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Για την Υγεία και την Παιδεία
Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 14 Μαρτίου 

ΩΣ ΕΔΩ! ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ!

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

Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο

πάντα στην πρώτη σελίδα της google

Μπές και δες!

τ: 22840 28025 | e: nadia@smileweb.gr

Συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας διοργανώνει για 
την Τετάρτη 14 Μαρτί-
ου έξω από το Κέντρο 
Υγείας, στις 11 π.μ. η 
Ένωση Συλλόγων Γο-
νέων και Κηδεμόνων 
Δήμου Πάρου. 

Η Ένωση, διαπιστώ-
νοντας ότι «Η Υγεία και η 
Παιδεία κατεδαφίζονται 
και τα προβλήματα στην 
Πάρο παίρνουν δραματι-
κές διαστάσεις, καλεί όλο 
τον κόσμο ν’ αντιδράσει, 
με το σύνθημα: «ΩΣ ΕΔΩ! 
ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ!»

Η Ένωση καλεί επίσης όλους τους γονείς με επιστολή 
που τους απευθύνει στην οποία αναφέρεται: «Αγαπητοί 
γονείς, η ελληνική κοινωνία βιώνει εδώ και δύο χρόνια ένα 
καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας και αποσύνθεσης 
κάτω από τη διαρκή απειλή της οικονομικής χρεοκοπίας. 
Ο παράλογος και ανεξέλεγκτος τρόπος με τον οποίο ανα-
πτύχθηκε το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα οδήγησε 
την παγκόσμια οικονομία σε μια σειρά από αδιέξοδα, με 
χαρακτηριστικότερο αυτό της «κρίσης χρέους» που εκδη-
λώθηκε στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης. Η Ελ-
λάδα επιλέχθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωο, 
ώστε να δοκιμαστούν πάνω της οι συνταγές για την αντι-
μετώπιση παρόμοιων προβλημάτων στις υπόλοιπες χώ-
ρες. Η πολυπόθητη «σωτηρία» που θα έφερνε το πρώτο 
μνημόνιο του 2010, έναν χρόνο αργότερα ακουγόταν μόνο 
ως ανέκδοτο. Η επικαιροποίησή του με το «Μεσοπρόθε-

σμο» του καλοκαιριού του ’11 δεν βελτίωσε σε τίποτε την 
εικόνα της οικονομίας. Αντίθετα, η ύφεση ξεπέρασε κάθε 
απαισιόδοξη προσδοκία, με αποτέλεσμα τη συμφωνία της 
26ης Οκτωβρίου, το λεγόμενο «κούρεμα» του ελληνικού 
χρέους και το δεύτερο μνημόνιο  που ψηφίστηκε πρόσφα-
τα. Η αισιοδοξία από τη συμφωνία αυτή δεν κράτησε ούτε 
ένα 24ωρο. Αμέσως πληροφορηθήκαμε ότι η προοπτική 
της χρεοκοπίας παραμένει ακόμη απειλητικότερη, ενώ 
άνοιξε άμεσα η συζήτηση για την ανάγκη νέων μνημονίων 
το 2013 κ.ο.κ.

»Είναι σαφές ότι, με αφορμή τη δημοσιονομική κρίση της 
Ελλάδας, επιχειρούνται ολοκληρωτικές ανατροπές τόσο 
στο λεγόμενο Κοινωνικό Κράτος, όσο και στα εργασιακά 
δικαιώματα των πολιτών ολόκληρης της Ευρώπης. Στο 
στόχαστρο των δοτών διαχειριστών της κατάστασης στην 
Ελλάδα έχει τεθεί η Δημόσια Υγεία και η Παιδεία που οδη-
γούνται σε πλήρη αποσύνθεση.      συνέχεια σελ.3

Στον ΟΑΕΔ ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 
και η Εργατική Εστία
Σε ισχύ για φέτος
ο Κοινωνικός Τουρισμός 

Στον ΟΑΕΔ μεταφέρονται το προσωπικό, η περιουσία και οι 
αρμοδιότητες των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Ερ-
γατικής Εστίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 29 Φεβρουα-
ρίου (αριθμός φύλλου 39). Σύμφωνα εξάλλου με δηλώσεις 
του Υπουργού Εργασίας κ. Κουτρουμάνη, ο Κοινωνικός Του-
ρισμός θα ισχύσει και για φέτος, δεν γνωρίζει όμως ούτε ο 
ίδιος τί θα γίνει στο μέλλον...

Ειδικότερα, στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι στο μεταβατικό διά-
στημα λειτουργίας των καταργούμενων από 14 Φεβρουαρί-
ου δύο φορέων, η διάρκεια του οποίου θα είναι έως 6 μήνες, 
«ορίζεται προσωρινή ενιαία Διοικούσα Επιτροπή, με αρμοδι-
ότητα την τακτοποίηση που αφορά πράξεις λειτουργικής εκ-
καθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των δύο καταρ-
γούμενων φορέων, εκτός της ανάληψης νέων υποχρεώσεων 
που προκύπτουν από νέα προγράμματα και παροχές».

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Πράξης του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, οι πόροι, τα ταμειακά διαθέσιμα και κάθε έσοδο των 
δύο καταργούμενων φορέων μεταφέρονται σε ειδικό λογα-
ριασμό με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής 
Πολιτικής», ο οποίος θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς και οι δαπάνες για τη συ-
νέχιση των ανειλημμένων αποκλειστικά και μόνον υποχρεώ-
σεων, παροχών και προγραμμάτων, θα καλύπτονται από το 
συγκεκριμένο λογαριασμό. 

Επισημαίνεται ακόμα πως ο ΟΑΕΔ δεν πρόκειται να αναλά-
βει νέα προγράμματα και παροχές, εκτός από τη συνέχιση της 
λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και τη συ-
ντήρησή τους «και των εν εξελίξει υφιστάμενων συμβατικών 
υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμ-
μάτων ή σκοπών των δύο καταργούμενων οργανισμών».

Το προσωπικό των δύο φορέων θα μεταφερθεί στον ΟΑΕΔ 
με το ίδιο εργασιακό καθεστώς.                        συνέχεια σελ.7



2 Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 www.fonitisparou.gr

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 201
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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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

Οι γυναίκες στο Ελεύθερο Βήμα
Μέγα μέρος της ιστορίας και της εξέλιξης της χώρας 

και του νησιού φορτώθηκε στην πλάτη των γυναικών. Η 
σημερινή δράση των Συλλόγων τους αποτελεί ευκαιρία 
να γονιμοποιηθεί με περισσότερη φαντασία το πολιτιστι-
κό κίνημα. Ελπίς αγαθών αιωνίων, άρουρα βλαστάνου-
σα ευφορίαν οικτιρμών και θησαυρός της ζωής αδαπά-
νητος, για τον Ακάθιστο Ύμνο η γυναίκα. Για το Άξιον Εστί 
του Ελύτη, χλοοφόρος και πόα της ουτοπίας. Για όλους 
μας, το άλλο μισό του ουρανού.

Το Ελεύθερο Βήμα του «Αρχίλοχου» πραγματοποίησε 
μια καινούρια αρχή (29 Φεβρουαρίου) με την παρουσί-
αση του πολυσήμαντου έργου των Συλλόγων Γυναικών. 
Να επαινέσουμε τους άνδρες που βρέθηκαν στην εκ-
δήλωση, πιστούς της αξίας της Βουλής του νησιού και 
της αξίας της δράσης των γυναικών. Διαβάσαμε στην εκ-
δήλωση μικρό μέρος μιας επιστολής και παραθέτουμε 
τη συνέχεια που αφιερώνεται στις γυναίκες, παλιές και 
σημερινές, ηρωίδες των καιρών.

«Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα δύσκολα, γιατί 
αυτό είναι το παιχνίδι της ζωής και να το αλλάξουμε δεν 
γίνεται. Ισχυρό κόκαλο, πολυκαίρισε η μητέρα κι ας βα-
σανίστηκε, ας ταλαιπωρήθηκε σαν τον Ιώβ. Έπλενε στον 
κήπο σε μια γούρνα, νερό το σπίτι δεν είχε, ούτε ηλε-
κτρικό. Το πάτωμα ήταν από χώμα και τρυπούσε, η σκε-
πή από χώμα και τα νερά της βροχής έσταζαν μέσα στο 
σπίτι. Βάζαμε δοχεία και ακούγαμε τους ήχους. Μουσική 
τραγωδίας. Θέρμανση δεν είχαμε, κρυώναμε, το ψωμί 
δεν μας έλειψε, πολλά άλλα όμως τα στερηθήκαμε. 

Μαγείρευε στο τζάκι με τα ξύλα, τα έσπαζε κι ακουγό-
ταν ο θόρυβος. Τα ξύλα έσβηναν συχνά και η μητέρα έρι-
χνε θειάφι και φύσαγε. Φου..φου..φου… Έτσι τη θυμάμαι 
με τα τσουκάλια μαυρισμένα από την καπνιά, να ανεβαί-
νει, να κατεβαίνει, να τρέχει, να αγωνίζεται. Να κουβαλά 
τα ρούχα στο ποτάμι για πλύσιμο, να μαζεύει χόρτα απ’ 
τους λόφους, να συντηρεί τα τρόφιμα. Γυναίκα τροφός, 
γυναίκα Εστία, σκέπη του κόσμου πλατυτέρα νεφέλης. 

