξαιτίας της στασιμότητας και της έλλειψης 
χρηματοδότησής του. Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε, 
δυστυχώς και αντίστοιχη προφορική ενημέρωση που εί-
χαμε, μόλις χθες (9 Φεβρουαρίου), από  ανώτατο στέλεχος 
της εν λόγω εταιρείας… 

»Αν δεν έχει ακόμη καταστεί σαφές, δεν μας κουράζει 
να το επαναλάβουμε άλλη μια φορά: για εμάς το θέμα της 
κατασκευής του νέου Γυμνασίου, χωρίς να υποβιβάζουμε 
τα υπόλοιπα προβλήματα Παιδείας που έχουν διογκω-
θεί τελευταία από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, 
μαζί με το θέμα της Υγείας από την κατάρρευση του συ-
στήματος παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης από το Κ.Υ 
Πάρου, αποτελούν πρώτα και αδιαπραγμάτευτα θέματα 
ατζέντας, που δοκιμάζουν όχι μόνο τις αντοχές της τοπικής 
κοινωνίας, αλλά λειτουργούν και ως αδιάψευστοι δείκτες 
αξιολόγησης για το είδος και το μέγεθος της προσφοράς 
οποιουδήποτε διαθέτει θεσμικό ρόλο εμπλοκής, χωρίς 
ουδεμία εξαίρεση. Για το λόγο αυτό, προτρέπουμε όσους 
ποντάρουν στην κόπωση, την απαισιοδοξία και τα μέχρι 
τώρα κεκτημένα αντανακλαστικά του καναπέ, να προ-
σέξουν ιδιαίτερα, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει αισθητά… 
ΑΝΟΧΗ  Τ Ε Λ Ο Σ!

Καλούμε κατά συνέπεια, έστω και την ύστατη στιγμή, 
προσωπικά τον Δήμαρχο Πάρου να αρθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και να παραστεί την Πέμπτη 16/02/2012, 
στην ειδική συνάντηση που θα γίνει στην Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου μεταξύ της Περιφέρειας και της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ», 
με αποκλειστικό θέμα το «ξεσκαρτάρισμα» των 77 έργων 
που έχει αναλάβει η εν λόγω εταιρεία και να αξιώσει πει-
στικά, μαχητικά και τεκμηριωμένα, την υλοποίηση των έρ-
γων του νέου Γυμνασίου Πάρου και  του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Παροικιάς».

«Κρίνονται αναγκαία…»
Με αφορμή το δελτίο Τύπου του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων του Γυμνασίου Πάρου στις 10.02.12, ο Περι-
φερειακός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς, απευθύνεται με επι-
στολή του ζητεί προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
κ. Μαχαιρίδη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. 
Πουσσαίο, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στη συνάντηση της 
Πέμπτης (χτες) και τους υπενθυμίζει: «…ότι με την από-
φαση (αρ.πρωτ. Δ1/ο/3144 ,1-9-10 ) των Υπουργών Οι-
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών,  
Μεταφορών και Δικτύων  αποφασίστηκε η εκχώρηση και 
μεταβίβαση στην εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», των αρ-
μοδιοτήτων για την μελέτη και κατασκευή 77 έργων υπο-
δομής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δύο από τα έργα 
που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση και συγκε-
κριμένα με αριθμό 35 και  36 αντίστοιχα, είναι η επέκταση 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου και το 2ο 
Γυμνάσιο Παροικίας Πάρου. Τα παραπάνω έργα κρίνονται 
αναγκαία για την νεολαία του νησιού μας και γι’ αυτό θα 
πρέπει να υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα». 

Καμία πρόοδος 
Για το ίδιο θέμα απευθύνεται με επιστολή του επίσης 

προς τον Περιφερειάρχη Γ. Μαχαιρίδη και ο Περιφερεια-
κός Σύμβουλος Π. Τζανακόπουλος. Σ’ αυτήν αναφέρεται: 
«Κύριε Περιφερειάρχα, όπως είναι γνωστό με την ΚΥΑ 
Α.Π. Δ1/ο/3144 από 1-9-2010 των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Μεταφορών, Υποδο-
μών και Δικτύων εκχωρήθηκε στην “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.” η 
αρμοδιότητα μελέτης και κατασκευής σειράς έργων Υπο-
δομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μεταξύ των οποί-
ων τα έργα με α/α 35 & 36 που αφορούν στην επέκταση 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου και στην 
κατασκευή του 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου αντίστοι-
χα. Ήδη έχει παρέλθει διάστημα 1,5 έτους από της εκδό-
σεως της παραπάνω αποφάσεως και καμμία ουσιαστική 
πρόοδος δεν είναι ορατή για τα υπόψη έργα. Η κατασκευή 
των Σχολικών Μονάδων αποτελεί άμεση και πιεστική ανά-
γκη προκειμένου να αρθούν οι δυσλειτουργίες και τα προ-
βλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

»Ενόψει της συναντήσεώς σας με τους εκπροσώπους 
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ για εξέταση της προόδου των έργων του 
θέματος, παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω και 
να ασκηθεί η μεγαλύτερη δυνατή πίεση προκειμένου να 
προχωρήσουν τα έργα της κατασκευής του 2ου Γυμνασί-
ου και της επέκτασης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροι-
κιάς Πάρου».

Ημερίδα στην Νάουσα

«Μαζί με τον άνθρωπο»
Ημερίδα με θέμα: «Η κοινωνική δράση, απάντηση στη 

σημερινή πραγματικότητα», διοργανώνουν η ΚΔΕΠΑΠ και 
ο «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 
στην αίθουσα του ΝΗΡΕΑ στην Νάουσα. 

Εισηγητές είναι:  Ευάγγελος Στοφόρος: Διευθυντής –
Συντονιστής της   Κοινωνικής  δράσης του 1ου Ειδικού Δη-
μοτικού Σχολείου Κερατσινίου, Χαράλαμπος Πυρουνάκης: 
Πρόεδρος Φιλανθρωπικού Σωματείου Κέντρου Αγάπης 
Ελευσίνας. 

Νέο Δ.Σ. στον
«Σκόπα τον Πάριο»
•Πρόεδρος Φραντζή Αικατερίνη •Αντιπρόεδρος Α 

Παυλάκης Στρατής •Αντιπρόεδρος Β Ταλάρου Ιωάννα, 
•Γραμματέας Παυλάκη Βασιλική, •Ταμίας Καλπάκογλου 
Ιωσήφ •Αναπληρωματικό Μέλος Δαμουλάκης Παύλος.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: •Πρόεδρος Παυλάκης 
Βασίλειος •Μέλη Τζανακόπουλος Γεώργιος, Παυλάκης 
Γεώργιος.
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Παραίτηση Μαριάνου από το Δ.Σ. Αντιπάρου
γιατί αμφισβητείται ο ρόλος του

Ζητώ συγγνώμη
από τους συμπολίτες μου

Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής της 
μειοψηφίας (Ενωτική Κίνηση Προόδου), Νίκος Μα-
ριάνος και με επιστολή του προς τον Δήμαρχο και 
τους Δημοτικού Συμβούλους εξηγεί τους λόγους 
που τον οδήγησαν στην κίνηση αυτή. Η επιστολή 
του ζητεί να διαβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
Παρασκευής (σήμερα). Στην επιστολή αναφέρεται: 
 «Με μεγάλη λύπη, αναγκάζομαι να υποβάλλω την 
παραίτηση μου από τη θέση του Δημοτικού Σύμ-
βουλου και αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας, με 
ισχύ από την Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012 .

Συμφώνα με τις συνθήκες όπως έχουν δια-
μορφωθεί, αμφισβητείται  ο τρόπος με τον όποιο 
εκτελώ τα καθήκοντα μου, αλλά και η ίδια η ακε-

ραιότητα μου. Για αυτούς τους λόγους, ως αρχηγός, είμαι υποχρεωμένος να 
αναλάβω τις ευθύνες μου πλήρως ,ανοίγοντας το δρόμο για την δημιουργία 
καινούργιων πρωτοβουλιών και κινήσεων, που ενδεχομένως θα πετύχουν  
καλύτερα αποτελέσματα, πράγμα που εύχομαι ολόψυχα.

»Πάντα θεωρούσα ότι η Ενότητα και η Συνεργασία κάτω από συνθήκες 
διαφάνειας στη διαχείριση των κοινών, είναι απαραίτητα στοιχεία για να 
προχωρήσει ένας τόπος μπροστά. Οι παράγοντες αυτοί  γίνονται ακόμα πιο 
σημαντικοί αν αναλογιστούμε τις δύσκολες οικονομικές αλλά και κοινωνικές 
συνθήκες που εξελίσσονται στη χώρα μας. Αυτά τα «πιστεύω» δεν γίνεται να 
τα αναθεωρήσω και να αλλάξω τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων μου υιο-
θετώντας μεθόδους και πρακτικές που δεν με αντιπροσωπεύουν.

