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Τώρα πρέπει να μιλήσουμε εμείς...
Βουλευτικές εκλογές 6ης Μαΐου

ΝΑ ΕΞΑΘΛΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΑΝ
Τα τελευταία 2,5-3 χρόνια έχει ανατραπεί 

η ζωή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. 
Από το “λεφτά υπάρχουν» φτάσαμε στα μνη-
μόνια, στις στρατιές ανέργων, στα δεκάδες 
χιλιάδες λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, φτάσαμε στην εξαθλίωση. 

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε γνωρίσει πολ-
λούς σωτήρες και από τα τρία κόμματα που 
μετείχαν στις κυβερνήσεις. Κάθε φορά - και 
αυτό έγινε πολλές φορές - μας έλεγαν: κάντε 
υπομονή, αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα 
μέτρα και μετά θα έρθει η ανάκαμψη και όλα 
θα είναι μια χαρά.

Όλοι μας είμαστε οργισμένοι, είμαστε αγα-
νακτισμένοι, όλοι μας έχουμε πει “δεν πάει 
άλλο”... Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι 
δεν φτάνει ούτε η αγανάκτηση, ούτε ο θυμός, 
ούτε η οργή, ούτε καν το «δεν πάει άλλο».

Χρειάζεται πιο αποφασιστικά να αντιδρά-
σουμε, χρειάζεται με επιμονή και αποφασι-
στικότητα να προτάξουμε τα στήθη μας στην 
επέλαση αυτών που κατέστρεψαν τη ζωή 
μας.

Έχουμε μπροστά μας μια ευκαιρία που δεν 
πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. 
Έχουμε την εκλογική διαδικασία της Κυρια-
κής. Φυσικά οι εκλογές είναι μια στιγμή του 
αγώνα μας για την ανατροπή της πολιτικής 
που μας έφερε στην εξαθλίωση. Αυτή η εκλο-
γική μάχη είναι κρίσιμη. Είναι ανάγκη μπρο-
στά στην κάλπη και πριν από την τελική μας 
επιλογή, να σκεφτούμε σωστά και υπεύθυνα.

Τα κόμματα που εφάρμοσαν την πολι-

τική των μνημονίων πρέπει να τιμωρη-
θούν αυστηρά. Όμως, χρειάζεται επίσης με-
γάλη προσοχή στα κόμματα-αναχώματα, στα 
κόμματα που τζογάρουν στην οργή και στη 
δυσαρέσκεια του κόσμου, στα κόμματα που 
πιστεύουν ότι τα μνημόνια που μας οδήγησαν 
στην εξαθλίωση μπορούν να γίνουν πιο light 
και να μας εξαθλιώνουν «ευχάριστα», στα 
κόμματα τέλος που δημιουργούν στον κόσμο 
ψευδαισθήσεις.

Να σκεφτούμε πριν από την τελική επιλο-
γή, ποιοι μας προειδοποιούσαν ότι έρχεται η 
θύελλα και ήρθε. 

Να σκεφτούμε ποιοι σήμερα μας προειδο-
ποιούν ότι ξεπουλιέται ο ορυκτός πλούτος 
της χώρας μας σε χρυσό, φυσικό αέριο και 
πετρέλαιο. 

Να μετρήσουμε καλά ποιοι παίζουν με το 
χρέος προς τους δανειστές. 

Ποιοι μας λένε ότι φταίμε όλοι για το χρέος. 
Ποιοι προσπαθούν να μας ξεγελάσουν ότι 

δίκαια δεσμεύονται και οι επόμενες γενιές για 
να ξεπληρώσουν το χρέος αυτό. 

Ποιοι δεν μας αποκαλύπτουν ότι τα δισεκα-
τομμύρια των δανείων πηγαίνουν στα ταμεία 
των τραπεζών και στα συρτάρια των τοκο-
γλύφων και όχι σε συντάξεις και σε μισθούς. 

Ποιοι μας λένε ότι πρέπει να πληρώσουμε 
όλοι εμείς οι εξαθλιωμένοι τα δάνεια που αυ-
τοί δημιούργησαν και δεν μας λένε ότι πρέ-
πει μονομερώς η χώρα μας να διαγράψει το 
χρέος. 

Πρέπει να σκεφτούμε καλά ποιούς θα επι-
λέξουμε, έτσι ώστε την επόμενη των εκλο-
γών να μην αισθανθούμε «κοψοχέρηδες», να 
μην αισθανθούμε ότι «αυτοκτονήσαμε».

Όμως τα δύσκολα έπονται. Όλοι μας προ-
ειδοποιούν και οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι, έως και η κυρία Lagarde του 
Δ.Ν.Τ., ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε νέο 
πακέτο μέτρων. Νέες μειώσεις μισθών και 
συντάξεων. Νέες περικοπές στις κοινωνικές 
παροχές, στην υγεία, την παιδεία, την τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Δοκιμάζουν την αντοχή μας. Και εμείς; Πως 
απαντάμε, πως αντιστεκόμαστε; Πως θα κά-
νουμε τη φωνή μας στεντόρεια, ώστε να την 
ακούσουν όχι μόνο οι πολιτικοί που μας ξε-
πούλησαν, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι αρχιτέκτο-
νες της κινεζοποίησης της Ευρώπης, αλλά και 
τα μεγάλα αφεντικά στο Δ.Ν.Τ. και οι «απρό-
σωπες αγορές»,  που στη διεθνή οικονομική 
σκακιέρα έχουν εξαπολύσει έναν ανελέητο 
πόλεμο με εκατομμύρια ζωντανούς νεκρούς.

Όλοι πρέπει να καταλάβουμε, ότι όποια κυ-
βέρνηση και αν προκύψει από τις εκλογές, 
όποια και αν είναι η σύνθεσή της (υπάρχουν 
πολλοί που ονειρεύονται υπουργικούς θώ-
κους), αν δεν είμαστε ετοιμοπόλεμοι για να 
επιβάλουμε μια άλλη πολιτική που θα βάλει 
φρένο στην καταστροφική πορεία των τελευ-
ταίων χρόνων, το τέλος είναι προδιαγεγραμ-
μένο. Μας λένε, χωρίς κανένα δισταγμό, ότι 
θα πάρουν νέα μέτρα, θα επιδεινωθεί ακόμα 
περισσότερο η θέση μας και αν εμείς δεν 
πούμε τώρα στις εκλογές: «φτάνει πια», αν 
εμείς δεν πάρουμε θέση μάχης στον πό-
λεμο που έχουν ξεκινήσει, είναι βέβαιο 
ότι θα ζήσουμε εμπειρίες που μας έχουν 
αφηγηθεί οι γονείς μας για την περίοδο 
της Γερμανικής κατοχής.

Τώρα λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε 
εμείς και όχι μόνο να τους πούμε «ως εδώ 
και μη παρέκει»,  αλλά να το επιβάλλουμε. 
Η ιστορία μας έχει πολλά παρόμοια παρα-
δείγματα που όταν θελήσαμε ανατρέψαμε 
σιδηρόφρακτες στρατιές κατακτητών. Αυτό 
είναι το καθήκον μας σήμερα. Το οφείλουμε 
στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας και προ 
πάντων στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας που 
βιώνουν τη μεγαλύτερη ανασφάλεια, που δε 
γνωρίζουν τι να περιμένουν αύριο, που δε 
θέλουν να κάνουν οικογένεια γιατί φοβού-
νται, που πια δεν ονειρεύονται...

Τώρα πρέπει να μιλήσουμε εμείς.
Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης

Παναγιώτης  Ρήγας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Ν.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μαζί  μπορούμε
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Αυτοδύναμη Ελλάδα

Οι Έλληνες

 αγωνιζόμαστε 

και θα πετύχουμε
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
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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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευχαριστήρια

Ο Δήμος Πάρου και η 
Τοπική Κοινότητα Αγκαι-
ριάς πραγματοποίησαν  
καθαρισμό της λίμνης του 
Αγ. Νικολάου από κλαδιά, 
μπάζα και ογκώδη αντικεί-
μενα. Στη συνέχεια σε συ-
νεργασία με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Αγκαιριάς έγινε 
δενδροφύτευση γύρω από 
την λίμνη.

Ευχαριστούμε τον Δήμο 
Πάρου και τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο για τη συνεργασία 
τους.