Μια φορά τη βδομάδα ζύμωνε στη σκάφη το ψωμί 
και το πήγαινε μόνη στο φούρνο. Πιο κάτω είχαμε ένα 
κοτέτσι και πηγαίναμε μαζί να ταΐσουμε τις κότες. Καμιά 
φορά παρακολουθούσαμε στο τραπέζι να βγαίνουν απ’ τ’ 
αυγά χρυσά κοτοπουλάκια και να ρίχνονται αμέσως στα 
τσιμπολογήματα σπόρων σουσαμιού.

Η μητέρα τα έκανε όλα.  Ανέλαβε να τυροκομεί, να 
παιδεύεται με το μαλλί, ώσπου με τη σβία να γίνει κλω-
στή, να δουλεύει τη ρόκα, να κάνει κουρελούδες με τον 
αργαλειό. Γυναίκα του παλιού καιρού, στερημένη, αγω-
νίστρια, τα κατάφερε με τα ελάχιστα, εμφύσησε αγάπη 
και τρυφερότητα για την ζωή και τον κόσμο». 

Ποια ρήματα έχουν σχέση με τη γυναίκα; Ανατρέφω, 
γαλακτίζω, γνέθω, ζυμώνω, κεντώ, κοσκινίζω, μαντά-
ρω, μπαλώνω, υφαίνω, μαγειρεύω, πλάθω, πλένω, 
πλέκω, ράβω, τυροκομώ. Αγαπώ, στέργω, υπομένω.

(Το παρόν κείμενο αφιερώνεται και στους άνδρες 
που παρακολούθησαν την εκδήλωση των γυναικών: 
Γιώργο Γεμελιάρη, Στέλιο Γκίκα, Θανάση Μαρινόπου-
λο, Σπύρο Μητρογιάννη, Βασίλη Παναρίτη, Νίκο Σαρ-
ρή, Νίκο Συνόδη).

Την Κυριακή (11 Μαρτίου), ώρα 6 το απόγευμα, συ-
νεχίζεται το Ελεύθερο Βήμα, με αγροτικά θέματα της 
Πάρου.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Πένθος
Στις 21-2-2012 έφυγε από τη ζωή ο 

αγαπημένος μας πατέρας Αντώνιος 
Μπαρμπαρής. Όπου πήγαιναν στη ζωή 
ήταν μαζί, αλλά άντεξε μόνο 13 μήνες 
μόνος και πήγε γρήγορα να βρει την αγα-
πημένη του Γεωργία.

Ας τον αναπαύσει ο Θεός. Θα σε θυμό-
μαστε παντοτινά πατέρα μας και παππού.

Τα παιδιά σου Ιωάννα και Γιώργος και 
τα εγγόνια σου.

Η συνταγογράφηση 
της… ταλαιπωρίας 

Τι γίνεται τέλος πάντων με τη συνταγογράφηση στο 
Κέντρο Υγείας. Η επιστημονική Διευθύντρια πριν από 
λίγο καιρό είχε δεσμευτεί ότι θα ξεκινάει λίγο νωρίτερα. 
Δηλαδή τουλάχιστον στις 8.30 για να μην ταλαιπωρείται 
ο κόσμος και της Παροικίας, αλλά κυρίως των χωριών 
που κατεβαίνουν νωρίς να πάρουν σειρά και περιμένουν 
ώρες... Από ότι μαθαίνουμε όμως,  η κατάσταση με τη συ-
νταγογράφηση είναι ακόμη χειρότερη από ότι ήταν πριν. 
Είναι τόσο δύσκολο να προσπαθήσουν, στο βαθμό που 
μπορούν, να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, που οι περισσό-
τεροι είναι μεγάλοι άνθρωποι και κατεβαίνουν στο Κ.Υ. με 
κρύο, με βροχές,  κρίμα…

Και ένα ερώτημα που τέθηκε από αναγνώστες μας. Γιατί 
στον Κώστο κάθε εβδομάδα πηγαίνει γιατρός και στα άλλα 
χωριά όχι; 

Ομιλία στην Εκατονταπυλιανή
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος Πανα-

γίας Εκατονταπυλιανής, σας προσκαλεί στην ομιλία Σχολής 
Γονέων, την  Κυριακή 11 Μαρτίου και ώρα 6.00 μ.μ., 
στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμ. π. Νεκτάριος Καλύβας, Ιε-
ροκήρυκας Ι.Μ. Φωκίδος, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα: 
«Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς – Οικογένεια και Θεολογία».

Γιορτή για τη γυναίκα
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρας της Γυναίκας δι-

οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκό-
πας ο Πάριος» την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 και ώρα 
19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου (Δεξαμενή) με 
θέμα: «Μεγαλώνοντας με τα παιδιά μας σε ένα κόσμο που 
αλλάζει». Το θέμα θ’ αναπτύξει ο Παιδοψυχίατρος Πέτρος 
Πολυχρόνης, Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέ-
της του Ανθρώπου.

Γυναίκες
Της Μοσχούλας Κοντόσταυλου

«Όπως οι άλλοι μ’ αγκαλιές και χάδι,
στη νιότη σου και στη ζωή εδώ
θα βασιλέψω με τη φρίκη εγώ».
Μποντλέρ

Να γεννηθείς γυναίκα, οφείλε-
ται στην παρουσία δύο φυλετι-
κών χρωματοσωμάτων Χ.Χ.

Να γίνεις γυναίκα, αποτελεί  
σύμπτωση κοινωνικοψυχολογι-
κής, ίσως, ισορροπίας.

Επίσης. Το να γεννηθείς ελλη-
νίδα, είναι ζήτημα φωτός (παρα-
φράζοντας τον Ελύτη).

Το να μείνεις, όμως, ελληνίδα, 
συνιστά συνθήκη οικονομικοκοινωνικοϊστορική, σκοτεινή 
καμιά φορά.

Όμως είσαι γυναίκα. Και δυνητικά κάνεις αθάνατο το αν-
θρώπινο είδος, συμβάλλοντας με το ίδιο το σώμα σου στην 
αναπαραγωγή του. Μια που μόνο εσύ μπορείς να γεννάς 
και να θηλάζεις βρέφη. Και συμβαίνει να επαναστατείς, 
όταν τη ζωή που φέρνεις κινδυνεύει ν’ αφανιστεί. Σ’ όλες 
τις στιγμές της ιστορίας του ανθρώπου. Στη μητριαρχία, 
αν υπήρξε και δεν ήταν απλώς θηλυγονία, όταν ήσουν η 
μοναδική γιάτρισσα, μάγισσα ή και θεά, «οικούρημα» στην 
αρχαία Αθήνα, αθλήτρια στην Σπάρτη, βασίλισσα στην Αί-
γυπτο και προικολήπτρια στη Βαβυλώνα, υπό πατρικήν 
εξουσία του συζύγου στην Ρώμη. Στις αυλές των παλατιών 
και των μοναστηριών της Πόλης, πυρπολημένη στη Δύση 
του Μεσαίωνα, ξεπεσμένο θηλυκό στην Αναγέννηση, σι-
ωπηλή και υποταγμένη στις επιστολές του Απ. Παύλου. 
«Εύθραυστο βάζο» στο τέλος του ρομαντισμού ή λιμο-
κτονούσα εργάτρια της εκβιομηχάνισης, ψηφοφόρος του 
20ου αιώνα και θύμα της απάτης και των ψευδαισθήσεων 
του μοντερνισμού της χαμηλής ηθικής, αισθητικής και πο-
λιτιστικής παραγωγής του life style, της εποχής που μόλις 
μας πέρασε. 

Επαναστατούσες, εξεγειρόσουν, για ν’ αναστήσεις τη 
ζωή που δημιούργησες οπόταν πήγαινε να χαθεί. Μερικές 
φορές σιωπηρά, άλλοτε στρατευμένη κι άλλοτε θριαμβεύ-
ουσα, κουβαλώντας φορτία κι όπλα ανηφόριζες τις Πίν-
δους και τους Παρνασσούς.

Και τώρα τι γίνεται; Πως γιορτάζεις το πανηγύρι που 
σου παραχωρήθηκε στις 8 του Μάρτη; Ψάχνεις για εχθρό; 
Υπάρχει, αλλά δεν είναι βέβαια το άλλο φύλο. Το ίδιο με 
σένα πλανημένο και ταλαίπωρο κι όσο πάει, όλο και το ίδιο 
άνεργο.Κι ας έχει ευνοηθεί με ταχύτητα στις κινήσεις, σκέ-
ψημαθηματική και αντοχή στις επίπονες σωματικές προ-
σπάθειες κι ας έχεις προικιστεί κι εσύ με γρηγοράδα στην 
αντίληψη, ικανότητα στους αριθμητικούς υπολογισμούς, 
επιδεξιότητα στα χέρια κι άλλα πολλά. Και οι δύο άχρηστοι 
θα είσαστε στη σύγχρονη ζούγκλα. Βρυκόλακες βγήκαν 
τώρα στα σκοτάδια, που δεν χρειάζονται τη ζωή που φτιά-
ξαμε, εσύ η γυναίκα, εκείνος ο άντρας κι ο έρωτας.

Ο κόσμος κινδυνεύει να γίνει μίσος και θάνατος. Αίμα 
πεθαμένων ανθρώπων, αγορές, χρηματιστήρια, ψεύτικες 
οικονομίες και πλαστά λεφτά. Το αστείο. Σ’ αυτό το χορό 
του θανάτου, πρωτοστατούν οι γυναίκες. Ξένες κι ελληνί-
δες, χωρίς μητρίδα, δίχως πατρίδα, ούτε παιδιά δικά τους 
ή των άλλων. Θεραπαινίδες βρυκολάκων.