»Από την μικρή μου θητεία ως σύμβουλος και  σε προσωπικό επίπεδο, 
απεκόμισα καταστροφικές συνέπειες στις οικονομικές μου δραστηριότητες, 
νομικές διώξεις, την εχθρότητα από ένα μέρος των συμπατριωτών μου λόγω 
της ιδιότητος μου και τέλος την αμφισβήτηση.  Οι επιπτώσεις από τα παραπά-
νω  είναι σημαντικές και σε μένα και φυσικά στην  οικογένεια μου.

»Ζητώ μια μεγάλη συγγνώμη από τους πολίτες που με εμπιστευτήκαν, αλλά 
ελπίζω  ότι καταλαβαίνουν ότι ένας αρχηγός χωρίς υποστήριξη και αποδοχή 
δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του.

»Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους Δημοτικούς συμβούλους και φυσικά στο 
κ. Δήμαρχο καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Η σύνεση η ομοψυχία και 
η διαφάνεια, να αντιταχτούν στον φανατισμό την ιδιοτέλεια και τη διαπλοκή. 

»Ευχαριστώ ολόψυχα όλους όσους με εμπιστεύτηκαν και όλους τους συμ-
βούλους εκλεγμένους και υποψήφιους της παράταξης μας».

Ικανοποιητική η παραγωγή κρασιού στις Κυκλάδες

Πρώτη η Σαντορίνη, δεύτερη η Πάρος
Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την παραγωγή κρασιού στο νομό μας, αλλά και για την καλλιέργεια της 

αμπελουργίας, έδωσε στη δημοσιότητα ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου Σωτήρης Παμπάκης και η Γενική Δ/
νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Συγκεκριμένα, οι δηλωμένες εκτάσεις στις Κυκλάδες είναι 39.166 στρέμματα, ενώ από αυτές καλλιεργού-
νται 16.250 στρέμματα, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκονται σε Πάρο και Σαντορίνη. 

Η παραγωγή κρασιού στο νομό μας για το 2010-11 ήταν 3.937 τόνοι. Σε ότι αφορά το είδος, παρήχθησαν 
7.442 εκατόλιτρα ερυθρού οίνου και 18.508 εκατόλιτρα λευκού οίνου. Στις Κυκλάδες υπάρχουν 18 οινοποιία, 
13 στην Σαντορίνη που είναι πρωταθλήτρια στην παραγωγή, 3 στην Πάρο και 2 στην Τήνο.

Πόνος και χρόνιος πόνος
Ο πόνος αποτελεί την φυσιολογική απάντηση του οργανισμού σε μία υπαρκτή ή πιθανή βλάβη ή δυσλει-

τουργία. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιβίωσης του οργανισμού μας, αφού είναι το "καμπανάκι" προειδο-
ποίησης κινδύνου. Δεν είναι πάθηση, είναι σύμπτωμα, αφού προκαλείται από κάποια υποκείμενη κατάσταση. 

Όταν όμως ο πόνος διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο, για περίοδο δηλαδή μεγαλύτερη των 3 
μηνών, τότε γίνεται «χρόνιος» και παύει να αποτελεί πλέον σύμπτωμα, αλλά μετατρέπεται ο ίδιος σε νόσο. 

Χαρακτηριστικά
Ο χρόνιος πόνος έχει πολλές μορφές. Είναι αισθητός στην περιοχή που κάποτε είχε πονέσει είτε λόγω 

τραυματισμού, ή λόγω κάποιας καταπόνησης. Συνήθως πονά πολλές ώρες την ημέρα (αν όχι συνέχεια). Σε 
κάποιες περιπτώσεις έχει ακανόνιστο τρόπο εμφάνισης, κάποιες φορές εμφανίζεται με κάποια κίνηση, ενώ 
άλλες όχι, και κάποιες φορές ο ασθενείς νιώθει ότι ο πόνος του "ταξιδεύει". Συχνές καταστάσεις χρόνιου πό-
νου είναι η κεφαλαλγία, η οσφυαλγία, ο νευροπαθητικός πόνος και ο καρκινικός πόνος. Οι πιο συχνές αιτίες 
χρόνιου πόνου είναι τα προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος . 

Ο ρόλος της ψυχολογίας
Πολύ συχνά η ένταση του πόνου επηρεάζεται από την ψυχολογική κατάσταση του πάσχοντος και χειροτε-

ρεύει όταν χειροτερεύει και αυτή. Για πολλούς ασθενείς αποτελεί την ανελέητη καθημερινή τους ταλαιπω-
ρία. Έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής τους, αφού η σωματική και ψυχολογική κόπωση, ο φόβος 
της επιδείνωσης και η κακή ποιότητα ύπνου οδηγούν στην αποφυγή δραστηριότητας, την αντικοινωνικότητα, 
την μείωση της παραγωγικότητας στην εργασία και τελικά στην κατάθλιψη.

Αρνητικές επιπτώσεις
Οι ασθενείς με χρόνιους πόνους έχουν την τάση να μειώνουν ή και να διακόπτουν τις δραστηριότητές 

τους επειδή φοβούνται ότι ο πόνος τους θα αυξηθεί ή ότι θα τραυματισθούν. Αυτό όμως καταστρέφει και τη 
φυσική τους κατάσταση καθώς προκαλείται μείωση της αντοχής, δυσκαμψία των αρθρώσεων και μείωση 
της μυϊκής δύναμης. 

Η λύση στο πρόβλημα των χρόνιων πόνων
Σήμερα ο χρόνιος πόνος μπορεί να αντιμετωπιστεί, καθώς η επιστήμη διαθέτει τα κατάλληλα “όπλα” (φαρ-

μακευτικά σχήματα, σύγχρονες τεχνικές κλπ).
Η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά ασθενείς με χρόνιους πόνους (κατά κύριο λόγο μυο-

σκελετικής αιτιολογίας). Αυτό γίνεται με την αντιμετώπιση τόσο του ίδιου του πόνου, όσο και της αιτίας που 
τον προκάλεσε. Η μέθοδος είναι εξατομικευμένη για τον κάθε ασθενή και έχει πάντα ως στόχο την γενικότε-
ρη βελτίωση όλων των λειτουργιών (μυοσκελετικού - καρδιαγγειακού) που έχουν πληγεί.

	Ελίνα	Δενδρινού,	Φυσικοθεραπεύτρια
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (11η αγωνιστική)
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 19/02/12 10:00
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 19/02/12 11:00
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 19/02/12 11:00
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ Δ.ΣΤ. ΜΗΛΟΥ 19/02/12 14:45
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική)
Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ 17/02/12 17:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 17/02/12 17:30
Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ 19/02/12 12:15
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. 
ΠΥΡΓΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 18/02/12 10:00

Α.Σ.ΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΟΥ 18/02/12 15:15
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 18/02/12 16:30
ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 17/02/12 16:30
Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 -
ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 18/02/12 15:30

ΝΕΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 19/02/12 17:00

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓΩΝ. ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ. ΗΤΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 19 8 6 1 1 13 7
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑ-
ΡΙΟΥ 15 8 5 0 3 10 6

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 15 9 5 2 2 18 9
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 13 8 4 1 3 13 10
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 13 8 4 1 3 17 12
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 10 8 3 1 4 13 14
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 10 9 2 4 3 14 16
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 5 7 1 2 4 7 12
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 0 9 0 2 7 5 24

Ισόπαλη 2-2 η αναμέτρηση
ΑΜΕΣ Νηρέα και Α.Ο. Άνω Σύρου

Μοιράστηκαν
τους βαθμούς

Ισόπαλη 2-2 έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Α.Μ.Ε.Σ. 
Νηρέα Νάουσας και τον Α.Ο. Άνω Σύρου για το πρωτά-
θλημα Κυκλάδων της Α’ κατηγορίας. Το παιχνίδι έγινε στο 
γήπεδο των Μαρμάρων παρουσία περίπου150 φιλάθλων. 
Και τα δυο γκολ για τον Νηρέα σημείωσε ο Γιώργος Μο-
στράτος.

Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής ο Α.Ο. Πάγου επικρά-
τησε με 2-0 του Α.Μ.Σ. Φιλωτίου.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έγιναν λόγω της 48ωρης 
απεργίας.