 Ο Πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Αγκαιριάς 

Ανδρέας Κουταλίδης

Αθωώθηκαν τα μέλη 
της Greenpeace 
που  παρενόχλησαν 
το «ΑΛΜΠΕΡΤΑ ΙΙ»

Στον Εισαγγελέα κατέληξε η ιστορία με την Greenpeace 
και το αλιευτικό σκάφος «ΑΛΜΠΕΡΤΑ ΙΙ». Οι ακτιβιστές 
της οργάνωσης στις 26 Απριλίου μπήκαν μπροστά στο 
αλιευτικό, το οποίο, όπως μας είπαν από το Λιμεναρχείο 
Πάρου ψάρευε σε περιοχή που επιτρεπόταν το ψάρεμα 
και ήταν στα 6 μίλια, επιτρεπτό όριο ψαρέματος για τις μη-
χανότρατες. 

Ο Κυβερνήτης του σκάφους ενημέρωσε αμέσως το Λι-
μενικό Σώμα, ότι δέχτηκε «επίθεση» από τρία άγνωστα 
ταχύπλοα σκάφη, ενώ βρισκόταν 6 μίλα βορειοδυτικά από 
την Πάρο. Όπως είπε, έκαναν ελιγμούς γύρω του, έβαζαν 
σημαντήρες στην πλώρη για να ανακόψουν την πορεία του 
σκάφους και φοβήθηκε ο καπετάνιος μη γίνει ατύχημα. Το 
Λιμενικό με τη σειρά του ενημέρωσε τον Εισαγγελέα και 
με εντολή του βγήκε το σκάφος του λιμενικού, το οποίο 
συνάντησε το ένα από τα τρία ταχύπλοα, που είχε ελλη-
νική σημαία να κατευθύνεται προς Παροικία, το οποίο 
οδήγησε στο λιμάνι. Τα άλλα δύο σκάφη είχαν κατευθυν-

θεί προς Νάξο, κατέληξαν 
όμως προς το μεσημέρι 
στον Αμπελά. Εκεί, λιμενι-
κοί όταν έφτασαν βρήκαν 
τρία άτομα, έναν Έλληνα και 
δύο Ιταλούς. Ο καπετάνιος 
αναγνώρισε τον έλληνα, 
ότι ήταν εκείνος που έβαζε 
τους σημαντήρες. Το Λιμε-
νικό ενημέρωσε τον Εισαγ-
γελέα, ο οποίος είπε πως θα 
οδηγηθούν στο αυτόφωρο 
στην περίπτωση που υπο-
βάλει μήνυση ο καπετάνιος 
του Αλιευτικού. Ο καπετά-
νιος σκεφτόταν να αποφύ-
γει τη μήνυση, τον ενόχλησε 
όμως το γεγονός, ότι είχαν 
αναρτήσει στο διαδίκτυο 
φωτογραφίες του σκάφους 
του με λεζάντες που τον 
προσέβαλαν. Έτσι συνελή-
φθησαν και η υπόθεση πήρε 
το δρόμο της δικαιοσύνης. 
Το δικαστήριο έγινε το πε-
ρασμένο Σάββατο και τα 
μέλη της οργάνωσης αθω-
ώθηκαν, γιατί κρίθηκε ότι οι 
δύτες δεν ήσαν στην πορεία 
του σκάφους, αλλά στα πλά-
για και δεν υπήρχε κίνδυνος 
ατυχήματος.

Συλλήψεις για παράνομες 
οικοδομικές εργασίες
και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν στις 25 Απριλίου στην Πάρο, από αστυ-
νομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου,  τέσσερα (4) 
άτομα (τρεις ημεδαποί ηλικίας 58, 42, 30 ετών και ένας 
αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας ηλικίας 31 ετών) κατηγο-
ρούμενοι για παράνομες οικοδομικές εργασίες.

Ειδικότερα, στην Παροικία Πάρου, στο πλαίσιο στο-
χευμένων αστυνομικών ελέγχων για την εφαρμογή του 
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού διαπιστώθηκε ότι οι 
συλληφθέντες εκτελούσαν παράνομες οικοδομικές εργα-
σίες και τροφοδοτούσαν με σκυρόδεμα   αυθαίρετη κατα-
σκευή σε ιδιοκτησία 63χρονου ημεδαπού.

Σε βάρος του 63χρονου ιδιοκτήτη, σχηματίστηκε δικο-
γραφία για παράνομες οικοδομικές εργασίες. Το μηχάνη-
μα έργων (αντλία σκυροδέματος) κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε 
σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην κ. Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Σύρου, όπου μετά την απολογία τους αφέθη-
σαν ελεύθεροι.

• Επίσης την Πρωτομαγιά συνελήφθη από Αστυνομι-
κούς του Α.Τ. Πάρου ένας αλλοδαπός, ο οποίος είχε στην 
κατοχή του 6 γραμμάρια ινδικής κάναβης. Οδηγήθηκε 
στον Εισαγγελέα Σύρου.

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Αίτημα για παράταση 
υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων

Παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσε-
ων του 2012 των προσωπικών εταιρειών, για μετά τις 
εκλογές, ζητά η  ΕΣΕΕ. 

Συγκεκριμένα, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 
Εμπορίου, με αφορμή την προθεσμία υποβολής των 
φορολογικών δηλώσεων του 2012,  των προσωπικών 
εταιρειών (O.E.-Ε.Ε.) έως τις 30/4/2012, απέστειλε 
σχετική επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών με την 
οποία ζητάει να δοθεί μια απαραίτητη παράταση είκοσι 
ημερών, δηλαδή έως τις 21 Μαΐου,  ώστε να μπορέ-
σουν να ανταποκριθούν οι επιχειρηματίες τόσο στην 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεών τους, όσο και 
στην έγκαιρη καταβολή των δόσεων.

Η ΕΣΕΕ ζητεί την παράταση και εξηγεί ότι εκτός των 
άλλων προβλημάτων μεσολαβούν και οι εκλογές και 
πολλοί από τους επιχειρηματίες είναι υποψήφιοι και 
άρα δεν υπάρχει χρόνος.

Ολοκλήρωση πλαισίου λειτουργιάς Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Τι ισχύει για τους 
ασφαλισμένους
στον ΟΑΕΕ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου ενημερώνει τα μέλη 
του ότι ολοκληρώθηκε το πλαίσιο οργάνωσης και υπη-
ρεσιών του «Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», που άρχισε να λειτουργεί εντός του 
τρέχοντος έτους.  

Ο ενιαίος –πλέον- φορέας παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας, που καλύπτει τόσο την πρωτοβάθμια όσο και την 
δευτεροβάθμια περίθαλψη εξακολουθεί να βρίσκεται 
σε μεταβατική λειτουργία, μέχρι την ολοκλήρωση των 
υποδομών των περιφερειακών του υπηρεσιών και λει-
τουργεί βάσει του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας 
του ΕΟΠΥΥ.  

Στον νέο ασφαλιστικό οργανισμό εξυπηρετούνται 
όλοι οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 
και ΟΓΑ, σε ισότιμη βάση. Οι υπηρεσίες παρέχονται δω-
ρεάν στις δομές του ΙΚΑ, στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, 
στα Αγροτικά Ιατρεία, στα συμβεβλημένα διαγνωστι-
κά κέντρα και ιατρούς.  Ειδικότερα σε ότι αφορά τους 
συμβεβλημένους ιατρούς, ο ΕΟΠΥΥ έχει επεξεργαστεί 
ενιαία σύμβαση με όλους τους ιατρούς που επιθυμούν 
να συμβληθούν με τον Οργανισμό.  Οι ιατροί έχουν 
υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους και αναμένουν την 
απόφαση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.  Μέχρι τότε και με 
μοναδική εξαίρεση τον Οίκο του Ναύτου, θεωρείται ότι 
ισχύουν οι προηγούμενες συμβάσεις των ήδη συμβε-
βλημένων με τα εντασσόμενα ταμεία ιατρών.

Στον ΕΟΠΥΥ μεταφέρονται οι παρακάτω Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες Υγείας των εντασσόμενων φορέων, ως 
εξής: 

4) Από τον ΟΑΕΕ: Τα Τμήματα Περίθαλψης και Υγειο-
νομικού των Περιφερειακών του Διευθύνσεων. 

Με το ν. 4075/2012, εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ και 
οι ανάλογες υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου (από 1-4-
2012), του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών 
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ από 
1-5-2012), του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 
(από 1-5-2012) και του ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ από 1-6-2012). 