Πώς να γινόταν ένας κόσμος, στον οποίο, τα πλάσματα 
που θα γεννιότανε γυναίκες, να γίνονταν γυναίκες τελικά…!

Γενική
Συνέλευση

Ο Εμποροεπαγγελμα-
τικός Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου, καλεί τα μέλη 
του  σε Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση και τη διεξαγωγή 
Αρχαιρεσιών για την Ανά-
δειξη του Νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Αντι-
προσώπων στην Ομοσπον-
δία Εμπορικών Συλλόγων 
Αττικής, Ομόρων Νομών και 
Νήσων Αιγαίου.

Η πρώτη Σύγκληση ορίζε-
ται για την Τετάρτη 20 Μαρ-
τίου 2012. Σε περίπτωση μη 
απαρτίας η οριστική επανα-
ληπτική ορίζεται την Τετάρτη 
28 Μαρτίου 2012 και ώρα 
18:00 μμ, στο γραφείο του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων 
στη θέση Μπουνταράκι-Πα-
ροικία.

Τα θέματα που θα συζη-
τηθούν: •Εκλογή Προέδρου, 
Αντιπροέδρου, Γραμματέα 
και ψηφολέκτη της Γενικής 
Συνέλευσης. •Παρουσίαση 
Πεπραγμένων Διοίκησης. 
•Παρουσίαση Οικονομικού 
Απολογισμού. •Τοποθετή-
σεις μελών επί των Πεπραγ-
μένων. •Ψηφοφορία για την 
έγκριση Πεπραγμένων Διοί-
κησης και Οικονομικού Απο-
λογισμού.

Δυνατότητα Οικονομικής 
Τακτοποίησης θα υπάρχει 
και κατά την ημέρα της Γενι-
κής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Συλλόγου κα-
λούνται να καταθέσουν την 
υποψηφιότητά τους στο Νέο 
Διοικητικό, στην εξελεγκτική 
επιτροπή, στων Αντιπροσώ-
πων της Ομοσπονδίας έως 
την Δευτέρα 26 Μαρτίου και 
ώρα 14.30 μμ., λίγο πριν την 
τελευταία Συνεδρίαση του 
Συμβουλίου, στο γραφείο 
του Συλλόγου.

 Πολιτιστική δραστηριότητα
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ», πρωτοπόρος και 

φέτος, παρουσιάζει  την  κωμωδία του Αρκά  «εχθροί εξ 
αίματος» σε σκηνοθεσία  Νίκου Συνόδη. 

Στη ζοφερή αυτή κωμωδία παίζουν ο Δημήτρης Γιώρ-
γαρος, ο Χρήστος Θεοδωρακούδης και η Μαρία Αργυ-
ροηλιοπούλου. Τα ηχητικά της παράστασης είναι του Νίκου 
Παπαδάκη, ενώ στο χειρισμό ήχου και φωτισμού είναι ο Στέ-
λιος Κισκάκης. Την αφίσα έφτιαξε ο Στέλιος Συνόδης και 
το πρόγραμμα επιμελήθηκε η Αφροδίτη Βαζάκα.Το έργο 
θα παρουσιαστεί το Σάββατο 10 Μαρτίου στην  Μάρπησσα 
, 16 του μήνα στην Παροικία, 17 στις  Λεύκες,  18, 23, 24, 25 
στην Παροικιά. Στους Εχθρούς εξ αίματος, το σημαντικό και 
ευφάνταστο θεατρικό έργο του Αρκά, ένα τροχαίο ατύχημα 
οδηγεί τον αλκοολικό οργανισμό σε κώμα. Την ίδια στιγμή ξε-
σπά διαμάχη μεταξύ των οργάνων… Τη συνέχεια θα τη δείτε 
στην παράσταση. 

Ο Αρχίλοχος βέβαια, μεριμνά και για τους μικρούς του φί-
λους. Το Σάββατο 10 Μαρτίου στις 18:00 και την Κυριακή στις 
11 Μαρτίου στις 12:00, θα παρουσιάσει στην αίθουσά στην 
Παροικία, για πρώτη φορά τον Μαγο Ταχυδακτυλουργό Κρί-
στοφερ! Γενική είσοδος 6 ευρώ!

Επίσης την Παρασκευή 9 Μαρτίου (σήμερα), στις 20.45 θα 
προβληθεί στην αίθουσα του «Αρίλοχου» η ταινία: «Το άλογο 
του πολέμου» ( WAR HORSE). Δραματική ταινία του 2011, 
Έγχρωμη,  διάρκειας 147’. Aμερικανική του Σπίλμπεργκ με 
τους: Πίτερ Μάλαν, Έμιλι Γουότσον.  O νεαρός Άλμπερτ εκ-
παιδεύει το καινούριο, ατίθασο άλογο του πατέρα του, τον 
Τζόι, αλλά εκείνος καταχρεωμένος το πουλάει στο στρατό 
όταν αρχίζει ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος. Με τα χρόνια ο Τζόι 
αλλάζει χέρια και στρατόπεδα, αλλά ο Άλμπερτ δεν παύει να 
τον αναζητά.

Από το «Ελεύθερο Βήμα του «Αρχιλόχου» με θέμα τη γυ-
ναίκα. Στη φωτογραφία ο κ. Γεωργούσης και οι τρεις πρόε-
δροι των Γυναικείων Συλλόγων της Πάρου.
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συνέχεια από σελ.1
•Οι δημόσιοι λειτουργοί (δάσκαλοι, καθηγητές, για-

τροί, νοσηλευτές κ.ά.) εξαθλιώνονται μισθολογικά, αφού 
οι αποδοχές τους αγγίζουν τα όρια φιλοδωρήματος (580 
ευρώ μηνιαίως για τον πρωτοδιόριστο). Έτσι, οι υπηρε-
σίες Υγείας αποψιλώνονται από ειδικευμένο προσωπικό, 
ενώ ήδη υπάρχουν περιπτώσεις καθηγητών που έκριναν 
ασύμφορο το διορισμό τους στις Κυκλάδες και αρνήθη-
καν τη μονιμότητα υπό τις συνθήκες αυτές. Βέβαια, η 
υπουργός παιδείας ανακοίνωσε ότι και οι ελάχιστοι αυτοί 
διορισμοί παύουν άμεσα: Κανείς μόνιμος ή αναπληρωτής 
εκπαιδευτικός δεν πρόκειται να διοριστεί μέσα στο 2012. 
•Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ήδη διαλυθεί. Ξεζουμισμέ-
να πολλές δεκαετίες τώρα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, 
οδηγούνται στην οριστική κατάρρευση μέσα από το PSI, 
προκειμένου να μην φορτωθούν οι τράπεζες το κόστος 
του «κουρέματος». Οι συντάξεις, για όσο ακόμη θα δίνο-
νται, θα περικόπτονται διαρκώς, ενώ οι εργαζόμενοι είναι 
πλέον πρακτικά ανασφάλιστοι. Εδώ και μήνες τα ταμεία 
έχουν άτυπα καθιερώσει στάση πληρωμών προς τους 
ασφαλισμένους και τους προμηθευτές τους, και δεν δί-
νουν καμιά πληροφορία ή κάποιο χρονοδιάγραμμα για την 
αποπληρωμή των οφειλών τους. Παρόλ’ αυτά, οι στρατιω-
τικοί εξοπλισμοί, όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά, κάτω από 
τις πιέσεις των δανειστών μας, διευρύνονται! •Τα σχολικά 
βιβλία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της σκαν-
δαλώδους κατάστασης που διαμορφώνεται στη Δημόσια 
Εκπαίδευση. Θα περίμενε κανείς, «λόγω κρίσης», να πε-
ρικοπούν οι δαπάνες του Κράτους για το τύπωμά τους. 
Αντίθετα, όμως, τη σχολική χρονιά 2011-’12 τα βιβλία, που 
έφθασαν πολύ μετά την έναρξη των μαθημάτων ενώ αρ-
κετά δεν θα φτάσουν ποτέ στα σχολεία, κόστισαν τελικά 
ποσό πολλαπλάσιο από άλλες χρονιές: Το χαρτί αγοράστη-
κε στην τριπλάσια τιμή, τυπώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες 
DVD που πετάχτηκαν χωρίς να ανοιχτούν στα σκουπίδια, 
τυπώθηκαν και μοιράστηκαν εκατομμύρια φωτοτυπί-
ες που επιβάρυναν δραματικά τους προϋπολογισμούς 
των σχολείων αλλά και των Δήμων. •Μέσα σε αυτές τις 

χαοτικές συνθήκες, η κα Διαμαντο-
πούλου ανακοίνωσε τους βασικούς 
άξονες του Νέου Λυκείου. Πρόκειται 
για ένα τραγελαφικό «όραμα» που θα 
μετατρέψει το λύκειο σε εξεταστικό 
κέντρο. Απώτερος σκοπός αυτού του 
σχεδίου είναι η αποθάρρυνση και μα-
ζική αποχώρηση των μαθητών από 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να επιταχυνθεί η 
πλήρης διάλυση του κοινωνικού κράτους. •Στον ιδιωτικό 
τομέα οι Συλλογικές Συμβάσεις, που καθιερώθηκαν με αι-
ματηρούς αγώνες πολλών γενεών ουσιαστικά καταργού-
νται και ως προοπτική κατώτερου μισθού τίθεται πλέον 
επισήμως ο βασικός των 138 ευρώ της Βουλγαρίας. Δεν 
υπάρχει καμιά αμφιβολία: επιδιώκουν να δημιουργήσουν 
μια νέα γενιά σκλάβων στο όνομα της ανταγωνιστικότητας.