Δύσκολες αποστολές
Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ο Α.Ο. Πάρου που είχε 

ρεπό την προηγούμενη αγωνιστική, πάει στη Μύκονο για 
να παίξει με την πρωτοπόρο ‘Άνω Μερά ενώ ο ΑΜΕΣ Νη-
ρέας Νάουσας πάει στη Μήλο όπου τον περιμένει ο Παμ-
μηλιακός.

Επτά μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παραρτή-
ματος Κυκλάδων, συμμετείχαν, για την ασφάλεια των αθλη-
τών, στον Ποδηλατικό αγώνα της Κυριακής 12-2-2012. Η 
διαδρομή ήταν αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη και τα μέλη 
της ομάδας με το ασθενοφόρο (παρουσία ιατρού - μέλους 
της ομάδας),  με ιδιωτικό IX  και 2 μοτοσυκλέτες, φρόντισαν 
για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα δοκιμάστηκαν νέα μηχανή-
ματα επικοινωνιών, τα οποία λειτούργησαν άψογα και θα 
διασφαλίζουν στο μέλλον την επικοινωνία των μελών σε 
περιστατικά, ακόμα και σε μορφολογικά δύσκολες περιο-
χές.

Μια εκδήλωση, μια αχτίδα φωτός
σ’ ένα μέλλον αόρατο…

Σε δύσκολες εποχές ο άν-
θρωπος, πολλές φορές ανα-
ζητά καταφύγιο στην τέχνη σε 
διάφορες μορφές της. Όταν 
μάλιστα πρωταγωνιστούν οι 
νέοι, αυτό παίρνει μιαν άλλη 
διάσταση και έχει ένα άλλο 
«πέρασμα» στο κοινό. 

Η φετινή αποκριάτικη προ-
σπάθεια του Μουσικοχο-
ρευτικού Συγκροτήματος 
«Νάουσα Πάρου», είχε κύ-
ριο στόχο να αποσπάσει το 
μυαλό από τις μαύρες σκέ-
ψεις για το μέλλον, να δώ-
σει σε δραστήριους πολίτες 
της Πάρου την ευκαιρία να 
δείξουν πως μπορούν να δι-
ασκεδάσουν οι ίδιοι και, πα-
ράλληλα,  να φέρουν χαρά και 
σ’ αυτούς που τους βλέπουν. 
Παράλληλα προσπάθησε να δώσει μια νότα αισιοδοξίας στη νέα γενιά που καλείται να 
βαδίσει σε αβέβαια μονοπάτια…

Η όλη εκδήλωση  βασίστηκε σε δεκαοκτώ θέματα που οργάνωσαν τα Χορευτικά τμή-
ματα, η Θεατρική Ομάδα, η Χορωδία, το Μουσικό Τμήμα, η Ιματιοθήκη, αλλά και το τμήμα 
μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού και κράτησε για πολλή ώρα αμείωτο 
το ενδιαφέρον των πάρα πολλών θεατών που γέμισαν τον κέντρο «Μινώα» Νάουσας, το 
μεσημέρι της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν χοροί από την Σάμο, την Ίμβρο, την Χίο, τα Δωδε-
κάνησα και τα Επτάνησα, από τις χορευτικές ομάδες της Νάουσας του Κώστου και του 
Άσπρου Χωριού.

Τα Παριανά αποκριάτικα παιχνίδια ενθουσίασαν το κοινό, ενώ η σάτιρα στα τηλεοπτικά 
«Δέστε τους», «Μπλακ Άουτ» ήταν καυστική και συνοδεύτηκε με ωραίες χορογραφίες 
των Εμ. Τσενάϊ και Γ. Νικολόπουλου,  αντίστοιχα.

Η  Χορωδία Νάουσας παρουσίασε παλιά και νέα τραγούδια  με τον Π. Σκιαδά να συ-
νοδεύει στο ακορντεόν, ενώ οι Β. Τριαντάφυλλος και Α. Σκιαδάς ενθουσίασαν τον κόσμο 
παίζοντας τσαμπούνα και τουμπάκι.

Το Λαογραφικό αφιέρωμα στη Θράκη, ήταν ένα σημαντικό τμήμα της όλης εκδήλωσης. 
Περιλάμβανε την αναπαράσταση του διονυσιακού αποκριάτικου εθίμου «Μπέης» από τα 
χωριά Βρυσικά και Ελιά Έβρου, που έγινε με την βοήθεια των Θρακιωτών της Πάρου, Π. 
Κατσιακούδη, Θ. Θεοδωράκη και Ελ. Ζέλκα και της Θεατρικής ομάδας Νάουσας. 

Τα σπάνια θρακιώτικα κοστούμια που ανήκουν στον σύλλογο παρουσιάστηκαν για 
πρώτη φορά στον κόσμο ,όπως και οι χοροί της περιοχής που δίδαξε ο Θ. Σπανόπουλος, 
ερχόμενος ειδικά για την εκδήλωση από την Αθήνα. 

Έπαιξαν: Μανώλης Δελέντας, βιολί, Παναγιώτης Μενέγος λαούτο, Εμμανουέλα Γαβαλά 
τουμπελέκι, Κυριακή Σπανού και Άννα Ρούσσου, τραγούδι.

Πολιτισμός
Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου

«Μαζί»: η νέα θεατρική παράσταση

Με πολύ μεγάλη επιτυχία παρουσίασε η Θεατρική παιδική συντροφιά Νάουσας το 
προηγούμενο Σαββατοκύριακο την νέα της δουλειά με το πρωτότυπο έργο «Μαζί», του 
εμψυχωτή της Παναγιώτη Σπύρου. Οι παραστάσεις που δόθηκαν στις 10 και 11 Φεβρου-
αρίου, ενθουσίασαν και συγκίνησαν τον κόσμο, ο οποίος γέμισε ασφυκτικά και τις δύο 
μέρες την αίθουσα του ΝΗΡΕΑ. Μία ακόμα παράσταση θα δοθεί αυτή την Παρασκευή 17 
Φεβρουαρίου (ώρα έναρξης: 20.00). Το έργο απευθύνεται σε παιδιά άνω των έξι ετών. 
Αναφέρει σχετικά με το έργο ο δημιουργός: «Τελικά τα παραμύθια είναι βγαλμένα μέσα 
από τη ζωή ή η ζωή μας είναι ένα παραμύθι; Χρόνια τώρα μεγαλώνουν γενιές με πα-
ραμύθια που αναφέρονται σε βασιλιάδες, ιππότες και κάθε μορφή εξουσίας. Αν, λοιπόν, 
τα παραμύθια είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή, πρέπει να δεχτούμε ότι ήρθε η ώρα να 
γράψουμε το δικό μας λαϊκό παραμύθι, με το λαό στη θέση του ήρωα. Από την άλλη, αν 
η ζωή μας είναι ένα παραμύθι, ας γίνουμε εμείς οι συγγραφείς, και ας μην αφήνουμε 
τον οποιοδήποτε ευφάνταστο να σχεδιάζει το τέλος μας. Η σκληρή πραγματικότητα και ο 
ουτοπικός κόσμος του παραμυθιού αλληλοσυμπληρώνουν τούτο το έργο, με την επικαι-
ρότητα σε πρωταγωνιστικό ρόλο και τη γυμνή αλήθεια να την πλαισιώνει.»

Αποκριάτικο ξεφάντωμα
• Πάρτυ μασκέ διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

ΥΡΙΑ, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στις 22:00, στο Κοινοτι-
κό Μέγαρο Λευκών. Η τιμή του ποτού είναι 3 ευρώ. Ο σύλλο-
γος καλεί τον κόσμο να βάλει το αποκριάτικο κοστούμι του, 
να πάει στο πάρτι για χορό έως το πρωί.  

• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πά-
ριος», καλεί στο αποκριάτικο παιδικό πάρτι μασκέ που θα γί-
νει το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 6.00 μ.μ. στη Δεξαμενή.

Μικροί και μεγάλοι θα διασκεδάσουν και θα χορέψουν με την ψυχή τους αποκριάτικους 
χορούς. Επίσης, ένας επαγγελματίας κλόουν θα κάνει… μαγικά και θα παίζει με μπαλόνια. 

• Ο ΧΟΝ προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στο αποκριάτικο πάρτι που διοργα-
νώνει το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012 στο μπαρ ΜΠΡΙΚΙ στη Νάουσα (παραλία Άι Δη-
μήτρη), στις 23.00. Φορέστε την πιο ευφάνταστη μεταμφίεση και ελάτε να διασκεδάσουμε 
παρέα σε μια αξέχαστη βραδιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ...

Το νέο

Να προετοιµάσω τη διαφήµισή µου

               και να
 ελέγξω τα στοιχεία µου!

ετοιµάζεται!...

«ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ φΩΣ»

Είναι γεγονός ότι ο σωστός φωτισμός μπορεί 
να δώσει ιδιαίτερο στυλ και ύφος σε ένα χώρο 
οικιακό ή επαγγελματικό. Το ίδιο σημαντική 
είναι και η επιλογή των φωτιστικών . Διαλέ-
γοντας  το κατάλληλο φωτιστικό μπορείτε να 
τονίσετε το στυλ της διακόσμησης ενός χώρου 
ή και να τον αλλάξετε πολλές φορές. Τόσο για  
κεντρικό όσο και για περιφερειακό φωτισμό 
του χώρου σας, στο κατάστημα της κυρίας 
Κατερίνας Μπατσούρη θα βρείτε προτάσεις 
που καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε στυλ και 
τάση διακόσμησης. Επιπλέον ρίξτε μια ματιά 
στα  διακοσμητικά αντικείμενα, μικροέπιπλα 
και καθρέπτες που θα βρείτε στο κατάστημα 
και σίγουρα θα συμπληρώσουν την επίπλωσή 
σας. Είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε το 
δεκαήμερο προσφορών. Από 20/2 έως τέλος 
του μήνα αποκτήστε  φωτιστικά ή  διακοσμη-
τικά αντικείμενα όπως και τα μικροέπιπλα  με 
έκπτωση 40% !   
Παροικία  Διασταύρωση 22840-21681

«ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑζΙ!»

Μετά τις καθιερωμένες διακοπές για να 
γεμίσουν οι μπαταρίες, η Μίκα και ο Γιώργος 
άνοιξαν και πάλι τη σάλα της Περβολαριάς. Το 
πάντα φροντισμένο περιβάλλον  ζωντανεύει 
μνήμες αστικής οικογενειακής τραπεζαρίας. 
Όλα φροντισμένα αποπνέουν μέσα από την 
απλότητα, φρεσκάδα και αρχοντιά. Με τη 
συνοδεία μουσικής που χαϊδεύει τα αυτιά, 
μπορείτε να απολαύσετε  μενού με πλούσια 
μεσογειακή  γεύση  φτιαγμένα με φρέσκα 
πολύ καλής ποιότητας  υλικά. Η πλούσια και 
πάντα ενημερωμένη κάβα στη διάθεσή σας 
προκειμένου να συμπληρώσει ένα «σωστό»  
γεύμα. Επειδή αρχή των ιδιοκτητών είναι να 
προσφέρουν πολύ καλό φαγητό σε πολύ καλή 
τιμή έχουν φροντίσει ένα γεύμα τριών πιάτων 
να προσφέρεται με 15€ το άτομο.  Ραντεβού 
με τη γεύση Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. 
Νάουσα-ποτάμι 22840-51721  

«…ΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ θΑΛΑΣΣΟΜΕζΕΔΕΣ»

Προς στιγμήν ξεκινάμε με κάτι μικρό, κάτι λίγο και… τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τα πάντα 
άλλωστε στου Αποστόλη είναι θέμα όρεξης, γιατί η ποιότητα είναι σταθερή και ο τιμοκα-
τάλογος στα…κάτω του. Άλλωστε όπως λέει και ο ίδιος δεν είναι καιρός για  στεναχώριες! 
Όλοι, ακόμα και στα δύσκολα  πρέπει να απολαύσουν και τον ψαρομεζέ και το ψαράκι και 
τη σαλάτα και τα λογής λογής μεζεδάκια που θα συνοδεύσουν τη σούμα, το κρασάκι, τη 
μπυρίτσα… Βάλτε λοιπόν εσείς τη παρέα και καλή διάθεση και τα υπόλοιπα είναι δουλειά 
του κυρίου Αποστόλη! 
Παροικία  Λιβάδια 22840-24265

«ΠΑΝΤΑ ΟΜΟΡφΕΣ»

Όλοι και πολύ περισσότερο οι γυναίκες επισκέπτονται το κομμωτήριο και αναζητούν την ανανέ-
ωση όσο συχνά το επιτρέπει πλέον το πορτοφόλι τους. Ίσως για αλλαγή στο μήκος, αλλαγή στο 
χρώμα, ανάγκη για μια extra περιποίηση. Η επίσκεψη στο κομμωτήριο λέγεται ότι λειτουργεί και 
ψυχοθεραπευτικά. Αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου, χαλαρώνεις και αφήνεσαι να σε ανανεώ-
σουν  ή και να σε μεταμορφώσουν. Πόσο συχνά μπορεί να χαρεί κανείς αυτές τις μικρές πολυ-
τέλειες; Το κομμωτήριο «Βίκυ»  Η Βίκυ με την πολύχρονη εμπειρία της και η Άννα με τη νεανική 
της φρεσκάδα, ακολουθώντας πάντα τις νέες τάσεις και τεχνικές σε συνεργασία πάντα με μεγάλες 
εταιρείες προϊόντων φροντίζουν έτσι ώστε όλες  οι γυναίκες με μικρότερο κόστος να κάνουν τα 
απαραίτητα «δωράκια» στον εαυτό τους. Τώρα λοιπόν εκμεταλλευτείτε τις προσφορές. Με κάθε 
βαφή δώρο ένα σετ περιποίησης, πριν και μετά τη βαφή. Σε όλα τα κουρέματα μεσαίου μήκους 
μαλλιών δώρο το styling. 
Παροικία, πλατεία Ζωοδόχου Πηγής 22840 24827

«OPEL POWER CARS» 
 
Παρά το οικονομικό στρίμωγμα, το αυτοκίνητο δύσκολα μπορεί να βγει από τη ζωή μας. Οι 
περισσότεροι αγοραστές αναζητούν την πλέον οικονομική λύση, είτε πρόκειται να αγορά-
σουν καινούργιο, είτε μεταχειρισμένο, είτε να συντηρήσουν αυτό που ήδη έχουν. Στην OPEL 
POWER CARS προσφέρονται λύσεις-προτάσεις για όλες τις ανάγκες. Αυτοκίνητα καινούρια 
και μεταχειρισμένα περνούν από τους πιο αυστηρούς ελέγχους για να έχουν εξασφαλι-
σμένη ποιότητα και προσφέρονται σε προσιτές τιμές.  Παρέχεται εξυπηρέτηση και μετά την 
πώληση,  after sales service, πλήρης γκάμα ανταλλακτικών, αξεσουάρ και λιπαντικών ELF 
TOTAL στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για την χειμερινή σεζόν ο κ. Δαμουλάκης προσφέ-
ρει την εργασία του λιπαντικού service για όλους τους τύπους αυτοκινήτων ΙΧ επιβατηγών  
με 10€, όπως επίσης και έκπτωση 15% σε ανταλλακτικά γνήσια ή ιμιτασιόν. Και μη ξεχνάτε 
τη δυνατότητα εξόφλησης με 6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας. 
Νάουσα 22840-28001   

«ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ!»

Θέλετε να ανανεώσετε την ταπετσαρία του σαλονιού, της τραπεζαρίας ή θέλετε να δώσετε 
άλλη όψη στο χώρο σας αλλάζοντας της κουρτίνες; Σκέφτεστε ότι και στον επαγγελματικό 
χώρο θα χρειαστείτε ένα φρεσκάρισμα; Οι περισσότεροι θα απαντούσαν ναι μεν, αλλά... 
Υπάρχει λύση αν υπάρχει και καλή διάθεση. Αντλήστε έμπνευση και… ξεκινήστε  για το 
κατάστημα ΓΚΡΟΖΟΣ. Άπειρα σχέδια, υφάσματα, κουρτίνες, μαξιλαράκια, λευκά είδη και 
ότι άλλο βάζει ο νους σας, αλλά κυρίως προτάσεις που ικανοποιούν κάθε οικονομική 
δυνατότητα. Η κυρία Βάσω θα σας δώσει συμβουλές και οδηγίες για να επιλέξετε αυτό  
ακριβώς που καλύπτει τις ανάγκες σας και φυσικά μπορεί να αναλάβει και τη ραφή όπου 
χρειαστεί. Με μικρές ή μεγάλες αλλαγές ή απλώς με κάποιες πινελιές αλλάξτε το σπίτι σας 
ή τον επαγγελματικό σας χώρο τώρα! 
Παροικία περιφερειακός 22840-23134

POWER CARS
Παύλος Δαμουλάκης

κομμώσεις ΒΙΚΥ

υφάσματα - κουρτίνες ΓΚΡΟΖΟΣ
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙ-
ΑΣ, νεόδμητο διαμέρισμα 
90 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 
υ/δ, κατασκευή ΄11, αυ-
τόνομη θέρμανση, τζάκι, 
υπόγειο πάρκιν, χωρίς ημιυ-
παίθριους , μπάνιο, wc, τιμή 
160.000 ευρώ, συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6977 148518, 22840 
41590 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται πα-
λιά κατοικία 70 τμ στον 
παλιό οικισμό της Νάουσας. 
Σταύρος Καραχάλιος. Τηλ.: 
693 7033316