Συμβεβλημένοι Ιατροί
Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται δωρεάν προς όλους 

τους ασφαλισμένους – συνταξιούχους από τους ια-
τρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους συμβεβλημένους ια-
τρούς.  Ειδικά για τους συμβεβλημένους ιατρούς, ισχύ-
ει πλαφόν επισκέψεων.  Στην περίπτωση πάντως που οι 
ασφαλισμένοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν οπωσ-
δήποτε τις υπηρεσίες συγκεκριμένου ιατρού, που έχει 
συμπληρώσει το πλαφόν, θα ενημερώνονται εκ των 
προτέρων εάν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση και 
πόση θα είναι αυτή. Σημειώνεται ότι οι συμβεβλημέ-
νοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δικαιούνται καμία επιπλέον 

αμοιβή από τους ασφαλισμένους, για τους πρώτους 50 
ασθενείς που εξετάζουν κάθε εβδομάδα και για τους 
πρώτους 200 του μήνα. Ιατρικές επισκέψεις σε μη συμ-
βεβλημένους ιατρούς, δεν αποζημιώνονται.

Κατάλογοι των συμβεβλημένων ιατρών βρίσκονται 
αναρτημένοι στις ιστοσελίδες  και στους πίνακες ανα-
κοινώσεων των φορέων: ΟΑΕΕ (www.oaee.gr). αντί-
στοιχα.

Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας
Δεν υπάρχει καμία αλλαγή όσον αφορά στους παρό-

χους υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κλινι-
κές κ.λπ.) που έχουν ενεργή σύμβαση με οποιονδήπο-
τε από τους επιμέρους φορείς ασφάλισης. 

Συγκεκριμένα, για τα ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα 
και Εργαστήρια που είχαν σύμβαση με οποιονδήποτε 
από τους ενταχθέντες στον ΕΟΠΥΥ φορείς, η σύμβαση 
αυτή εξακολουθεί να ισχύει έναντι του ΕΟΠΥΥ μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης των νέων συμβά-
σεων. Σημειώνεται ότι σε όσα από τα εργαστήρια είχε 
καθορισθεί πλαφόν εξετάσεων αυτό δεν ισχύει από 
1-1-2012. 

Σχετικά με την πραγματοποίηση παρακλινικών εξε-
τάσεων και ειδικότερα μικροβιολογικών, ακτινογρα-
φιών, υπερηχογραφημάτων, λοιπών εξετάσεων και 
εξετάσεων υψηλού κόστους, η συμμετοχή των ασφα-
λισμένων καθορίζεται σε ποσοστό 15%, εκτός και αν 
αυτές πραγματοποιηθούν εντός των μονάδων του ορ-
γανισμού ή των σχηματισμών του ΕΣΥ, οπότε η συμμε-
τοχή είναι μηδενική. Εξετάσεις που πραγματοποιούνται 
σε μη συμβεβλημένα εργαστήρια, δεν αποζημιώνονται.

Αναφορικά με τη νοσοκομειακή περίθαλψη, αυτή 
παρέχεται σε: α) νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ β) 
πανεπιστημιακά νοσοκομεία γ) ιδιωτικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα μη κερδοσκοπικού σκοπού δ) συμβεβλημέ-
νες ιδιωτικές κλινικές ε) στρατιωτικά νοσοκομεία στ) 
κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας κλειστής νο-
σηλείας, ζ) κλινικές και ιδρύματα χρονίων παθήσεων, 
η) μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης θ) μονάδες ψυχικής 
υγείας.

Φαρμακευτική περίθαλψη 
Η συνταγή των φαρμάκων εκτελείται εντός πέντε ερ-

γάσιμων ημερών, από τα συμβεβλημένα με τον οργα-
νισμό φαρμακεία, από τα φαρμακεία του οργανισμού 
ή των κρατικών νοσοκομείων. Η χορήγηση φαρμάκων 
από τα φαρμακεία του οργανισμού γίνεται χωρίς συμ-
μετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θε-
ώρηση.

Για τη χορήγηση φαρμάκων που είτε δεν κυκλοφο-
ρούν στην Ελλάδα, είτε χαρακτηρίζονται ως υψηλού 
κόστους, γνωματεύουν ειδικές επιτροπές του οργανι-
σμού και παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του ορ-
γανισμού ή τα κρατικά νοσοκομεία.

Αναφορικά με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, οι 
ασφαλισμένοι το προμηθεύονται από τις αποθήκες, τα 
φαρμακεία και τα ιατρεία του οργανισμού. Σε περίπτω-
ση προμήθειας του υλικού από το ελεύθερο εμπόριο, 
το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων καθορίζε-
ται σε ποσοστό 25%.

Προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες χρόνια πασχόντων.
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Με χαρά σας ανακοινώνω οτι από 01/05/2012 αναλαµβά-
νω τα καθήκοντα του Γενικού ∆ιευθυντού της εταιρείας 
NEON ENERGY που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
πράσινης ενέργειας και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων, σε Ελλάδα, Γερµανία, Ιταλία, Κύπρο και 
Βουλγαρία.
    
Η µόνιµη έδρα της προσωπικής και οικογενειακής µου 

ζωής, συνεχίζει να είναι η Πάρος, όπου θα ευρίσκοµαι κάθε Σαββατοκύρια-
κο.
    
Η κτηµατοµεσιτική µου εταιρεία All Star αναστέλλει την λειτουργία της. Πλην 
όµως, οι συνεργάτες µου συνεχίζουν την δραστηριότητά τους και παραµέ-
νουν στη διάθεσή σας.
  

Ευχαριστώ,
Με εκτίµηση στους συµπολίτες µου,

∆ηµήτρης Μέξης

NEON ENERGY
Τηλ.: 210 28 37 000

e-mail: dmexis@neonenergy.gr

Αναστάσης  Ι. Γκίκας - υποψήφιου βουλευτή Κυκλάδων του ΚΚΕ 

Κανένας φόβος - καμιά υποταγή 
    Ψήφο στο

-Πως βλέπετε αυτές τις 
εκλογές;

-Σίγουρα πρόκειται για μια 
σύνθετη εκλογική μάχη, όπου 
κυριαρχούν η τρομοκρατία, ο 
φόβος και τα εκβιαστικά διλήμ-
ματα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ («ή εμάς ή το 
χάος»), τα ωραία λόγια, οι ψεύ-
τικές υποσχέσεις και οι μαγικές 
λύσεις –και όλα αυτά σε έναν λαό 
γονατισμένο από τις στερήσεις, 
απελπισμένο για όσα του έχουν 
συμβεί και ανήσυχο για όσα τον 

περιμένουν. Σε αυτό το κλίμα, πολλοί «παίζουν» και 
πολλοί «ποντάρουν».

-Σε αυτό το κλίμα, ποιο είναι το στίγμα του ΚΚΕ;
-Το στίγμα του ΚΚΕ είναι: Κανένας φόβος και καμιά 

υποταγή. Ο λαός να συνειδητοποιήσει τη δύναμή του, 
να αλλάξει τους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό και 
να βγει στην αντεπίθεση. Σε αυτή την πορεία, το ΚΚΕ θα 
είναι δίπλα του, ως η τελευταία γραμμή άμυνας και η 
πρώτη γραμμή της αντεπίθεσης σε αυτά που μας φέρ-
νουν την επομένη κιόλας ημέρα των εκλογών –που 
δεν είναι και λίγα, ενώ σκόπιμα τα άφησαν για μετά.

-Κάποιοι σας κατηγορούν ότι δεν έχετε προτά-
σεις στο σήμερα. 

-Βεβαίως και έχουμε. Εμείς ποτέ δεν ισχυριστήκα-
με πως τα λαϊκά στρώματα θα πρέπει να περιμένουν 
πότε θα γίνουν εκλογές ή η «δευτέρα παρουσία», για 
να απαιτήσουν λύσεις στα προβλήματά τους. Το ΚΚΕ 
βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται σή-
μερα και για να μη χάσει τα κεκτημένα του, αλλά και 
για να κερδίσει, καλύτερους μισθούς, συντάξεις, κοκ., 
με προτάσεις ολοκληρωμένες και επίκαιρες για μια 
σειρά ζητήματα, από τη νεολαία, τους ανέργους, τους 

αγρότες, τους αυτοαπασχο-
λούμενους, μέχρι την αντι-
σεισμική θωράκιση, που 
τόσο χρειάζεται στον τόπο 
μας. Μακροπρόθεσμα, επι-
διώκουμε τον πλούτο να 
τον απολαμβάνουν αυτοί 
που τον παράγουν και να 
μην καταλήγει στις τσέ-
πες των ολίγων. Βεβαίως, 
αυτό δεν κρίνεται σε αυτές 
τις εκλογές. Μπορεί όμως 
αυτή η εκλογική μάχη να 
αποτελέσει ένα βήμα προς 
τα μπρος, προς την κατεύ-
θυνση ανατροπής του συ-
σχετισμού δυνάμεων που 
θα επιφέρει γενικότερες και ριζικότερες αλλαγές. 