»Αγαπητοί γονείς, οι εξελίξεις αυτές προδιαγράφουν 
ένα εφιαλτικό μέλλον για όλους μας και κυρίως για τη νέα 
γενιά. Οι νέοι άνθρωποι διαισθάνονται ότι η αξιοπρεπής 
εργασία μετατρέπεται σε άπιαστο όνειρο. Μόνη πραγμα-
τικότητα είναι η μακροχρόνια ανεργία, η οικονομική εξα-
θλίωση, ο εξευτελισμός των αξιών και η αγριότητα που 
απειλεί να κυριαρχήσει σε κάθε κοινωνική σχέση και συ-
ναναστροφή. Αυτό είναι το μέλλον που τούς προσφέρουν 
εκείνοι που υφάρπαξαν την ψήφο μας. Απέναντι σε αυτό 
οι νέοι θα ορθώσουν το ανάστημά τους, είτε συνειδητά και 
οργανωμένα, είτε ενστικτωδώς και ασυνείδητα. Είναι χρέ-
ος μας να σταθούμε πλάι τους και να ενώσουμε τις φωνές 
μας μαζί τους. Να τούς αποδείξουμε ότι  οι οργανωμένες 
δομές της κοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν αναχώμα-
τα στη λαίλαπα που έρχεται. Ότι τα συνδικάτα, οι σύλλο-
γοι, οι πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς, τα επαγγελματικά 
σωματεία, οι συλλογικότητες των ευαισθητοποιημένων 
πολιτών μπορούν να συγκροτήσουν μέτωπο ενάντια στην 
κοινωνική διάλυση και την ατομική εκμηδένιση. ΚΑΚΩΣ 
ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΑΜΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΩΣ ΕΔΩ! ΤΩΡΑ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ 
ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!  ΑΜΕΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ:

•Γιατρούς (2 παιδίατρους, γυναικολόγο, ορθοπεδικό 
κ.α.), ειδικευμένο προσωπικό για το Κέντρο Υγείας και  
φαρμακευτικό υλικό •Στελέχωση των  Περιφερειακών 
και Αγροτικών Ιατρείων •Κατάργηση του εισιτηρίου των 
5ευρώ •Επίλυση των κτιριακών προβλημάτων των σχολι-
κών μονάδων σε όλο το νησί. •Αύξηση των κονδυλίων που 
δίδονται στις σχολικές επιτροπές και στις δύο βαθμίδες της 
εκπαίδευσης για την συντήρηση και τα λειτουργικά έξοδα 

των σχολικών μονάδων. •Άμεση απεμπλοκή και προώθη-
ση των δύο  μεγάλων έργων που κωλυσιεργούν εδώ και 
πολλά χρόνια - το νέο Γυμνάσιο Πάρου και το 2ο Δημοτικό  
σχολείο Παροικίας. •Επίλυση όλων των άλλων εκπαιδευ-
τικών προβλημάτων που απασχολούν την σχολική μας 
κοινότητα (Ελλείψεις βιβλίων - Ελλείψεις εκπαιδευτικών - 
Κοινωνικού λειτουργού και σχολικού ψυχολόγου - Ξένες 
γλώσσες - Σχολική βία - Υποσιτισμός μαθητών).

Όλοι, μαζί με τα παιδιά μας πρέπει να παραβρεθούμε στη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας  για την Υγεία και την Παιδεία 
την Τετάρτη 14  Μαρτίου 11.00 - 14.00 έξω από το Κέντρο 
Υγείας. Όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του νησιού συμπα-
ρίστανται σε αυτή την κινητοποίηση και ενώνουν την φωνή 
τους μαζί μας».

Τα Σωματεία που καλούν για δυναμικό παρών όλων 
μας είναι: ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου,ο Σύλλογος Δα-
σκάλων-Νηπιαγωγών Πάρου, το Σωματείο Εργαζο-
μένων στο Δήμο Πάρου, το Σωματείο Εργαζομένων 
στη Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου,το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ο 
Σύλλογος Λογιστών Πάρου, ο Σύλλογος Μηχανικών 
Πάρου, η Δημοτική Παράταξη Πάρος-Αξία,η Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών Πάρου, η Λαϊκή Συσπείρωση Πά-
ρου, η Πρωτοβουλία Πολιτών Πάρου, η Λαϊκή Επι-
τροπή Πάρου.

Μάλιστα, για τη συμμετοχή των εργαζομένων στους 
Δήμους Πάρου και Αντιπάρου το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου  Εργαζομένων  Ο.Τ.Α.  Πάρου  -  Αντι-
πάρου αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη 3ΩΡΗΣ ΣΤΑ-
ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, την Τετάρτη 14-03-2012, από τις 11:00 π.μ. 
μέχρι τις 2:00 μ.μ.

Για την Υγεία και την Παιδεία
Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 14  Μαρτίου 

ΩΣ ΕΔΩ! ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ!
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Αντισυνταγματική
η διακοπή ρεύματος έκρινε το ΣτΕ

Ο αγώνας
συνεχίζεται…

Για μία ακόμη φορά αποδείχτηκε, ότι οι 
αγώνες των λαϊκών επιτροπών έφεραν 
αποτέλεσμα. Ο αγώνας συνεχίζεται για ν’ 
αποτραπούν και τα νέα σχέδια καταλή-
στευσης των πολιτών.

Την περασμένη Παρασκευή η Ολομέ-
λεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
έκρινε συνταγματική την επιβολή του τέ-
λους ακινήτων, αλλά αντισυνταγματική τη 
διακοπή του ρεύματος. Μια απόφαση που 
ναι μεν δεν επιτρέπει στη ΔΕΗ να διακόψει 
το ρεύμα σε όσους δεν πλήρωσαν το χα-
ράτσι μέσω των λογαριασμών της, αλλά 
…ανοίγει άλλες διόδους για την καταβολή 
του χαρατσιού, το οποίο δεν το γλιτώνουμε 
με τίποτα. Αναλαμβάνουν οι εφορίες στις 
οποίες πλέον θα… λογοδοτούμε.

Συγκεκριμένα, όλοι οι φορολογούμενοι 
θα απευθυνόμαστε στην οικεία ΔΟΥ και 
κυρίως όσοι αδυνατούν να καταβάλουν το 
τέλος ακινήτων. Εκεί, θα πρέπει ν’ αποδεί-
ξουν ότι δεν μπορούν να καταβάλουν τα 
χαράτσια και ο εκάστοτε έφορος θ’ απο-
φασίσει, εάν συντρέχουν οι λόγοι, να αυξη-

θούν οι δόσεις, να μειωθεί το «χαράτσι» και 
ενδεχομένως, ανάλογα με την οικονομική 
κατάστασή τους να μην πληρώσουν καθό-
λου.

Για όσους από τα στοιχεία προκύπτει ότι 
μπορούν να πληρώσουν το χαράτσι, το λε-
γόμενο «τέλος ακινήτων», τα πράγματα εί-
ναι δύσκολα. Θα πρέπει να το καταβάλουν 
άμεσα, αλλιώς κινδυνεύουν με κατάσχεση 
μισθών, των καταθέσεών τους (αν έχουν) 
και ο «Θεός βοηθός». 

Η διοίκηση της ΔΕΗ επαναλαμβάνει ότι 
ούτε έχει κοπεί, αλλά ούτε και πρόκειται να 
κοπεί το ρεύμα επειδή δεν έχει καταβλη-
θεί το τέλος ακινήτων, αλλά κόβεται μόνο 
εάν υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί του 
ρεύματος πάνω από δυο δίμηνα. Επισημαί-
νει παράλληλα, ότι πλέον δεν υπάρχει δυ-
νατότητα διακανονισμού για τους λογαρια-
σμούς που περιλαμβάνουν το ειδικό τέλος.

Η απόφαση του ΣτΕ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το 

ΔΟΛ, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρω-
τικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο Παν. Πι-
κραμμένος και εισηγήτρια η σύμβουλος 
Επικρατείας Ευαγγελία Νίκα) έκριναν ότι η 
επιβολή του «χαρατσιού» ή όπως επίσημα 
λέγεται του έκτακτου ειδικού τέλους ηλε-
κτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, 
είναι συνταγματική και νόμιμη.Και αυτό 
γιατί το ειδικό τέλος ακινήτων δεν είναι 
πάγιος φόρος (δηλαδή δεν θα πληρώνε-

ται μόνιμα και σταθερά), 
αλλά είναι έκτακτος, κα-
θώς έχει επιβληθεί για 
δύο χρόνια. Κατά συνέ-
πεια, σύμφωνα με τους 
δικαστές, η επιβολή του 
δεν προσκρούει σε κα-
μιά συνταγματική επιτα-
γή. 

Αντίθετα, οι σύμ-
βουλοι Επικρατείας 
αποφάνθηκαν, σχεδόν 
ομόφωνα, ότι είναι αντι-
συνταγματική και παρά-
νομη η νομοθετική ρύθ-
μιση που προβλέπει ότι 
η ΔΕΗ θα διακόπτει την 
παροχή του ρεύματος 
σε περίπτωση κατά την 
οποία ο καταναλωτής 
δεν πληρώσει το ειδικό 
τέλος ακινήτων που περιλαμβάνεται στον 
λογαριασμό του ρεύματος.