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, πωλούνται 
πέτρινες εξοχικές κατοικίες, 
χωρίς υπόγεια, λίγα μέτρα 
από τη θάλασσα. Σταύρος 
Καραχάλιος. Τηλ.: 693 
7033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοικί-
α 100 τμ. με 5 ενοικιαζόμενα 
στούντιος, λίγα μέτρα από 
την παραλία και 700 μ από το 
κέντρο της Νάουσας. Σταύ-
ρος Καραχάλιος. Τηλ.: 693 
7033316 

ΡΕΤΙΡΕ 100τμ, με 3 κρε-
βατ/ρες, σαλόνι - κουζίνα, 
μπάνιο, wc, 2 θέσεις πάρ-
κινγκ σε υπόγειο γκαράζ, 
μεγάλες βεράντες, 8ος 
όροφος, απεριόριστη θέα Φι-
λοπάππου-Ακρόπολη-Πε-
ραιά. Διευθ: Αετίωνος 15-17, 
Ν.Κόσμος. Τιμή: 320.00. Τηλ: 
6932852126

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια, τζακούζι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. Τιμή: 
175.000€. Έκπτωση στα 

μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσμα-
τα καινούργια 85τμ2, 
80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 
Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρί-
α Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€ Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de. Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οι-
κία 85τμ2 πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 185.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ             

ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Α-
ΝΕΡΑΤΖΙΑ), πωλείται 
κτήμα 4,9 στρεμμάτων, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο. Τηλ.: 
6944919529

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο 300 τμ., εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, 
λίγα μέτρα από το γραφικό 
λιμανάκι. Σταύρος Καραχά-
λιος, Τηλ.:693 7033316

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, 
πωλείται κτήμα 10 στρεμ-
μάτων, μόλις 100 μ από τη 
θάλασσα. Σταύρος Καραχά-
λιος. Τηλ.: 693 7033316. 

ΠΑΡΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ –
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΙ, 
πωλείται οικόπεδο 305 τμ. 
με θέα. Τιμή 125.000 €. Τηλ.: 
6932322963  

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 65.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768.

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τμ2 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα.Ηλεκτροδοτείται   με   
φωτοβολταϊκά.Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€. www.
paroshomes.livadas.de,Τηλ. 
6932285768.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ                       

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται δυ-
άρια για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
2284053384  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζο-
νται 2 οικίες 48 τμ. έκαστη, 
υπνοδωμάτιο, χολ, κου-
ζίνα-καθιστικό, βεράντα, 
με εξαιρετική θέα στο λι-
μάνι. Τηλ.: 6948872161, 
2108041920, 6973304112 

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 70 τ.μ., με 
θέρμανση, για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6977690639 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 225 τμ. 
ισόγειο και 120 τμ. υπόγειο. 
Ενοικιάζεται και τμηματικά. 
Τ:6977618527, 6978085886 

ΔΡΥΟΣ ΠΑΡΟΥ, απέναντι 
της Χρυσής Ακτής, ενοικι-
άζονται νεόκτιστα studios, 
πλήρως εξοπλισμένα, σαν 
επιχείρηση, ή με ετήσια βά-
ση έκαστο, με σαιζόν και 
για ημέρες ακόμη, σε πο-
λύ χαμηλές τιμές.Τηλ:210 
6830965, 6942200868

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται οικία ισόγειο 
120τ.μ. με 3 υ/δ, κουζίνα με 
τζάκι σαλόνι & 1 w.c. Τηλ.: 
6975065776. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται σπίτι σε 1ο ό-
ροφο 120m2 με 3 υ/δ, w.c., 
κουζίνα, σαλόνι, barbeque, 
αυτόνομη θέρμανση 
& θέα στο λιμάνι. Τηλ.: 
6936670555. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΗ ΕΛ-
ΛΗΝΙΔΑ  αναλαμβάνει την 
φύλαξη ηλικιωμένων ατό-
μων.  Τηλ.: 2284027318 

Ο ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα βιολιού, θεωρητικής 
μουσικής σε παιδιά και ενή-
λικες. Τηλ.: 6979005160.

ΚΟΠΕΛΑ 21 ΕΤΩΝ, από-

φοιτος ΙΕΚ Πληροφορικής, 
με καλή γνώση Αγγλικών, 
ζητάει δουλειά σε γραφείο. 
Τηλ.: 6989924457. 

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 
παραδίδονται από καθηγή-
τρια, κάτοχο επάρκειας, με 
σπουδές στην Ισπανία. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6936250130. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι-
ΕΚ, τεχνικός διακόσμησης, 
με γνώσεις αρχιτεκτονικού 
σχεδίου, κατασκευή μακέ-
τας, AUTOCAD, MS Office, 
ζητά εργασία σε αρχιτεκτο-
νικό γραφείο ή εταιρία. Τηλ: 
6981178828.

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ι Α , α -
ναλαμβάνει μελέτη και 
διαμόρφωση εσωτερικών 
χώρων σε συμφέρουσες τι-
μές. Τηλ: 6981178828.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, ανα-
λαμβάνει οικιακές εργασίες, 
φύλαξη παιδιών ή ζητεί εργα-
σία σε εστιατόριο, για πρωινές 
ώρες. Τηλ.: 6972938242. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ            

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ζητείται, 
στην Παροικία Πάρου, πε-
ριοχή Λιβάδια, έμπειρη, 
απαραίτητες γνώσεις αγγλι-
κών και υπολογιστών. 
Τηλ.: 6945069970 

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ, 
Έλληνας έως 35 ετών, ζητεί-
ται για σουβλατζίδικο. Τηλ.: 
6936849101.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                               

SMART PASSION CABRIO 
πωλείται, μαύρο, 9ος 2007, 
39.500 χλμ, 999 cc, 71 hp, 
CD/mp3, τιμή 8.500 €.  Τηλ.: 
6944717719

SUZUKI FREEWIND, 650 
cc, 2001, πωλείται, καινού-
ρια μπαταρία, προστατευτικά 
κάγκελα & πλαϊνά με βα-
λίτσες ταξιδίου, bagster & 
σάκος ταξιδίου, μπαγκαζιέ-
ρα, ψηλό fairing, τιμή 2.000 
€. Τηλ.: 6944572516 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΟΥΒΛΑ-
ΤΖΙΔΙΚΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ 
πωλείται, ολόκληρος ή με-
μονωμένος, σε πολύ καλή 
κατάσταση, σε τιμή ευκαιρί-
ας. Τηλ.: 6978976476  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜ-
ΜΩΤΗΡΙΟΥ, πωλείται. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972000710.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 
σε πολύ καλή κατάσταση, 
πωλείται (έπιπλα κρεβατο-
κάμαρας, τραπεζαρία, χαλιά, 
τηλεόραση, στερεοφωνικό 
κλπ) Τιμή: 1.500€ όλα μαζί. 
Δυνατότητα & μεμονωμένη 
πώληση. Τηλ.: 6985968356, 
6977313636. 

PEUGEOT 306, μοντέλο 
95΄, πωλείται σε πολύ κα-
λή κατάσταση. Τιμή: 1.200€ 
Τηλ.: 6982552808. 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥ-
ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
στην παραλία της Παροικί-
ας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ

3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

w w w . p a r o s - v a c a t i o n s . c o m

ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο

graphic & web design

τ: 22840 28025

e: nadia@smileweb.gr

  ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο ΙΑΤΡΟΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ TOY ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΩΣ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ
κ. Αποστολόπουλου κιν: 6932 469375

Royal Conservatory of Brussels

Καθηγήτρια Μουσικής Ακαδηµίας Βρυξελλών -
Μουσικοπαιδαγωγός Βασιλικής Οικογένειας Βελγίου

• Πολύ µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία
• Εντατικά ή εβδοµαδιαία µαθήµατα

Μ Α Θ Η Μ ΑΤ Α  Π Ι Α Ν Ο Υ  •  D I C T E E  •  S O L F E G E  •  Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ GR ENG FR BE

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ:
  όλες τις ηλικίες από 3 ως 18 ετών
  αρχάριους ενηλίκους (18+)
  προετοιµασία εισαγωγής σε Μουσικά Πανεπιστήµια Εξωτερικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
κιν: 6973 525 113, intermedio357@hotmail.com

22840 53555

¾ ¸ ¼ ¹ ° º ¶ ª  ¶ º Æ Ë ¦ ¿ ª ¶ ¹ ª
¦Ã¹ÃÆ¸Æ° & Ã¹ºÃÁÃ»¹°. Æ¿Ä°. 22840 53555

Ç °òçÀ; È 
Τι θα πει αυτό;
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
F E B R U A R Y