-Μια ένωση των αντιμνημονιακών δυνάμεων 
δεν θα μπορούσε να αποτελεί λύση;

-Και με τη ΝΔ μέσα; Γιατί και η ΝΔ είχε ταχθεί κατά 
του Μνημονίου. Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ σε λίγο θα πα-
ρουσιάζεται ως αντιμνημονιακό σε αυτή τη χώρα. Στα 
λόγια ο καθένας μπορεί να εμφανίζεται όπως θέλει. 
Όμως η ουσία είναι αλλού. Λέει π.χ. ο κ. Καμμένος: 
«είμαστε όλοι ανεξάρτητοι, είμαστε όλοι Έλληνες». Ναι, 
αλλά Έλληνες είναι και ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης, 
Έλληνες είναι και εκείνοι που πήραν τις επιχειρήσεις 
τους και τις πήγαν στη Βουλγαρία και τα Σκόπια, κλπ. 
Για αυτούς, που τόσα χρόνια απομυζούσαν δισεκα-
τομμύρια από τον κόπο και τον ιδρώτα των επίσης 
Ελλήνων εργαζομένων και σήμερα επιχειρούν να τους 
φορτώσουν και τα σπασμένα της κρίσης τους, γιατί δεν 
μιλάει κανείς (πλην του ΚΚΕ βέβαια); Από την άλλη ο 
κ. Τσίπρας μιλάει συνεχώς για την κ. Μέρκελ και τον κ. 

Σαρκοζύ, λες και η πολιτική της Ε.Ε. είναι θέμα ορισμέ-
νων «κακοπροαίρετων» ανθρώπων, αφήνοντας απέξω 
την ουσία: πως δηλαδή η Ε.Ε. είναι ένα κλαμπ συμφε-
ρόντων, με συγκεκριμένους όρους παιχνιδιού και πως 
μιας και είσαι μέσα, δεν μπορείς παρά να παίξεις με 
τους όρους τους. Για ποια ενότητα λοιπόν των «αντι-
μνημονιακών» δυνάμεων μπορούμε να μιλάμε;

-Γιατί λοιπόν ΚΚΕ στις 6 του Μάη;
-Γιατί το ΚΚΕ είναι μια δύναμη σφυρηλατημένη και 

δοκιμασμένη στους αγώνες. Γιατί δεν παραμυθιάζει 
τον κόσμο, ούτε του χαϊδεύει τα αυτιά προεκλογικά 
για ψήφους. Λέει τα πράγματα όπως είναι. Το 2009 
προειδοποιούσαμε το λαό πως έρχεται θύελλα. 
Τώρα του λέμε: έρχεται νέα θύελλα. Σήμερα ο 
λαός έχει πείρα. Τον καλούμε λοιπόν να βγάλει 
συμπεράσματα και στις 6 του Μάη να δώσει, όχι 
ψήφο αντίδρασης, ούτε διαμαρτυρίας, αλλά ψήφο 
αντίστασης!



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εάν ετοιμάζετε την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής σας ή αν θέλετε 
κάτι ιδιαίτερο για τα γενέθλια του παιδιού σας, το Balloon Center 
είναι ο πιστός σας σύμμαχος. Με πολυετή εμπειρία στη διοργάνω-
ση εκδηλώσεων ο κ. Χριστόδουλος Μαούνης είναι ο κατάλληλος 
άνθρωπος να του εμπιστευθείτε τη διακόσμηση της εκκλησίας ή 
του κέντρου διασκέδασης - με υπέροχα μπαλόνια και κατασκευές, 
σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων - και τις εκπλήξεις της 
βραδιάς, όπως τα πυροτεχνήματα - εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου. Προμηθευτείτε όλα τα υλικά της επιτυχημένης συνταγής για 
ένα αξέχαστο παιδικό πάρτυ από το Balloon Center, ξεκινώντας από 
τις προσκλήσεις, τις χαρτοπετσέτες, τις σφυρίχτρες,  τις πινιάτες... 
Κάνετε ακόμη πιο μαγική τη στιγμή επιλέγοντας μία θεματική 
διακόσμηση, με τον αγαπημένο ήρωα του παιδιού. Αν διαθέτετε 
εστιατόριο ή κέντρο δεξιώσεων, ή αν απλώς έχετε κήπο και θέλετε 
να κάνετε ένα ιδιαίτερο δώρο στους μικρούς καλεσμένους της 
εκδήλωσής σας, νοικιάστε ένα από τα φανταστικά φουσκωτά που 
διαθέτει το κατάστημα! Ρίξτε μία ματιά στο νέο ηλεκτρονικό κατάστη-
μα balloon-center.gr και...καλή διασκέδαση!!
Αγ. Ραφαήλ, Παροικία, 2284022922, 6947401921 GLASS DRIVE: ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Πολλές φορές έχουμε νιώσει απόγνωση έστω και για μία 
μικροζημιά στο αυτοκίνητο, ή ένα σπασμένο ή ραγισμένο τζάμι. 

Σκεφτόμαστε τα έξοδα και την ταλαιπωρία. Όμως, ο Μπαρμπαρής 
Χαράλαμπος και η Glass Drive εγγυώνται την αντικατάσταση ή την 

επισκευή κρυστάλλων του αυτοκινήτου μας, δωρεάν και ξεκού-
ραστα! Πώς; Η συνεργασία της επιχείρησης με τις περισσότερες 

ασφαλιστικές εταιρείες και η ανάληψη όλης της γραφειοκρατικής 
διεργασίας από εκείνη, παίρνει από επάνω μας το όποιο τρέξιμο! 

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε στο τηλέ-
φωνο, να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας και να το παραλάβουμε 

έτοιμο, γερό και χωρίς να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ! Να θυμάστε 
ότι οι ζημιές στα τζάμια του αυτοκινήτου, όσο ασήμαντες και να 
φαίνονται, πρέπει να ελέγχονται, για την ασφάλεια οδηγών και 

επιβατών. Το ίδιο ισχύει με την οποιαδήποτε ένδειξη για πρόβλημα 
που θα σας βγάλει το μεταφορικό σας μέσο. Στο φανοποιείο του κ. 

Μπαρμπαρή θα βρείτε άμεση λύση και εξυπηρέτηση, στον τομέα 
της συντήρησης και προστασίας βαφής και αμαξωμάτων, στις 

ευθυγραμμίσεις, τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Για μία ιδανική 
οδηγική εμπειρία με άνεση και ασφάλεια.

Καμάρες, 2284052150

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΕ ΜΕ ΑΠΟΨΗ

Σκοπεύετε να κάνετε ανακαίνιση στο χώρο σας, στο σπίτι ή 
την επιχείρησή σας; Θέλετε να αλλάξετε ή να πλουτίσετε τη 
διακόσμηση τους; Μήπως στήνετε ένα νέο νοικοκυριό; Υπάρχει 
ο σωστός συνεργάτης, για να σας βοηθήσει σε όλες τις ανάγκες 
σας! Το κατάστημα "Οικόραμα" δραστηριοποιείται στο νησί μας 
πολλά χρόνια προμηθεύοντας επαγγελματίες και ιδιώτες με 
είδη κιγκαλερίας, εργαλεία και χρώματα άριστης ποιότητας και 
προδιαγραφών.  Βερνίκια ξύλου, μονωτικά, κόλλες, πλαστι-
κά, εργαλεία, σιλικόνες, διακοσμητικά υλικά...Το κατάστημα 
εμπορεύεται και μία μεγάλη συλλογή από είδη κιγκαλερίας, 
συνεργαζόμενο με επώνυμες εταιρείες στο αντικείμενό τους. Ο 
κ. Θέμης Δαφερέρας προσέχει για τη σωστή επιλογή των προ-
ϊόντων, τη διαρκή ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της γκάμας 
του μαγαζιού και το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πελάτη. 
Η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση του πελάτη, εξάλλου, έγινε 
ο μοχλός που η επιχείρηση βασίζεται για να αποκτήσει και να 
κρατήσει τη μεγάλη πελατεία της.
Παροικία, 2284023664

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Κυριακή του Πάσχα μπορεί να πέρασε, η αγάπη μας όμως για την 
κρεατοφαγία καλά κρατεί! Ευτυχώς που ο τόπος μας είναι ευλογημένος 

και μπορούμε να απολαμβάνουμε το κρέας χωρίς φόβο, σίγουροι για 
την προέλευσή του και για τα οφέλη που δίνει στον οργανισμό μας η 

μεγάλη θρεπτική του αξία. Τουλάχιστον στην Κρεαταγορά της Σταματού-
λας Αλιπράντη, στη Νάουσα, αυτό είναι απαράβατος κανόνας! Χαρείτε 

τα ντόπια, φρέσκα κρέατα και μαγειρέψτε λιχουδιές για εσάς και την 
οικογένειά σας! Αν είστε ιδιοκτήτης εστιατορίου ή ξενοδοχείου, βάλτε 

στην κουζίνα σας καλή πρώτη ύλη για να μαγέψετε με το νόστιμο μενού 
σας. Είναι κοινό μυστικό, εξάλλου, ότι η νοστιμιά των πιάτων εξαρτάται 

από την ποιότητα των υλικών, ειδικά του κρέατος, που αποτελεί και 
αναπόσπαστο κομμάτι μίας σωστής διατροφής! Στην Κρεαταγορά θα 

βρείτε, επίσης, ποικιλία αλλαντικών και τυριών, ντόπιων ή εισαγόμε-
νων, καταψυγμένα και προϊόντα catering. 