Πάντως, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε σε 
περίπτωση που το «χαράτσι» από έκτακτό 
που είναι σήμερα μεταβληθεί με νομοθε-
τική ρύθμιση, σε πάγιο (υπάρχει και αυτό 
το ενδεχόμενο, βλέπε Σπατόσημο, που από 
έκτακτο έγινε μόνιμο «φέσι»), να κρίνει και 
πάλι την συνταγματικότητα ή μη της επι-
βολής του. Και αυτό εφόσον βέβαια προ-
σβληθεί και πάλι η νέα νομοθετική ρύθμιση 
στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Αυτή τη φορά στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας 
προσέφυγαν οι Δικηγο-
ρικοί Σύλλογοι Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Καλαμά-
τας, Βόλου, Ηρακλείου, 
Σύρου και Καβάλας, η 
ΑΔΕΔΥ, ο Δήμος Πυλαί-
ας - Χορτιάτη, η Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων 
Πελοποννήσου, το Επι-
μελητήριο Καβάλας, το 
Σωματείο «Έλληνες Φο-
ρολογούμενοι», ιδιοκτή-
τες ακινήτων, κ.λπ. 

Όλοι στρέφονται κατά 
της από 10.10.2011 από-
φασης του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομικών 
με την οποία καθορίζε-
ται ο τρόπος και η δια-

δικασία είσπραξης του έκτακτου ειδικού 
τέλους και ζητούν να ακυρωθεί.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν, μεταξύ 
των άλλων, ότι το έκτακτο ειδικό τέλος ακι-
νήτων δεν είναι ειδικό τέλος, αλλά επιβο-
λή νέου φόρου κάτι που είναι αντίθετο σε 
πλειάδα συνταγματικών διατάξεων (αντί-
θετη στα άρθρα 1, 2, 4, 5, 20, 26, 48, 78 και 
101 του Συντάγματος) και στην Ευρωπαϊ-
κή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) που προστατεύει την ιδιοκτησία.

Ήττες για Α.Ο.Π.
και Αστέρα Μαρμάρων,
νίκη για τον Νηρέα στη Σύρο

Οι έδρες
πήγαν...
περίπατο!

Μια νίκη και δυο ήττες ήταν ο απο-
λογισμός των ομάδων μας στα ποδο-
σφαιρικά πρωταθλήματα Κυκλάδων 
το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Α.Ο. Πάρου ηττήθηκε με 3-1 από 
την Άνω Σύρο στο Δημοτικό Στάδιο 
Παροικιάς, ο Νηρέας επέστρεψε με 
το τρίποντο της νίκης (1-2) στο εκτός 
έδρας παιχνίδι που έδωσε στη Σύρο 
με τον Πάγο, ενώ ο Αστέρας Μαρμά-
ρων υπέστη βαριά ήττα 3-0 στο γήπε-
δο του από τον Αστέρα Τραγαίας.

Τον «Πάγωσε» στο 88’
Εντυπωσιακός κατά διαστήματα ο 

ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας επικράτησε 
με 2-1 του ΑΟ Πάγου στη Σύρο για την 
12η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας Κυ-
κλάδων. Η ομάδα της Πάρου κατάφε-
ρε και «έκλεψε» τη νίκη στο 88’ παρά 
το γεγονός ότι αγωνιζόταν από το 58’ 
με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του 
Γιώργου Μοστράτου.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 
52’ με δυνατό σουτ του Μανωλιού 
έξω από την περιοχή.

Ο Νηρέας έφερε το ματς στα ίσα 
τέσσερα λεπτά αργότερα (56’) με 
απευθείας χτύπημα φάουλ του Μο-
στράτου που έφθασε τα 11 γκολ και 
είναι ο πρώτος σκόρερ της κατηγορί-
ας.

Στο 58’ ο Μοστράτος δέχθηκε την 
κόκκινη κάρτα του διαιτητή Μαρα-
γκού. Το παιχνίδι διακόπηκε για τρία 
λεπτά λόγω των διαμαρτυριών των 
παικτών του Νηρέα για την απόφαση 
του διαιτητή.

Στο 88’ με εύστοχο χτύπημα πέναλ-
τι του Τόδρη ο Νηρέας σημειώνει το 
δεύτερο γκολ και φεύγει νικητής από 
το γήπεδο.

Πολλά τα παράπονα των φιλοξε-
νούμενων για τα σφυρίγματα του δι-
αιτητή Μαραγκού.

Ήττα 3-1 για τον Α.Ο. Πάρου
Η Άνω Σύρος πήρε τους τρεις βαθ-

μούς της νίκης (1-3) απέναντι στον 
Α.Ο. Πάρου στο Δημοτικό Στάδιο 
Παροικιάς και έμεινε ζωντανή στο 
κυνήγι της πρώτης θέσης του πρω-
ταθλήματος. Ο Α.Ο. Πάρου πάλεψε 
το παιχνίδι αλλά τα σφυρίγματα του 
διαιτητή Ζαράνη που εκνεύρισαν τους 
γηπεδούχους και η ανωτερότητα της 
Άνω Σύρου στο δεύτερο ημίχρονο 
δεν του επέτρεψαν να διεκδικήσει 
κάτι καλύτερο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους 
φιλοξενούμενους ο Στόιτσεφ που πέ-
τυχε δυο γκολ και συνέβαλε τα μέγι-
στα στην πολύτιμη νίκη για τους Συ-
ριανούς. Το πρώτο μάλιστα το πέτυχε 
με το... καλημέρα αφού μόλις στο 1’ 
έβαλε μπροστά την ομάδα του. Στη 
συνέχεια ο Α.Ο. Πάρου πίεσε και κα-
τάφερε να ισοφαρίσει με τον Αρκουλή 
στο 35’ για να λήξει το ημίχρονο με 
1-1.

Σο δεύτερο μέρος η Άνω Σύρος ευ-
τύχησε να προηγηθεί στο 61’ πάλι με 
τον Στόιτσεφ, για να κάνει ο Χαβδού-
λας στο 90’ το τελικό 1-3.

Η νίκη αυτή έδωσε το δικαίωμα 
στην Άνω Σύρο να ελπίζει ακόμα στην 
πρωτιά. Κάτι βέβαια που περνάει από 
την... Άνω Μερά. Οι πρωτοπόροι της 

βαθμολογίας επικράτησαν με 2-0 
εκτός έδρας στο Φιλώτι. Η ομάδα της 
Σύρου θέλει μόνο νίκη στη Μύκονο αν 
θέλει να ελπίζει για το πρωτάθλημα.

 «Χαρακίρι»
με σύμμαχο τη διαιτησία
Για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε 

και ένα γκολ που κακώς ακυρώθηκε 
από τον διαιτητή Δεληγιάννη φωνά-
ζουν στον Αστέρα Μαρμάρων. Στην 
αναμέτρηση κορυφής με τον Αστέρα 
Τραγαίας που έγινε στο γήπεδο των 
Μαρμάρων οι φιλοξενούμενοι εκμε-
ταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που δημι-
ούργησαν και πήραν σημαντική νίκη 
με 3-0. Μια νίκη που τους έφερε στην 
κορυφή της βαθμολογίας. Αντίθετα ο 
Αστέρας Μαρμάρων βρέθηκε στην 2η 
θέση με ένα βαθμό διαφορά αλλά και 
ένα παιχνίδι περισσότερο.

Στο 6’ ο Βουτσίνος εκτελεί φάουλ 
στην σέντρα η μπάλα αναπηδά μέσα 
στην περιοχή για να περάσει πάνω 
από τον Σερέπα (0-1).

Στο 67’ ο Φραντζέσκος ξεχασμένος 
δεξιά μέσα στην περιοχή δέχεται την 
μπάλα και πλασάρει τον Σερέπα και 
κάνει το 0-2.

Στο 69’ εκτέλεση κόρνερ από αρι-
στερά και πάλι ο Φραντζέσκος πηδά 
μόνος μέσα στην μικρή περιοχή και 
με κεφαλιά κάνει το 0-3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (12η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ: 1-3
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ: 0-2
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ: Διακόπηκε
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ: 1-2
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ: 3-0 α.α.
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ: 0-1
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ: 5-1
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ: 0-4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ: 0-3
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ: 4-1
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ: 1-1
ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ: 12-1
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: 3-1
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ: 1-0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13η αγωνιστική)

ΝΗΡΕΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 09/03/12 19:30

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΙ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 11/03/12 11:00

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 11/03/12 11:00

Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Δ..ΣΤ. ΜΗΛΟΥ 12/03/12 15:30

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ ΚΟΡΘΙΟΥ 10/03/12 15:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 10/03/12 10:00

Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 10/03/12 16:30

ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 10/03/12 19:00

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 ΤΗΝΟΥ 09/03/12 12:45

ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 10/3 15:30

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 10/3 17:30

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ 10/3 12:30

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ 11/3 11:30

Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ 11/3 11:30

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Π.Ε.Φ.Ο Πάρου-Αντιπάρου 
Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Φιλάθλων του Παναθηναϊκού, τον αγιασμό και 
τα εγκαίνια του νέου συνδέσμου



13η  έκδοση

το δεξί χέρι του επαγγελµατία

ή µήπως σε
...κάτι σαν το δούναι λαβείν;