17 Feb, 7pm, Artist talk & exhibition open-
ing of Artist in Residence Nicky Pasterfield at 
the Apothiki Center, Paroikia. Duration 17-20 
Feb. Info: www.apothiki.com, www.nicky-
pasterfield.com

17 Feb, 7.30pm, Music school concert at 
the Cultural Centre of Angeria. Info: KDEPAP 
22843-60167/8.  

17 Feb, 8pm, Theatrical performance of 
"Mazi" by Panagiotis Spyrou of the Folkdance 
Group of Naoussa (XON) Children's Theatre 
group at the Nireas Hall, Naoussa. Info: Ba-
bis 22840-52971, www.paros-xon.gr

17 Feb, 8.45pm, Movie (French) "Poulet 
aux Prunes" (Κοτόπουλο με δαμασκηνά) at 
the Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 5€. 
Info: Palassia 693-703-4981, http://www.
archilochos.gr

18 Feb, 6pm, "Mazi me ton Anthropo" 
seminar on current issues facing parents, 
teachers, associations and social organi-
sations with speakers Evangelos Stoforos 
- Director of Social Action of the 1st Special 
Primary School Keratsini & Haralambos 
Pyrounakis - President of the Philanthropic 
Society of the Kentro Agapis Elevsina. Or-
ganised by the Paros Municipality at the 
Nireas Hall, Naoussa. Info: KDEPAP 22843-
60167/8.

18 Feb, 6pm, Children's Carnival Party at 
the Dexameni, Prodromos, organised by the 
Association 'Scopas o Parios'. Info: Katerina 
22840-42778.

18 Feb, 9pm, Carnival Party of the 3rd jun-
ior-high of Archilochos School, at Arethousa 
Bar-cafe, Drios with DJ Iakovos Petropoulos. 
Entrance: €10 (with 1 drink)

18 Feb, 11pm, Folkdance Group of 
Naoussa (ΧΟΝ) Carnival Party at the bar 
Briki, Ai.Dimitris, Naoussa. Entrance free of 
charge. Info: Babis 697-771-3005.

19 Feb, 12 noon, New Year pita cutting of 
the Paros Tennis & Sports Club, Aghia Irini. 
Info: 22840-24280, www.parostennisclub.
com
 
19 Feb, 7.30pm, Movie (French) "Poulet 
aux Prunes" (Κοτόπουλο με δαμασκηνά) at 
the Nireas Hall, Naoussa.

23 Feb, 9.30pm, Quiz Night at Micro Cafe, 

Market St, Paroikia. Come test your knowl-
edge and have some fun too. Info: Colin 
22840-24674.
 
24 Feb, 1pm, International Women's Or-
ganization of Paros (IWOP) lunch at Coffee 
Time (22840-43050), Logaras. All welcome 
(men included). Info: Jane 694-575-5693.
 
24 Feb, 8.45pm, Movie "Mao's Last 
Dancer" (Ο Tελευταίος Xορευτής του Μάο) at 
the Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 5€. 
Info: Palassia 693-703-4981, http://www.
archilochos.gr

TOGETHER WITH HUMANKIND
Together with Humankind 
(Mazi me ton Anthropo) Workshop 
Saturday, 18 February 2012, 6pm
Nireas Hall, Naoussa

Speakers:
Evangelos Stoforos - Director of Social Ac-
tion of the 1st Special Primary School of 
Keratsini
Haralambos Pyrounakis - President of the 
Philanthropic Society of the Kentro Agapis 
Elevsina 
 
Dear Friends,
As you can see, the invition to this event 
which for the past seven years has been 
called ‘Together with Parents’  this time, in 
the eighth year of our meeting, we felt the 
need to call ‘Together with Humankind.’ This 
change occurred because these days people 
are struggling not only as parents, but in 
many areas of our life. We believe, there-
fore, that this year the aim of this event is not 
enough to support the parent as a teacher of 
children, but should support any person who 
has difficulty, who may be anxious, facing 
perhaps for the first time issues of survival 
for which we feel unprepared. All this in a 
social reality that is in deep crisis.
The speakers at this year's meeting represent 
actions - practical treatment alternatives 
that recognise the difficulties and without 
neglecting the effects on all aspects of life of 
modern man, try to give an example of crea-
tivity, humanity and solidarity. We believe 
that collective action and mobilisation bring 
answers to address today’s challenges and 
will help us all to find new ways of managing 
our lives.
We invite you all, social organisations, asso-
ciations, parents, teachers, anyone who feels 
that he is concerned and above all as a hu-
man individual to participate in this meeting 
and bring your own voice.

Sincerely,
Christos Vlachogiannis - Mayor of Paros
Anna Kangani-Kortianou - President KDE-
PAP

Κ.Ο.Β. Πάρου του
Καρατζαφέρης και ΛΑ.Ο.Σ.
από χθες σε καινούργιο ρόλο!

Διαβάστε προσεκτικά τι είπε χθες στην Βουλή: «Χρεοκοπία ή εξαθλίωση;Και τα δύο 
έχουν κοινό παρανομαστή την εξέγερση.Και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ.
Και κάποιοι που ενδιαφερόμεθα δεν πρέπει να ξανακάνουμε το ιστορικό λάθος του 
1942 και να αφήσουμε να μονοπωλήσει ένα νέο ΕΑΜ τον πατριωτισμό των Ελ-
λήνων,πρέπει λοιπόν να είμαστε παρόντες κάποιοι,γιατί αυτός ο κόσμος έξω δεν 
ανήκει όλος στην αριστερά είναι αυτός ο οποίος έχει προσκολληθεί με κοινά προ-
βλήματα(...)Είμαστε παρόντες,δεν πρέπει η αγανάκτηση του λαού να τροφοδοτήσει 
την αριστερά που δεν θα αφήσει την Ελλάδα να κάνει ένα βήμα».

Να γιατί ο γνωστός «κωλοτούμπας»επέλεξε την αποχώρηση απ’τη συγκυβέρνηση και 
γιατί αρνήθηκε να ψηφίσει τη δανειακή σύμβαση.Οχι γιατί τον πήρε όψιμα ο πόνος για 
το λαό,αλλά γιατί σαν λαγός ενός συστήματος που τρέμει τη ριζοσπαστικοποίηση και την 
πάλη του λαού,επιδιώκει να παίξει το ρόλο του αναχώματος,να τον ξεγελάσει,να τον κρα-
τήσει»ήσυχο».

Προφανώς ανανεώθηκε ο ρόλος που η αστική τάξη ανέθεσε στο ΛΑ.Ο.Σ.Μετά τη συμ-
μετοχή στη συγκυβέρνηση του μαύρου μετώπου,μετά τις απειλές για επέμβαση του 
στρατού και καταστολή,τώρα επιχειρεί να χειραγωγήσει την αγανάκτηση του λαού.Το 
ομολογεί ο ίδιος με τον πιο απερίφραστο τρόπο με την ομιλία του στη Βουλή,αποδεικνύ-
οντας ότι ο λυσσασμένος αντικομμουνισμός του έχει μεν στόχο το ΚΚΕ,αλλά τα βόλια του 
θα χτυπήσουν το λαό και τις δημοκρατικές του ελευθερίες.

Ενα πράγμα απομένει να γίνει.Οταν γίνουν οι εκλογές,μαύρο στην μαυρίλα που κουβα-
λάει το μαγαζάκι που το λένε ΛΑ.Ο.Σ.Είναι ψεύτες με πατέντα.Τέρμα στις αυταπάτες.

Συνεδρίαση Δ.Σ. Αντιπάρου
Συνεδριάζει την Παρασκευή (σήμερα) το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου στην αίθουσα 

Καλουδά. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
• Ψήφισμα Δήμου Αντιπάρου για την κατάργηση μειωμένου Φ.Π.Α στα νησιά.
• Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντι-

πάρου σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 212 Β΄.
• Ορισμός εκπροσώπου μειοψηφίας ως Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, μέλους 

Οικονομικής Επιτροπής και  εκπροσώπου  Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντι-
πάρου.
• Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών
• Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου Μητρώου Αρρένων
• Ορισμός αιρετού για τη συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβής έργων
• Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
• Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων.
• Ορισμός διαχειριστών ταμείου.
• Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα.
• Ορισμός Επιτροπής Εμπορίου και μελών αυτής.
• Επιτροπή εκμίσθωσης ακινήτων και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση 

ακινήτου.
• Σύναψη Σύμβασης με τον Πιστοποιημένο Φορέα απόσυρσης οχημάτων Δήμου Αντι-

πάρου.
• Δέσμευση ποσού 400.000,00 € στην Εθνική Τράπεζα.