Περιφερειακός Νάουσας, 2284051175

Πυροτεχνήµατα (εσωτερικού & εξωτερικού χώρου)

Ενοικίαση φουσκωτών & πλαστικών παιχνιδιών
Είδη πάρτυ  Animateur  Μηχανήµατα Happening

2ο χλµ. Παροικίας-Νάουσας • Αγ. Ραφαήλ, Πάρος • τηλ: 22840 22922 • κιν: 6947 401921
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

ΓΑΜΟΣ • ΒΑΠΤΙΣΗ • ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ

E-SHOP: www.balloon-center.gr

Παροικία 84400     Πάρος     Κυκλάδες
T & F 22840 23664

e-mail: themis_lena@yahoo.gr

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 ΠΟΜΟΛΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ

τηλ: 22840 51175
τηλ & fax: 22840 28595
Περιφ/κός Νάουσας, Πάρος

Κ Ρ Ε Α Τ Α Γ Ο Ρ Α

Σ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
Ντόπια Κρέατα
Αλλαντικά & Τυριά
Κατεψυγμένα
Προϊόντα Catering

Πυροτεχνήµατα (εσωτερικού & εξωτερικού χώρου)

Ενοικίαση φουσκωτών & πλαστικών παιχνιδιών
Είδη πάρτυ  Animateur  Μηχανήµατα Happening

2ο χλµ. Παροικίας-Νάουσας • Αγ. Ραφαήλ, Πάρος • τηλ: 22840 22922 • κιν: 6947 401921
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

ΓΑΜΟΣ • ΒΑΠΤΙΣΗ • ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ

E-SHOP: www.balloon-center.gr

Μάθημα Κ.Ο.Κ.

Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου Γε-
ώργιο Αβραμίδη, φιλοξένησε την Πέμπτη 26 Απριλίου 
το σχολείο Λευκών – Κώστου,  ο οποίος μίλησε στους 
μαθητές για τον Κανόνα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ ).

Ο κ. Αβραμίδης παρουσίασε  με διαφάνειες  τους 
βασικούς κανόνες Οδικής κυκλοφορίας και συζήτησε 
με τα παιδιά θέματα σχετικά με την ασφάλειά τους είτε 
όταν κυκλοφορούν πεζά είτε με το ποδήλατό τους. Τα 
παιδιά παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον  την 
παρουσίαση και συμμετείχαν στη συζήτηση που ακο-
λούθησε.

2η έκθεση Βιβλίου
Στην αίθουσα τέχνης  Αγίου Αθανασίου στην Νάουσα 
γίνεται η 2η Έκθεση Βιβλίου, την οποία διοργάνωσε 
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου Νάουσας. Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 
5 Μαΐου.  Θα μιλήσει η κ. Τόνια Παντελαίου - 
Σχολική Σύμβουλος 1ης Εκπ/κής Περιφέρειας Νομού 
Κυκλάδων.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 18 Μαΐου, θα 
είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 17.00 έως τις 21.00, 
ενώ Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τη 1 
μετά το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 
το βράδυ.

Τις καθημερινές τα πρωινά η έκθεση θα είναι ανοι-
κτή για τις επισκέψεις σχολείων.

Πανηγύρι
Ζωοδόχου Πηγής
στο Άσπρο Χωριό

Με μεγάλη λαμπρότη-
τα και με την παρουσία 
πλήθους κόσμου έγινε ο 
εορτασμός του Ι.Ν. Ζω-
οδόχου Πηγής Άσπρου 
Χωριού. 

Το βράδυ της Πέμπτης 
έγινε ο μικρός  εσπερι-
νός και τελέστηκε αγιασμός στον μικρό Ι.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγής και στη συνέχεια τελέστηκε ο μέγας πανηγυρι-
κός εσπερινός με αρτοκλασία στον μεγάλο Ι.Ν.  Ανήμε-
ρα της εορτής, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
και τη λιτάνευση της ιερής εικόνας στήθηκε το καθι-
ερωμένο πανηγύρι με φαγητά, εδέσματα και άφθονο 
κρασί τα οποία επιμελήθηκε ο πολιτιστικός σύλλογος 
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ». Τα  παιδιά της χορευτικής ομάδας του 
Άσπρου Χωριού (τμήμα του Μουσικοχορευτικού συ-
γκροτήματος Νάουσας) χόρεψαν παραδοσιακούς χο-
ρούς.  Ακολούθησε γλέντι μέχρι αργά το απόγευμα με 
ζωντανή μουσική. 

Το πανηγύρι τίμησαν με την παρουσία τους κατά το 
διήμερο ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, 
ο Πρόεδρος του Λιμ. Ταμείου κ. Στέφανος Γαβαλάς, οι 
Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ. Μαρία Τριβυζά, και Παντελής 
Ρούσσος, οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Λευκών κ. 
Απόστολος Παντελαίος,  Μάρπησσας κ. Αντώνης Ρα-
γκούσης, και Αρχιλόχου κ. Γιώργος Ρούσσος, τοπικοί 
σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και 
πολύς κόσμος.  

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου
στην Αγκαιριά

 Με επιτυχία έγιναν  οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
του Αγ. Γεωργίου, Πολιούχου της Αγκαιριάς. 

Tην παραμονή της γιορτής, Κυριακή 22 Απριλίου, 
μετά τον Εσπερινό ακολούθησε παράσταση από το 
χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αγκαιριάς με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια 
διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Παραδοσιακά   κε-
ράσματα, ψητό κατσικάκι κ.α. ,όλα προσφορές των κα-
τοίκων του χωριού,  μοιράστηκαν  στον κόσμο που και 
αυτή τη  φορά γέμισε το προαύλιο του Ιερού Ναού. Στη 
συνέχεια ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή 
μουσική και τσαμπούνες. 

Ανήμερα της εορτής του Αγ. Γεωργίου, μετά την Πα-
νηγυρική Θ. Λειτουργία όπου χοροστάτησε ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ.  Καλλίνικος, έγινε 
περιφορά της εικόνας του Αγ. Γεωργίου με τη συνοδεία 
της φιλαρμονικής του Δήμου, αλλά και μελών του χο-
ρευτικού συγκροτήματος με παραδοσιακές φορεσιές.  
Παραδοσιακά κεράσματα προσφέρθηκαν από τα μέλη 
του Συλλόγου και την επιτροπή του Ι.Ν. σε όλο τον κό-
σμο.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν αρκετοί εκπρόσω-
ποι του κλήρου, ο Δήμαρχος Πάρου Χ. Βλαχογιάννης, 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Τζανακόπουλος και 
Μπιζάς, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κωβαίος και Κουτσουρά-
κης, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Λ. Κοντός, δη-
μοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών και Δημοτικών 
Κοινοτήτων και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων 
του νησιού.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
μεζονέτα 170 τμ., σε δι-
πλοκατοικία,  πωλείται ή 
ανταλλάσσεται με οικόπεδο 
– οίκημα στην Πάρο. Τηλ.: 
6934509909 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Υπαπαντή, πω-
λείται διαμέρισμα 56 τμ., 
2003, 3ος, διαμπερές, πε-
ζόδρομος με δέντρα, ήσυχη 
γειτονιά, βεράντες, τέντες, 
σήτες, διπλά τζάμια, αυτό-
νομη θέρμανση, ηλιακός, 
πόρτα ασφαλείας. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ. 6977677391 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται πα-
λαιά παραδοσιακή οικία, 
εντός σχεδίου, κατοικήσιμη, 
50 τμ. και 50 τμ. όροφος. 
Τηλ: 6944856105, e-mail: 
info@gr8homes.gr , www.
gr8homes.gr

ΝΑΟΥΣΑ, Αγ. Ανάργυροι, 
δίπλα στη θάλασσα, 760 τμ., 
διόροφη μονοκατοικία, σχε-
δίου, Χωρίζεται και σε δύο 
κατοικίες. Τηλ: 6944856105, 
e-mail: info@gr8homes.gr , 
www.gr8homes.gr

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

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται α-
πό ιδιώτη, μια μεζονέτα 
150 τμ., με 3 κρεβατοκά-
μαρες, ένα διαμέρισμα 66 
τμ., με 2 κρεβατοκάμαρες 
και δυο οικίες 39 τμ. & 46 
τμ.. Όλα διαθέτουν τζάκι, 
κεντρική θέρμανση αυτό-
νομη, ντουλάπια κουζίνας 
και κρεβατοκάμαρας. 100 
μέτρα από την κεντρική 
παραλία της Αλυκής. Τηλ.: 
6932901931.