Εσείς θα προβληθείτε
στις σελίδες του                                 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  Σ Τ Ι Σ  Α Π Ο Μ Ι Μ Η Σ Ε Ι Σ

Εκµεταλλευθείτε τις ανταποδοτικές παροχές και χτίστε
ένα δυνατό επαγγελµατικό προφίλ:
    ∆ΩΡΕΑΝ διαφηµιστική καταχώρηση στο www.dounai-lavein.gr

    ∆ΩΡΕΑΝ αφιέρωµα στο ένθετο “Βόλτα” στην ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

    ∆ΩΡΕΑΝ καταχώρηση στις γαλάζιες σελίδες* του ∆ούναι Λαβείν

* αγγλόφωνο ευρετήριο

1.
2.
3.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ξΕχΩΡΙζΕΙ

Δημιουργίες ενεργειακών ξύλινων κουφωμάτων, έπιπλα 
κουζίνας και ντουλάπες υπνοδωματίου, κατασκευάζουν 
οι: Ι. ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ και Ι ΡΙΤΣΟΣ.
Όλα τα προϊόντα είναι υψηλών προδιαγραφών και μονα-
δικής αισθητικής. Με την αξεπέραστη υπεροχή του ξύλου, 
δημιουργούν σειρές προϊόντων άψογου εργονομικού 
σχεδιασμού, που μπορείτε να δείτε στην έκθεσή τους στην 
Μάρπησσα.
Τα ενεργειακά ξύλινα κουφώματα, θα θωρακίσουν το 
σπίτι σας, τα έπιπλα κουζίνας, θα δημιουργήσουν ιδανικό 
περιβάλλον για μαγειρικές δημιουργίες και οι ντουλάπες 
έξυπνου σχεδιασμού θα σας βοηθήσουν να βάλετε την 
απαραίτητη τάξη στο χώρο σας.
Έκθεση: Μάρπησσα τηλ.: 22840 - 42642

ΕΝΔΙΑφΕΡΟΥΣΕΣ …ΑφΙξΕΙΣ  ΣΤΟ χΩΡΟ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ…ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ!

Ο νέος αυτός χώρος, λιτός, αλλά ιδιαίτερα προσεγμένος, σε «αγκα-
λιάζει», προσφέρεται για φαγητό, αλλά λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν 
μουσική σκηνή.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η νέα πρόταση διασκέδασης στην Νάουσα, 
στην περιοχή Κάτω Βρύση. 
Ανοιχτά από το πρωί έως αργά το βράδυ, 
προσφέρει καφέ, σπιτικά γλυκά, μεζεδάκια, 
αλλά από το μεσημέρι και μετά και φαγητό. 
Αξίζει να σημειώσουμε το καθημερινά δια-
φορετικό μενού. Φυσικά, αυτή την περίοδο 
τα σαρακοστιανά φαγητά και οι μεζέδες 
είναι στις… δόξες τους. Συνοδεύονται από 
το άφταστο ποιοτικά κρασί, του Γιώργου 
Μωραΐτη. Κάθε Παρασκευή – Σάββατο βρά-
δυ και Κυριακή από τις 2 μ.μ. οι: Αστέριος 
Ρήγας, Δημήτρης Ρωσσίδης και η Βαλεντίνα, 
μας οδηγούν σε μουσικά μονοπάτια με 
ρεμπέτικα και έντεχνα λαϊκά.
Απολαμβάνετε τις δυνατές γεύσεις ενός γεύματος ποι περιλαμβάνει ορεκτικό, σαλάτα, κυρίως πιάτο και 
κρασί, μόνο με 15 ευρώ.
Νάουσα, Κάτω Βρύση τηλέφωνο κρατήσεων: 6995704674

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΟΜΟΡφΙΑΣ

Αγαπημένος χώρος φροντίδας που εξασκεί 
χαλαρωτική επίδραση, ιδιαίτερα στις 
γυναίκες, είναι ο χώρος του κομμωτη-
ρίου. Πόσο μάλλον, όταν μιλάμε για το 
κομμωτήριο του Στέφανου Καστανιά και 
της Φρόσως Τριανταφύλλου. 
Άνετος, σύγχρονος χώρος, που σας 
προδιαθέτει ευχάριστα ν’ αφεθείτε στα 
χέρια των έμπειρων επαγγελματιών, που 
θα φροντίσουν τα μαλλιά σας. 
Θεραπείες αναζωογόνησης, προτάσεις 
για κούρεμα και βαφή, σύμφωνα με τις 
τάσεις της μόδας, χτένισμα με ιδιαίτερο 
στυλ. Κάθε εφαρμογή σε κούρεμα ή 
βαφή, φροντίζουν να ταιριάζει απόλυτα 
στο ξεχωριστό στυλ της κάθε γυναίκας, 
αναδεικνύοντας με κομψό τρόπο τη θηλυκότητα της. 
Τα ολοκληρωμένα πακέτα ομορφιάς, ενδιαφέρουν όλες τις γυναίκες που θέλουν να έχουν περιποιημένα 
και όμορφα μαλλιά, καθώς έχουν… μικρές τιμές και προσφέρονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
Συγκεκριμένα μπορείτε να έχετε: Χτένισμα με λούσιμο και προϊόντα Styling 14 ευρώ, Κούρεμα και χτένι-
σμα με λούσιμο και προϊόντα Styling 30 ευρώ, Βαφή και χτένισμα και θεραπεία 39 ευρώ – Επί πλέον 5 
ευρώ, για πολύ μακριά μαλλιά, Μανικιούρ 10 ευρώ. Όλα τα προϊόντα KERASTASE, έκπτωση 20%.
Βίντζι Παροικίας, Τηλ.: 22840 - 23660

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΓΕΥΣΕΙΣ

Σε έναν ιδιαίτερα προσεγμένο 
χώρο, στο εστιατόριο ΕΛΑΙΑ 
ΣΤΗΝ Παροικία, μπορείτε να 
απολαύσετε ένα εξαιρετικό 
γεύμα. Το εστιατόριο βρίσκεται 
μεταξύ του ταχυδρομείου και 
του αρχαίου νεκροταφείου.
Η φιλόξενη ατμόσφαιρα 
δημιουργεί την προδιάθεση 
να γευτείτε δημιουργίες ελλη-
νικής και διεθνούς κουζίνας 
που παρασκευάζονται με αγνά 
υλικά. Η αποκλειστική χρήση 
αγνού ελαιόλαδου δίνει φίνα 
γεύση στα μαγειρευτά, στα 
λαχανικά και στις σαλάτες. 
Τα επιλεγμένα κρεατικά, όπως και τα διαλεχτά θαλασσινά, ικανοποιούν κάθε γαστρονομική απαίτηση. Ένα 
τέτοιο γεύμα θέλει τη συνοδεία καλών οινικών προτάσεων, που πάντα διαθέτει το ΕΛΑΙΑ. 
Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα, αυτή την εποχή, σε όλους ν’ απολαύ-
σουν ένα ποιοτικό και νόστιμο γεύμα.
Ανοιχτά κάθε μέρα, μεσημέρι και βράδυ.
Παροικία, Τηλ.: 22840 – 23562
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 98 τμ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτήμα 1800 τμ. με 
10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
120.000 €.  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές  δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de. Τηλ. 6932285768 

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
πωλούνται, με θέα και από-
σταση 30 μ από την παραλία. 
Τηλ.: 6977200338

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.

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.

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                   

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΠΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ), 
πωλείται οικόπεδο 3 στρέμ-
ματα, 1/3 εξ-αδιαιρέτου. Με 
νερό και δέντρα, κατάλληλο 
για κήπο. Τηλ.: 6973741701  

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικό-
πεδο, 740 τμ, εντός σχεδίου 
πόλεως, 40μ από την  πα-
ραλία. Τηλ.: 6977445256 & 
6976562308 

ΚΑΜΠΟΣ – ΒΟΥΤΑΚΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 5.700 
τμ. εκ των οποίων τα 3.200 
τμ εντός οικισμού και το 
πρώτο στον οικισμό με πο-
λύ καλή θέα και πρόσβαση 

στην θάλασ-
σα. Πωλείται 
και μικρότερο 
κομμάτι. Τηλ.: 
6944276444 

Δ Ρ Υ Ο Σ , 
πωλείται οι-
κόπεδο 1 
στρέμμα, ε-
ντός σχεδίου 

με άδεια για μεζονέτες. Ευ-
καιρία. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105.

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

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.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 75.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ενοικιάζεται, 
στο Δρυό, με πλήρη εξοπλι-
σμό. Τηλ.: 2284041178.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ       
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 90 τμ, 
α’ όροφος, 2 υπνοδωμάτια, 
αυτόνομη θέρμανση, βερά-
ντες με θέα θάλασσα. Τηλ.: 
6994410167 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται με-
ζονέτα, με απεριόριστη θέα. 
Τηλ.:  6972092675 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Καλα-
λέ (πλησίον ταχυδρομείου) 
ενοικιάζεται κατοικία 90 τμ., 
2 υ/δ, κουζίνα, σαλόνι, ένα 
μπάνιο και κεντρική θέρ-

μανση. Τηλ.: 6937409409 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται ισό-
γειο διαμέρισμα 66 τμ2, 2 
κρεβ/ρες, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο, τζάκι, καλοριφέρ, 
πλήρως εξοπλισμένο, 100μ. 
από την κεντρική παραλία. 
Τηλ: 6932901931.