Μία ώρα καθυστέρηση
για τη φάρσα…

Με μία ώρα καθυστέρηση ξεκίνησε τε-
λικά από τον Πειραιά το πλοίο για Πάρο 
την Τετάρτη το πρωί 15 Φεβρουαρίου. Η 
καθυστέρηση οφείλεται σε τηλεφώνημα 
για βόμβα που έγινε το πρωί λίγο πριν 
την αναχώρηση του πλοίου Blue Star 
Nάξος, το οποίο ετοιμαζόταν να απο-
πλεύσει από τον Πειραιά στις 7.20 πμ. 

Έγινε ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες ρχές, αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για 
φάρσα και στη συνέχεια το πλοίο αναχώρησε για τον προορισμό του. Στο νησί μας το 
πλοίο έφτασε στη 1:20, αντί της 11:45.

Δυσάρεστο συμβάν
Απεβίωσε, σε νοσοκομείο των Αθη-

νών,  ο καπετάνιος του μικρού πλοίου – 
φορτηγού «ΚΑΛΥΨΩ», Νίκος Πατέλης, 
την Κυριακή το πρωί, 12 Φεβρουαρίου.

Το πλοίο έρχεται συχνά στο λιμάνι της 
Πάρου, καθώς μεταφέρει αδρανή υλικά 
από τα λατομεία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ».

Ο Ν. Πατέλης είχε ατύχημα στην Πάρο 
που τελικά του στοίχισε τη ζωή. 

Στις 11 Φεβρουαρίου το βράδυ, βγαί-
νοντας με τη σύζυγό του από το πλοίο, 
παραπάτησε, έπεσε μεταξύ του μόλου 
και του πλοίου, χτύπησε στο κεφάλι του 
και έπεσε στη θάλασσα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώ-
στες από τον Κέντρο Υγείας και κατά-
φεραν να του αποκαταστήσουν την αναπνοή και να τον μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας. 
Από κει διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου δυστυχώς απεβίωσε.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
ΜΑΖΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ
την κρίση!

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Υστέρνι Νάουσας
τ: 22840 53555

συνέχεια	από	σελ.1
Σκοπός της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση 

ενιαίας στάσης και άσκησης πίεσης προς πάσα 
κατεύθυνση, με το τελικό κείμενο να αποστέλλε-
ται στην κυβέρνηση, στην τρόικα και στην «ομάδα 
κρούσης» της Κομισιόν. 

Επίσης, επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας 
έστειλε η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοι-
κιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλά-
δας προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη, με αίτημα τη διατήρη-
ση του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του 
Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Συγκεκριμένα η Συνομοσπονδία απευθύνει 
έκκληση προς τον υπουργό, «να βρεθεί εναλλα-
κτικός τρόπος διατήρησης των προγραμμάτων 
κοινωνικού τουρισμού, τα οποία κάθε άλλο παρά 
«δευτερεύοντα» είναι, όπως τα χαρακτηρίζει το 
μνημόνιο. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, του-
λάχιστον παρακαλούμε για την προσωπική σας 
παρέμβαση, ώστε να διατηρηθούν για το τρέχον 
έτος, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στις επιχει-
ρήσεις μέλη μας, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες 
που αποζούσαν από αυτά, να προσαρμοστούν στις 
νέες συνθήκες». 

Καταστροφή για τα νησιά
Για καταστροφή της οικονομίας των νησιών, κά-

νουν λόγο οι εκπρόσωποι φορέων που μίλησαν 
στη ΦτΠ.  

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων 
Γιώργος Μπαφίτης εκτιμά ότι δεν θα πρέπει να 
περάσουν αυτές οι πολιτικές, γιατί θα επιφέρουν 
μαράζωμα στις τοπικές κοινωνίες των νησιών μας. 

Κύριε Μπαφίτη, πως κρί-
νετε την κατάργηση της Ερ-
γατικής Εστίας και άρα της 
κατάργησης του Κοινωνι-
κού Τουρισμού;

Ο Κοινωνικός Τουρισμός 
βοηθάει στο να λειτουρ-
γούν χάρη σ’ αυτόν κάποιες 
επιχειρήσεις οι οποίες, υπό 
άλλες συνθήκες δεν θα μπο-
ρούσαν να λειτουργήσουν 
μέσα στον ανταγωνισμό που 
υπάρχει. Και αναφέρομαι σε 
επιχειρήσεις που μπορούν 
να παρέχουν υπηρεσίες σε 
χαμηλό κόστος. Έτσι, εξυπηρετούνται και αυτές οι 
επιχειρήσεις, παράλληλα όμως, εξυπηρετούν και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Κοινωνικού Του-
ρισμού. Αυτές λοιπόν όλες οι επιχειρήσεις, με την 
κατάργηση της Εργατικής Εστίας θα χαθούν. Και 
αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν και οι άλλες δραστη-
ριότητες στα νησιά των Κυκλάδων. 

Εάν προσθέσουμε σ’ αυτό και την κατάργηση 
του μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά;

Η κατάργηση της μείωσης που ισχύει στα νησιά 
για τον ΦΠΑ, θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν 
οι τιμές των προϊόντων, όπως και των μεταφορι-
κών και θα πάει σε υψηλά επίπεδα. Κατά συνέπεια 
θα έχουμε και μείωση της ανταγωνιστικότητας του 
ελληνικού προϊόντος που υποτίθεται ότι γι’ αυτό 
κόπτεται το μνημόνιο. Όλες οι ενέργειες υποτίθε-
ται πως γίνονται για καλύτερη ανταγωνιστικότητα. 
Αυτό λοιπόν, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της ανταγωνιστικότητας, με συνέπεια τη μείωση 
του τουρισμού και κατ’ επέκταση, τη μείωση του 
εισοδήματος των κατοίκων των νησιών. Άρα και 
τα δύο μέτρα συμβάλουν στην 
μείωση του τουρισμού, στη 
μείωση εισοδημάτων και στο 
μαράζωμα της τοπικής κοινω-
νίας και οικονομίας. 

Ένα άλλο που θέλω να πω, 
είναι ότι στο προτελευταίο Δη-
μοτικό Συμβούλιο είχα προτεί-
νει, μαζί με τη διαμαρτυρία για 
την κατάργηση της Γ.Γ. Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, να  
θέταμε και το θέμα κατάργη-
σης της μείωσης του ΦΠΑ, 
αλλά δεν εισακούστηκα.  Εγώ 
το το έβλεπα γενικότερα, ότι 
και τα δύο ζητήματα πλήττουν 
και τα νησιά των Κυκλάδων. 

Μα η μείωση του ΦΠΑ δεν 
είναι στο πλαίσιο της νησιω-
τικότητας;

Φυσικά, γι’ αυτό και το ζή-
τησα, αλλά δεν εισακούστηκα. 
Θεωρώ πάντως ότι η κατάργη-
ση της Νησιωτικής Γραμματείας, η κατάργηση του 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ και η κατάργηση του 
Κοινωνικού Τουρισμού αν περάσουν, θα έχουν 
ως αποτέλεσμα το μαράζωμα των νησιών. Δεν 
υπάρχει δηλαδή άλλη προοπτική. Προοπτική είναι 
μόνο να μην περάσουν όλα αυτά και παράλληλα να 
μειωθεί η τιμή των τουριστικών προϊόντων, ώστε 
να μπορεί να ανταπεξέλθει γενικότερα η οικονο-
μία των Κυκλάδων και να βρει μια αναπτυξιακή 
τροχιά. Σε άλλη περίπτωση θα έχουμε τρομακτικό 
πρόβλημα. Ήδη το brand name (εικόνα) της Ελλά-
δας είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο και αν πρέ-
πει να κάνουμε κάτι, είναι να βοηθήσουμε να μην 
περάσουν αυτές οι πολιτικές. 

Ο Σύλλογός σας θα αντιδράσει; 
Έχει ήδη προβεί σε διαμαρτυρίες και στο Ξε-

νοδοχειακό Επιμελητήριο με επιστολές και στην 
Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ξενοδόχων και έχει 
σταλεί επιστολή και στον Υπουργό Ναυτιλίας και 
Ανταγωνιστικότητας.  