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70 
τμ. νεόκτιστο σε 250 τμ. οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου.Τηλ.: 
6977362305, 6985963626

ΕΛΗΤΑΣ οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 
175.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ οικία 
85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα 
την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκά-
μαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγά-

λες βεράντες 
με πέργολες, 
κήπος περι-
φραγμένος . 
185.000€ Έκ-
πτωση στα  
μετρητά  ή 
ευκολίες δε-
κτές. www.
paroshomes.
l i v a d a s .
de Τηλ. 
6932285768

ΚΑΜΑΡΙ Α-
Γ Κ Α Ι Ρ Ι Α Σ 
μονοκατοικία 
98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σα-
λόνι με τζάκι, 
κ α λ ο ρ ι φ έ ρ , 
ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτή-
μα 1800τ.μ. 
με 10 ελιές, 

αμπέλι, οπωροφόρα, βερά-
ντες, πέργολες. 120.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές  δε-
κτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

ΡΕΤΙΡΕ 100 τμ, με 3 
κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι – κουζίνα, μπάνιο, wc, 
2 θέσεις πάρκινγκ σε υ-
πόγειο γκαράζ, μεγάλες 
βεράντες, 8ος όροφος, 
απεριόριστη θέα Φιλοπάπ-
που – Ακρόπολη – Πειραιά. 
Διεύθ: Αετίωνος 15-17, Ν. 
Κόσμος. Τιμή: 320.000. Τηλ.: 
6932852126  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΝΑΟΥΣΑ, Αγ. Ανάργυ-
ροι, δίπλα στη θάλασσα, 
300 τμ., εντός σχεδίου, ά-
δεια για τρεις μεζονέτες. 
Τηλ: 6944856105, e-mail: 
info@gr8homes.gr , www.
gr8homes.gr. 

ΘΑΨΑΝΑ ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. 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 

ΑΡΓΙΑΚΑΣ, πωλείται αγρό-
κτημα 2,8 στρέμματα, με 
ελαιόδεντρα, 70 μ από την 
παραλία. Τηλ.: 6986702352  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα, 40 
τμ., 1ος όροφος, διαμπερές, 
πλήρως ανακαινισμένο, τιμή 
λογική. Τηλ.: 6976558842 

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 65τμ., επιπλωμένο, 
εκπληκτική θεά.  Για σεζόν 
ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 
6937241430, 6936642475  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 

studio τρίκλινο, Μάιος – Σε-
πτέμβριος, τιμή 2.800 €. Τηλ: 
6944856105, e-mail: info@
gr8homes.gr 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΠΑΤΟΥΜΕ-
ΝΟΣ), πλησίον ΔΕΥΑΠ, 
ενοικιάζονται δυάρια και 
γκαρσονιέρες, επιπλω-
μένα, με A/C, με κήπο και 
θέα. Τηλ.: 6948506456, 
6939998399 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΚΙΚΑ), 
ενοικιάζεται σπίτι. Τηλ.: 
2284023606. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΥΡΓΑΚΙ, ε-
νοικιάζονται 1 γκαρσονιέρα 
22 τμ. και 2 οικίες 48 τμ. έ-
καστη, υπνοδωμάτιο, χολ, 
κουζίνα-καθιστικό, βερά-
ντα, με εξαιρετική θέα στο 
λιμάνι. Τηλ.: 6948872161, 
2108041920, 6973304112.

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζε-
ται οικία, κατάλληλη και 
για επαγγελματική χρήση, 
120 τμ., δίπλα από ξενο-
δοχείο «ΓΑΛΗΝΟΣ». Τηλ.: 
2284024391, 6944526311 

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 40 τμ., ισόγει-
ο, με ένα υπνοδωμάτιο και 
air-condition. Πέτρινο, του 
2009, σε οικόπεδο 9 στρεμ-
μάτων, επιπλωμένη ή μη. Με 
θέα Νάξο. Με σεζόν ή όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6932233031 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται ι-
σόγειο διαμέρισμα, 66 
τετραγωνικά, δυο κρεβατο-
κάμαρες, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο, τζάκι, καλοριφέρ, 
πλήρως εξοπλισμένο. 100 μ. 
από την κεντρική παραλία. 
Τηλ.: 6932901931  

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, ενοι-
κιάζονται δυο διαμερίσματα, 
ένα δυάρι και ένα τριάρι, για 
σεζόν ή όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6972077052 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζε-
ται βίλλα με 4 υπνοδωμάτια. 
Τηλ: 6944856105, e-mail: 
info@gr8homes.gr 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, Πάρος, 
ενοικιάζονται επιπλωμένα 

εξοχικά δίχωρα, για σεζόν.
Τηλ.:6978333147 & 22840 
53381  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ (VICKO) πωλείται, 
βιτρίνες με καθρέπτες και 
κρύσταλλα, ράφια, σταντ 
προβολής, επιφάνειες για 
κρεμαστά αντικείμενα κ.λ.π. 
(όλα μαζί ή μεμονωμένα) 
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. : 
6984048498, 2284024685 

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

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙ-
ΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 
“CROCODILINO” πω-
λείται. Τιμή 25.000 €. Τηλ: 
2284022706, 6977845488  

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

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

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

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ 
και Ε’ κατηγορίας, πιστο-
ποιητικό ADR και ψηφιακό 
ταχογράφο ζητεί εργασία. 
Τηλ.: 6980831957

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ΨΗΣΤΗΣ ζη-
τείται, με γνώση στη διεθνή 
κουζίνα, για εργασία σε ξε-
νοδοχειακή μονάδα στην 

Πάρο. Τηλ. 6936906559 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ενοικια-
ζόμενα δωμάτια ζητείται, 
για σεζόν, στο Δρυό. Απα-
ραίτητα προσόντα δίπλωμα 
οδήγησης και αγγλικά. Τηλ.: 
6973743580 

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

2 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ Ε-
ΞΩΦΥΛΛΑ 1,20 Χ 85 
πωλούνται σε καταπληκτι-
κή τιμή αχρησιμοποίητα.
Τιμή: 800€. Εξώπορτα μασίφ 
2,15 Χ 0,98.Τιμή: 700€. Τηλ.: 
6944266653. 

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΑΝΟ-
ΞΕΙΔΩΤΟ πωλείται, 
πλήρως εξοπλισμένο για 
μανικιούρ-πεντικιούρ, σε 
καλή κατάσταση, με ελάχι-
στη χρήση του εξοπλισμού 
(τροχός – λίμες κτλ.). Τηλ. 
6948701070 

AIR-CONDITION FUJITSU 
R-410A πωλείται, 36.000 
BTU (κασέτα οροφής) 
για επαγγελματικό χώ-
ρο, σχεδόν αμεταχείριστο. 
Τιμή  1.750,00 €. Τηλ.:  
6984048498

SCANIA 143 πωλείται, 
μοντέλο ’87, 420 άλογα, τρι-
αξονικό με 2 άξονες πίσω, 
καζάνι σιδερένιο, 18.000 λί-
τρα, έτοιμο για οποιαδήποτε 
χρήση. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ. 6977590100 

MERCEDES ELEGANT 
1800 κυβικά, μοντέλο 2006 
από το εργοστάσιο, το 2007 
στην Ελλάδα, αυτόματο, 
σειριακό, με αισθητήρες 
παρκαρίσματος φρεναρί-
σματος, πλούσιο εξοπλισμό, 
35000χλμ, ατρακάριστο, τιμή 
προσιτή. Τηλ: 6973003391

ΨΑΡΟΒΑΡΚΑ πωλείται, 
μήκους 4,40 μ, με μηχανή 
mercury  10 ίππων (η μηχα-
νή πωλείται και ξεχωριστά). 
Τηλ. 2284042413.