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 40 τμ., 
ισόγειο, διαμπερές, κατα-
σκευή ‘99, παραδοσιακό, 2 
wc, ανακαινισμένο, ανακαί-
νιση ‘01, τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.:  6977407532

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
κατάστημα 40 τμ., ισόγει-
ο, προσόψεως, γωνιακό, 
παραλία, κατασκευή ‹01, 1 
wc, καλή κατάσταση. Τηλ.:  
6974362246.

ΝΑΟΥΣΑ, στο κέντρο, ε-
νοικιάζεται οικία για σεζόν, 
με ένα δωμάτιο,  κουζίνα, 
μπάνιο. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα, με ένα υπνο-
δωμάτιο, σαλόνι, βεράντα 
με θέα. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία, με ένα υπνο-
δωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, 
με 4 στρέμματα. Δεκτός 
σκύλος. www.gr8homes.gr, 
τηλ.: 6944856105 

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 

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. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    
- ΖΗΤΗΣΗ                        

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΜΑΡΠΗΣ-
ΣΑ – ΜΑΡΜΑΡΑ, ζητείται 
σπίτι προς ενοικίαση, άνω 
των 90τμ., με κεντρική θέρ-
μανση. Τηλ.: 6972295318

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΝΕΑ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ 
ΠΑΙΔΙΩΝ, αναλαμβά-
νει φύλαξη παιδιών, στα 
ελληνικά, αγγλικά και γερ-
μανικά, για πρωινές ώρες. 
Τηλ.: 6948204205 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΨΗΣΤΗΣ, 
48 ετών, 30 χρόνια εμπει-
ρία, ζητάει εργασία για τη 
σεζόν 2012 σε εστιατόριο 
– ταβέρνα ή να αναλάβει ξε-
νοδοχείο. Τηλ.: 6981112446

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

2 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 
ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ζητούνται 
από ξενοδοχείο στη Νάου-
σα. Τηλ: 22840 52143.

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-

ΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ζητείται, 
που να γνωρίζει αγγλικά, 
γαλλικά και πολύ καλά ηλε-
κτρονικό υπολογιστή. Τηλ.: 
6977200338 

ΚΟΠΕΛΑ, με καλή γνώ-
ση γαλλικών ζητείται, για 
βοήθεια μεταφράσεως σε 
αρχιτεκτονικό γραφείο. Τηλ.: 
6977200338 

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ για 
ζωή πωλούνται. Τηλ.: 
6976698165 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑ-
ΦΕ-ΜΠΑΡ «ΑΙΝΙΓΜΑ», 
στην παραλία της Παροι-
κίας (πλατεία Βεντουρή) 
πωλείται. Τηλ.: 6974960256, 
2284024664.

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

TOYOTA RAV4 πωλεί-
ται, 2.000 cc, 4Χ4, 10ος 
1999, ABS, ηλιοροφή, 
κοτσαδόρος, σχάρα ορο-
φής, λάστιχα, αμορτισέρ, 
ελατήρια καινούρια, α’ ι-
διοκτήτης, φυλάσσεται σε 
κλειστό garage, τιμή 5.700€. 
Τηλ.: 6944535341

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€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Παρασκευή 16 Μαρτίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22810 77468 & 697 6797449

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300

Έχεις site; Μήπως θέλει ανανέωση;
Δεν έχεις; Μπορούµε να σου φτιάξουµε!

graphic & web design

τ: 22840 28025, e: nadia@smileweb.gr

• σχεδιασµός & φιλοξενία ιστοσελίδων • SEO ιστοσελίδων• υπηρεσίες διαφήµισης στο διαδίκτυο
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
M A R C H

9 Mar, 2.45-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop in English for children aged 4-8 years 
at Linguakids Montessori, Naoussa. Info: Vicki on 
694-484-0089.
 
9 Mar, 8.45pm, Movie "War Horse" at the 
Archilochos Hall, Paroikia. Entrance: 5€. Info: 
Palassia 693-703-4981, http://www.archilochos.
gr
 
10-14 Mar, Women's Association of Naoussa 
Spring trip to Dubai, U.A.E., including desert sa-
fari. Info: Eleftheria 22840-51402, 694-553-3328. 
 
10 Mar, 6pm, Juggling show by Magos Krist-
ofer at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: 
Giorgos 694-484-5372, http://www.archilochos.
gr
 
10 Mar, 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: Babis 22840-52971, 
www.paros-xon.gr
 
10 Mar, The Archilochos Theatrical Society pre-
sents the comedy  "Eχθροί εξ Aίματος" (Enemies 
by Blood) by Arkas in Marpissa.  Cast: Dimitris 
Yiorgaros, Christos Theodorakoudis & Maria 
Argyroiliopoulou. Info: Giorgos 694-484-5372.  
http://www.archilochos.gr
 
10 & 11 Mar, 8.30pm, "Vodka Molotov" the-
atrical performance by the Music Dance Group of 
Naoussa at their hall in Naoussa. Info: Ypapandi 
22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/
naussagr.htm
 
11 Mar, 11am, 2-hour Sunday hike led by Ma-
ria Pantelaiou organised by the Folkdance Group 
of Naoussa (XON). Starting in the main square of 
Prodromos on the Byzantine trail to Lefkes, Ag. 
Ioannis Gyalistis, 5x5 sportsground in Lefkes. 
Participants must be 18 or over. Dress comfort-
ably and bring water.  Info: 697-475-7611.
 
11 Mar, 12pm, Juggling show by Magos 
Kristofer at the Archilochos Hall, Paroikia.  Info: 
Giorgos 694-484-5372, http://www.archilochos.
gr 
 
11 Mar, 7pm, Lecture by child psychiatrist Pet-
ros Polychronis, Director of the Athens Centre 

for the Study of Man on the subject "Raising our 
children in a changing world" organized by the 
Scopas O Parios Association at the Dexameni in 
Prodromos. Info: Dimitris 693-807-3077.
 
11 Mar, 7pm, Discussion of current issues "To 
Elevthero Bima Archilochou" hosting the Parian 
farmers at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: 
Giorgos 694-484-5372, http://www.archilochos.
gr
 
11 Mar, 7.30pm, Movie  "War Horse"  
at the Nireas Hall, Naoussa. Facebook: 
Κινηματογραφική-λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας 
 
16 Mar, 7pm, The Archilochos Theatrical So-
ciety presents the comedy  "Eχθροί εξ Aίματος" 
(Enemies by Blood) by Arkas at the Archilochos 
Hall, Paroikia.  Info: Giorgos  694-484-5372.  
http://www.archilochos.gr
 
17 Mar, St. Patrick's Day.
 
17 & 18 Mar, 8.30pm, "Vodka Molotov" the-
atrical performance by the Music Dance Group of 
Naoussa at their hall in Naoussa. Info: Ypapandi 
22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/
naussagr.htm 
 
17 Mar, The Archilochos Theatrical Society pre-
sents the comedy  "Eχθροί εξ Aίματος" (Enemies 
by Blood) by Arkas in Lefkes.  Info: Giorgos  694-
484-5372.  http://www.archilochos.gr
 
17 Mar, 8.30pm, Music & dance performance 
'Fones Paradosis' by the Folkdance Group of 
Naoussa (XON) at the Nireas Hall, Naoussa. Info: 
Babis 22840-52971, www.paros-xon.gr
 
17 Mar, 9pm, "Music of the Stars" classical 
music concert by Vassilis Rakopoulos (classi-
cal guitar), Giorgos Kaloudis (cello) & Themis 
Nikoloudis (violin) at the Archilochos Hall, Par-
oikia.  Info: Giorgos  694-484-5372.  http://www.
archilochos.gr
 
VOLUNTEERS NEEDED
The Paros Women's Association "Ariis" asks for 
volunteers to assist at the soup kitchen of the 
Ekatontapyliani, located behind the KAPI on the 
seafront of Paroikia, which provides hot meals 
daily to those who need them.
Please register to volunteer, even if only for one 
day per month between 9am and 12 noon, by call-
ing Father Spyridon Fokianos on 22840-24890 or 
at the office of the Holy Archangels Church (Pam-
meyiston Taxiarchon) on Market St in the Agora 
of Paroikia (between 10am-12 noon).

Στον ΟΑΕΔ Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και η Εργατική Εστία

Σε ισχύ για φέτος
ο Κοινωνικός Τουρισμός 

συνέχεια από σελ.1
Κουτρουμάνης: Κανονικά τα προγράμματα, αλλά στο μέλλον...
Ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βου-

λή, διαβεβαίωσε ότι τα προγράμματα των δύο φορέων (επιδότηση ενοικίου, επιτοκίου 
στεγαστικού δανείου και κοινωνικός τουρισμός) που «τρέχουν» ήδη, θα υλοποιηθούν 
κανονικά, ωστόσο για το αν θα συνεχισθούν οι παροχές στο μέλλον είπε ότι το θέμα είναι 
«ανοικτό».

Εν τω μεταξύ, την ικανοποίησή της για τη διατήρηση φέτος του Κοινωνικού Τουρισμού, 
εκφράζει με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κου-
τρουμάνη η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμε-
ρισμάτων Ελλάδας. Παράλληλα όμως, εκφράζει τις επιφυλάξεις της για το ενδεχόμενο 
ν’ αναλάβει τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, το 
οποίο έχει υποβάλει σχετική πρόταση.  