Το ίδιο απαισιόδοξος και προβληματισμένος 
είναι και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικια-
ζομένων Δωματίων «Μαντώ Μαυρογένους» 
Κώστας Μπιζάς, ο οποίος αναφέρει:

«Ως αναφορά στον Κοινωνικό Τουρισμό έχω να 
πω, ότι την τελευταία 20ετία πάρα πολλές επιχει-
ρήσεις στην Πάρο και στην 
Αντίπαρο συνεργάζονταν με 
τον Οργανισμό Εργατικής 
Εστίας και είχαν ικανοποιητι-
κή πληρότητα τις περιόδους, 
όχι του υψηλού τουρισμού, 
αλλά εκτός περιόδου, Ιούνιο 
και Σεπτέμβριο. Ο Οργανι-
σμός έδινε κουπόνια σε ερ-
γαζόμενους, οι οποίοι είχαν 
απόλυτη ανάγκη τις διακοπές, 
που είναι κοινωνικό αγαθό 
και το δικαιούνται. Με την 
κατάργηση, πρώτον, οι άν-

θρωποι αυτοί θα στερηθούν 
αυτό το αγαθό, αλλά και οι 
επιχειρήσεις που δούλευαν 
με τον κοινωνικό τουρισμό,  
θα έχουν σημαντική μείωση 
των εσόδων τους, που αυτό 
θα έχει συνέπειες και στους 
εργαζόμενους. Για παρά-

δειγμα, εάν ένα ξενοδοχείο απασχολούσε 10 ερ-
γαζόμενους και είχε ένα τζίρο γύρω στο 30-40% 

από τον Κοινωνικό Τουρισμό, 
τώρα θα αναγκαστεί να προ-
σλάβει λιγότερους εργαζόμε-
νους. 

Οι μειώσεις βέβαια, δεν 
αφορούν μόνο τους επιχειρη-
ματίες ενοικιαζομένων δωμα-
τίων ή ξενοδοχείων. Όλοι οι 
τουρίστες με κοινωνικό του-
ρισμό, κυκλοφορούσαν στην 
αγορά της Πάρου και της Αντι-
πάρου, έκαναν τα ψώνια τους, 
έπιναν τον καφέ τους, έτρω-
γαν, ταξίδευαν με τα πλοία, 
κ.λπ. Όπως καταλαβαίνετε, οι 
συνέπειες θα είναι καταστρο-
φικές και ολέθριες. Εμείς σε 
επίπεδο συλλόγου έχουμε 
αντιδράσει, αλλά απευθυνθή-
καμε και στη Συνομοσπονδία 
και στην Ομοσπονδία μας, οι 
οποίες  έχουν στείλει  επιστο-

λές προς το Υπουργείο Οικονομικών και απαιτούν 
να μην καταργηθεί η παροχή αυτή προς τους έλ-
ληνες πολίτες». 

Για την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ στα νησιά ο κ. Μπιζάς τονίζει: «Τόσο η Πε-
ριφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, όσο 
και οι Περιφερειακές παρατάξεις, αλλά και πολλοί 
σύλλογοι και φορείς, το Επιμελητήριο κ.λπ., είχαν 
στείλει επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο και 
είχαν αποσπάσει τη δέσμευση, ότι αυτό δεν πρό-
κειται να γίνει. Τώρα, που προβλέπεται στο νέο 
μνημόνιο, όπου προτείνεται έως τον Ιούνιο η εξι-
σορρόπηση των συντελεστών ΦΠΑ, δεν πρέπει να 
επαναπαυόμαστε, αλλά να εί-
μαστε σε συνεχή επαγρύπνη-
ση και να προσπαθήσουμε, το 
μέτρο αυτό να μην περάσει. 
Γιατί υυτό θα σημαίνει νέα 
ύφεση στην αγορά, περισσό-
τερα λουκέτα κ.λπ.». 

Για το ίδιο θέμα, μας μίλησε 
και η κ. Σταυρούλα Τρίχα, 
Πρόεδρος του Συλλόγου 
Τουριστικών Καταλυμάτων 
Αλυκής Πάρου:

«Θα καταστραφούν τα νη-
σιά, θα καταστραφούν οι μι-
κρές επιχειρήσεις που ζουν 
από τον κοινωνικό τουρισμό. Εδώ στην Αλυκή 
αρκετοί επιχειρηματίες λειτουργούν μόνο με τον 
κοινωνικό τουρισμό. Σε ότι αφορά στη μείωση 
του συντελεστή ΦΠΑ, εάν καταργηθεί θα δώσει 
τη «χαριστική βολή» σε όλους τους επιχειρηματίες 
των νησιών με τις αλυσιδωτές αυξήσεις σε προϊό-
ντα και υπηρεσίες. Εκτιμώ, πως αν ισχύσουν όλα 
αυτά, το 2012 θα είναι μία πολύ κακή χρονιά. Ήδη, 
ναι μεν έχουμε κρατήσεις, αλλά όχι στο επίπεδο 
άλλων ετών».

Επαγρυπνούμε για να μην μας εξοντώσουν
Η Τρόικα ζητεί κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ και του Κοινωνικού Τουρισμού

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Όλα καλά στο Βέλγιο και στην Ολλανδία

Ιδανικός προορισμός διακοπών η Πάρος
Ικανοποιημένος επέστρεψε από 

το εξωτερικό ο Δήμαρχος Χρ. Βλα-
χογιάννης, ο ποίος παραβρέθηκε 
στην Τουριστική έκθεση που έγι-
νε στις Βρυξέλλες στις αρχές του 
μήνα, αλλά και στην παρουσίαση 
του νησιού μας που έγινε στην Ολ-
λανδία. 

Στο περίπτερο του ΕΟΤ στην έκ-
θεση στις Βρυξέλλες μοιράστηκε 
υλικό για το οποίο υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 15 του μήνα έγινε σε εκθεσιακό κέντρο 
της πόλης Beveren, παρουσίαση της Πάρου ως ιδανικό προορισμό διακοπών. Στην ίδια εκδή-
λωση ο κ. Βλαχογιάννης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης, με πρωτοβουλία της κ. Lut 
Van Bogaert, μέλος της τουριστικής επιτροπής, με καταγωγή από το Beveren του Βελγίου, 
αλλά μόνιμη κάτοικος της Πάρου. 

Στο Άμστερνταμ, έγινε 3ήμερη παρουσίαση της Πάρου. Στην αποστολή του Δήμου Πάρου 
με επικεφαλής το Δήμαρχο  Χρ. Βλαχογιάννη, συμμετείχαν επαγγελματίες του Τουρισμού και 
παραγωγοί του νησιού.  

Ήταν ένα αφιέρωμα που περιελάμβανε παρουσίαση του νησιού μας σε ταξιδιωτικούς πρά-
κτορες, αλλά και σε δημοσιογράφους, στους οποίους έδωσε και συνέντευξη Τύπου ο κ. Βλα-
χογιάννης.

Ενστάσεις για τη
διαδικασία πρόσληψης 
καβοδετών

Ζητούν 
κοινωνικά 
κριτήρια

Σε ενστάσεις κατά της 
απόφασης για την πρό-
σληψη δύο καβοδετών 
στο λιμάνι, προσανατο-
λίζονται οι περισσότεροι 
από όσους είχαν κάνει 
αίτηση και ήδη έχουν 
απευθυνθεί σε δικηγό-
ρους. Εκτιμούν, ότι δεν 
ελήφθησαν υπόψη από 
την αρμόδια επιτροπή 
τα κοινωνικά κριτήρια, 
που καταδεικνύουν και 
τις ανάγκες του καθενός 
για εργασία, έστω και με 
αυτό το χαμηλό μισθό 
που είναι του καβοδέτη. 

Μας καταγγέλλουν, ότι 
οι δύο που προσελήφθη-
σαν και σημαντικό εισό-
δημα διαθέτουν, αλλά και 
άλλη εργασία. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε 
και από τον Λιμενάρχη κ. 
Γιαλελή που προεδρεύει 
της Επιτροπής, ο οποίος 
όπως είπε, πριν από την 
απόφαση πέρασε από 
«κόσκινο» τους υποψή-
φιους σε ότι αφορά τα 
εισοδήματά τους και τη 
γενικότερη οικογενειακή 
και οικονομική τους κα-
τάσταση. Έχοντας πλήρη 
εικόνα λοιπόν, όταν ήρθε 
η ώρα της απόφασης 
πρότεινε δύο νέα παιδιά 
με πολύ χαμηλό εισόδη-
μα, ο ένας εκ των οποί-
ων είναι παιδί καβοδέτη 
με προβλήματα υγείας. 
Ήταν όμως μειοψηφία. 
Τα άλλα τρία μέλη της 
Επιτροπής ψήφισαν υπέρ 
των συγκεκριμένων ατό-
μων. Ο κ. Γιαλελής διευ-
κρίνισε ότι όλα έγιναν 
νομότυπα, τον ενοχλεί 
όμως που δεν προσελή-
φθησαν άτομα που είχαν 
πραγματικά ανάγκη για 
εργασία.  