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
Αγορά Παροικίας

τηλ: 22840 21400, www.dunlopillo.gr

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 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

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 διαδίκτυο22840 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
M AY

4 May, 2.45-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop (English &  Greek) for children aged 
4-8 years at Linguakids Montessori, Naoussa.  
Info: Vicki on 694-484-0089.

5 May, 8pm, Opening of the 2nd Book 
Exhibition organized by the Association of 
Parents & Guardians of the Naoussa Dimotiko 
School at the Ag.Athanasios Hall, Naoussa. 
Speaker: Tonia Pantelaiou, school advisor for 
the Cycladic Region. Duration 4-18 May, open 
mornings for school visits, afternoons 5-9pm, 
Sat/Sun 10am-1pm & 5-9pm. http://www.
facebook.com/events/393716637335252/

6 May, General Election.
 
6 May,  Car Racing Club of Paros 
(A.L.A.P.) "Slalom" race,   Ag.Kyriaki-
Ysterni.   http://www.facebook.com/group.
php?gid=30699312098&v=wall
 
7 May, around 6pm, Celebration of Aghios 
Ioannis tou Spilioti (St. John of the Cave) with 
music and dancing at the cave in Antiparos. 
Buses from Antiparos port. Info: Chrysoula 
22840-61005.

8 May, 10am, Celebration in Drios for the 
small chapel of St John the Theologian (Aghios 
Ioannis Theologos). The roads are strewn with 
olive branches and the priest leads a liturgy 
and procession around the village. Food and 
drinks offered by the local community.

9 May, 12 noon, Presentation of the "Flora 
of Paros" student project and three other 
projects at the "polygoniko" at the Paros 
Lykeio opposite the Ekatontapyliani Church).

12 & 13 May, 8.30pm, Theatrical 
production by the Marpissa Women's 
Association and AMES Marpissaikou "Μπα-
μπά μην ξαναπεθάνεις  Παρασκευή" by 

Alexandros Rigas & Dimitris Apostolou at 
the Agrotoleschi Hall, Marpissa.  Info: Irini 
694-518-6978. http://www.facebook.com/
events/355503431158711/

PAROS FLOWERS FOR PAROS CATS
Colours, scents and fragrances of the flowers 
and herbs of Parian flora flooded our senses 
in Kolymbithres on the first of May at an open 
event to help stray kittens organized by the 
Paros Animal Lovers Volunteers (Filozooi 
Ethelontes Parou – Paros DogsCats). From 
early in the morning Alexandra, Senka, 
Suzanna and Adriana brought daisies, origano, 
sage, thyme, lavender, bougainvillea, sweet 
geranium and other colourful wildflowers and 
supplied all the necessary materials to make 
the traditional May Day wreaths (stefania).  
Children and adults joined in and learned how 
to make beautiful garlands that can last year-
round - or be burned according to tradition at 
the Aghios Ioannis tou Kleidona Festival which 
takes place on 23 June each year. 

Many thanks to everyone involved in the 
organization of this event which was a fantastic 
idea on so many levels (bravo Alexandra 
Djordjevic!).  Not only did participants get 
to spend a wonderful morning together in 
traditional community spirit, but they also 
learned how to create such items of natural 
beauty from the wild flowers and herbs of 
Paros. Let's hope it becomes an annual event. 

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ M.SC.

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

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΠΗΓΑΔΙΑ, ΠΗΓΕΣ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 150559/2011.

Τηλ.: 22840 24881 Κιν.: 6972 449685 E-mail: birmpili@yahoo.gr

Making May Day wreaths at the Anemos 
Taverna, Kolymbithres on 1 May 2012.

ΚΟΒ Πάρου του

«Χρυσή Αυγή»: Το νεοναζιστικό 
κόμμα του Μιχαλολιάκου

Απευθυνόμαστε σε εκείνους που στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις είτε από θυμό, είτε 
από οργή, είτε από αγανάκτηση ή κάτω από μια επιφανειακή θέση λένε ότι θα ψηφί-
σουν «Χρυσή Αυγή, γιατί είναι ενάντια στο σύστημα».

Λένε επίσης ότι «όταν θα μπει στη Βουλή θα δείτε τι θα γίνει». Μπήκε και στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Τι έγινε; Το μόνο που έκανε ο πρόεδρος της «Χρυσής 
Αυγής» στην πρώτη του εμφάνιση στο Δήμο της Αθήνας ήταν να χαιρετίσει δημό-
σια με τον χιτλερικό χαιρετισμό για να υπενθυμίσει και στον τελευταίο πολίτη της 
χώρας, επίσημα πλέον, τους ιδεολογικούς και πολιτικούς του απογόνους. Το τι θεό 
πιστεύει. Που ήταν ο πρόεδρος της «Χρυσής Αυγής» όταν οι κάτοικοι των περιοχών, 
που έχουν αφεθεί στη δράση του εγκλήματος με ευθύνη των κυβερνήσεων και των 
δημοτικών αρχών, αγωνίζονταν για την επίλυση των προβλημάτων τους; Α ΠΩΝ.

Που ήταν η δήθεν αντισυστημική «Χρυσή Αυγή» όταν οι κάτοικοι του κέντρου της 
Αθήνας πάλευαν για να μη νομιμοποιηθούν οι οίκοι ανοχής; ΑΠΟΥΣΑ. Συμφωνούσε 
με τον «συστημικό» Δήμαρχο Καμίνη.

Που ήταν ο πρόεδρος της «Χρυσής Αυγής» όταν οι κάτοικοι του κέντρου της Αθή-
νας αγωνίζονταν για να παγώσουν οι άδειες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος γιατί η περιοχή θεωρείται κορεσμένη; ΑΠΩΝ. 

Πάει πολύ, οι απόγονοι αυτών που συνεργάστηκαν στην κατοχή με τους Γερμα-
νούς, να κάνουν τάχα «αντικατοχικό και αντιγερμανικό αγώνα». Αλλά μόνο στα συν-
θήματα, χαϊδεύοντας αυτιά αγανακτισμένων πολιτών.

Πάει πολύ, αυτοί που έλεγαν στους απεργούς χαλυβουργούς του Βόλου «μην 
τολμήσετε να απεργήσετε. Κάντε ότι σας ζητάει ο εργοδότης. Αλλιώς θα χάσετε 
τη δουλειά σας» να θέλουν να εμφανίζονται ως μια εναλλακτική λύση ενόψει των 
εκλογών της 6ης Μάη. Ξεχάσαμε τι έλεγε ο Καρατζαφέρης όταν πρωτοξεκίνησε; Τα 
ίδια ακριβώς που λέει και η «Χρυσή Αυγή».  Τα ίδια δεν έλεγαν οι Γεωργιάδης και 
Βορίδης πριν φορέσουν τα υπουργικά κουστούμια; Αυτοί δεν ούρλιαζαν κατά του 
συστήματος; Σήμερα; Το ίδιο ακριβώς έργο θα παιχτεί εάν και εφόσον η «Χρυσή 
Αυγή» μπει στη Βουλή.

Οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες, δεν πρέπει να παρασυρθούν από τα 
καμουφλαρισμένα λόγια της «Χρυσής Αυγής». Δεν πρέπει να πέσουν στη «λαϊκή» 
παγίδα του φασιστικού μορφώματος. Η λύση στα προβλήματα δεν μπορεί να αφε-
θεί-ανατεθεί στα κουτσαβάκια της γειτονιάς. Η λύση βρίσκεται στη δική μας συμμε-
τοχή στην οργανωμένη πάλη στους τόπους δουλειάς και στις γειτονιές, ενάντια στην 
αντιλαϊκή λαίλαπα που δεν έχει σταματημό.

Σ’ αυτή την πορεία ένας σταθμός θα πρέπει να είναι και η ενδυνάμωση του ΚΚΕ 
στις επερχόμενες εκλογές.

Λιμεναρχείο Πάρου 
Απαγόρευση ερασιτεχνικής αλιείας το Μάιο
1. Με την παρούσα ανακοίνωσή μας, υπενθυμίζουμε στους συμπολίτες μας ότι 
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, κατά το μήνα Μάιο απαγορεύεται αυστη-
ρά κάθε μορφή ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας (π.χ.παραγάδια, ψαρο-
ντούφεκο), στο πλαίσιο της προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών 
πόρων.

2. Σε τυχόν περίπτωση διαπίστωσης και βεβαίωσης παράβασης, κινείται η διαδι-
κασία επιβολής κυρώσεων, οι οποίες είναι βαρύτατες ( ελάχιστο ύψος διοικητικού 
προστίμου 300€, κατάσχεση αλιεύματος και αλιευτικού εξοπλισμού κ.λπ.)