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει στην επιστολή της, ότι «από τα συγκεκριμένα, ιδιαίτε-
ρα επιτυχημένα, προγράμματα, συντηρούνται σχεδόν αποκλειστικά χιλιάδες μικρές επι-
χειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, ειδικά στους λιγότερο προνο-
μιούχους προορισμούς της χώρας». Τονίζει ωστόσο, πως αν η διαχείριση περάσει στο 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ίσως υπάρξει πρόβλημα και αυτό Γιατί: «Ο συγκεκριμένος 
Οργανισμός έχει ως μέλη του μόνο τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ, ενώ δεν ανήκουν στη 
δύναμή του οι επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, οι οποίοι 
οργανώνονται στα τοπικά βιομηχανικά και εμπορικά Επιμελητήρια. Ο κλάδος μας εκφρά-
ζει σοβαρές επιφυλάξεις για μία τέτοια εξέλιξη, καθώς, όπως είναι φυσικό, το Ξενοδοχει-
ακό Επιμελητήριο θα προνοήσει στην κατανομή των προγραμμάτων πρώτα για τα μέλη 
του, ξενοδοχεία και κάμπινγκ και κατόπιν για τα δικά μας τουριστικά καταλύματα που δεν 
ανήκουν στην δύναμή του». 

Γι’ αυτό η Συνομοσπονδία ζητεί: «Εάν αποφασιστεί να ανατεθεί τελικά η διαχείριση των 
προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού σε τρίτους φορείς και όχι απευθείας στο Υπουρ-
γείο σας, παρακαλούμε ώστε τα συγκεκριμένα προγράμματα να κατανεμηθούν αντιστοί-
χως ανάμεσα στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και στα τοπικά Εμπορικά και Βιομηχανικά 
Επιμελητήρια, ώστε να εξασφαλισθεί η ισομερής και δίκαιη κατανομή των προγραμμάτων 
αυτών σε όλο το φάσμα των επιχειρηματιών τουριστικής διαμονής στη χώρα μας. Παρα-
καλούμε επίσης, σε ανάλογα, πανελλαδικής φύσης, θέματα που αφορούν τον τουρισμό, 
να συμπεριλάβετε στους φορείς διαβούλευσης και τη Συνομοσπονδία μας».  

Να σημειωθεί, ότι η Συνομοσπονδία εκπροσωπεί 40.000 οργανωμένους επιχειρηματί-
ες και τις οικογένειές τους σε όλη την επικράτεια. 

Γάλλοι μαθητές - φοιτητές στην Πάρο για σεμινάριο νεοελληνικής γλώσσας

Εκπαιδευτικό ταξίδι
του Association ATHENA

Σεμινάριο για την νεοελληνική γλώσσα θα πραγματοποιήσει στην Πάρο ο Γαλλικός μα-
θητικός και πανεπιστημιακός Σύλλογος ΑΤΗΕΝΑ. Ο Σύλλογος αυτός, εδώ και 19 χρόνια 
διοργανώνει κάθε καλοκαίρι σεμινάρια για τη νεοελληνική γλώσσα, στο οποίο συμμε-
τέχουν Γάλλοι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά σε Γυμνάσια και Λύκεια της 
Γαλλίας. 

Ο Σύλλογος αυτός οργανώνει με απόλυτη συνέπεια εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα 
για χιλιάδες μαθητές και φοιτητές όλων των κατευθύνσεων με μοναδικό σκοπό να γνω-
ρίσουν τον πλούτο του αρχαίου και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. 

Όπως αναφέρουν στην επιστολή που έστειλαν στον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, κατόπιν 
προτροπής πολλών καθηγητών, επέλεξαν την Πάρο για τη διοργάνωση του σεμιναρίου, 
«που διαθέτει εκπληκτική φυσική ομορφιά και βρίσκεται, εδώ και χρόνια, στις καρδιές 
πολλών Γάλλων». 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Roger Masse, που υπογράφει την επιστολή προς τον κ. 
Βλαχογιάννη, επιδιώκει όπως λέει, «μια πολιτιστική και φιλική συνεργασία μεταξύ του 
Δήμου Πάρου και του Συλλόγου «ΑΤΗΕΝΑ».

Έτσι, σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο στην Παροικία 16 με 18 Ιουλίου 
και σ’ αυτό θα συμμετέχουν περίπου 45 άτομα. Ο Σύλλογος ζητεί από το Δήμο να του 
παραχωρήσει τρεις αίθουσες διδασκαλίας και σε ανταπόδοση θα προσφέρει μία δωρεάν 
διαφημιστική καταχώρηση στο βιβλίο του «Ταξίδια 2013», ενώ από τώρα διαφημίζουν την 
Πάρο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.athenavoyages.com.

Δυναμικό ξεκίνημα της Κ.Ε.Δ.Αντιπάρου
Στο πλαίσιο οργάνωσης του Δήμου Αντιπάρου συστάθηκε η Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση (Κ.Ε.Δ.Α.). μετά τη λύση της προηγούμενης Κοινοτικής Επιχείρησης (ΚΕΤ-
ΠΑΑ). Το γεγονός αυτό προκάλεσε δυσχέρειες στις προσπάθειές μας. 

Έτσι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου (08/17-02-2012) η σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ αποτελείται από τους: Βιάζη Λίτσα Πρόεδρο, Μα-
ριάνου Φιλοθέη Αντιπρόεδρο και μέλη τους Βιάζη Ελένη, Τριαντάφυλλο Ιωάννη,  Μα-
ριάνο Γρηγόριο,  Πανταζή Φωτεινή,  Χανιώτη Ευθύμιο.

Σκοπός της Κ.Ε.Δ.Α. είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων και η παροχή 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Δήμου στους τομείς: Κοινωνική 
προστασία και Αλληλεγγύη, Παιδεία, Περιβάλλον, Πολιτισμός και Αθλητισμός.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Δήμου, στις προτεραιότητές της επιχείρησης 
είναι η τακτική επίσκεψη Παιδιάτρου στο νησί και η εφαρμογή της προληπτικής ιατρι-
κής στα σχολεία, ενώ με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η ίδρυση Παιδικού Σταθμού και 
Κ.Α.Π.Η.

Επίσης, με σκοπό την ανακούφιση οικονομικά των οικογενειών της Αντιπάρου, προε-
τοιμάζονται τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυ-
κείου, τα οποία θα ξεκινήσουν με την έγκριση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΑ.

Ακόμη, σε συνεργασία με τον ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου έχει ήδη ξεκινήσει η λει-
τουργία τμημάτων Βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Τέλος, συνεχίζεται δυναμικά για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα Άγονη Γραμμή – Γόνιμη 
και σύντομα ολοκληρώνεται και  το πρόγραμμα δράσης για το μέλλον.

Παρουσίαση έρευνας για Πάρο, Αντίπαρο, Σύρο, Τήνο, Μύκονο σε ημερίδα

Η οικογένεια μπροστά
σε ραγδαίες μεταβολές

Το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» διοργανώνει στην Σύρο, το Σάββατο 10 
Μαρτίου, στις 6:30 μμ., ημερίδα με θέμα: «Η οικογένεια μπροστά σε ραγδαίες μεταβολές 
- Ο ρόλος του Κέντρου Πρόληψης στη σημερινή πραγματικότητα».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα ευρήματα επιστημονικής έρευνας που διενήργησε 
το Κέντρο Πρόληψης το 2010 στις τοπικές κοινωνίες των νησιών Σύρου, Τήνου, Πάρου, 
Αντιπάρου και Μυκόνου με στόχο να αξιολογήσει το έργο του Κέντρου Πρόληψης και να 
διερευνήσει τις ανάγκες της οικογένειας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, όπως 
διαμορφώνεται από την ραγδαία εξελισσόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση. 

Τα ευρήματα της έρευνας θα παρουσιάσει η κ. Αναστασία Προκοπίου, Eπιστημονικά 
Yπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης και θα σχολιάσουν ο κ. Πέτρος Πολυχρόνης, Παιδο-
ψυχίατρος, Θεραπευτής Οικογένειας και Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης 
του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) και η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μένη Μαλλιώρη, Επίκουρη Καθη-
γήτρια Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος των διοργανωτών, είναι η ημερίδα να δώσει την ευκαιρία για συζήτηση και 
προβληματισμό σε σχέση με τις αλλαγές που βιώνει η ελληνική οικογένεια, όσο και με 
το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Κέντρο Πρόληψης, ως ζωντανό κομμάτι της 
κοινότητας των Κυκλάδων στις συνθήκες που διαμορφώνονται.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης στις 6:30 μμ.



Υστέρνι Νάουσας
τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | info@typoparos.gr

καφετέριες
εστιατόρια | ξενοδοχεία

beach bar | fast food

Ι∆ΑΝΙΚΑ Γ ΙΑ

Drip Stopper

Φάκελα μαχαιροπήρουνων

Χάρτινα Προϊόντα

µαζί µε χαρτοπετσέτα

Σουβέρ & Σουπλά
µιας ή πολλαπλών χρήσεων

ιδανικό για το στόµιο
των µπουκαλιών

Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας!
Εκτυπώστε τώρα το λογότυπο ή το διαφηµιστικό σας µήνυµα επάνω σε σουβέρ
και σουπλά, ή επιλέξτε να εκτυπώσετε φάκελα για µαχαιροπήρουνα!
Το νέο αυτό πρωτοποριακό προϊόν, σας προσφέρεται από 150 €/1000 τεµάχια!
∆ώστε σήµερα ελάχιστη παραγγελία 500 τεµαχίων και θα έχετε άµεση παράδοση!