Η γιορτή της Μάνας
Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», στο 

πλαίσιο του εορτασμού της Γιορτής της Μητέρας, τιμά 
τη λαμπρή επιστημόνισσα- παιδίατρο και εργαζόμενη 
μητέρα κ.  Κατερίνα Σταυρακάκη. Σε ανακοίνωσή 
του ο Σύλλογος τονίζει: «Αισθανόμενες βαθιά εκτίμη-
ση και ευγνωμοσύνη, γιατί με την πιστή της αφοσίωση, 
το λαμπρό της ήθος  και τον τίμιο της μόχθο βοήθησε 
απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τα παιδάκια μας, αλλά και όλες εμάς τις μα-
νούλες».

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 13 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο 
Τέχνης «ΑΠΟΘΗΚΗ», που βρίσκεται στην Παλαιά Αγορά Παροικίας- Κάστρο.

Συναυλία για τη Μητέρα
Με συναυλία θα γιορτάσει την ημέρα της Μητέρας, ο Σύλλογος Γυναικών Νά-

ουσας, την Κυριακή 13 Μαΐου στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δη-
μοτικού σχολείου Νάουσας. Ελληνικό και ξένο ποιοτικό τραγούδι, από τους: Νίκη 
Χασάπη, Στέλλα Σκορδαλέλη, Αντώνη Πρέκα, Μιχάλη Τσουνάκη και David Salihi.
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www.activus.gr

Ζεστάνετε τον χώρο σας οικονομικά
και οικολογικά με  χρήση βιομάζας

BIOMAZA

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
σε Στέγες και Γη

Χρηματοδοτήσεις - Μελέτη - Αγορά
και Πώληση Αδειών

“Συνδέοντας και το τελευταίο 
κομμάτι, η επένδυσή σας 

ξεκινάει να παράγει!”

Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 72, 151 25 - Μαρούσι
T: +30 210  6857055   F: +30 210  6857054   E: activus@otenet.gr  www.activus.gr

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ: Ενημέρωση στις Κυκλάδες
για τον ιό του AIDS και τους τρόπους προφύλαξης 

Μην κολλάς,
προφυλάξου…

Ο ιός του AIDS δεν κάνει διάκριση μεταξύ φύλου, ηλι-
κίας, φυλής ή οικονομικής κατάστασης. Όλοι οι άνθρωποι 
μπορεί να μολυνθούν εάν δεν τηρούνται οι βασικοί κανό-
νες προστασίας. 

Βασικό στοιχείο της πρόληψης είναι η ενημέρωση, κατ’ 
αρχάς για την ασθένεια και τις συνέπειές της, για τους τρό-
πους μετάδοσης του ιού και ασφαλώς για τους τρόπους 
προφύλαξης. 

Σ΄αυτό τον τομέα ανέλαβε δράση το Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με κινητό συνεργείο 
και ομάδα 4 ατόμων, τον γιατρό Γ. Ριγάκο, τους νοσηλευ-
τές Μαρία Βατίστα και  Γ. Γερολυμάτος, την ψυχολόγο 
Κατερίνα Κουρέα και τη διοικητική  υπάλληλο Κατερί-
να Πυργιώτη, περιοδεύει στα νησιά των Κυκλάδων και 
την περασμένη εβδομάδα ήταν σε Πάρο και Αντίπαρο. 
Το τροχόσπιτο του Κέντρου βρισκόταν στην πλατεία του 
Αγίου Νικολάου στην Παροικία και μέλη της ομάδας διέ-
νειμαν ενημερωτικό υλικό, προφυλακτικά, ενώ όσοι επι-
θυμούσαν συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο (ανώνυμα) 
προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για το πόσο ενη-
μερωμένοι είμαστε όλοι σε σχέση με το AIDS. Άλλα μέλη 

της ομάδας επισκέφθηκαν τα 
σχολεία σε Πάρο και Αντίπα-
ρο, καταστήματα κάθε είδους 
και κυρίως σε όσα συχνάζει 
νεολαία, δημόσιες υπηρεσίες 
κ.λπ. Όπως ανέφεραν τα μέλη 
της ομάδας στη ΦτΠ, από την 
επαφή που είχαν με τους νέ-
ους στα σχολεία και αλλού, τα 
περισσότερα παιδιά, ενώ πια 
ξεκινούν νωρίς τη σεξουαλική 
τους ζωή, δεν γνωρίζουν πολ-
λά πράγματα και για το AIDS, 
αλλά και για τους τρόπους 

προφύλαξης. Θέλουν όμως να μάθουν. Έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, με συστολή, γιατί ντρέπονταν, αλλά ρωτούσαν, 
όχι μόνο για το AIDS,  αλλά και για άλλα σεξουαλικώς με-
ταδιδόμενα νοσήματα. 

Πρέπει, μας είπαν να περάσει στη νεολαία η απαραίτητη 
χρήση του προφυλακτικού, γιατί οι νέοι το θεωρούν τα-
μπού και θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς, γιατί πολ-
λά παιδιά πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται 
ακόμη και με το κουνούπι. Πρέπει επίσης, να κάνουν το 
τεστ για το HIV/AIDS, για να προφυλάξουν τον εαυτό τους, 
γιατί όσο πιο νωρίς το γνωρίζουν τόσο καλύτερα αντιμετω-
πίζεται, για να αρχίσουν έγκαιρα τη θεραπεία, για να προ-
φυλάξουν και τους γύρω τους.

Το τεστ γίνεται δωρεάν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, 
είναι ανώνυμο, δεν χρειάζεται χρήση ταυτότητας, είναι 
εμπιστευτικό και ανακοινώνεται μόνο στο άτομο που εξε-
τάστηκε, είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα, η εξέταση γίνεται 
6 με 8 εβδομάδες, μετά από μια πιθανή επικίνδυνη επαφή. 

Ο ιός μεταδίδεται: από το αίμα, το σπέρμα, τα προσπερ-
ματικά υγρά, τα κολπικά υγρά, το μητρικό γάλα, με τη σε-
ξουαλική επαφή (πρωκτική, κολπική, στοματική), με κοινή 
χρήση αιχμηρών αντικειμένων (σύριγγες, βελόνες, ξυρα-
φάκια), από τη μητέρα στο νεογνό κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή το θηλασμό, από μετάγγιση μολυσμένου 
αίματος.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τις Μονάδες 
Λοιμώξεων των κρατικών νοσοκομείων ή επικοινωνία με 
την τηλεφωνική γραμμή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: 210 7222222, 
210 5212054, 210 5222339 ή από την ιστοσελίδα: www.
keelpno.gr. 

Οι ομάδες ενημέρωσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., αφού ολοκλη-
ρώσουν αυτόν τον κύκλο ενημέρωσης στις Κυκλάδες, θα 
επανέλθουν από τον Σεπτέμβριο.

Σύσκεψη στο Δήμο 
για κυκλοφοριακό 
και παραεμπόριο

Ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, ο Δή-
μαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, προσκαλεί σε σύσκεψη 
όλους τους φορείς του νησιού στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, με αντικεί-
μενο την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται 
κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. 

Η σύσκεψη θα γίνει στις 9  Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12.30΄. 

Οι φορείς που καλούνται είναι: Αστυνομικό Τμήμα Πά-
ρου, Λιμεναρχείο Πάρου, Δημοτική Αστυνομία, Πρόεδροι 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Εμπορικός Σύλλογος 
Πάρου. 

Ο Εμπορικός Σύλλογος ανταποκρίνεται θετικά στην πρό-
κληση του Δημάρχου και καλεί όλους τους επαγγελματίες 
να παραβρεθούν στη σύσκεψη αυτή στην οποία, κατόπιν 
αιτήματός του, θα συζητηθεί και το θέμα για το παραεμπό-
ριο. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 2.00 μ.μ. 

Λόγω Βουλευτικών Εκλογών

Ανοιχτά τα Α.Τ.
για έκδοση ταυτοτήτων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά την 
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, στις προσεχείς 
Βουλευτικές εκλογές, τα Γραφεία Ταυτοτήτων των Αστυ-
νομικών Υπηρεσιών θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορι-
σμένου ωραρίου λειτουργίας τους, ως ακολούθως:

Το Σάββατο (05.05.2012) κατά τις ώρες 08.00 έως 18.00 
και Την Κυριακή (06.05.2012) κατά τις ώρες 07.00 έως 
19.00.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκδοσης ή 
αντικατάστασης δελτίων ταυτότητας, θα εκδίδεται άμεσα 
αυτό, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προ-
σκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερό-
μενο, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


